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Aqşin Mistanlı
CƏNUB BÖLGƏSİNİN ABİDƏLƏR ENSİKLOPEDİYASI,
Bakı

Müəllifin növbəti kitabında yer alan yazılar xalqımızın tarixi
keçmişindən bu günə miras qalan abidələri üzə çıxarır.Bu abidələr
vətənimizin tarixi keçmişindən bugünə gələn qarantı və canlı
şahidləridir.
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ÖN SÖZ

A

zərbaycan mustəqillik qazanandan sonra ədəbiyyat sahəsində də cicəklənmə dovrubaşladı.

Belə ki, Sovet dovrundə üzümuzə bağlanan milli arxivlərimiz acıldı.Zaman,indi vətəndaşlıq
borcuna yeni gozlə baxdığı kimi olub kecənlərə də ədalət və insaf işığında nəzər salmağı bizdən
tələb edir. Məhz belə bir dovrdə bu kitabın muəllifi olan Aqşin Mistanlı cənub bölgəsinə daxil
olan rayonların ərazisində yerləşən tarixi-etnoqrafik abidələri elmi xususiyyətləri saxlamaq
şərtilə,sənədli ocerk janrından istifadə etməklə oxucuya təqdim etmişdir.Burada,muəllif cənub
bölgəsində yerləşən arxeoloji,memarlıq,ölkə və yerli əhəmiyyətli abidələri bir-bir araşdırmış
etmiş və bu kitabda oxucuya təqdim etmişdir.
Bu kitab 7 fəsildən ibarətdir.Belə ki,kitabın birinci fəsilində müəllif cənub bölgəsinin mərkəzi
hesab edilən-Lənəran rayonu ərazisində yerləşən,qədim yaşayış məskənləri,mağaralar,qalaçalar,
qalaməskənləri,qalalar,kənd yerləri,qədimq əbiristanlıqlar,ocaqlar,türbələr,ziyarətgahlar,
məqbərələr,qoç fiqurları,qədim başdaşılar,körpülər,məscidlər və qədim tikilər haqda arxif
sənədləri və tarixi faktlar əsasında oxucuya təqdim etmişdir.
Kitabın ikinci fəsilində müəllif cənub bölgəsinə daxil olan Astara rayonu ərazisində
yerləşən,qədim
yaşayış
məskənləri,mağaralar,qalaçalar,qala
məskənləri,qalala,kənd
yerləri,qədim qəbiristanlıqlar,ocaqlar,türbələr,ziyarətgahlar,məqbərələr,qoç fiqurları,qədim başdaşılar,körpülər,məscidlər və qədim tikilər haqda arxiv sənədləri və tarixi faktlar əsasında
oxucuya təqdim etmişdir.
Kitabın üçüncü fəsilində müəllif cənub bölgəsinə daxil olan Lerik rayonu ərazisində yerləşən
qədim yaşayış məskənləri,mağaralar,qalaçalar,qala məskənləri,qalalar,kənd yerləri,qədim
qəbiristanlıqlar,ocaqlar,türbələr,ziyarətgahlar,məqbərələr,qoç
fiqurları,qədim
başdaşılar,körpülər,məscidlər və qədim tikilər haqda arxiv sənədləri vətarixi faktlar əsasında
oxucuya təqdim etmişdir.
Kitabın dördüncü fəsilində müəllif cənub bölgəsinə daxil olan Masallı rayonu ərazisində
yerləşən,qədim
yaşayış
məskənləri,mağaralar,qalaçalar,qala
məskənləri,qalalar,kənd
yerləri,qədim qəbiristanlıqlar,ocaqlar,türbələr,ziyarətgahlar,məqbərələr,qoç fiqurları,qədim başdaşılar,körpülər,məscidlər və qədim tikilər haqda arxiv sənədləri vətarixi faktlar əsasında
oxucuya təqdim etmişdir.
Kitabın beşinci fəsilində müəllif cənub bölgəsinə daxil olan Yardımlı rayonu ərazisində
yerləşən,qədim
yaşayış
məskənləri,mağaralar,qalaçalar,qala
məskənləri,qalalar,kənd
yerləri,qədim qəbiristanlıqlar,ocaqlar,türbələr,ziyarətgahlar,məqbərələr,qoç fiqurları,qədim baş3
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daşılar,körpülər,məscidlər və qədim tikilər haqda arxiv sənədləri vətarixi faktlar əsasında
oxucuya təqdim etmişdir.
Kitabın altıncı fəsilində müəllif cənub bölgəsinə daxil olan Cəlilabad rayonu ərazisində
yerləşən,qədim
yaşayış
məskənləri,mağaralar,qalaçalar,qala
məskənləri,qalalar,kənd
yerləri,qədim qəbiristanlıqlar,ocaqlar,türbələr,ziyarətgahlar,məqbərələr,qoç fiqurları,qədim başdaşılar,körpülər,məscidlər və qədim tikilər haqda arxiv sənədləri vətarixi faktlar əsasında
oxucuya təqdim etmişdir.
Kitabın YEDDİNCİ fəsilində müəllif cənub bölgəsinə daxil olan Biləsuvar rayonu ərazisində
yerləşən,qədim
yaşayış
məskənləri,mağaralar,qalaçalar,qala
məskənləri,qalalar,kənd
yerləri,qədim qəbiristanlıqlar,ocaqlar,türbələr,ziyarətgahlar,məqbərələr,qoç fiqurları,qədim başdaşılar,körpülər,məscidlər və qədim tikilər haqda arxiv sənədləri vətarixi faktlar əsasında
oxucuya təqdim etmişdir.
Hər kəs bilməlidir ki, vətən borcu müqəddəs bir borcdur.Dünyadan ən böyük eşq vətən eşqidir.
Aqşin Mistanlının qəlbi vətən eşqi ilə çırpınır.O, gözəl tarixçi və tədqiqatçıdı.O, yurdumuzu
gəzərək qədim abidələri tədqiqi edir.Belə ki,Aqşin Mistanlı son dövürlərdə“Bobogil qəbir
daşları”,“Sığon qəbirstanlığı”, “Lənkəran qalasının alınması”, “Lənkərgünan, Lənkəran yoxsa
Lankon”, “Babər qalası”,“Şağlakücə İmamzadə türbəsi”,“Şağlakücə Seyidəpir ocağı”, “Haftoni
kurqanları”, “Cəngəmiran daş-qutu qəbirləri”, “Orand daş-qutu qəbirləri”, “Osakücə Mir Şərif
ağa ocağı”, ”Kurqanlar danışır” adlı elmi publisistik məqalələri və “öz doğma kəndinə həsr
etdiyi “Bataqlıqdan Başlayan Həyat və ya Ləj Kəndinin Tarixi” adlı kitabın və “Haftoni və ya
Qəlbimdəki Yeddi Bulaq “ adlı kitabın müəllifidir. O, zaman-zaman çoxlu elmi-publisitik məqalələr və yazaraq cənub bölgəsinin qədim abidələrini araşdırıb üzə çıxarmışdır.
Qeyd etmək istəyirəm ki, bu böyük missiyanı öz üzərinə götürdüyünə görə Aqşin Mistanlıya
işlərində uğurlar arzuluyuruq.

Leyla Məcidova
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
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Epiloq

C

ənub bölgəsi.Vətənimiz zəngin maddi mədəniyyətə malik ölkədir.Əsrlərdən bizə miras

qalmış tarixi abidələrimiz keçmişimizin qaranlıq qalan səhifələrini izləməyə imkan verir.Cənub
bölgəmizin qədim tarixinin zənginliyi də burada müxtəlif dövrlərə aid arxeoloji abidələrin
mövcudluğu ilə özünü təsdiqləyir.Buradakı arxeoloji abidələrin tədqiqi qədim zamanlarda
bölgədə cərəyan etmiş sosial-iqtisadi prosesləri,demoqrafik vəziyyəti,ərazinin məskunlaşma
problemini,insanların təsərrüfat həyatını və mədəni inkişaf səviyyəsini izləmək üçün çox
əhəmiyyətlidir.Bu tip tarixi ərazilərdən biri də öz füsunkar təbiəti,əzəmətli dağları,tarixi qalaları,
zəngin flora və faunası ilə zəngin olan Lerik rayonudur.
Rayon ərazisində insanlığın ilk məskunlaşdığı dövr olan qədim Daş dövrünə məxsus əmək
alətləri tapılmışdır.Buradakı Buzeyir mağarası isə cənub bölgəsinin Paleolit dövrünə aid ən
qədim insan məskənlərindən biridir.Mağara paleolitşünas alim,tarix elmləri doktoru Əsədulla
Cəfərov tərəfindən 1985-ci ildə qeydə alınmış və 1990-cı ildə abidədə ilkin arxeoloji qazıntılar
aparılmışdır.Alimin qənaətincə,Cənubi Qafqazda Azıx mağarasından sonra ən qədim tapıntı olan
Buzeyir mağarası Paleolit dövrünün Mustye mərhələsinə aid olub 120 000 illik qədim tarixə
malikdir.Rayon ərazisində Ə.Cəfərov tərəfindən 2007-ci ildə Zuvandçay ərazisində də eyni adlı
Paleolit dövrü abidəsi qeydə alınmış və bu abidədə 2011,2012 və 2015-ci illərdə əsaslı arxeoloji
qazıntılar aparılmışdır. Zuvandçay abidəsi,ilkin ehtimala görə,Üst paleolit və Mustye dövrünə
aiddir. Həm Buzeyir,həm də Zuvandçay abidələri Paleolit dövrü mağara-düşərgələri kimi ibtidai
insanların yaşayışı üçün əlverişli yer olmuşdur.Ümumiyyətlə,cənub bölgəsinin arxeoloji
abidələrinin öyrənilməsinə hələ XIX əsrin 90-cı illərindən başlanılmışdı.O vaxtkı qazıntılar
Fransanın Sen-Jermen muzeyinin əməkdaşı olmuş Jak de Morqanın adı ilə bağlıdır.O, Lerik
rayonu ərazisində bir çox abidələri qazmış və əldə etdiyi maddi mədəniyyət qalıqlarını Fransanın
Sen-Jermen muzeyinə göndərmişdi.Onun qazıntılarının səciyyəsi və çox qədim qiymətli əşyalar
əldə etmək məqsədi tədqiqatçılar tərəfindən dəfələrlə qeyd edilmişdir.Hətta sonralar Rusiya
İmperator Arxeoloji Cəmiyyəti Morqana Rusiya imperiyası hüdudlarında qazıntılar aparmağı
qadağan etmişdi.Morqanın qazıntılarından sonra bu ərazidə uzun müddət heç bir genişmiqyaslı
arxeoloji tədqiqat işləri aparılmamışdır.Bölgənin arxeoloji irsi içərisində ən zəngini Son tunc-ılk
dəmir dövrünə məxsus abididələr təşkil edir ki,bunlar da əsasən kurqanlar və daş qutu
qəbirlərdir.Bu dəfn abidələri bölgənin qədim sakinlərinə mənsub olub Son tunc ılk dəmir dövrü
tayfalarının sosial-iqtisadi, mədəni və mənəvi inkişaf tarixinin öyrənilməsi baxımından xüsusi
elmi əhəmiyyətə malikdir.XX əsrin 60-70-ci illərində Fərman Mahmudovun və 80-90-cı illərində
Qoşqar Qoşqarlının rəhbərliyi altında bölgədə bu dövrə aid abidələrdə aparılmış arxeoloji kəşfiyyat işləri gələcək tədqiqatlar üçün başlanğıc rolunu oynamışdır.Cənubi Qafqazda Son tunc-İlk
5
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dəmir dövründə cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini əks etdirən əsas arxeoloji mədəniyyətlərdən biri
də məhz Muğan mədəniyyəti olmuşdur.Bu mədəniyyət Muğan düzü,Lənkəran düzənliyi və Talış
dağlarını əhatə edir.Muğan mədəniyyətinin öyrənilməsinin tarixi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,
Son tunc-İlk dəmir dövrünə aid edilən abidələr miladdan əvvəl II-I minilliklərdə təsərrüfatın
başlıca sahələrinin inkişaf istiqamətlərini və bu prosesin necə getdiyini göstərir.Belə ki,əgər
miladdan əvvəl III minillikdə təsərrüfatda əsasən əkinçilik üstünlüyə malik idisə,artıq miladdan
əvvəl II minillikdə yarımköçəri və köçəri maldarlıq təsərrüfatı başlıca sahəyə çevrilmişdir.Məhz
bu baxımdan da son illərdə bəzi elmi problemlərin daha əhatəli öyrənilməsi üçün arxeoloji
tədqiqatlara başlanılmış və Lerik rayonu ərazisindəki Son tunc-İlk dəmir dövrü qəbir abidələri və
dəfn adətlərinin də araşdırılması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.Daş qutu qəbirlərdə dəfnetmə
adəti ilk dəfə Erkən tunc dövründən meydana gəlir.Sonrakı Orta və Son tunc dövrlərində,daha
sonra Dəmir və Antik dövrdə onlar bütün Qafqazda aparıcı dəfn tiplərindən birinə çevrilir.Bu
qəbir tipi xüsusən dağlıq talışda və Muğan düzündə,Azərbaycanın Son tunc-İlk dəmir dövrünün
Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətində,elə həmin dövrün dağıstandakı Qayakənd Xoroçoyevsk mədəniyyətində,şimali qafqazın Koban mədəniyyətində qəbirlərin əsas tipi hesab edilir.
Tədqiq olunan daş qutu qəbirlərin bölgədə yaxın analogiyaları da çoxdur.Jak de Morqan İran
ərazisində də (1888-1891-ci illər) qazıntılar apararaq çoxlu sayda daş qutu qəbirləri qeydə almış
və müqayisəli şəkildə onları miladdan əvvəl II minilliyin ikinci yarısı - I minilliyin əvvəllərinə
aid etmişdir.Son tunc-İlk dəmir dövrünə məxsus daş qutu qəbirlərin əksəriyyətində skeleti
olmayan qəbirlərə rast gəlinir.Jak de Morqan Lerik rayonu ərazisindəki Kirəvelədi nekropolunda
qazıntısını apardığı qəbirlərin heç birində skeletə rast gəlinmədiyini yazır və onları qarət edilmiş
qəbirlər adlandırır. Sekeletsiz qəbirlərin meydana çıxma səbəbləri barədə elmi ədəbiyyatda
müxtəlif fikirlər irəli sürülmüş,onların uzaqda həlak olmuş tayfa üzvlərinə və ya naməlum
şəraitdə ölmüş və meyiti tapılmamış şəxslərə aid olması və s. kimi mülahizələr irəli sürülmüşdür.
Azərbaycan ərazisində Son tunc-İlk dəmir dövründə bəzi qəbirlərdə dəfn prosesinin skeletsiz həyata keçirilməsi ilə bağlı elmi ədəbiyyatlarda irəli sürülən mülahizələrin, demək olar ki,
əksəriyyəti vahid fikirlərin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır.Tədqiqatlar zamanı məlum
olmuşdur ki,bu dəfn adətləri yaylaq-qışlaq maldalığı ilə məşğul olan tayfaların mənəvi
mədəniyyətinin göstəricilərindən biridir.Lerik rayonunda üzə çıxarılmış arxeoloji artefaktlar
özlərinə ən dəqiq paralelləri Talışın düzən hissəsi və Muğan ərazisindəki Uzuntəpə abidələri
kompleksində tapır.Uzuntəpə abidəsindən əldə olunmuş materiallarda Qarabağdakı XocalıGədəbəy,Naxçıvandakı Qızılburun və şimal-qərb bölgəsindəki Yaloylutəpə arxeoloji
mədəniyyətlərinin təsirinin açıq-aydın olduğunu göstərir və bu arxeoloji materialların Muğan
mədəniyyətinə aid olması söylənilməklə bərabər, onun izlərinin Cənubi Qafqazın bir çox
yerlərində,talışda və İranın qərb rayonlarında tapıldığı bildirilir.Aparılmış təhlillərdən belə
nəticəyə gəlinmişdir ki,bu regionda mövcud olan çoxsaylı abidələr yerli ənənənin
dayanıqlığından və qədim Azərbaycan xalqının bir çox nəsilləri tərəfindən yaradılan maddi və
mənəvi mədəniyyətin irsindən xəbər verir.Arxeoloji abidələrlə zəngin olan Lerik rayonu
ümumilikdə cənub regionunun qədim dövr maddi mədəniyyətinin öyrənilməsi üçün müstəsna
əhəmiyyətə malikdir.İstisna deyil ki, bu abidələri yaradan qədim dövr tayfaları müəyyən lokal
ərazilərə sahib olmuş və gözəl sənət əsərləri hazırlamışlar.Xüsusilə də abidələrin tapıntıları
arasında mühüm yer tutan silahlar,saxsı qablar, müxtəlif bəzək əşyalarından ibarət zəngin maddi
mədəniyyət nümunələri qeyd olunanlara əyani sübutdur.Gələcəkdə burada aparılacaq sistemli
arxeoloji qazıntılar nəticəsində zəngin maddi mədəniyyət nümunələrinin aşkarlanacağı
şübhəsizdir.Eyni zamanda bu abidələrin tədqiqatları zamanı qədim dövr sakinlərinin təsərrüfat
həyatı,məişəti, maddi mənəvi mədəniyyəti haqqında dolğun məlumat əldə etmək mümkün
olacaqdır.Azərbaycanın cənubunda,Talış dağları arasındakı çay vadisi boyunca yerləşən
Yardımlı rayonunun əsrarəngiz relyefi var.
Bu yerlərin təbiəti,çayları, bulaqları və çoxsaylı tarixi arxeoloji abidələri rayona xüsusi gözəllik
bəxş edir. Tarixin müxtəlif dövrlərinə aid yüzlərlə arxeoloji abidə sanki bir-birini tamamlayır.
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Bunların içərisində son tunc-ilk dəmir dövrü arxeoloji abidələri xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Cənubi Qafqazda son tunc-ilk dəmir dövründə cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini əks etdirən əsas
arxeoloji mədəniyyətlərdən biri də məhz Talış-Muğan mədəniyyəti olmuşdur.Onun yayılma
arealı çox geniş olub,Muğan düzü,Lənkəran düzənliyi və Talış dağlarını əhatə edir.Bu qədim
mədəniyyətin öyrənilməsinin tarixi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,Talış-Muğan mədəniyyətinə
aid edilən abidələr miladdan əvvəl II-I minilliklərdə təsərrüfatın başlıca sahələrinin inkişaf
istiqamətlərini və bu prosesin necə getdiyini əyani olaraq özündə nümayiş etdirir.Belə ki,əgər
miladdan əvvəl III minillikdə təsərrüfatda əsasən əkinçilik üstünlüyə malik idisə,artıq miladdan
əvvəl II minillikdə yarımköçəri və köçəri maldarlıq təsərrüfatı başlıca sahəyə çevrilmişdir.Məhz
bu baxımdan son illərdə bəzi elmi problemlərin daha da dərindən araşdırılması üçün tədqiqatlara başlanılmış və Yardımlı rayonu ərazisindəki son tunc - erkən dəmir dövrü qəbir abidələrinin
öyrənilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.2014-cü il çöl tədqiqatları mövsümündə rayon
ərazisində kəşfiyyat xarakterli arxeoloji tədqiqatlar Sarıbulaq yaylaqlarındakı daş qutu qəbirləri
nekropolunda aparılmışdır.Rayonun ucqar dağ kəndi olan Alar kəndindən şimal-qərbdə geniş bir
düzən sahədə yerləşən Sarıbulaq yaylaqlarında tarixin min illərlə torpaq altında gizli qalan
yadigarları vardır.Son arxeoloji tədqiqatlar zamanı bu abidələrdən dəmir dövründən antik dövrə
keçid mərhələsinə aid vaza, boşqab,kasa tipli saxsı qablar,əqiq,pasta,tunc və gildən hazırlanmış
mu-ncuqlar,daşdan və tuncdan bəzək əşyaları əldə edilib.Daş qutu qəbirlərdə dəfn etmə adəti ilk
dəfə erkən tunc dövründən meydana gəlir.Sonrakı orta və son tunc dövrlərində,daha sonra dəmir
və antik dövrdə onlar bütün qafqazda aparıcı dəfn tiplərindən birinə çevrilir.Bu qəbir tipi
xüsusən Talış-Muğanda,Azərbaycanın son tunc-ilk dəmir dövrünün Xocalı-Gədəbəy arxeoloji
mədəniyyətində,elə həmin dövrün Dağıstandakı Qayakənd-Xoroçoyevsk mədəniyyətində,Şimali
qafqazın Koban mədəniyyətində qəbirlərin əsas tipi hesabedilir.Tədqiq olunan daş qutu
qəbirlərin bölgədə yaxın analogiyaları da çoxdur.Fərman Mahmudovun fikrincə,əldə olunan
materiallar əsasında Talış-Muğan mədəniyyəti əhalisinin təkcə qonşu deyil, həm də daha uzaqda
yerləşən əyalətlərlə mədəni-iqtisadi əlaqələri aydın izlənilir.Ümumiyyətlə,cənub regionunu öz
coğrafi mövqeyinə görə,Ön Asiya və Qafqazın mədəni ötürücüsü hesab etmək olar.Eyni
zamanda bölgənin daş qutu qəbirlərinin yaxın analogiyasını İran ərazisində də axtarmaq
lazımdır. Çünki XIX əsrin sonlarında fransız arxeoloqu Jak de Morqan Azərbaycan ilə yanaşı
İran ərazisində (1888-1901-ci illər) də qazıntılar apararaq burada çoxlu sayda daş qutu qəbirləri
qeydə almış və müqayisəli şəkildə onları miladdan əvvəl II min illiyin ikinci yarısı-I minilliyin
əvvəllərinə aid etmişdir.Talış-Muğan mədəniyyətinə məxsus daş qutu qəbirlərin əksəriyyətində
skeleti olmayan qəbirlərə rast gəlinir.Jak de Morqan Lerik rayonu ərazisindəki Keraveladi
nekropolunda qazıntısını apardığı qəbirlərin heç birində skeletə rast gəlinmədiyini yazır və onları
qarət edilmiş qəbirlər adlandırır.Skeletsiz qəbirlərin meydana çıxma səbəbləri barədə elmi
ədəbiyyatda müxtəlif fikirlər irəli sürülmüş,onların uzaqda həlak olmuş tayfa üzvlərinə və ya
naməlum şəraitdə ölmüş və meyiti tapılmamış şəxslərə aid olması və s. kimi mülahizələr özünə
yer tapmışdır.Tədqiqatçı Nəcəf Müseyiblinin fikrincə,meyitlərin qəbirlərə qoyulmaması
məqsədyönlü şəkildə icra edilmiş bir dəfn adəti olmuşdur və belə dəfn abidələri dəfn adətinin
məzmunu baxımından xatirat qəbirləri hesab edilməlidir.Rayonun son tunc-ilk dəmir dövrü
kurqanları da kifayət qədər geniş bir ərazidə yayılmışdır.Alar kəndi yaxınlığındakı Sarıbulaq və
Dərəkeçməz yaylaqlarında, Arvana kəndi yaxınlığındakı Komanı yaylaqlarında onlarla belə
abidə mövcuddur.Arxeoloji kəşfiyyat işləri zamanı təkcə Sarıbulaq yaylağında 30-dan çox
kurqanlar qeydə alınmışdır. Amma əfsuslar olsun ki,qeyd olunan ərazilərdə bu tipli qəbir
abidələrinin bir qismi XX əsrin 90-cı illərində “qızıl axtaranlar” tərəfindən ciddi dağıntılara
məruz qalsa da,müxtəlif ölçülü bu kurqanların demək olar ki,əksəriyyəti salamat qalmışdır.
Kurqanlar dəniz səviyyəsindən 2000 metrdən artıq yüksəklikdə yerləşir.Bölgənin son tunc-ilk
dəmir dövrü kurqanları tam tədqiq olunmadığı üçün onların bəziləri haqqında elmi
ədəbiyyatlarda səthi məlumatla verilmişdir.Ümumiyyətlə Talış dağlarından əldə edilmiş
arxeoloji maddi mədəniyyət nümunələri özlərinə ən dəqiq paralelləri talışın düzən hissəsi və
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Muğan ərazisindəki Uzuntəpə kompleksində tapır.Tədqiqatçı İshaq Cəfərzadə Uzuntəpə
abidəsindən əldə edilən materiallarda Xocalı-Gədəbəy,Qızılburun və Yaloylutəpə arxeoloji
mədəniyyətlərinin təsirinin açıq-aydın olduğunu göstərir və bu arxeoloji materialların Muğan
mədəniyyətinə aid olmasını söyləməklə bərabər,onun izlərinin cənubi qafqazın bir çox
yerlərində,Talışda və iranın qərb rayonlarında tapıldığını qeyd edir.Aparılmış təhlillərdən belə
bir nəticəyə gəlinmişdir ki,bu regionda mövcud olan çoxsaylı abidələr yerli ənənin
dayanıqlığından və qədim Azərbaycan xalqının bir çox nəsilləri tərəfindən yaradılan maddi və
mənəvi mədəniyyətin irsiliyindən xəbərverir.Min illərlə torpaq altında qalan bu yadigarlar
Azərbaycan xalqının qədim dövr tarixinin öyrənilməsi üçün əvəzsiz mənbədir.Gələcəkdə cənub
regionlarının tunc-erkən dəmir dövrü abidələrinin geniş tədqiqi bölgədə miladdan əvvəl III-I
minilliklərdə məskunlaşmış qədim tayfaların maddi mədəniyyəti,həyat tərzi haqqında kifayət
qədər zəngin məlumat verəcəkdir.
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FƏSİL I - LƏNKƏRAN RAYONU
Lənkəran
rayonu — Azərbaycan
Respublikasında İnzibati ərazi vahidi
kimi
8
avqust
1930-cu
ildə
yaradılmışdır.Ra-yonun ərazisi 153.940
hektardır. Onun 66700 hektarını quru
sahə təşkil edir. Ra-yonda 2 şəhər,8
qəsəbə və 83 kənd vardır.
Bakıdan rayon mərkəzinədək olan
məsafə
268 km.dir.(Bax:"Əhalisi
–
Lənkəran Şə-hər Icra Hakimiyyəti" (azAZ).lenkeran-ih.gov.az. 01 yanvar 2018.
Arxivləşdirilib:
Saytından 19 iyun 2018 tarixində.
İstifadə tarixi: 19 iyun 2018

Şəkil.Talış xanı Mir Əhməd xanın evi.
Şəhər
Lənkəran şəhəri

Lənkəran şəhəri - Azərbay-can
Respublikasının
cənub
bölgəsində yerləşən şəhər. 28
iyul 1971-ci ildən respublika
tabeli
şəhərdir.Azərbaycanın
qə-dim şəhərlərindən olan
Lənkəran şəhəri 38 şimal, 40
şərq
en
dairəsinin
kəsişdiyi,Xəzər dənizinin

Gerb
38°45′13″N 48°51′4″EKoordinatlar: 38°45′13″N 48°51′4″E

cənub-qərbsahilində, Lənkə-ran
çayın Xəzər dənizinə töküldüyü
yerdə yerləşir.

Ölkə
Status
Daxildir
Tərkibinə daxilıdir
Yaradılıb
Rayon əhalisi
Şəhər əhalisi
Lənkəran şəhəri:
Liman şəhəri:
Əhali sıxlığı
Sahəsi
Nəqliyyat kodu
Telefon kodu
Poçt indeksi

Liman
şəhəri -1921-ci ildə Lənkəran
şəhərinin şimalında, dəniz gəmilərinin yan
aldığı
buxtada
yerləşən
yaşayış
məntəqəsinin yerində qəsəbə salınmışdır.
Əvvəlki illərdə buradakı buxta Xəzər
dənizinin şimalı ilə cənubu arasında
hərəkət edən gəmilərin dayanacaq yeri idi.
1924-cü ildə isə qəsəbə Vladimir İliç
Leninin adına Port
İliç adlandırılmışdır. 1971-ci ildə şəhər
statusunu almışdır. 5 oktyabr 1999-cu
ildən
adı
dəyişdirilərək Liman adlandırılmışdır[2].

Azərbaycan
Rayon
Lənkəran iqtisadi rayonu
66
1930
223.100 nəfər(2016)
52,534 nəfər (2018)
17 000(2018)
1 539,42 km-70 km²-(153.940 ha)
42
994 25(4)
AZ4200
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Saat qurşağı
Hündürlüyü
İcra başçısı:

UTC+04:00 və UTC+05:00
76 metr
Taleh Qaraşov

Rəsmi sayt

lenkeran-ih.gov.az Şablon:Ref-lang-az

T

arixi.Lənkəranın tarixi çox qədimdir.Onun 1 kilometrliyində Digah kəndində aşkar
olunan Divəlonə qəbristanlığının e.ə. daha qədim əsrə aid edilməsi buna
sübutdur.Bundan əlavə 1869-cu ildə Səid Əli ibn Kazım Bəy tərəfindən qələmə alınmış
"Cavahirnameyi – Lənkəran" kitabında vaxtı ilə IX əsrdə Lənkəranın Bəlləbur qalasında yerləşdiyi ehtimal edilir.Görkəmli yazıçı və tarixçimiz Abbasqulu ağa Bakıxanov"Gülüstani İrəm"
(1841),Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu 1882-ci ildə qələmə aldığı "Əxbərnamə"
kitablarında Lənkəranı "Ləngərkünan" adlandırmışlar.XVI əsr İngiltərə-Moskva ticarət
kompaniyasının müvəkkili Çepmen öz səyahəti zamanı Layqon şəhərində olmasını bildirir.
Alman imperatoru Rudolf Habsburqun I Şah Abbasagöndərdiyi səfir Stefan Kakaş və onun
katibi TektanderinAlmaniya səftərxanasında saxlanılan hesabatında Lənkəranın və ondan bir az
aralı olan Lankon kəndinin adı çəkilir. XVII əsr alman alimi Adam Oleari isə bu şəhəri
Lənkərkunan adlandırmışdır.27 sentyabr 1614-cü ildə Rus səyyahı və diplomatı Brexov
hesabatında I Şah Abbasla Qızılağacdan Lyanqarana gəldiyini göstərir. 1638-ci idə Rus səyyahı
və diplomatı A.Suxanov,1670-ci ildə Hollandiyadənizçisi Yan Streis müxtəlif müzeylərə və
səfirlikələrə verdikləri hesabatlarda,habelə gündəliklərində Lənkəranın adını dönə-dönə
çəkmişlər.Rusiyada həkim işləyən diplomat,şotlandiyalı Bell 1717-ci ildə Lanqarana,oradan da
Qızılağaca
gəldiyini
bildirir.Lənkəran
şəhərinin
inşası
tarixi
hələlik
dəqiq
müəyyənləşdirilməmişdir.Bu da burada kifayət qədər arxeoloji qazıntıların aparılmaması ilə
əlaqədardır.Lənkəran şəhərinin adına ilk dəfə biz səyyah Larens Çepmenin xatirələrində rast
gəlirik. Onun xatirələrindən məlum olur ki,səyyah Lənkəranda 1568-1569-cu illərdə olmuşdur.
Lakin bu illəri Lənkəran şəhərinin salınma tarixi kimi gəbul etmək düzgün deyil.Lənkəran da
bütün Azərbaycan kimi, səlcuqlar,hülakilər və teymurilərin hakimiyyəti altında olmuşdur.
Həmdullah Qəzvininin verdiyi məlumata görə, XV əsrin 60-cı illərində Lənkəran(talış) əyaləti
Azərbaycan Ağqoyunlu dövlətinin əyalətlərindən biri idi.XVI əsrin əvvəllərində
Azərbaycan tarixində çox əhəmiyyətli bir hadisə baş verdi.Görkəmli siyasi xadim Şah İsmayıl
Xətai Səfəvi dövlətini yaratdı və Lənkəran bu dövləti təşkil edən ərazilərdən biri idi.Lənkəran
feodalları şahı həmişə müdafiə edirdilər,məhz bu da onların Səfəvi sarayındə yüksək nüfüz
sahibi olmasına səbəb olmuşdu.Əyaləti həmin dövrdə şahın təsdiq etdiyi yerli hakimlər idarə
edirdilər.Səfəvilər dövlətinin mövcüd olduğu dövrdə Lənkəran Azərbaycanın digər vilayətləri
kimi həm iqtisadiyyat,həm də mədəniyyət sahəsində yüksək inkişaf dövrü keçmişdi.Lakin
mərkəzdən uzaq yerləşdiyi üçün sonrakı dövrlərdə şah höküməti Lənkəranı Gilan vilayətinin
tərkibinə daxil etdi.Bu dövrdə ərazini idarə edən Əmir Həmzəni sıxışdırmaq üçün şah hökuməti
Lənkərana sərkərdə Sarı xanı göndərdi.O, əyalətdə bütün narazılıqların qarşısını alandan sonra
şah əyaləti ona titul verdi.Sarı xan Astarada yaşasa da onun oğlanları Lənkəranda yaşamış və
buradan ölkəni XVIII əsrin 20-ci illərinə kimi idarə etmişdilər.XVIII əsrin 20-ci illərində
Azərbaycanın Xəzərsahili vilayətləri,o cümlədən də Lənkəran Rusiya işğalına məruz qaldı.1726cı ildə çarizm müdafiə məqsədilə burada hərbi istehkam tikdirdi.Lakin ruslar burada çox qala
bilmədilər.Rəşt müqaviləsinə görə Lənkəran yenidən Nadir şahın hakimiyyəti altına keçdi.1747ci il may ayının 9-da Nadir şah öldürüldükdən sonra Azərbaycanda xanlıqlar yaranmağa başladı.
XVIII əsrdə Talış xanlığı yaradıldı.Qara xanın hakimiyyəti dövründə xanlığın paytaxtı Astaradan
Lənkəranaköçürüldü.Şəhər genişlənməyə başladı.Xanlığın iqtisadi,siyasi və mədəni həyatı
inkişaf etdi,dəmirçilik,misgərlik,zərgərlik məmulatlarının istehsalı genişləndi.Lənkəran uzun
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müddət Talış xanlığının paytaxtı kimi qalmış və azərbaycanın iranla,Orta Asiya,Hindistan
və Rusiya ilə ticarətində mühüm rol oynamışdır.Şəhərdə yaşayış binaları ilə əhatə olunmuş 9
bazar var idi. 1795-ci ildə İran şahı ağa Məhəmməd şah Qacarın ordusu Lənkəranı qarət edən
dən sonra cənuba çəkildi.1813-cü il yanvarın 1-dək Lənkəran xanlığı Rusiya tərəfindən işğal
edilmişdir.Sonradan Gülüstan
müqaviləsinə
əsasən
Lənkəran
xanlığı Rusiyaya birləşdirildi.Lənkəran rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir.Lənkəran rayonu
populyar turist marşrutlarının mərkəzində yerləşir.Onun bir hissəsi Xəzər dənizinin sahili
boyunca yerləşmişdir.Bu sahil xəttinin əsas xüsusiyyətlərindən biri də qeyri-adi müalicəvi
xassələrə malik olan qara qumdur.Rayonun Haftoni zonası öz tarixi obyektləri və “Lənkəran”
müalicə zonası ilə məşhurdur və burada istirahət edənlərin Haftoni meşələrində yerləşən
müalicəvi qaynaqlardan İstisu suyunun əsasında dolğun müalicə kursu keçmək imkanı var.
Nərimanabad zonası Sara yarımadasının ərazisində yerləşmişdir.Onu bir tərəfdən Xəzərin suları
yuyur,digər tərəfdən isə Qızılağac qoruğunun meşəlik zonası örtür.1956-cı ilədək bura
xüsusiləşdirilmiş ada olmuşdur,lakin sonradan materikdə onunla Liman şəhəri arasında Saranın
statusunu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmiş torpaq bənd qurulmuşdur.Bu gün bu yerlər sıx şəkildə
meşə ilə örtülmüş və ekoturizm həvəskarlarının böyük marağına səbəb olmuşdur.Lənkəran
Azərbaycanın çox qədim yaşayış məskənlərindən biridir.Bölgə ərazisində aparılmış arxeoloji
qazıntılar bu yerlərdə hələ tünc dövründən,yəni eramızdan əvvəl III-II minilliklərdə insanların
yaşadığını təsdiq etmişdir.Əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyi,füsunkar təbiəti,geniş
əlaqələri,qərblə-şərqi birləşdirən əsas karvan yollarının üstündə və Xəzər dənizi sahillərində
yerləşməsi onun inkişafını xeyli sürətləndirmişdir.1747-ci ildən Lənkəran Talış xanlığının
mərkəzi şəhərinə çevrilmişdir.Münbit torpaqları, bol suyu və mülayim iqlimi olan Lənkəranda
əhalinin ən qədim məşğuliyyəti əkincilik, maldarlıq,bağcılıq,balıqcılıq,ipəkçilik və arıçılıq
olmuşdur.Lənkəranda dəmirçilik,misgərlik,dulusçuluq və başqa sənətlər geniş yayılmış, xanlığın
iqtisadi inkişafında ticarət mühüm rol oynamış,İran,Türkiyə,Rusiya,Orta Asiya dövlətləri ilə,Çin,
Pakistan,Hindistanla ticarət əlaqələri yaradılmışdır.Lənkəranda tarixi görməli yerlər çoxdur və
onların arasında Lənkəran qalası,dəqiq desək, onun salamat qalmış fraqmentləri xüsusi diqqət
cəlb edir.Qala XVIII əsrdə inşa edilmiş və Talış xanlığında vacib müdafiə istehkamlarından biri
kimi tanınmışdır.Onun divarları öz iri formaları və möhkəm çıxıntı sıraları ilə böyük təəssürat
oyadır.Qala, orta əsrlər üçün ənənəvi olan, lazım gəldikdə isə su ilə doldurulan xəndəklə əhatə
olunmuşdur.Tikilinin əsas obyektləri hücum edənlərin nişan alınaraq atəşə tutulduğu şimal və
cənub qüllələridir.Qala ərazisində həmçinin şəhər bazarı olmuşdur və onun yerində yüz illər öncə
bütün regionda zəvvarlar üçün ən çox ziyarət olunan yerlərdən biri olmuş iki məscid
ucaldılmışdır.
Mədəniyyət, təhsil və səhiyyə müəssisələri.Lənkəranda 51 məktəbəqədər uşaq müəssisəsi, 81
ümumtəhsil,pedaqoji, tibb və musiqi məktəbi var. 87 klub, 94 kitabxana, Dövlət Dram Teatrı,
muzey, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutunun filialı fəaliyyət
göstərir.Rayonun inzibati mərkəzi – yaşıllığa qərq olunmuş gözəl Lənkəran şəhəridir.Akasiya
xiyabanları həm yerli sakinlərin,həm də Lənkəranın qonaqlarının sevimli istirahət güşəsidir. Bu
diyarın əlverişli coğrafi mövqeyi, münbit torpağı və zəngin təbii ehtiyatları ta qədim dövrlərdən
adamları cəlb edirdi.Burada neolit dövründən başlayaraq insan məskənləri olmuşdur.Hazırda
Lənkəran şəhərinin olduğu yerdə 300 il bundan əvvəl qamış kolları ilə dolu bataqlıq bir ərazi var
idi. O vaxtlar dənizin yaxınlığında Lənkərançay çayının sahilində dördbucaqlı şəklində 2 qülləli
bir qala və mayak tikilmişdir.Şəhər əvvəlcə Ləngərkünən adlanırdı.Bu sözün mənası "lövbər
yeri",yəni "liman" demək idi.Lənkəran şəhərindəki tarix muzeyinin həm ekspozisiyası, həm də
binanın özü turistlərin marağına səbəb olacaqdır.Lənkəran diyarı –məşhur generallar Səmədbəy
Mehmandarovun və Həzi Aslanovun vətənidir. Bu şəhərdə Həzi Aslanovun abidəsi ucaldılmış,
onun doğulduğu evdə isə muzey açılmışdır.Lənkəran teatrının tarixi XIX əsrdən başlanır.Bu
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teatrda 1850-ci ildə səhnəyə qoyulmuş ilk əsərin tamaşasından əldə edilən bütün gəlir yoxsullara
ianə edilmişdir.
Mədəniyyət,təhsil və səhiyyə müəssisələri.Lənkəranda 51 məktəbəqədər uşaq müəssisəsi,81
ümumtəhsil,pedaqoji,tibb və musiqi məktəbi var.87 klub,94 kitabxana,Dövlət Dram Teatrı,
muzey, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutunun filialı fəaliyyət
göstərir.Rayonun inzibati mərkəzi – yaşıllığa qərq olunmuş gözəl Lənkəran şəhəridir. Akasiya
xiyabanları həm yerli sakinlərin, həm də Lənkəranın qonaqlarının sevimli istirahət guşəsidir.Bu
diyarın əlverişli coğrafi mövqeyi, münbit torpağı və zəngin təbii ehtiyatları ta qədim dövrlərdən
adamları cəlb edirdi.Burada neolit dövründən başlayaraq insan məskənləri olmuşdur.Hazırda
Lənkəran şəhərinin olduğu yerdə 300 il bundan əvvəl qamış kolları ilə dolu bataqlıq bir ərazi var
idi.O vaxtlar dənizin yaxınlığında Lənkərançay çayının sahilində dördbucaqlı şəklində 2 qülləli
bir qala və mayak tikilmişdir.Şəhər əvvəlcə Ləngərkünən adlanırdı.Bu sözün mənası "lövbər
yeri",yəni "liman" demək idi.Lənkəran şəhərindəki tarix muzeyinin həm ekspozisiyası,həmdə
binanın özü turistlərin marağına səbəb olacaqdır.Lənkəran diyarı –məşhur generallar Səmədbəy
Mehmandarovun və Həzi Aslanovun vətənidir.Bu şəhərdə Həzi Aslanovun abidəsi ucaldılmış,
onun doğulduğu evdə isə muzey açılmışdır.Lənkəran teatrının tarixi XIX əsrdən başlanır.Bu
teatrda 1850-ci ildə səhnəyə qoyulmuş ilk əsərin tamaşasından əldə edilən bütün gəlir yoxsullara
iyanə edilmişdir.
Memarlıq abidələri.Memarlıq abidələrindən Lənkəranda qala,Hacı Mirzə hamamı,məscid
(XVIII-XIX əsrlər),Aşağı Nüvədi,Seyidəkəran, Sütəmurdov kəndlərindən məscid (XIX əsr)
qorunub saxlanır.Rayonda tarixi abidələr çoxdur.Yuxarı Nüvədi kəndində qədim Əbirlər
qülləsi,Şıxakəran kəndində Şeyx Zahid türbəsi,Lənkəran şəhərində Kiçik Qala məscidi,Güldəstə
minarəsi, Hacı Mirzə hamamı, binanın fasadını bəzəyən dəqiq naxışları ilə seçilən gözəl Xan Evi
kimi tarixi abidələr qorunub saxlanmışdır.Şəhərin qərbində Bəlləbur qalasının xarabaları var. Bu
qalanın tikilməsində çay daşından və bişmiş qırmızı kərpicdən istifadə edilmişdir.Saxsı su
kəməri boruları hələ də salamat qalmışdır.Qalanın ən uca yerində qüllə ucalmışdır və yerli əhali
bu qalanı “Boz qala” adlandırır.
Memarlıq abidələrindən Lənkəranda qala,Hacı Mirzə hamamı, məscid (XVIII-XIX əsrlər), Aşağı
Nüvədi, Seyidəkəran, Sütəmurdov kəndlərindən məscid (XIX əsr) qorunub saxlanır.Rayonda
tarixi abidələr çoxdur.Yuxarı Nüvədi kəndində qədim Əbirlər qülləsi,Şıxakəran kəndində Şeyx
Zahid türbəsi,Lənkəran şəhərində Kiçik Qala məscidi,güldəstə minarəsi,Hacı Mirzə hamamı,
binanın fasadını bəzəyən dəqiq naxışları ilə seçilən gözəl Xan evi kimi tarixi abidələr qorunub
saxlanmışdır.Şəhərin qərbində Bəlləbur qalasının xarabaları var.Bu qalanın tikilməsində çay
daşından və bişmiş qırmızı kərpicdən istifadə edilmişdir.Saxsı su kəməri boruları hələ də salamat
qalmışdır.Qalanın ən uca yerində qüllə ucalmışdır və yerli əhali bu qalanı Boz qala adlandırır.
oğrafi mövqeyi.Lənkəran Azərbaycanın cənub-şərqində,onlarca kilometr məsafəyə
uzanıb gedən Lənkəran ovalığında yerləşir.Rayonun ərazisi şərqdən Xəzər dənizi ilə
həmhüduddur. Burada 29 min hektar sahə meşələrlə örtülmüşdür.Bu diyar bütün il boyu
yaşıllığa bürünmüşdür. Lənkəran rayonun zəngin flora və faunası var.Talış dağlarında bitən nadir
və endemik ağaclar bütün dünyada məşhurdur.Dəmirağacı,azat,ipək,akasiya,palıd, evkalipt,
mantar ağacı,məxmər rəngli Ağcaqayın,Nil,Hirkan,Şümşad,,haqlı olaraq Lənkəran florasının
inciləri sayılır.Lənkəranda bitən əsas meşə ağacı enliyarpaqlı palıddır.Bu ağac nadir ağacların
üçüncü nəslinə mənsubdur.Onun hündürlüyü 40-45 metr olur.Daha bir nadir bitki növü olan
dəmirağacının xarakterik cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki,bu ağacın yarpaqları qış fəslində
tökülmür,onlar quruyaraq ağaclarda qalırlar.Meşələrdə çoxlu cır meyvə ağacları,dərman bitkiləri
və kollar bitir.Lənkəranın dəniz sahillərində gözəl qumlu çimərliklər salınmışdır.Rayonda çaylar
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şəbəkəsi
kifayət
qədər
sıxdır.Rayon
mərkəzindən
10–25 km
radiusda
Lənkəran,Veravul,Boladi və Qumbaşı çayları axır.Əsasən yağış suları hesabına dolan çayların
çoxu xəzər dənizinə tökülür.Bahar və payız fəsillərində bu çaylar coşub-daşır.Çayların suyundan
suvarma məqsədilə istifadə etmək üçün burada Xanbulançay dəryaçası tikmişdir.Lənkəran
torpağı isti su bulaqları ilə zəngindir.Lənkəran şəhərindən 12 km qərbdə Talış dağlarının
ətəklərində,İbadi meşəsinin yaxınlığında“Meşə bulağı”,Lənkəran-Masallı şosesinin 13-cü
kilometrində “Havzova bulağı”,Lənkəran-Lerik şossesinin 15-ci kilometrində “İbadi” və
“Sumax” dağlarının ətəyində “İbadi bulağı” var. Rəvayətə görə ağır xəstəliyə tutulmuş İbadulla
adlı bir şəxs bu yerdə məskan salmış və şəfa tapmışdır.Lənkəran rayonunun ərazisində iki qoruq
var:Hirkan və Qızılağac qoruqları.Bu qoruqlarda qırqovul,qu quşu,kəklik,ağ qartal və digər quş
növləri yaşayırlar.Ümumiyyətlə, burada 270 növ quş var.Hirkan qoruğunda isə nəsli kəsilməkdə
olan qədim ağac növlərinə daha çox rast gəlmək olar.
İqlimi.Lənkəran rayonunun iqlimi rütubətli,subtropikdir.Bu iqlim qışı mülayim,yayı quraq
keçən, isti və payızı çox yağıntılı olması ilə fərqlənir. Bu yerlərdə sərt və qarlı qış olmur.Günəş
radiasiyası 125-134 kkal/sm2 çatır.Havanın orta illik hərarəti 25,1o C-dir.Ən isti ay iyul
(40oC),ən syuq ay isə yanvardir (3-4oC).Yağıntının illik miqdarı 1400–1600 mm-dir.Rütubətli,
subtropik şəraitinə görə ərazidə sarı torpaqlar geniş yayılmışdı.Lənkəranın iqlim şəraiti ərazinin
bir sıra özünəməxsus cəhətləri ilə fərqlənir.Vilayətin şərq və cənub-şərq qurtaracağının Xəzər
dənizi ilə sərhədlənməsi və cənubda dağlıq ərazilərin kəskin şəkildə sahilboyu zolağa enməsi
Xəzərin üzərindən gələn su buxarının kondesasiyası üçün əlverişli şərait yaratmışdır.
Relyefi.Azərbaycanın ən gözəl güşələrindən biri olan Lənkəran respublikanın cənub-şərqində
əlverişli fiziki coğrafi şəraitdə yerləşir.Lənkəran Azərbaycan Respublikası daxilində mövcud
olan beş təbii coğrafi vilayətdən biridir.Lənkəranın ərazisi 38o24-39o24 şimal və 47o58 şərq
coğrafi en dairəsində yerləşir,şimaldan Kür-Araz ovalığı, şərq və cənub-şərqdə Xəzər dənizi ilə
hüdudlanmışdır.İnzibati baxımdan Lənkəran Astara,Masallı,Lerik inzibati rayonları ilə əhatə
olunmuşdur.Relyefinə görə ərazisi əsasən düzənlik və müəyyən qədər dağlıq hissədən ibarət
olmaqla cənuba doğru getdikcə ensizləşir. Hündür dağətəyi sahədə 200 metr hündürdə,Xəzər
dənizi sahilində okean səviyyəsindən 28 metr aşağıda yerləşir.
Lənkəranda atmosfer yağıntıları.Yağıntıların və sellərin paylanmasında təbii zonaların
hündürlükdən asılı olaraq növbələşməsində özünəməxsusluğu ilə seçilən, əhalinin sıxlığının
durmadan artdığı,sosial problemlərin çoxaldığı,lakin güclü inkişaf üçün böyük təbii ehtiyatlara
malik olan Lənkəran vilayətində atmosfer yağıntılarının illik gedişində 2 maksimum və 1
minimum meşahidə edilir.Birinci zəif ifadə olunmuş maksimum yaz aylarında müşahidə
edilir.Mart ayından sonra yağıntıların kəmiyyəti tədricən azalır və iyul ayında bütün meteoroloji
məntəqələrdə illik minimum müşahidə edilir.Bu aydan sonra yağıntılar nəzərə çarpacaq dərəcədə
çoxalır və payız aylarında aydın ifadə olunmuş ikinci əsas maksimum yaranır.

E

timologiyası.Lənkəran toponiminin haradan götürülməsi, onun mənası indiyə qədər
mübahisəli olaraq qalır.Lənkəran və onun ətraf ərazilərinin qədimliyinə nişan verən
sənədlərdən ən məşhuru yunan tarixçisi Herodotun məlumatıdır.O,göstərirdi ki,
indiki Masallıya yaxın yerlərdə Dubil adlı bir kənd varmış.Strabon öz əsərində Boladi,Məcül,
Büstər və Talışkəran kəndlərinin yaşıllıq və otlaq olması haqqında məlumat vermişdir.Lənkəran
toponimini bir neçə cür yozmaq olar,farsca və talışca.Belə ki Lənkəran adının farsca yozumu
“kəran” sonluğuna dayanır.Belə ki,”kəran “ sonluğu ilə bitən yer adların həm cənub böğlgəsinin
hər yerində,həm də qonşu İran və azərbaycanın digər rayonlarında rast gəlmək olur və bunlar
aşağıdakılardır:
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1.Lənkəran - Şıxəkəran,Türkəkəran,Seyidəkəran,Səpinəkəran,Astara Şiyəkəran,Giləkəran,Piləkəran,Seləkəran,Lerik-Osnəkəran,Lüləkəran,Yardımlı-Ürəkəran,Quba–Tüləkəran,İran-Cəmkəran
və sair.Bu toponimlərin son-luqlarındakı “kəran” sözü demək olar ki,eyni köklü olmaqla eyni
mənanı verir.Burada “kəran” sözü fars dilindən tərcümədə “sahil”deməkdir.Lakin Talış
zonasındakı “kəran” sonluğu fars dilindəki “kəran”la eyni mənanı vermir.Çünki,Talış zonasında
olan Şıxəkəran(şeyx evləri),Giləkəran(Gilək evləri,Səpinəkəran(sıra ilə evlər),Türkəkəran(Türk
evləri),Şiyəkəran(şiə evləri və ya əzilən evlər) mənasını verir.
2.Lənkəran sözünün ikinci izahı isə Talışca ola Ləkərondur.Belə ki,sözün kökü olan “lən” talışca
“qamış”,”kər,kə”(ev) ,”an” isə “lar-lər” cəm şəkilçisidir.Sözün ümumi mənası isə Lənkəronyəni talışca “qamış evlər deməkdir.Bu sözdəki “r” hərfi və səsi isə zaman-zaman ortadan
qalxmış və “kəron” yox,”kəon” formasını almışdır.
3.Lənkəran sözünün üçüncü izahı isə talışca olan “Lankon”və ya “Lenə kəon”-dur.Burada isə
“lən-lenə” talışca “qamış”,kəon” isə cəm halda “evlər deməkdir.Lənkəran sözünün mənşəyini
araşdırmaq məqsədilə ilk dəfə bu adın işlədildiyi tarixə nəzər salmaq lazımdır.1409-cu il-də ərəb
dilində yazılmış "Fərruxnameyi-cəmali" əsərinin müəllifi təbib Ramazan ibn Şeyxəli Lənkərani
və həmin kitabı 1594-cü ildə fars dilinə tərcümə edən Möhübəli ibn Əhmədi Lənkərkünani
ləqəbinə təsadüf edirik.Lənkəran toponiminin mənşəyinə iki çür yanaşmaq lazımdır: birincisi
fars dilindən,ikincisi talış dilindən keçmə mənasında.XV əsrdən əvvəl deyilən Ləngərkünan,
Ləngəran,Lənkgəran,Lanqaran,Lyanqaran sözləri bu günkü Lənkəran sözünün ilkin formaları
olmuşlar.Bunlardan Ləngərkünan – Ləngər və künan – yer,məskən deməkdir.Deməli,birinci ad
lövbər salınan yer mənasını verir.Bu adın yaranmasına səbəb dünyanın müxtəlif yerlərindən
İrana ticarətə,səfərə,təhsilə,ziyarətə, diplomatik işlərə gedən və İrandan gələn gəmilərin burada
lövbər salıb dayanmalarıdır.Ləngkəran farsca – ləng, ləngimək,kəran – yer (məskən)
deməkdir.Deməli, ikinci ad "ləngiyən yer" mənasını verir. Adın yaranmasına səbəb yağışların
çox olması üzündən buraya gələnlərin ləngiməsidir.Lənkon talışca leynə, len – qamış, kon –
(kəon) evlər deməkdir.Həm də bu ətraf rayonlarda sonu talışca "kon" azərbaycanca "kəran"la
bitən yer adları çoxdur.Beləliklə, üçüncü ad "qamış evlər" mənasını verir.Bu ad Almaniyanın
Hamburq səfarətxanasında saxlanılan hesabatlarda da vardır.Belə ki, bu söz 1603-cü ildə adı
çəkilən,o dövrdə Lənkərandan bir az aralı yerləşən almanca yazılmış Lankon sözüdür. İndiki
Lənkəran böyüdükcə həmin kənd şəhərə qarışmış və adı Lənkəranla eyniləşmişdir.O dövrdə,
hətta XX əsrin əvvəllərinə kimi buradaki evlərin üstü, çəpəri,bəzən divarları da qamışdan olduğu
üçün qamış evlər adlanmışdır.Lənkəran toponiminin orta əsr mənbəələrində keçməsi,bu
toponimin islamdan sonra yaranmasını istisna etmir."Lənkər" ərəbcədən "inkar etmək", "an"
farscadan cəm şəkilçisidir:Beləliklə, islamı gec qəbul etdikləri üçün və ya qəbul etməyib ayrı bir
zehniyyətlə çıxış etdiklərinə görə burada yaşayan toplum "Lənkəran" yəni "inkarçılar" adlana
bilərdi.Olsun ki,bu bir ehtimaldır.Amma, ehtimal olsa da, yağışların çox yağması üzündən
limanda ilişib qalan tacirlərin gecikmələri ilə əlaqələndirilən ehtimal qədər güclüdür.
Liman(Port-İliç).1921-ci ildə Lənkəran şəhərinin şimalında, dəniz gəmilərinin yan aldığı
buxtada yerləşən yaşayış məntəqəsinin yerində qəsəbə salınmışdır. Əvvəlki illərdə buradakı
buxta Xəzər dənizinin şimalı ilə cənubu arasında hərəkət edən gəmilərin dayanacaq yeri idi.
1924-cü ildə isə qəsəbə Vladimir İliç Leninin adına Port İliç adlandırılmışdır. 1971-ci ildə şəhər
statusunu almışdır. 5 oktyabr 1999-cu ildən adı dəyişdirilərək Liman adlandırılmışdır[2].1989-cu
ildə SSRİ-də həyata keçirilmiş siyahıyaalmanın nəticələrinə görə burada 8.661 nəfər əhali
yaşayırdı[3]..13 sentyabr 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı ilə
Liman-Nərimanabad-Balıqçılar avtomobil
yolunun
tikintisi
məqsədilə
Azərbaycan
Respublikasının 2013-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası
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Prezidentinin ehtiyat fondundan Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinə ilkin olaraq 2 milyon manat
ayrılmışdır[4].

Şəkil.Liman(Port-İliç) şəhərinin stendi.

Gerb.
Lənkəran
şəhərinin
gerbi 21
may 1843-cü
ildə
təsdiq
olunmuşdur.Gerbin ikiyə bölünmüş qalxanvari lövhəsinin yarıdan
yuxarı hissəsi Kaspivilayətinin gerbindəki təsvirlərin eynidir:
1-ci hissədə pələng,ikinci hissədə yerdən çıxıb alovlanan qaz dilimləri
təsvir olunmuşdur.Aşağıdakı üçüncü yaşıl sahəsində təsvir olunan
gümüş sandıq “bolluq-bərəkət” rəmzidir.Sandığın hər iki tərəfində
qıvrılan ilan rəsmi Muğan düzündə ilanların çox olmasından xəbər
verirdi. Şəkil.Lənkəran şəhərinin gerbi.
Lənkəran XIX əsrdə.XIX əsrin başlanğıcında Lənkəran şəhəri üç
hissədən ibarət idi və şəhərin mərkəzi sayılan qala divarlarına
söykənirdi.Qalada Rusiya işğalından sonra hərbi qarnizon yerləşdirildi,bir sıra binalar
kazarmalara,lazaretə və qaubaxta çevrilmişdi.XIX əsrin 30-cu illərində şəhərdə 441 ev və 440-a
qədər təsərrüfat tikilisi vardı.XIX əsrin 50-ci illərində isə şəhərdə yaşayış evlərinin sayı 833-ə
çatmışdı.XIX əsrin sonlarında Lənkəranda küçələr neft çıraqları ilə işıqlandırılırdı.İçməli su ilə
şəhər quyular və Lənkərançay hesabına təchiz edilirdi.Şəhərə su kəməri yalnız 1913-cü ildə
çəkilmişdi.Bu dövrdə əhalinin sayı da artmaqda idi.Lənkəranda bütün dövrlərdə kişilər
qadınlardan 7-10% çox olmuşdur.1897-ci il məlumatına görə şəhər əhalisinin sayı 8733 nəfər idi.
Burada yerli əhali ilə yanaşı ruslar,polyaklar,yəhudilər və başqa millətlərin nümayəndələri də
yaşayırdılar.1828-ci ildə Lənkəranda hərbi qarnizon rəisi başda olmaqla,iki zabit,çar
hökumətinin rəğbətini qazanmış yerli bəylərdən iki nümayəndədən ibarət komendant üsul-idarəsi
quruldu. 1840-cı il yanvarın 1-də xüsusi şəhər polis idarəsi yaradıldı.1840-cı il aprelin 10-da
komendant üsul idarəsi ləğv edildi.Lənkəran 1846-cı ildə bir qəza kimi əvvəlcə Şamaxı
quberniyasına,1859-da isə Bakı quberniyasına daxil edildi.XIX əsrin son rübü XX əsrin
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əvvəllərində Lənkəranda şəhər bələdiyyə idarəsi (Duması) yaradıldı.Bu dövrdə şəhər
iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biri sənətkarlıq idi.Təbii xammal olan meşə materiallarının
bolluğu burada bəzi sənət və peşələrin xeyli əvvəllər meydana gəlib inkişaf etməsinə səbəb
olmuşdu.1877-ci ildə Lənkəranda 17 dərzi,22 papaqçı,9 çəkməçi,13 dəmirçi,3 sərrac,25
çilingər,26 kənd təsərrüfatı və məişət alətləri hazırlayan,2 misgər,5 bənna fəaliyyət
göstərirdi.XIX əsrin 80–ci illərindən etibarən şəhərin iqtisadiyyatında balıqçılıq və meşə materialları istehsalı daha çox sənaye xarakteri alırdı.Kənd təsərrüfatı məşğuliyyətləri içərisində
çəltikçilik üstünlük təşkil eidrdi. Bununla yanaşı taxılçılq da inkişaf etməkdə idi.XIX əsrdə
Lənkəranda şəhərsalmanın planlaşdırılması işinə başlanılmışdı.1833-cü ildə tərtib və təsdiq
olunmuş Lənkəran qalası istehkamlarının baş planı bu işdə mühüm mərhələ idi.Şəhər
mərkəzinda planlaşmanın təşkiledici elementi kimi məscid və 117 dükanlı iki bazar yerləşirdi.
LƏNKƏRAN –Alimlərin fikrincə, Lənkəran XVIII əsrə qədər kiçik yaşayış məntəqəsi olmuşdur.
Rus diplomatı A. Volınskinin verdiyi məlumata görə, həmin dövrdə Lənkəranda cəmi iki yüzə
yaxın ev var idi. Lakin XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq,Lənkəran xeyli inkişaf etmiş,
nəticədə Qaraxanın hakimiyyəti dövründə (1747 - 1786) Talış xanlığının mərkəzi Astaradan
Lənkərana köçürülmüşdür.
Şübhəsiz, belə bir dəyişiklik şəhərin sonrakı inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmışdır.XIX əsrin
sonu,XX əsrin əvvəllərində Lənkəranda şəhərsalma və arxitekturanın inkişafını professor Kamil
Fətullayev tədqiq edərək Lənkəran qalasının romb formasını saxlamaqla tədricən böyüməsi
haqqında ətraflı məlumat vermişdir.O,göstərir ki, həmin dövrdə qalanın sahəsi 35 hektara yaxın
olmuşdurki, bu da ərazicə Bakı qalasından (21,5 hektar) xeyli böyük idi.Lənkəran qalası iki iri
miqyaslı döyüş bürcündən ibarət olub və həmin bürclər qalanın dioqanalı boyunca
yerləşdiyindən onun şimal və cənub bucaqlarını möhkəmləndirirdi.Qalanın şimal bürcü isə
Lənkəran çayının ağzında yerləşirdi.Daha sonra alim göstərir ki,Lənkəran qalası istehkamlarının
baş planı1833-cü ildə tərtib və təcdiq edilmişdir.Qalanın istehkamları bir – biri ilə sədlər vəsu
dolu xəndəklərlə birləşən iki bürcdən ibarət olmuşdur.Azərbaycanın tarixi Ģəhərlərindən olan
Lənkəran 1747-ci ildən Talış xanlığının baş şəhəri olur.Lənkəran şəhərini 1813-cü ildə rus
orduları istila edir,1828-ci ildən isə o,Rusiya imperiyası tərkibinə qatılıb yeni sosial – iqtisadi
inkişafyoluna düşür.Köhnə qalanın yerində yenisi tikilir ki,onun da əsasında Bakı quberniyasının
qəza şəhəri yaranır.Köhnə planlaşma yox olub aradan gedir,şəhərin tikintisi 1853-cü ilin
layihəsində özünün son həllini tapır.Ancaq o vaxta qədər şəhərin bir neçə quruluş planı
olmuşdur.
1853- cü ilin planı.Lənkəran qalası istehkamlarının baş planı 1853-cü ildə tərtib və təsdiq
olunmuşdur. Qalanın istehkamları bir – biri ilə sədlər və sudolu xəndəklərlə birləşən iki bürcdən
ibarət idi.Bir tərəfdən Şimal bürcündən çıxan istehkam sədləri sahil boyunca Lənkəran çayı
ağzınacan keçib sonra müəyyən bucaq altında dönürdü və çay sahilindəki cənub bürcünə
yönəlirdi. Beləliklə, qalanın hakim mövqeyi və ətraf düzənlik yerə nəzarəti qorunub saxlanmışdı.
ġəhər mərkəzində planlaşmanın təşkiledici elementi kimi məscid və 117 dükanlı iki bazar
yerləşirdi.Mərkəzi,bağların yaıllığı içində olan birmərtəbəli yaşayış məhəllələri dövrələyirdi.
ġəhərdə 1836-cı ildə cəmi 470 ev vardı: məmurların yaşayış evləri, əsgər kazarmaları və başqa
qarnizon xidməti binaları.1840-ci illərin başlanğıcında qala və bayır şəhər məhlələrinin
mütəşəkkil planlaşdırılması geniş vüsət aldı.Qalanın ərazisi əsasən,mərkəzində geniş meydan
olan düzbucaqlı məhlələrə bölünmüşdü. Kənarlarda, ordunun və artileriyyanın hərəkəti üçün
dövrələmə yol çəkilmişdi.Məhlələrin planlaşdırma toru sahil zolağına paralel iki və ona
perpindikulyar beş küçədən yaranmışdı. Sonralar,1869-cu ildə Lənkəran qalasının ləğv edilməsi
və onun 23 may 1875-ci ildən şəhəridarəsinə verilməsi nəticəsində məhlələrin bütün yığcam
planlaşma quruluşu Lənkəran rayonunun mərkəzi özəyinə çevrildi.1840-cı illərdə qalanın
planlaşması üzrə iş prosesində qaladan 1280 m məsafədə olan bayır şəhər hərbi nazirliyin tələb
etdiyi kimi yenidən planlaşdırıldı.Köhnə tikililərin yerində altı məntəqəyə bölünən iki düzbucaqlı
16

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
məhlə qrupunun tikilməsi nəzərdə tutulmuşdu.Qala istehkamına paralel yerləşmiş üç sıra
məhlələrqrupu Lənkəran çayı ilə kəsilirdi,o biri iki sıralı qrup isə tini ilə Xəzər dənizinin sahil
zolağına yönəlmişdi.Yeni mütəşəkkil planlaşma sonralar bu istiqamətdə inkişaf üçün mühüm
əhəmiyyət daşımışdır.1850-ci illərin başlanğıcında Lənkəran bir – birindən ayrı dayanan və
mərkəzində torpaq sədlə dövrələnmiş və xəndəklə halaylanmışş kiçik qalası olan üçkənddən
ibarət idi.Qalanın əsas müdafiəsini gözəl tikilmiş iki daş bürc təşkil edirdi.
1853-cü ilin planı. Lənkəranın 20 noyabr 1853-cü il tarixli baş planı qala məhlələrinin tikilmə
dərəcəsi və iki planlaşma qrupunun birləşməsinin başlanğıcını qoyan bayır şəhər bazar meydanı
və ticarət sıraları yaranmasını qeydə almışdır.Beləliklə,bu baş planda şəhər mərkəzinin
yaradılması ideyası qoyulmuşdur.
1855-ci il planı. Lənkəran istehkamının 6 noyabr 1855-ci il tarixli ba planı qalanın və ətraf
yerlərin vəziyyətini daha dolğun əks etdirir. Bu plan üzrə Lənkəranın ərazisi üç hissəli bölgüsünü
saxlamışdı:
1.Qala.2.Lənkərana yaxınlaşan cənub bayır şəhəri.3.Yaşayış tikililəri olan şimal bayır
şəhəri.Sonralar bütün bu planlaşma elementləri Lənkəran şəhərinin baş planınıntərkib hissəsinə
daxil oldu və onun tikintisində müəyyənləşdirici rol oynadı.Ancaq baxılan çağda ümumi şəhər
planlaşması əslində hələ yox idi.Şəhərin bu dövr inkişafından bəllidir ki,onun dənizdən görünüşü
çox yaxşıolmuşdur.Şəhərin hər iki tərəfində keşikçi daş bürclər tikilmişdi.Qala içinin yaşıllığı
göz oxşayırdı.O zaman şəhər ərazisi 1050 ha idi ki, bu da ġuşa, Salyan və başqaşəhərlərdən xeyli
çox idi. Binalar 320 ha sahəni tutmuşdu, qalan ərazi – 730 ha sərbəst idi. 1856 –cı ildə
Lənkəranda fərdi evlərin sayı 833 olub,Salyandan (1125),şuşadan (3040), şəkidən (2646) az idi.
şəhərcikdə meydan və küçələr də çox deyildi: cəmi bir meydan və altı küçə salınmışdı.İctimai və
dini binalar içərisində beş hamam, bazar,üç məscid vardı.
Lənkəranın baş planda göstərilməyən, ancaq XVIII – XIX əsrlərin qovşağında mövcud olan bir
tikilisindən də danışmaq gərəkdir.Bu nə naturada,nə də qrafik materiallarda qalan Talış
xanlarının sarayıdır.Onun haqqında yalnız 1890-cı ildə Lənkəranda olmuş rus yazıçısı V.
Sidorovun təsvirindən məlumat almaq olar.
O,sarayı belə təsvir edir: ―Bizə xoş gələn bu tatar Lənkəranında Talışın qədim xanlarının
kərpicdən tikilmiş nəhəng yarı uçuq sarayı var.Divarlardan xeyli irəli çıxan kirəmidli çardaqla
örtülən və iri pəncərələrlə deşilən bütün saray nə vaxtsa bağ olmuş çöllüyün ortasındadır...
Binanın ortasının bir tərəfini başdan –başa əlvan pəncərələr olan qəbul salonu tutur.Onun tavan
və karnizləri yuvacıqlar,gözəl medalyonlar və incə rəsmlər əmələ gətirən güzgü şüşəciklərdən
tərtib edilmişdir.Qabartmaların ağ salxımları güzgülərdə əks olunub böyük effekt yaradır.Necə
də qəmli və atılmış görünür bu iri salon!.. Yuvacıqlardan qara deşiklər buraxan güzgü şüşəcikləri
sallanır və yavaş – yavaş dağılır və nə vaxtsa
süslü olan xan sarayı məhv olur.Bu saray İrəvandakı (indiki Yerevanda) Sərdar,Şəkidəki Şəki
xanlarının,Şuşada Qarabağ xanlarının sarayları ilə həm planlaşma,həm də memarlıq cəhətdən
ümumi xüsusiyyətlər daşımışdır. Bu, XVIII – XIX əsrlərin qovşağındaAzərbaycanın saray
memarlığı üçün səciyyəvi olmuşdur.Lənkəranın hərbi qalasının ləğvi (1869), onun şəhər
idarəsinə verilməsi
(1875) və Şəhər upravasının təşkili (1897) şəhərin ümumi inkişafına səbəb oldu.Bol yaşıllığı və
gözəl sahilləri o vaxtın qələm əhli N.Zeydlis obrazlı təsvir etmişdir: ―12 il ərzində mənə
dəfələrlə Lənkəran sahilinin füsünkarlığından ləzzətalmaq nəsib olub.İlahi,əbədi bahar
hökmranlıq edən bu rütubətli və əlvan ölkə ilə Abşeron yarımadasının səhralı qayalıq sahilləri
arasında nə qədər böyük əkslik var!‖.
Qala – Baloğlan Abbasov və Lenin küçələri ilə Lənkəran çayı sahili küçələri sərhədində
yerləşmişdi.Qala ərazisinin məhlələrinin nizamlı düzbucaqlı şəbəkəsi mərkəzi rayonun əsas
özəyini təşkil edirdi.Burada az saylı inzibati ictimaitikililərlə bir – ikimərtəbəli əsaslı yaşayış
evləri toplanmıdı.Qaraçılar məhləsindəki Böyük Bazar B. Abbasov küçəsi və cənub –qərbdən
Lənkəran çayının sahili ilə hüdudlanırdı. Bu rayon ―Cənub bayır şəhəri‖adlanan qədim
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Lənkəranın yerində formalaşdı.Böyük bazarın tikintisi sərbəst planlaşması ilə seçilirdi.Burada
mərkəzi rayonun davamı kimi şəhər bazarı dayerləşmişdi.Təbiidir ki,tikili mərkəzdən
uzaqlaşdıqca planlaşma xarakteri ilkin mərhələlərin dəqiqliyini itirir,dalan və döngələr
şəbəkəsinə çevrilirdi.Mərkəzdən başqa, demək olar ki, bütün rayonların tikintisi həyətli evlər
tipində idi.Küçəyə nisbətən evlər ya qırmızı xətt boyunca, ya da sahənindərinliyində
dayanırdı.Yaşayış evinin memarlıq kompozisiyasının ənənəvi fəndləri divar hörgüsü, sütunlar –
dayaqlar üçün işlədilən kərpicin xarakteri və uca damlar üçün kirəmidlərin parlaq çalarları ilə
bağlı idi.Yaşayış evinin həyat fasadına şüşəbənd yönəlirdi.Həyatyanı sahənin ümumi
kompozisiyasına çox vaxt ―ləmə‖
(istirahət üçün nəzərdə tutulan ikimərtəbəli, buruğa bənzər tikili) tez – tez daxil edilirdi.Xalq
memarlığı olan həyətli ev tipli kütləvi yaşayış evləri ilə yanaşı,şəhərin mərkəzi rayonunda XX
əsrin başlanğıcında yerli əhalinin varlı təbəqələrinin,o sıradan Talış xanlarının varislərinin
moderdə, eklektikada və başqa üslublarda işlənmiş iqamətgahları meydana gəlir.
Lənkəran əhalisinin artım dinamikası:
1843-cü il – 2377 nəfər,1850-ci il – 2500 nəfər,1856-cı il – 3970 nəfər,
1865-ci il – 4608 nəfər,1878-ci il – 3785 nəfər,1891-ci il – 7455 nəfər, 1900-cü il
– 8768 nəfər,1906-cı il – 9945 nəfər,1908-ci il – 10463 nəfər,1917-ci il – 17801
nəfər.
Lənkəran başqa kiçik Azərbaycan şəhərləri ilə (Şuşa,Şəki, Quba)müqayisədə nə inkişaf etmiş
şəhər təsərrüfatı ilə,nə də xüsusi abadlığı ilə seçilirdi.Ancaq burada memarlıq baxımından çoxlu
maraqlı yaşayış evləri və dini məzmun daşıyan binalar tikilmişdi.
Beləliklə, XIX - XX əsrlərin qovuşuğunda Lənkəran müxtəlif planlaşdırma quruluşuna malik
dörd tarixi rayondan ibarət olmuşdur: Qala, Böyük bazar,Kiçik bazar və Sutəmurdov.
Talış mahalı. Bu ölkəni şərq tərəfdən Xəzər dənizi, cənub tərəfdən Gilanın Rəşt mahalının
Kasdərər və Bədçala kəndləri, bir tərəfdən də Ərdəbil mahalının Siyahrud çayı hövzəsi və Vilkəç
mahalı, qərbdən isə Zəxənd – dric və Çinr çayının qurtaracağı əhatə edir.
Lənkəran Şəhəri əsasən iki hissədən ibarətdir:
1. “Böyük bazar” (bu hissəyə bəzən Yuxarı bazar da deyilir);
2. ―Kiçik bazar‖ (―Gilək bazarı‖ – Giləkon.Bu hissəyə bəzən ―Aşağı bazar da deyilir).
Böyük bazar bir neçə məhlədən ibarətdir:
Ələkçilər məhləsi,Qalayçılar məhləsi,Çörəkçilər məhləsi,Çarıqçılar
məhləsi, Eşşəkçilər məhləsi,Təndirçilər məhləsi,Cındıra məhlə, Dabbağlar
məhləsi, Alaboxça məhləsi, şəkililər məhləsi,Qarabağlılar məhləsi,Tacirlər
məhləsi, şəşguşə və ya Talıbi məhlə, Ağalar məhləsi,Əhəngçilər məhləsi.
Böyük bazar məhlələri qurtarandan sonra ―Qala deyilən məhlə başlanır ki,bura da Böyük bazar
və Kiçik bazarın mərkəzi hissəsində geniş bir sahəni tutur.Qədim tarixə malik Qalanın iki böyük
gəzinti bağı vardır.Kiçik bazar aşağıdakı məhlələrdən ibarətdir: Mirəhməd məhləsi,Hacıqurban
məhləsi,İpəkçilər məhləsi,Daş körpü məhləsi,Kərəcivanlar məhləsi,Faraştad məhləsi,şındıra
məhllə,Hacı Zöhrab məhləsi və.s.İndi Lənkəranda göstərilən məhlələri adları ilə tanıyanlar çox
azdır. Onlar küçələrə verilən verilən adlarla tanınyırlar.Lənkəranın iqtisadi həyatında mühüm rol
oynamışş ―Böyük bazarda Qapandibi‖ deyilən yerin maraqlı tarixi var.Qapan (yəni böyük
tərəzi) Böyük bazarın ortasında geniş bir meydanda yerləşirdi.Hazırda Qapandibinin yerində
dördmərtəbəli bina ucalır ki, onun da birinci mərtəbəsi bazardır.Qapandibi meydanının eni və
uzunu – 160 – 170 metrə çatardı.Bu tərəzi ilə camış,öküz,qoyun və tondan artıq olan taxıl
çəkirdilər.Qapanın yüzdən çox ikipudluq (32 kq) daşı vardı.Burada qoç, xoruz, bildirçin
döyüşdürərdilər,it boğuşdurardılar.Dərvişlər meydan açıb qəribə hadisələrdanışardılar.Bəzən də
üz – üzə durub deyişərdilər.Hərdən buraya irandan meymun,ilan gətirib oynadardılar.Çox vaxt
arzu edənləri burada ilanla ovsunlayardılar ki,daha o adamı başqa ilan çalmasın.Sıra ilə
düzülmüş hamballar işsizlikdən bir – biri ilə dərdləşərdilər.Kəndlərdən arabalarda şıplarla
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(irisəbətlərlə) gətirilən yemiş,qarpız,boranı,soğan və taxıl həmin meydanda satılardı.Demək olar
ki,qapanın ətrafı həmişə taxılla dolu olardı.Kəblə Əbdülkərimin(Fətəliyevlərin) hamanı da bu
meydanda qapanla üzbəüz idi.Hamam yer səthindən xeyli aşağı idi.İndi həmin hamamın yerində
kolxoz bazarının toyuq satılan hissəsiyerləşir.Qapandibindən bazar başına qədər sağ tərəfdə
cərgə ilə düzülmüş
dükanlar ancaq başmaqçılardan, dübəndiçilərdən,dərzilərdən ibarət idi.Bu sırada bir çayçı dükanı
vardı,sol tərəfdə isə çayçılar,pitiçilər,yağ satan,əttarlar,sıra ilədüzülən qəssab dükanları,
yəhudilərin xırdavat dükanları,Qəmbərov Məşədi Hüseynin bəzzaz dükanı, giləklərin qənnadı
dükanları,ləbləbi,çız – bız satanlar və başqa dükanlar yerləşirdi.Əllərində mal satan dəllallar,
bazarı bu baş – o başa gəzərdilər.Bazar dalında neft və duz dükanları vardı,bir də bazarın sağ
tərəfinin arxasında Fətəliyevlərin və həmin sıranınhəmin sıranın qurtaracağından sonra
Kərimovların böyük taxıl anbarları yerləşirdi.
Dörd tarixi bölgüsü.XIX-XX əsrlərin qovşağında qala meydanı ərazisinin mənimsənilməsi
sayəsində cənub və şimal bayır şəhərləri müəyyən qədər bütov olub,müxtəlif planlaşma quruluşu
olan dörd tarixi bölgü yaranır.Bunlar Qala,Böyük bazar,Kiçik Bazar,Sütəmurdov idi. Qala indiki
B.Abbasov – MirMustafa xan küçələri və Lənkəran çayı sahili küçələri sərhəddində
yerləşmişdi.Böyük bazar indiki B.Abbasov küçəsi və cənub-qərbdən Lənkəran çayının sahili
(qalayçılar) məhəlləsi ilə hüdudla-nırdı. Böyük bazar öz növbəsində peşəsinə görə bir neçə kiçik
məhəllədən ibarətdi: Çarıqçılar,Əhəngçilər,Tacirlər, Ağalar,Təndirçilər və s.
Kiçik bazar dəniz sahili boyu indiki Tofiq İsmayılov və Səttərxan küçələri arasında yerləşirdi.
Bura qala meydanı və ona bitişik sərbəst planlı kvartalların şimal bayır şəhəri daxil idi. Burada
aşağıdakı məhəllələr var idi: Daş Körpü, Kərəcivanlar, İpəkçilər və Forştat (almanca şəhərdən
kənar deməkdir).Sütəmurdov dəniz sahili boyunca əhatə edirdi.Burada əsasən gəlmə, vəzifəli
ruslar və azərbaycanlılar yaşayırdı.Lənkəran XX əsrin əvvələrində Şuşa,Şəki və Quba ilə
müqayisədə həm inkişaf etmiş şəhər təsərrüfatına,həm də xüsusi abadlığa görə seçilirdi.
Lənkəranda memarlıq baxımından çoxlu maraqlı yaşayış evləri və dini tikililər inşa edilməsinə
baxmayaraq,Bakı quberniyasının ştatlı şəhəri sayılırdı.
Görkəmli şəxsləri.
1.Şeyx Zahid - Sufizmin yaradıcısı(1225-1300).
2.Şeyx Tacəddin – Sufi(Şeyx Zahidin oğlu)
3.Seyid Abbas – Talış xanlış xanları sülaləsinin banisi(Səfəvilər nəslində XVIII əsr)
4.Seyid Cəmaləddin Qara xan – Talış xanı,Seyid Abbas xəlifənin oğlu (XVIII əsr)
5.Mir Mustafa xan-xandan,General-Leytenant – Talış xanı(1786-1814).
6.Mir Həsən xan - Lənkəran xanlığının (1812-1826) hakimi.
7.Mir Əsgər Xan Talışinski - Görkəmli ictimai xadim, talışxanovlar nəslinin parlaq
nümayəndəsi, hüquqşünas, xeyriyyəçi.
8.Səməd bəy Mehmandarov — Rusiya İmperator ordusunun artilleriya generalı,Azərbaycan
Xalq Cumhuriyyətinin hərbi naziri,sovet hərb xadimi
9.MirKazım bəy Talışxanov - Rusiya İmperator ordusunda,general-mayor.
10.Əsəd bəy Talışxanov - Rusiya İmperator ordusunda,general-mayor.
11.Xəlil bəy Talışxanov - Rusiya İmperator ordusunda,general-mayor.
12.Mir Həsən xan - Lənkəran xanlığının (1812-1826) hakimi.
13.Mir Əsgər Xan Talışinski - görkəmli ictimai xadim,Talışxanovlar nəslinin parlaq
nümayəndəsi, hüquqşünas, xeyriyyəçi.
14.Mir İbrahim bəy Talışinski - Azərbaycan hərbçisi,general-mayor.
15.Səməd bəy Mehmandarov – General.
16.Bala Məmməd Mistanlı – Polkovnik,inqilabçı,xalq qəhrəmanı.
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16.Zülfüqar Əhmədzadə - Şair.
17.Fikrət Məmmədov – General.
18.Həzi Aslanov — 2 dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı,general-mayor.
19.Hüseynağa Sadıqov - Azərbaycan Xarici İşlər naziri (23.01.1988 - 29.05.1992).
20.Allahşükür Paşazadə — Şeyxülislam və Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin başçısı.
21.Solmaz Əliyeva — Sosialist Əməyi Qəhrəmanı,5 çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin
deputatı.
22.Hadı Rəcəbli — Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü.
23.Rüfət Quliyev — Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü.
24.Mirhaşım Talışlı — Filologiya elmləri doktoru.
25.Əyyub Məmmədov — Telejurnalist,rejissor
26.Məhərrəm Quliyev — Agstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı.
27.Südeyf Rəhimov - Hidrotexnik meliorasiya mühəndisi.
28.Zaur Rzayev - Azərbaycan silahlı qüvvələrinin generalı.
29.Mirməmməd Cavadzadə - Həkim uroloq.
30.Məmmədsadıq Abdullayev - Anatom,Histoloq,Tibb elmləri doktoru,Professor,Əməkdar elm
xadimi.
31.Əbülfəz Rəcəbli - türkoloq; ümumi dilçi; filologiya elmləri doktoru; professor.
32.Əbdül Qasımov - Azərbaycanın tanınmış hidrobioliq alimi.
33.Əzizağa Talışınski - Tibb elmləri doktoru professor.
34.Yaşar Rzayev - Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.
35.Yalçın Rzazadə - Azərbaycan müğənnisi, Azərbaycan Respublikası Xalq Artisti, Azərbaycan
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin vokal və pop musiqi kafedrasının müdiri.
36.Gülağa Məmmədov -Tanınmış Azərbaycan müğənnisi, Azərbaycan SSR Xalq Artisti.
37.Münəvvər Kələntərli -SSRİ dövlət mükafatı laureatı Əməkdar artist.
38.Canəli Əkbərov - Xanəndə,aktyor. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti.
39.Həqiqət Rzayeva - Müğənni (soprano),pedaqoq. Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan
səhnəsində çıxış edən ilk qadın müğənnilərindəndir.
40.Kamil Nəcəfzadə - Azərbaycan quruluşçu kino rəssamı, SSR əməkdar rəssamı, Azərbaycanın
xalq rəssamı ,Dövlət Mükafatı laureatı — (iki dəfə).
41.Şəkər Aslan - Şair, dramaturq, jurnalist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan
Jurnalistlər Birliyinin “Qızıl Qələm” mükafatının laureatı.
42.Mirbaba Babayev - Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru.
Nazim Abbas - Rejissor.Ssenari müəllifi. Aktyor.İdeya müəllifi. Filmlərdə iştirak edən.Bədii
rəhbər,mətn oxuyan.
43.Oqtay Orucov - Ssenari müəllifi,kino redaktoru.
Simuzər Baxışlı - Şair-publisist,Azərbaycan Yazıçılar Jurnalistlər Birliyinin üzvü, " Qızıl Qələm
" mükafatı laureatı.
44.Nazir Əliyev - Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisdi.
45.Fərman Quliyev - Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru,professor.
46.Vaqif Nağıyev - Texnika elmləri doktoru,professor,akademik,tibb xidməti general mayoru.
47.Etibar Əhədov – Yazıçı-publisist,jurnalist-rəssam.
48.Xudaverdi Cavad – Yazıçı-publisist.
49.Ağamir Cavad – Yzaıçı – publisist.
50.Nizami Hüseynov – Jurnalist,AJB-nin Lənkəran şöbə müdiri,”Məşəl” jurnalının şöbə müdiri.
52.Həbib Səfərov — Azərbaycan şair Lənkəran şeirinin müəllifi.
51.Qafar Cabbarlı – Yzaıçı-publisist,aktyor.
52.Etibar Vəliyev – Yazıçı-şair,Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinn üzvü.Azərbaycan yazıçılar
Birliyinin üzvü,Prezident təqaüdçüsü,”Qızıl qələm “ mükafatı laeuriyatı.
53.Ağaddin Babayev – Jurnalist.
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54.Anar Həbiboğlu — Azərbaycan şair, Azərbaycan yazıçılar birliyinin üzvü.
55.İldırım Şükürzadə - Tədqiqatçı tarixçi,Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,”Qızıl qələm “
müjafatının laureatı.
56.Aqşin Mistanlı -Tədqiqatçı-tarixçi,yazıçı-publisist-Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.
57.Sevər Ağayeva – Biologiya Elmləri namizədi.
58.Azad Zülaloğlu – Jurnalist.
59.Axund Sədi – İlahiyyatçı..
60.Hafiz Mirzə - Yazıçı –publisist.
61.Cavad Rəcəbov – Müğənni.
62.Şaban Şəfiyev – Araşdırmaçı.
63.Mehman Fərzullayev – Azərbaycan Mətbuat Şurasının Ahıl jurnalistlər Məclisinin
üzvü,tanınmış jurnalist.
64.Seyran Əliyev – “Ləmkəran” qəzetinin əməkdaşı.
Əhali.1 yanvar 1885-ci il tarixində Lənkəran şəhərində hər iki cinsdən toplam əhalinin sayı
5.559 nəfər olmuşdur.(Bax:Кавказский Статистический комитет.Е.Кондратенко.1886.
"Кавказский календарь на 1887 год",стр. 193).İlkin hesablamalara görə 2017-ci il aprel ayının
əvvəlinə Lənkəran rayonunun əhalisinin sayı 225549 nəfər olmuş və cari ilin üç ayı ərzində 340
nəfər və yaxud 0,2 faiz artmışdır.Əhalinin 39,0 faizi şəhər yerlərində,61,0 faizi isə kənd
yerlərində yaşayır. Rayon əhalisinin ümumi sayından 50,2 faizi kişi,49,8 faizi qadınlardır.
Əhalinin ümumi sayından 23,3 faizi 0-14 yaşda olan uşaq və yeniyetmələrdən,69,0 faizi əmək
qabiliyyətli yaşda,7,7 faizi isə əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı olanlardır.Lənkəran rayonu üzrə
demoqrafik göstəricilər aşağıdakı kimi olmuşdur:
İnzibati bölgüsü.İri yaşayış məntəqələri – Rayonda 2 şəhər, 7 şəhər tipli qəsəbə,84 kənd vardır.
#

Bələdiyyələrin adı

Hər bələdiyyə üzrə əhalinin sayı

1

Lənkəran şəhər bələdiyyəsi

49300 nəfər

2

Liman şəhər bələdiyyəsi

12100 nəfər

3

Boladı kənd bələdiyyəsi

7940 nəfər

4

Gərmətük kənd bələdiyyəsi

5556 nəfər

5

Girdəni kənd bələdiyyəsi

4688 nəfər

6

Nərimanabad qəsəbə bələdiyyəsi 4452 nəfər

7

Mamusta kənd bələdiyyəsi

4402 nəfər

8

Vilvan kənd bələdiyyəsi

4372 nəfər

9

Osaküçə kənd bələdiyyəsi

4332 nəfər

10

Şağlaser kənd bələdiyyəsi

4148 nəfər

11

Şağlaküçə kənd bələdiyyəsi

3873 nəfər

12

Sütəmurdov kənd bələdiyyəsi

3770 nəfər

13

Veravul kənd bələdiyyəsi

3453 nəfər

14

Separadi kənd bələdiyyəsi

3173 nəfər

15

Göyşaban kənd bələdiyyəsi

3038 nəfər

16

İstisu kənd bələdiyyəsi

3038 nəfər
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#

Bələdiyyələrin adı

Hər bələdiyyə üzrə əhalinin sayı

17

Kərgəlan kənd bələdiyyəsi

3001 nəfər

18

Şıxakəran kənd bələdiyyəsi

2906 nəfər

19

Aşağı Nüvədi kənd bələdiyyəsi

2761 nəfər

20

Haftoni kənd bələdiyyəsi

2685 nəfər

21

Viyən kənd bələdiyyəsi

2603 nəfər

22

Zövlə kənd bələdiyyəsi

2474 nəfər

23

Digah kənd bələdiyyəsi

2347 nəfər

24

Xolmili kənd bələdiyyəsi

2336 nəfər

25

Balıqçılar qəsəbə bələdiyyəsi

2302 nəfər

26

Şiləvar kənd bələdiyyəsi

2285 nəfər

27

Cil kənd bələdiyyəsi

2279 nəfər

28

Bürcəli kənd bələdiyyəsi

2104 nəfər

29

Yuxarı Nüvədi kənd bələdiyyəsi

2084 nəfər

30

Havzova kənd bələdiyyəsi

2027 nəfər

31

Gəgiran kənd bələdiyyəsi

1925 nəfər

32

Biləsər kənd bələdiyyəsi

1884 nəfər

33

Xarxatan kənd bələdiyyəsi

1856 nəfər

34

Ürgə kənd bələdiyyəsi

1817 nəfər

35

Hirkan qəsəbə bələdiyyəsi

1781 nəfər

36

Şovu kənd bələdiyyəsi

1674 nəfər

37

Ləj kənd bələdiyyəsi

1596 nəfər

38

Səpnəkəran kənd bələdiyyəsi

1481 nəfər

39

Bala Şürük kənd bələdiyyəsi

1476 nəfər

40

Rvo kənd bələdiyyəsi

1462 nəfər

41

Kənarmeşə kənd bələdiyyəsi

1413 nəfər

42

Daşdalıqcar kənd bələdiyyəsi

1400 nəfər

43

Darquba kənd bələdiyyəsi

1365 nəfər

44

Tükəvilə kənd bələdiyyəsi

1344 nəfər

45

Xanbulan kənd bələdiyyəsi

1303 nəfər

46

Şürük kənd bələdiyyəsi

1302 nəfər

47

Siyavar kənd bələdiyyəsi

1240 nəfər

48

Küvənil kənd bələdiyyəsi

1205 nəfər

49

Türkəkəran kənd bələdiyyəsi

1170 nəfər

50

Parakənd kənd bələdiyyəsi

1149 nəfər

51

Lüvəsər kənd bələdiyyəsi

1121 nəfər
22

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
#

Bələdiyyələrin adı

Hər bələdiyyə üzrə əhalinin sayı

52

Bəliton kənd bələdiyyəsi

1096 nəfər

53

Seyidəkəran kənd bələdiyyəsi

1026 nəfər

54

Tütəpeştə kənd bələdiyyəsi

940 nəfər

55

Daştatük kənd bələdiyyəsi

878 nəfər

56

Qurumba kənd bələdiyyəsi

837 nəfər

57

Günəhir kənd bələdiyyəsi

845 nəfər

58

Dıryan kənd bələdiyyəsi

758 nəfər

59

Moğonojoba kənd bələdiyyəsi

637 nəfər

60

Vel kənd bələdiyyəsi

662 nəfər

61

Tşado kənd bələdiyyəsi

585 nəfər

62

Türkəncil kənd bələdiyyəsi

551 nəfər

63

Narbağı kənd bələdiyyəsi

487 nəfər

64

Əşlə kənd bələdiyyəsi

317 nəfər

65

Köhnə Gəgir kənd bələdiyyəsi

274 nəfər

66

Cəmi

196686

Say.
Ümumi
artım

əhalinin hər 1000 nəfərinə

Yanvar-mart
2016

2017

2016

2017

340

423

6,0

7,6

Təbii artım 326

414

5,8

7,4

Doğulanlar

721

758

12,8

13,6

Ölənlər

395

344

7,0

6,2

Miqrasia
saldosu

+14

+9

+0,2

+0,2

Nikahlar

252

279

4,5

5,0

Boşanmalar

52

60

0,9

1,1

2017-ci ilin birinci rübü ərzində rayonda 721 körpə dünyaya gəlmiş və 395 ölüm halları qeydə
alınmışdır.2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə hesabı ilə
doğulanların sayı 13,6-dan 12,8-ə qədər azalmış,ölənlərin sayı isə 6,2-dən 7,0-a qədər artmışdır.
Cari ilin yanvar-mart ayları ərzində rayonda 252 nikah və 52 boşanma halları qeydə alınmışdır.
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən nikahların sayı 5,0-dan
4,5-ə qədər, boşanmaların sayı 1,1-dən 0,9-a qədər azalmışdır.2017-ci ilin birinci rübündə
pasport xidmətləri tərəfindən 44 nəfər rayona gələn və 30 nəfər rayondan gedən qeydə
alınmışdır. Miqrasiya saldosu müsbət 14 nəfər təşkil etmişdir.Belə ki,1 yanvar 2012-ci il tarixinə
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olan rəsmi məlumata əsasən əhalisi 213.2 nəfərdir (106.204 nəfəri kişilər, 106.711 nəfəri
qadınlar).Rayon əhalisinin 40%-i şəhərlərdə,60%-i isə kəndlərdə yaşayır.Bilavasitə Lənkəran
şəhərinin əhalisi 52.581nəfərdir.Lənkəran rayonu sakinlərinin 23%-i 0-14 yaşda olan uşaq və
yeniyetmələrdən,69.7%-i əmək qabiliyyətli yaşda olanlardan və 7.3%-i isə əmək qabiliyyətli
yaşdan yuxarı olanlardan ibarətdir.Rayon əmək ehtiyatları ilə yaxşı təmin olunmuşdur.Burada
işləyən əhalinin sayı 95.047 nəfərdir ki,bu da iqtisadi fəal əhalinin 99.5 %-i deməkdir.Məşğul
əhalinin 1.978 nəfəri sənayedə,1.458 nəfəri tikintidə,56.281 nəfəri kənd və meşə təsərrüfatında,
1.895 nəfəri nəqliyyat və rabitədə,20.468 nəfəri ticarətdə,263 nəfəri kreditləşmə, maliyyə və
sığortada,981 nəfəri idarəetmə orqanlarının aparatında,8.435 nəfəri təhsil,mədəniyyət və
incəsənətdə,2.683 nəfəri səhiyyə,bədən tərbiyəsi və sosial təminatda,191 nəfəri mənzilkommunal təsərrüfatı,əhaliyə məişət xidmətində,91 nəfəri elm və elmi xidmətdə,323 nəfəri digər
sosial xidmət sahələrində çalışır.Rayonda 258 nəfər məcburi köçkün məskunlaşmışdır.
Etnik tərkib. Əsas məqalələr: Azərbaycan əhalisinin siyahıya alınması (1999) və Azərbaycan
əhalisinin siyahıya alınması (2009)
17-23 yanvar, 1939-cu il sa. 13-22 aprel, 2009-cu il sa.
Etnik
qrup
Sayı
%
Sayı
%
Cəmi

58 847

100.00 %

221 726

100.00 %

Talışlar

41 487

70.49 %

190 125

85.74 %

Azərbaycan türkləri 10 880

18.48 %

31 217

14.07 %

Ruslar

7 293

12.39 %

221

0.14 %

Türklər

...

...

54

0.09 %

Ukraynalılar

397

0.67 %

18

0.02 %

Kürdlər

5

0.01 %

14

0.01 %

Tatarlar

...

...

13

0.01 %

Ləzgilər

35

0.06 %

10

0.00 %

Ermənilər

241

0.41 %

...

...

Almanlar

173

0.29 %

...

...

Yəhudilər

86

0.15 %

...

...

Gürcülər

9

0.02 %

...

...

Avarlar

2

0.00 %

...

...

Digərləri

239

0.41 %

53

0.01 %

Bu siyahıyaalma zamanı nəticələr arxivləşdirilmişdir(Bax:Ethno-Caucasus,Этнодемография
Кавказа: Ленкoранский район (перепись 1939 года).Hal-hazırda Lənkəran rayonunda
255 000.nəfər,şəhərin özündə isə 52,534(2) min nəfər yaşayır.(Bax-Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti)
İqlimimi.Lənkəran rayonunun iqlimi rütubətli,subtropikdir.Bu iqlim qışı mülayim,yayı quraq
keçən,isti və payızı çox yağıntılı olması ilə fərqlənir.Bu yerlərdə sərt və qarlı qış olmur.Günəş
radiasiyası 125-134 kkal/sm2 çatır.Havanın orta illik hərarəti 25,1o C-dir.Ən isti ay iyul
(40oC),ən soyuq ay isə yanvardir (3-4oC).Yağıntının illik miqdarı 1400–1600 mm-dir.Rütubətli,
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subtropik şəraitinə görə ərazidə sarı torpaqlar geniş yayılmışdır.Lənkəranın iqlim şəraiti ərazinin
bir sıra özünəməxsus cəhətləri ilə fərqlənir.Vilayətin şərq və cənub-şərq qurtaracağının Xəzər
dənizi ilə sərhədlənməsi və cənubda dağlıq ərazilərin kəskin şəkildə sahilboyu zolağa enməsi
Xəzərin üzərindən gələn su buxarının kondensasiyası üçün əlverişli şərait yaratmışdır.

Lənkəran abidələrinin sxem cədvəli
Abidənin
adı
Divəlona
nekropolu
Şıxəkəran yaşayış
yeri
“Yeddi qardaş”
kurqanları(7 ədəd)

İnvent
ar №
1507

Sistem
kodu
AJA001529

Abidə tipi

Ucaldıla tarixi Ünvan

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc və ilk
dəmir dövrü
XV əsr

Digah kəndi

1508

AJA001530

1509

AJA001531

Tunc dövrü

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiy-yətli
arxeoloji abidə

Tunc dövrü

İstisu qəsəbəsi,
şose yolunun
yanında
Hirkan qəsəbəsi

Hirkan kurqanları

1510

AJA001532

Şilavar nekropolu

1511

AJA001533

Alazayım yaşayış
yeri
Karpoviç kurqanı

1512

AJA001534

1513

AJA001535

Bəlləbür
qəbiristanlığı

1514

AJA001536

Bəlləbür yaşayış
yeri

1515

AJA001537

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

IX-XIII əsrlə

Buyək yaşayış yeri

1516

AJA001538

Coda yaşayış yeri

1517

AJA001539

Gəgiran yaşayış
yeri
Şahlakon yaşayış
yeri
Şahlakon
qəbiristanlığı
Viy yaşayış yeri

1518

AJA001540

1519

AJA001541

1520

AJA001542

1521

AJA001543

Qurunba daş-qutu
nekropolu
Kosalar yaşayış
yeri
Haftoni kurqanları(7 ədəd)

1522

AJA001544

1523

AJA001545

1542

AJA001546

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
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Son tunc-ilk
dəmir dövrü
XIII-XV əsrlər

Gərmətük kəndi

Tunc dövrü

III-VIII əsrlər

Karpoviç(Talışlı)
kəndi
Bəlləbür-Qurunba yolu
üstündə
Bəlləbür kəndi,
Lənkəran çayı-nın
sağ sahili
Gəgiran kəndi

Antik dövr

Gəgiran kəndi

XIII-XVI əsrlər

Gəgiran kəndi

Antik dövrü

Gəgiran kəndi

Antik dövrü

Gəgiran kəndi

Antik dövrü

Viy kəndi

Son tun-ilk
dəmir dövrü
XI-XIII əsrlər

Qurunba kəndi

Tunc dövrü

Haftoni qəsəbəsi

Sopn tunc-ilk
dəmir dövrü

Alazayım kəndi

Kosalar kəndi
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Kurqanlar
(12 ədəd)

1525

AJA001547

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc dövrü

Sığon daş-qutu
nekropolu
Xanbulan daşqurtu nekropolu

1526

AJA001548

1527

AJA001549

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Son tunc-ilk
dəmir dövrü
E.ə.II minilliyin sonu-I
minilliyin əvvəli.

N.Gəncəvi adına
kinoteatrın binası
Mir Əhməd xanın
yaşayış evi
İsa xanın yaşayış
yeri
Məmməd Məmmədovun ləmi
Ləm

4592

AJA004594

4793

AJA004595

4794

AJ004596

4795

AJA004597

4796

AJA004598

Məscid

4797

AJA004599

Ləm

4798

AJA004600

Hamam

4799

AJA004601

Dəmiryolu
körpüsü
Körpüsü

4800

AJA004602

4801

AJA004603

Qalanın
qalıqları,bürclər
Hacı Mirzə
hamamı
Hacı Qurban
hamamı
Məscid

4802

AJA004604

4803

AJA004605

4804

AJA004606

4805

AJA004607

Məscid

4806

AJA004608

Bəlləbür qalasının qalıqları

4807

AJA004609

Hamam

4808

AJA004610

Rus kilsəsi

4809

AJA004611

Dairəvi
qal(Zindan)

4810

AJA004612

Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi

Vilvan-Osakujə
kəndlərinin
arasında
Şilavar kəndi
Lənkəran-Xanbulan yolunun
üstündə
Lənkəran şəhəri

XIX əsr

Axundov küçəsi,21

XIX əsrin əvvəli

Kiçik baza

XX əsrin əvvəli

Kosalar kəndi

XIX əsr

Kosalar kəndi

XIX əsr

Separadi kəndi

XIX əsr

Boldi kəndi

1914-cü il

Boldi kəndi

XX əsr

Sütəmurdov kəndi

Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi

XX əsr

Sütəmurdov
kəndi,”Lənkəran
çayı üzərində
Lənkəran şəhəri

XX əsr

Lənkəran şəhəri

XX əsr

Lənkəran şəhəri

XVIII-XIX
əsrlər
XIX əsr

Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi

XIX əsr

Lənkəran şəhər
Böyük bazar
Lənkəran şəhəri,
kiçik bazar
Lənkəran
ş.əhərindən 6
km.cənubda
Lənkəran
şəhəri,Kiçik bazar
Lənkəran şəhəri
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Lənkəran şəhəri
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Məscid

4811

AJA004613

Məscid

4812

AJA004614

Məscid

4813

AJA004615

Məscid

4814

AJA004616

Məscid

4815

AJA004617

Məscid

4816

AJA004618

Məscid

4817

AJA004619

Məscid

4818

AJA004620

Məscid

4819

AJA004621

Məscid

4820

AJA004622

Məscid

4821

AJA004623

Məscid

4822

AJA004624

Məscid

4823

AJA004625

Məscid

4824

AJA004626

Məscid

4825

AJA004627

Məscid

4826

AJA004628

Məscid

4827

AJA004629

Məscid

4828

AJA004630

Məscid

4829

AJA004631

Hamam

4830

AJA004632

Hamam

4831

AJA004633

Məscid

4832

AJA004634

Məscid

4833

AJA004635

Məscid

4834

AJA004636

Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi

XIX əsr

Seyidəkəran kəndi

XIX əsr
XIX əsr

Aşağı-Nüvədi
kəndi
Sütəmurdov kəndi

XIX əsr

Şağlakücə kəndi

XIX əsr

Gərmətük kəndi

XIX əsr

Bala-Şürük kəndi

XIX əsr

Səpinəkəran kəndi

XIX əsr

Xolmili kəndi

XIX əsr

Darquba kəndi

XIX əsr

Gəgiran kəndi

XX əsr

Lüvəsər kəndi

XX əsr

Rvo kəndi

XIX əsr
XIX əsr

Göyşaban
qəsəbəsi
Girdəni kəndi

XX əsr

Havzovə kəndi

XIX əsr

Veravul kəndi

XIX əsr
XIX əsr

Veravul kəndi.
Türnobə məhəlləsi
Şilavar kəndi

XIX əsr

Şağlaser kəndi

XIX əsr

Şağlaser kəndi

XIX əsr

Separadi kəndi

XIX əsr

Vilvan kəndi

XIX əsr

Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi

XIX əsr

Boladi kəndi,
Seyidoba
məhəlləsi
Boladi kəndi,
Mollaoba
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Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
bağ-park,monumental və xatirə
abidəsi

XIX əsr

məhəlləsi
Digah kəndi

XIX əsr

Mamusta kəndi

XIX əsr

Şıxəkəran kəndi

XX əsr

Nərimanov
küçəsi.1

Yerli əhəmiyyətli
bağ-park,monumental və xatirə
abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
bağ-park,monumental və xatirə
abidəsi

XX əsr

Lənkəran şəhəri

XX əsr

Lənkəran şəhəri
Z.Əliyeva küçəsi

AJA005753

Yerli əhəmiyətli
arxeoloji abidə

Orta əsrlər

Şıxəkəran kəndi

5952

AJA005754

Orta əsrlər

Xolmili kəndi

5953

AJA005755

Orta əsrlər

Hirkan qəsəbəsi

5954

AJA005766

Orta əsrlər

Balabənd yaşayış
5955
yeri
Biləsər yaşayış yeri 5956

AJA005757

Yuxarı-Nüvədi
kəndi
Şağlakücə kəndi

Gəgiran yaşayış

AJA005759

Yerli əhəmiyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyətli

Məscid

4835

AJA004637

Məscid

4836

AJA004638

Məscid

4837

AJA004639

Şeyx Zahid türbəsi 4838

AJA004640

Məscid

4839

AJA004641

Xəlifə türbəsi

4840

AJA004642

Məscid

4841

AJA004643

Məscid

4842

AJA004644

Məscid

4843

AJA004645

Ləm

4844

AJA004646

Böyük Vətən muharibəsində həlak
olmuş həmvətənlərimizn xatirə
abidəsi
H.Aslanovun ev
muzeyi

5672

AJA005474

5673

AJA005475

Böyük Vətən muharibəsində həlak
olmuş həmvətənlərimizn xatirə
abidəsi

5674

AJA005476

Köhnə
qəbiristanlıq

5951

Köhnə
qəbiristanlıq
Qəbiridstanlıq
Səydətıbə

5957

AJA005758

28

Şıxəkəran kəndi
XIX əsr

Cil kəndi

XIX əsr

Cİl kəndi

1888-cü il

Viyən kəndi

XVIII əsr

Viyən kəndi

XIX əsr

Yuxarı-Nüvədi
kəndi
Diryan kəndi

XIX əsr

XVII-XVIII
əsrlər
XIV-XVII əsrlər
XIII-XVI əsrlər

Biləsər kəndi
Gəgiran kəndi
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yeri
Kənd yeri

5958

AJA005760

Moloja yaşayış
yeri
Daş qoç fiquru

5959

AJA005761

6258

AJA006060

Daş qoç fiquru

6259

AJA006061

arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
xalq-daş heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
xalq-daş heykəltəraşlıq abidəsi

XIV-XVIII
əsrlər
XIV-XVI əsrlər

Havzova kəndi

Orta əsrlər

Yuxarı-nüvədi
kəndi Səydətıbə
qəbiristanlığı
Yuxarı-nüvədi
kəndi Səydətıbə
qəbiristanlığı

Orta əsrlər

Moloja kəndi

1.Yaşayış məsgənləri və yaşayış yerləri(16 ədəd)
1.Viy (Ver) yaşayış yeri.Viy yaşayış ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
yaranma tarixi antik dövrə təsadüf edir.Viy yaşayış yeri Lənkəran rayonunun Viy kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 1521,sistem kodu AJA001543 – dür.
2.Təği nıso.(Tağının yaşayış yeri-Haftoni qəsəbəsi).Təği nıso adlı yaşayış yerli əhəmiyyətli
abidədir və Lənkəran rayonunun Haftoni qəsəbəsi ərazisindəki.Haftoni dağınıda yerləşir.Bu
yaşayış yerinin tarixi 1820-ci illərinə təsadüf edir.Deyilənlərə görə Yardımlı rayonunun Alar
kəndi ərazisindən Tağı adlı bir kişi öz köçü ilə birlikdə köçüb gəlmiş və bu ərazidə məskən
salmışdır.Bu yer Haftoni dağlarında üç qardaş adlanan dağların arasında yerləşir.Tağı kişi ağac
budaqlarından öz ərazisini çəpər etmişdir və hal-hazırda bu yerin izləri qalmaqdadır.
3.Şıxəkəran yaşayış yeri(Şıxəkəran kəndi).Şıxəkəran yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yeri Lənkəran rayonunun Şıxəkəran kəndi ərazisində yerləşir Şıxəkəran
yaşayış yerinin tikilimə tarixi XV əsrə təsadüf edir.Abidənin invertar nömrəsi №1508,sistem
kodu AJA001530 – dur.
4.Şərəfə kəco vırə(Şərəfənin ev yeri-Ləj kəndi).Şərəfənin ev yerli yeri əhəmiyyətli abidədir.Bu
ev Lənkəran rayonunun Ləj kəndi ərazisində,kəndin şimal hissəsində Ləj kəndi ilə Girdəni kəndi
sərhədində Ləkəvü(Ləkəru-Ləkər çay) çayının sağ sahilində yerləşir.Belə ki,deyilənlərə görə
vaxtı ilə 1920-30-cu illərdə Şağlakücə kəndində Şərəfə adlı qadın var imiş,onun əri dünyasını
dəyişəndən sonra dul qalmış və kənd sakinlərinin söz-söhbətlərinə hədəf olmuşdur.O da bu sözsöhbətlərdən uzaqlaşmaq üçün köçü və uşaqları ilə birlikdə Ləj kəndində Ləj kəndi ilə Girdəni
kəndi arasındakı ərazidə,Ləj meşəsində məsgən salmışdır.O,Ləj ərazisində ilk məskunlaşan
şəxsdir.Lakin bu hələ sübut olunmadığına görə Ləj kəndi ərazisinə ilk köçüb gələn hələlik
Buzeyirli Məmmədqasım kişi və oğlu Kərbəlayı Xudaverdi Qasımov hesab edilir.Müəyyən
vaxtlarda təsərüfat işləri zamanı Şərəfənin ev əşyaları,yəni gil qablar və sair tapılmışdır.
5.Şahlakon(Şağləkon)yaşayış yeri(Gəgiran kəndi).Şahlakon yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin tarixi antik dövrə aiddir Şağlakon yaşayış yeri Lənkəran
rayonunun Gəgiran kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 1519,sistem kodu
AJA001541 – dir.
6.Moloca(Molojə) yaşayış yeri(Molojə kəndi).Molojə yaşayış yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin yaranma tarixi XIV – XVI əsrlərə təsadüf edir.Molojə yaşayış yeri
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Lənkəran rayonunun Molojə kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 5959,sistem
kodu AJA005761 – dir.
7.Kosalar yaşayış yeri(Kosalar kəndi).Kosalar yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.
Yaşayış yerinin tarixi XI-XIII əsrlərə aiddir Kosalar yaşayış yeri Lənkəran rayonunun Kosalar
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 1523,sistem kodu AJA001545 – dir.
8.Alazayım yaşayış yeri.(Alazəpin kəndi).Alazayım yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir. Yaşayış yerinin yaranma tarixi XII –XIV əsrlərə təsadüf edir.Alazayım yaşayış yeri
Lənkəran rayonunun Alazəpin kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi №
1512,sistem kodu AJA001534 –dür.
9.Coda(Co də)yaşayış yeri.(Gəgiran kəndi).Codə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin yaranma tarixi Antik dövrə aiddir.Coda yaşayış yeri Lənkəran
rayonunun Gəgiran kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi №1517,sistem kodu
AJA001539 –dur.
10.Biləsər yaşayış yeri(Biləsər kəndi).Biləsər yaşayış
yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Biləsər yaşayış yeri Lənkəran
rayonunun Biləsər kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 5956,sistem kodu
AJA005758 -dir.
11.Buyək yaşayış yeri.(Gəgiran kəndi).Buyək yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.
Yaşayış yerinin tarixi III-VIII əsrlərə təsadüf edir.Buyək yaşayış yeri Lənkəran rayonunun
Gəgiran kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 1516,sistem kodu AJA001538 –
dir.
12.Ballabür(Bəleləbır -Bəlləbur)yaşayış yeri.Ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi IX-XIII əsrlərə təsadüf edir Bəlləbur yaşayış yeri Lənkəran rayonunun Bəlləbur
kəndi ərazisində, kəndinin Lənkəran (Vazərü) çayının sağ sahilində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi № 1515,sistem kodu AJA001537 –dir.
13.Bızəyjobə-Buzeyroba(Kanə Ləj-köhnə Ləj).Yerli əhəmiyyətli yaşayış məskəni.Bu yer
Lənkəran rayonunun Ləj kəndi ərazisində,kəndin şimalında Xəlili qrant(Xəlilin qrantı) adlanan
yerdə,Ləj meşəsinin cənub ətəyində yerləşir.Bu yerin yaranması Ləj kəndinə Lerik rayonunun
Buzeyir kəndi ərazisindən ilk köçüb gələnlərin adı ilə bağlıdır.Belə ki mənbələrə görə 1930-40cı illərdə Lerik rayonunun Buzeyir kəndindən ilk olaraq buraya ilk köçlər gəlib məskunlaşmış və
meşə ağaclarında özlərinə xırda ləmlər və daxmalar tikmişlər.Elə bu səbəbdən də yerli əhali bu
yerə “Bızəyjoba”(Buzeyiroba) və ya “kanə Ləj”(köhnə Ləj ) deyir.Bızəyjobə adlanan əraziyə ilk
gəlmiş köç Lerik rayonunun Bueyir kənd sakinləri Rzayev Səfər və Rəhimov Məmmədqasım
olmuşlar.Hal-hazırda o ərazidə köhnə köçün izləri qalmamış,lakin orada bir köhnə qəbiristanlıq
mövcuddur və o qəbiristanlıqda bir nəfər kənd sakini(qadın) dəfn edilmişdir.Beləki,bir müddət
sonra indiki Ləj ərazisinə köçmüşlər.(Bax.Aqşin Mistanlı.Bataqlıqdan Başlayan Həyat və ya Ləj
kəndinin tarixi.Bakı.Elm və Təhsil.2017.səh.15)
14.Gəgiran yaşayış yeri.Gəgiran yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
tarixi XIII-XVI əsrlərə təsadüf edir.Gəgiran yaşayış yeri Lənkəran rayonunun Gəgiran kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 1518,sistem kodu AJA001540 –dır.
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15.Gəgiran yaşayış yeri.Gəgiran yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir. Yaşayış yerinin yaranma tarixi XIII-XVI əsrlərə aiddir Gəgiran yaşayış yeri Lənkəran rayonunun Gəgiran
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 5957,sistem kodu AJA005759–dur.
16.Balabənd yaşayılş yeri(Şağlakücə kəndi).Balabənd yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XVII-XVIII əsrlərə təsadüf edir.Balabənd yaşayış yeri Lənkəran
rayonunun Şağlakücə kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 5955,sistem kodu
AJA005757 – dir.
2.Kənd yeri(2 ədəd)
1.Havzava(Havzəvə di co) kənd yeri.Havzava kənd yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.
Yaşayış yerinin tarixi XIV – XVIII əsrlərə təsadüf edir.Havzava kənd yeri Lənkəran rayonunun
Havzava kəndi ərazisində yerləşir. Abidənin invertar nömrəsi № 5958,sistem koduAJA005760 –
dır.
2.Hacı İsa poyn(Hacı İsa ferması-Ləj kəndi).Hacı İsa poyn yerli əhəmiyyətli abidədir.Bu yer
Lənkəran rayonunun Ləj kəndi ərazisində ,kəndin şima-qərbində,indiki təzə məhəllə(tojə
məhəllə) adlanan ərazisində yerləşir.Beləki,vaxtı ilə Lənkəran qəzasında milliyyətcə polyak olan
mülkədar Lev Karpoviçlə şərik işləyən yerli mülkədar Hacı İsanın adı ilə bağlıdır.Deyilənlərə
görə Hacı İsa bu ərazilərdə ferması olmuşdur.Hər axşamüstü Hacı İsa faytonla gəlib fəhlələrin
pulunu verərmiş.Elə bu səbəbdən də bu ərazi belə adlandırılmışdır.Hal-hazırda bu ərazidə
fermanın izləri qalmamışdır.
3.Qalalar ,qala qalaqılqlar və qala məskənləri(8 ədəd)
1.Bəlləbur qalası(Bəlləbur kəndi).Bəlləbur qalası yerli əhəmiyyətli memarlıq abidədir.Bəlləbur
qalası Lənkəran –rayonunun 6 km cənub-qərbində,Bəlləbur kəndi yaxınlığında,Talış dağlarının
ətəyində yerləşir.Orta əsrlərə aid olduğu güman edilir.El arasında bu qalaya Babək qalası və ya
Babər qalası da deyilir.Səkkiz güşəli olan bu qalanın binövrəsi çay daşlarında,bişmiş kvadrat
şəkilli kərpicdən tikilmişdir.Qala qapılarından birinin indiki Sefidor kəndinin yerində olması
güman edilir.Qala rəisi və ya orada olan qoşun sərkərdəsi Kosalar kəndinin ərazisində oturub
ümumi nəzrəti həyata keçirərmiş.Divanxana,qayda-qanun keşikçiləri Qurunba kəndinin
ərazisində yerləşirmiş.Qalanın romalılardan,xəzərlərdən,köşəri hun tayfalarından qorunmaq üçün
eramızın IV əsrində Sasani hökmdarı II Şavirin(Şapur-309-379) dövründə tikilməsi ehtimal
edilir.Onun tikintisi İranın Talışdakı canişini Hilal Babura tapşırılmışdır.Nadir Ağayevin
yazdığına görə,qalada böyük qarnizon yerləşirmiş.Döyüşçülər düşmən hücumlarının qarşısını
almış,bu yerlərdən keçən ticarət yollarının təhlükəsizliyini təmin etmişdir.Lakin fikrimcə bu
qalanın adı Babər qalası olmuş və qədim mənbələrin birində buna rast gəlmək mümkündür.Belə ki,akademik Ziya Bünyadov yazır ki,Azərbaycan ərazsisinə ilk ərəb ordusu gələn
zaman Talış bölgəsində,Ərdəbil nahiyəsində Babər adlı qalaya rast gəlir.Qeyd etməliyəm ki,
tarixi mənbələr göstərir ki,Sasanilərin heç vaxt Talış mərzbanlığı yaxud da Talış canişinliyi
olmamışdır.Bundan əlavə Sasanilərin Talış bölgəsində Babur adlı heç bir hakimi,mərzbanı və
ya mahal naibi olmamışdır.Tarixi mənbələrdən oxuyuruq ki,VII əsrin axırlarında həm
Azərbaycan, həm də Arran Sasanilər imperiyasının tərkibinə daxil olub İberiya və Ermənistanla
birlikdə imperiyanın dörd inzibati vahidindən biri olan şimal canişinliyi (Qafqaz kustakı) təşkil
edirdilər.İranın inzibati bölgüsü haqqındakı məlumata əd-Dinəvəridə rast gəlirik: "Kisra
Ənuşirəvan ölkəni dörd yerə (hissəyə) böldü və bunlardan hər biri bir nəfər rəis tərəfindən idarə
olunurdu.Dörd hissədən biri Xorasan, Sicistan və Kirmandan,o birisi İsfahan,Qum,Cibəl,
Azərbaycan və Ermənistandan,üçüncüsü : Fars,əl-Əhvaz və əl-Bəhreyn, dördüncüsü – İraqdan
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tutmuş Rum ölkəsinin sərhədinədək uzanan yerlərdən ibarət idi"3. Lakin pəhləvi mənbələrindən
istifadə etmiş Təbərinin (ət- Təbərinin) qədim ərəb müəlliflərin də verdiyi məlumatda deyilir ki,
imperiyanın dörd əyalətə (kustaka) bölünməsi hələ I Xosrovdan (Bax:А.Ю.Якубовский.Ибн
Мискавейх о походе руссов в Берда'a в 332 (943-944 г. н.э.).BB, т.XXIV cs,1926, стр.74. 2
С.Т.Еремов.Феодальные образования Картли в период марзбанства(532-627 гг.),
стр.3),(Bax: Əd-Dinəvəri.)əvvəl mövcud idi; Xosrov taxta çıxandan sonra "İranın dörd ölkəsini
idarə edən dörd Sepəhbudə məktub göndərdi".Məktublardan biri "Azərbaycan və qonşu ölkələrin
Sepəhbudu Zədüyyə ibn Ən-Nahiracana göndərilmişdi".I Xosrova qədər Sepəhbud adlanan baş
hərbi rəis vəzifəsini bir nəfər daşıyırdı. I Xosrov bu vəzifəni dörd nəfər arasında böldü: "Şərq,
yəni Xorasan və qonşu torpaqlar Sepəhbudu,Qərb (Məğrib) Sepəhbudu,Cənub (Nimruz),yəni
Yəmən Sepəhbudu, Azərbaycan və qonşu torpaqlar,yəni Xəzərlər Sepəhbudu"2. Kustaklar daha
xırda vahidlərə bölünürdü və bu vahidlərdən hər biri tarixən əmələ gəlmiş ərazi və etnik şəraitə
uyğun olaraq az-çox müstəqil vilayətdən (şəhərdən) ibarət idi. Şimal kustakına 13 belə vilayət
(şəhər),o cümlədən Azərbaycan(Atrpatakan),Ermənistan (Ərmən),İberiya (Varçan),Arran (Ran),
Balasakan,Sisakan və digər vilayətlər(Mukan,Deyləm,Dəmavənd, Ruyan, Amul və s.) daxil idi3.
İbn Xordadbeh təsdiq edir ki,qərbi və ya şimal vilayətləri Sasanilər imperiyasının dörddə bir
hissəsini təşkil edirdi və Azərbazqan sepəhbud adlanan ölkə şimal Sepəhbudunun hakimiyyəti
altında idi; bu hissəyə Azərbaycan,Ermənistan,Rey,Arran və başqaları daxil idi 4.Padşahlara
verilən adlardan danışan ibn Xordabeh bildirir ki,hələ I Ərdəşir (224-241)Azərbaycan və digər
ölkə padşahlarına şah adı vermişdi, məsələn,Azərbazqan şah,Şirvan şah,Baraşkan
şah(Azərbaycanda),Allan şah (Mukan),Armin Şah,Filan şah və i.a.(Mitilenli Zaxarinin Suriya (1
Ət-Təbəri, I,892-894. Müqayisə et.The Nöldeke. Geschichte der Perser und Araber zur zeit
Sasaniden,p.152-153;A.Chrlstensen.L´Iran sons la Sassanides,Paris,1936,p.134,1358-359;Н.В.
Пигулевская.Города Ирана в раннем средневековье,М.-Л,1956 стр.169-173.2 ƏtTəbəri,I,89.3,VII в,стр,58,bax:В.Г.Луконин.Иран в эпоху первых Сасанидов,стр,1924; J.Manquart.Eransahr nach der geographie der Ps.Moses Xorenaçi.Berlin,1901,p.108-136.4
İbn Xordadbeh, 118-119.5 İbn Xordadbeh,17-18.)xronikasında

Şəkil.Bəlləbur qalasının qalıqları.Şəkil.Bəlləbur qalasının uzaqdan görünüşü
Zaqafqaziyada yerli hakimlərin olduğu haqında məlumat vardır.Buradan məlm olur ki,
Sasanilərin-Deyləm,Aran,Balasakan,Ərməniyyə,Şirvan,Atrupatakan,Sisakan,İberiya,Varçan,
Deyləm və Mukan adlı vilayətlər Sasanilərin şimal sebəhpudluğuna daxil idilər.O səbəbdən də
burada ayrıca olaraq Talış canişinliyinin olması müəmmadır,ünki bu ərazi deyləmşaha daxil
olmuşdur.Bundan əlavədə adı çəkilən Sasani canişinin öz adı belə həqiqətdən uzaqdır.Bu ad
sonradan uydurulmuş bir isimdir.Çünki Sasanilər dövründə ölkədə Ərəb və Monqol adları işlənmirdi və yox idi.Bu addakı ,,hilal,,sözü ərəbcə ramazan ayında təzə doğan,ilk görünən və
ramazan ayının başlanğıcını bildirən təzə ayın adıdır.Elə bu səbəbdən də Hilal sonradan ərəblər
arasında şəxs adına çevrilib.Odur ki,Sasanilər dövründə hələ İslam dini bu ərazilərə gəlib
çıxmamış və özünün və bəlkədə hələ meydana belə gəlməmişdi.Bu səbəbədən də yaranmamışdı
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ramazan ayıda yox idi ki,təzə ay olan Hilal görünsün və sonrada ərəblər arasında yayılıb şəxs
adına çevrilsin.O üzdən hesab edirəm Bəlləbur qalasının Sasanii canişini olan Babur Hilalın
adından götürülməsi fikri tamamilə absurddur.Amma qeyd etmək istəyirəm ki,bu qalanın
adının Babur olması Ərəbdilli qaynaqdada qeyd olunur.Beləki ərəb mənbələri bildirirki ərəblər
dilk dəfə Abdullah ibn Qasımın dilindən,Fərvi ibn Ləkitin dilindən əl-Mədaini mənə söylədi ki,
osman ibn Əffan,allah ondan razı olsun, xəlifə olanda o,Ütbə (ibn Fərhadı) Azərbaycandan geri
çağırdı və Valid əbu Mü`eyti [ora hakim] təyin etdi; onun vaxtında Azərbaycan əhalisi sülh
müqaviləsini pozdu.Bu,Validi 25-ci ildə onlara qarşı öz dəstəsinin başında Abdullah ibn Qibl
olmaqla yürüş etməyə məcbur etdi.Valid Muğan,Babər,Taleşan əhalisinə hücum etdi,qənimət
aldı,çoxlarını əsir etdi və Azərbaycan vilayətinin əhalisini xahişi ilə Hüzeyfə sülh bağladı. (Bax,,Azərbaycn tarixi üzrə qaynaqlar,, kitabı.səh.72).Bu mənbədə adı çəkilən Muğan,Babər və
Təyləsan bizim indi yaşadığımız muğan düzü,Taleşan –Taleşan yəni farscadan tərcümədə
Talışlar mənasını verən Talış ərazisi,Babər isə Lənkəranda yerləşən Bəlləbur qalasıdır.Çünki
xalq öz arasında onu Babər qalası adlanırır.(Bax.Aqşin Mistanılı.Persona.az. saytı.Babər
qalası.19.09.2017-ci il.).Ərdəbildə muqavləni mərzban İsfəndiyar Fərruxzad,Taleşanda isə onun
qardaşı Bəhram bağlamışdır.Təqribən 1 hektar nərazini əhatə edən qala ərazisində orta əsrə aid
şirəli saxsı məmulatları,mis və qızıl bəzək sikkələri,döyüş silahları və s.tapılmışdır.1910-cu ildə
isə xəzinə aşkar edilmişdir.Su boruları (günglər),məişət binalarının qalıqları günümüzə qədər
durmaqdadır.Dağın yuxarı hissəsində qüllə yerləşmişdir.Üç dairədən ibarət həmin qüllədə
otaqlar mövcud olmuşdur.Birinci dairənin divarında 1 metr 15 santimetr uzunluğunda ağ
daşdan yonulmuş
qoç fiquru
yerləşmişdir.İkinci dairənin divarına kaman
,ox,siyirməqılınc,xəncər şəkilləri çəkilmişdir.Üçüncü dairənin divarında günəş,ulduz,ay və
daşın arasında od şəkilləri əks olunmuşdur.Yuxarı dairənin sonunda dağılmış otaq,divarlarda
gipsə oxşar ,saxsıdan düzəldilmiş quş və müxtəlif gülçiçək təsvirli fiqurlaral əhatə
olunmuşdur.Burada əlavə otaqlar vardır,tünd qırmızı və açıq
qırmızı
kərpiclərdən
düzəldilmişdir.Azərbaycan Dövlət Arxeoloji Komitəsi (1924) və Azərbaycan EA-nın Tarix
İnstitutu (1961-1964) Bəlləbur qalasına ekspedisiyalar təşkil etmişlər.Fransız arxeoloqu Jak de
Morqan burada qazıntı işləri aparmış,Lənkəran ərazisində eramızadan əvvəlki XII-IX əsrlərə
aid çoxlu daş qutu,qəbirlər,tunc əşyalar ,bəzək şeyləri əldə edərək fransanın Sen-Jermen
müzeyinə verilmişdir.“Bəlləbur “ müxtəlif mənalarda işlənir.Arxeoloq İsa Əzim-bəyov qalanı
“balabur” adlandırmışdır.Bu,qədim fars sözü olub ,”uca qala” (“bala” uca,hündür,”bur” qala
deməkdir.) mənasını verir.Bəlləburu “Barzə ğələ” “Bozə ğələ” “Bəzz qalası” adlandıranlar da
var.Vaxtı ilə hündür palıd ağacları və keçilməz tikanlıqlar qala üçün təbii hasar
olmuşdur.Bəlləburun
“bəlel”(palıd) və “bır (tikan) sözlərindən yarandığı ,”palıdlı
tikanlıq,palədlı dağ” və ya “palıd cəngəlliyi” kimi də açıqlanır.Bəlləburun IX – XI əsrlərdə
Bizansla ticarət əlaqələrinin olması göstərilir.Qalanın Babək qoşununun dayaq məntəqələrindən
biri olması və qədim Lənmkəranın bu ərazidə yerləşməsi dəı ehtimal edilir.(Bax:Etibar
Əhədov,Mirhaşım Talışlı.Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti.Bakı-2014.səh.80.).Bəlləbur qalasının
invertar nömrəsi № 4807,sistem kodu AJA004609 –dur.
2.Kinan qalası(Kinonə ğələ).Kinan qalas Lənkəran rayonunun Aşağı-Nüvədi kəndi
ərazisində,Talış dağlarının ətəyində yerləşir.Qala haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur.Lakin
uyuşan məlumatı Rzaqulu Rzayev verir.Belə ki,o Kinan qalasını VII əsrə aid edir və bu qalanın
Babər şahın öz qızı üçün tikdirdiyini qeyd edir.(Bax:Yuxarı-Nüvədi.Lənkəran 2007,səh.34)
Kinan qalası Talış dilində “Kinonə ğələ”-yəni “qızlar qalası” deməkdir.Mirhaşım Talışlı və
Hüseynbala Əliyev özlərinin “Lənkəran “ kitabında bu qala haqda belə qeyd edirlər: “Ərəb
işğalları dövründə,IX əsrdə Xürrəmilıər hərəkatı dövründə adlı-sanlı dövlət adamlarının və
sərkərdələrinin qadınları və qızları məhz bu qalada saxlanmışdır və elə o zamandan da bu qalaya
“Kinonə ğələ” – “Qızlar qalası “ deyilmişdir.(Bax:Mirhaşım Talışlı və Hüseynbala
Əliyev.Lənkəran,B,1990,səıh.21).Lakin tarixi mənbələrə görə 7 əsrdə ərəbələr Sasanilər
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imperiyasını süquta uğradandan sonra onun içərilərinə doğru hərəkət etməyə
başladılar.Beləki,onlar Sasanilərin Azərbaycan mərzbanı və sərkərdə Rüstəmin qardaşı olna
İsfəndiyar Fərruxzadla vuruşmağa başladılar v Cərmidan,Savalan və Ərdəbil döyüşləri baş
verdi.Döyüşün son nəticəsi kimi mərzban İsfəndiyar Fərruxzad əsir alınır.Lakin isfəndiyar
Fərruxzadın qardaşı Bəhram Fərruxzad o dövrlərdə Taleşanın hakimi idi və onun da sığınacaq
qala şəhərciyi olan Babər qalası idi.O,qardaşının əsir düşməsindən sonra ərəblərə qarşı üsyan
qaldırmışdır.Üsyanda ona Taleşanın bir çox məntəqələri dəstək vermiş və onunla çiyin-çiyinə
məşhur sərkərdələr olan Dəmirçi Firuz,Cobir Nasar,Fərhad İsbahbudan Şirzad vuruşmuşlar.636cı ildə Bəhram digər qardaşı İsfəndiyarla Mədainə gedib öz böyük ardaşları Rüstəm Fərruxzadla
sasnilər tərəfdən vuruşmuşlar.Lakin Sasanilərin məğlubiyyətindən sonra o öz dəstəsi və qardaşı
ilə birgə vətənə qayıdaraq məhz Kinan qalasını tikdirməyi əmr etmişdir.O,bu qalanı tikməyi
Fərhada tapşırmışdır.Qısa müdətə bu qala Babər alasından bir km cənunda
,Vazarü(Lənkərançay) çayının cənub tərəfində,Talış
dağlarının ətəyində tikilir.Qalanın
tikintisində qalaya yaxın olan Kusər obasının əhalisi və ustaları iştirak etmişlər.Qala tikiləndən
sonra Bəhram oraya öz bacısı Şəbnəmi şadoxt,Bəhramın qızı Quzak Şadoxt, Ruhəngiz şahzan
Bəhram Fərruxzadın həyat yoldaşı və Taleşan şahzadəsi,Rudəsər qalasının sərkərdəsi siruzun
həyat yoldaşı Astin və qızı Mardana,İsfəndiyar Fərruxzadın anası Ruyan Şadoxt məhz bu qalada
yerləşdirmişdir.Qalanın müdafiəsinə isə dəmirçi Firuz və onun kiçik dəstəsi başçılıq
etmişdir.Lakin Ərəblər sərkərdə Bukeyir ibn Abdullah və Salman ibn Rəbiyyənin başçılığı ilə
642-ci il,27 iyun- tarixində Babər qalasına hücuma keçmiş və muhasirə 5 iyul tarixinə qədər
davam etmişdir.Qalanı ilk hücumda ala bilməyən Bukeyir ibn Abdulla cəsuslar vasitəsi ilə
öyrənir ki,Bəharmın və digər əsilzadələrin ailələri məhz Kinan qalasında yerləşir və elə bu
səbəbdən də oraya hücuma keçir.Lakin qalanı kiçik bir dəstə ilə mudafiə edən dəmirçi Firuz tez
Fərhadı babər qalasına Bəhramın yanına kömək üçün göndərir.Xəbəri eşidən kimi Bəhram çayı
keçib qalaya yaxınlıaşır və qızğın döyüşlərdə Bəharamın bir neçə yaxın sərkərdələri şəhid
olurlar,lakin ərəblər qalanı tutmamışdan əvvəl Bəhram oradan yalnız öz bacısı Şəbnəm şadoxtu
xilas edə bilir və onu dəmirçi rüstəmlə Mistana yola salı.Ərəblər qala ilə bərabər bütün qadınları
və Bəhrqamın özü də daxil olmaqla bütün ailəsini ələ keçirirlər ,yalnız Bəhram ərəblərlə
muqavilə imzaladıqdan sonra onları azad edirlər.Qalanın giriş hissəsi isə ərəblər mancanaq
vasitəsi ilə dağıdırlar.Lakin zaman-zaman sonra bu dağıntılar genişlənmişdir.(Bax- Ət-Təbəri, I,
2660; İbn əl-Əsir, VII, 2022-ci il hadisələri" bölməsində verilmişdir.)
3.Dairəvi qala.(Zindan).Dairəvi qala yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Dairəvi qala
Lənkəran şəhərində,Lənkəran şəhərinin
Sütəmurdov kəndinə keçid dəmir körpünün
başlanğıcında yerləşir.Mənbələrə görə dairəvi qala,yəni Lənkəran həbsxanası Lənkəran qalası ilə
eyni vaxtda,1747-1786-cı illərdə tikilməsi ehtimal olunur.Dairəvi qala öğz tikinti sxeminə görə
Lənkəran mayakının geniş dairəvi formasına oxşardır.Belə ki,dairəvi qaladan Lənkəran
mayakına qədər yeraltı yol olmuşdur.Bir zamanlar bu yoldan iki nəfər sərbəst hərəkət edə
bilirmiş.Sonradan yeraltı yol su ilə dolduğuna görə,indi bu yoldan istifadə etmək mümkün
deyil.Qala həbsxanası ilə Lənkəran mayakı ətrafındakı hasar Lənkəran qalasının ön hissəsini
birləşdirib əhatə edirmiş.Lənkəran qalasının iki qala bürcündən biri şəhər həbsxanasının
ixtiyarına verilmiş və orada toplar yerləşdirilmişdir.Quba,Zaqatala.Şuşa və Nuxa həbsxanaları
ilə bir yerdə ikinci dərəcəli bəhsxanalar sırasında idi.Şəhər həbsxanasının təmirinə 1857-ci ildə
12815 manat,1894-cü ildə 12815 manat,1894-cü ildə təkcə həbsxana qülləsinin tikintisinə 2900
manat xərclənmişdir.Lənkəran həbsxanası 140 məhkum üçün nəzərdə tutulduğu halda ,burada
236 nəfərdən 310 nəfərədək məhbus saxlanılmışdır.Lənkəran həbsxanasında müxtəlif vaxtlarda
illərə görə məhbusların sayı :
1907-ci il-2368 nəfər;1908-ci il 2319 nəfər;1909-cu il-2319 nəfər;1910-cu il-2777 nəfər;
1911-ci il-2668 nəfər;
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1920-ci ildə burada 4 böyük və 14 kiçik nəzarətçi işləmişdir.Azərbaycan həbsxanalarında,o
cümlədən Lənkəran həbsxanalarında məhbusların əməyə cəlb olunması 1903-cü ildən
başlanır.1926-1927-ci illərdə Lənkəran İslah Əmək Evində 30 nəfər işləmişlər.Belə ki,Lənkəran
dairəvi qalasında yerləşən həbsxananın 2 kamerası 15 xəstə üçün ayrılmışdır.Həbsxana nəzdində
30 nəfərlik xəstəxana binasının tikintisi
üçün təşəbbüslər olsada,öz həllini
tapmamışdır.Lənkəran həbsxanası 1956-ci ilədək fəaliyət göstərmişdir.Sonuncu həbsxana rəisi
Babaxan Cahangirov olmuşdur(1963-1965).Ondan əvvəl bu vəzifədə Nüsrət Məmmədov
işləmişdir(1950-1963).1970-1990-cı illərdə tikiş sexi,2014-cü ildən Şəkil qalereyası kimi istifadə
edilmişdir.2010-cu ildə memarlıq abidəsi kimi təmir edilmişdir.Bu gün Dairəvi qala adı ilə də
tanınır.Tarixi abidə kimi muhafizə edilir(1990-cı ildən).2014-cü ildən Lənkəranda yeni
penitensiar kompleksi fəaliyyət göstərir.(Bax:E.Əhədov.Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti.Bakı2014.səh.198)Dairəvi qalanın invertar nömrəsi № 4810,sistem kodu AJA004612 –dir.

Şəkil.Dairəvi qala(Həbsxana).Şəkil.Həbsxana
3.Lənkəran qalası.Lənkəran qalası yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Bu qala yadelli
hücumlarından qorunmaq üçün tikilmişdir.Qalanın tikilmə tarixi XVIII əsrə aiddir və müdafiə
xarakteri daşıyır.Qalanın ümumi sahəsi 36 hektardan çox olmuşdur.Bu qala kompleksi Lənkəran
şəhərinin indiki Mirmustafa xan küçəsi,Heydər Əliyev prospekti və Lənkəran çyının sahilləri
boyunca uzanırdı.Qalada müdafiə bürcləri olmuş və bu müdafiə bürclərinin hər birində qısa
məsafəli yüngül toplar yerləşdirilibmiş.Tarix boyu Azərbaycan torpaqları bədnam
qonşularımızın və imperialist dövlətlərin hücumlarına məruz qalmışdır.Bu səbəbdən də
vətənimizin hər yerində mudafiə istehkamları və qalaları tikilmişdir.Bu qalalar tarix boyu
dəfələrlə əl dəyişdirmiş və qanlı döyüşlərə səhnə olmuşdur.Belə qalalardan biri də Lənkəran
qalasıdır.Lənkəran qalası haqda istər AMEA istərsə də tarixçilər tərəfindən müxtəlif səpkidə
elmi-publisitik məqalələr yazılmışdır.Lakin buna baxmayaraq bu məıqalələr Lənkəran qalasının
tarixini özündə tam əks etdirməmişdir.Elə bu səbəbdən də Lənkəran qalası haqda geniş bir elmipublisistik məqalə yazmağı qərara aldım.Bəhs etdiyim dövür 1801—1826 illərdə baş vermiş rusiran muharibələri dövrünə təsadüf edir.Bu dövürdə Lənkəran qalası İranla Rusiya arasında
həlledici məntəqə rolunu oynamışdır.Bu qala üstündə ruslar və iranlılar qanlı muharibələr etmiş
və çoxlu itkilər vermişlər.Qalanı ilk əvvəl İran şahı Baba xanın qohumu Sadıq xan ələ keçirmişdi
və o öz 7 minlik ordusu ilə Talış xanlığını zəbt etmişdi.Rusiya isə bu qalanı General
Kotleyarevskinin 1590 nəfərlik kazak ordusu ilə azad etmişdir.Bunu araşdırmaq üçün mən
rusiyanın İmperiya arxivlərinə və dəvtərxanalarına muraciət etdim və bu barədə maraqlı məlumat
əldə etdim.Bu məlumatlarda Kotleyarev-skinin planları və hərəkaət istiqaməti verilmişdir.Bu
barədə imperiya arxivlərində belə qeyd olunur: Kotlyarevski bir sutka Aslandüzdə dayandı və 23
oktyabrda qarabağa qayıtdı.Əvvəllər orada ,Ağoğlan yaxınlığında qərərgah qurmuşdu.Burada o
məlumat aldı ki,şəki xanlığını dağıdıb talan edən Pirqulu xan,Abbas Mirzənin məğlubiyyət
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xəbərini eşidib tələsik iranın içərilərinə doğru hərəkət etdi.Geri qayıdarkən onun yolunu kəsmək
üçün Kotlyarevski 200 kazakdan ibarət dəstə ilə və müəyyən həddə atlını mayor Dyackovun
başçılığı ilə kür çayının əks təəfində yerləşən Piraza Zardov adlı yerə göndərdi.Lakin ehtiyatlı
Pirqulu xan yolunun şirvan xanlığına çevirdi.Oradanda qamışlıqlarla gecə-gündüz hərəkət edərək
13 saatlıq 100 verstlik məsafədə kürü Cavad yaxınlığından keçib getdi.Bu minvalla Dyackovun
və Lod-Fon-Yurqensburqun qüvvələrindən canını qurtardı.Bundan əlavə eyni zamanda Qarabağ
və ona bitişik ərazilərdən vaxtı ilə Abbas Mirzə tərəfindən buraya yerli əhalini tabe etmək üçün
göndərilən İran ordusunun qalıqları kürün dayaz yerindən keçərək İranın dərinliklərinə doğru
qaçmağa başladılar.Beləliklə 30-oktyabıradək Kotlyarevskinin qeydlərinə görə,nəqarabağda,nə
də Şəkidə,nə də Şirvanda bir dənə də olsun İran qüvvələri qalmadı.Abbas Mirə özü isə bütün bu
baş verənlərdən yorularaq Meşkində dincəlirdi.(Kotlyarevskinin 30 oktyabr 1812-ci ilədək olan
raportları.Nömrə 803).Aslandüz məğlubiyyətindən bir ay keçməmiş Abbas Mizə 22 min
,,seçilimiş yığma ordu,, nu hələdə orada muqavimət göstərən Hacı Məhəmməd xanın köməyinə
gön-dərdi.(Qafqaz Arxeoqrafik Komitəsinin Aktları.c.V,NöNö 718845 və 850).Kotlyarevski isə
öz növbəsində Aslandüz qələbəsinin son bulmadığını dərk edirdi.Elə buna görədə hələ 20oktyabrdan məğlub etdiyi düşməni təqib etmək tapşırıqını qarşısına qoymuşdu.Çünki Aslandüz
döyüşündən sonra onun əlində yalnız iki minlik ordu,22 günlük suxari ehtiyatı və 40 qutu mərmi
qalmışdı.Qarabağa qayıdan kimi o Tiflisə Rtişevi yeni güclü bir ordu qurub İranın içərilərinə
soxularaq iran ordusunu həlledici mığlubiyyətə uğradıb rus dövlətinin tələblərinə yerinə yetirməyə razı salmaq üçün getdi.O qeyd edirdi ki,bizim iranlılarla köhnə hesabımız var.Bu məsələdə
kifayət qədər hərbi təcrübəyə malik olmayan Rtişev Koteyarevskiyə güclü etibar edirdi və onun doğruluğuna da inanırdı.Elə bu səbəbdən də Aslandüz fatehinin dedikləri haqda düşünəcəyini
bildirdi.Kotlyarevski də Qarabağa qayıtdı.O vaxtlar Tiflisə Talışdan biri-birinin ardınca
həyəcanlı xəbərlər gəlib çatırdı.Rusların Talışdakı komandanlığı,1-ci ranqın kapitanı Veselaqo
israrla baş komandanlqdan irəliləmə xaiş edirdi.O qeyd edirdi ,, mən yanılmıram ki,Talışa
hücum etmək üçün bizim güclü silahımız və toplarımız olmalı və zəif silahlanmış iran ordusu
birinci həmlədə geri çəkiləcək və məğlub olacaq.,,( Kapitan Veseloqonun general Rtişevə 12
noyabr 1812-ci ildə olan raportundan.№.970).Həqiqətən də rusların Talışda vəziyyətləri çox
çətin idi..Noyabrın əvvəlindən dağıstandan ruslara göndərilən əlavə köməkçi qüvvə belə
vəziyyəti düzəldə bilmirdi.(Bax:Troiçki polkunun iki rotası bir topla.Qavqaz arxeoqrafiya
komitəsinin aktları.,c.v,Nöm-715 və 717).
Kapitan veseloqonun əmrində ümumi 380 nəfər tüfəngli əsgər var idi.(General Rtişevə 3 dekabr
1812-ci ilə qədər olan raportdan).Bu əsgərlər 9 mindən artıq olan iran ordusuna qarşı
vuruşurdu.Bu 9 minlik İran ordusu Talışın dəmirağacla sıx və keçilməz meşələrində güclü səngər
və istehkam qurmuşdu.Rus ordusunun isə gec və vaxtsız gəlişi isə Rus donanmasının talışın
dəniz sahillərində hərəkətini çətinləşdiridi..Bu məsələ Rtişevi çox narahat etdiyindən Kotlyarevskinin təklifini rədd etdi.Ona 1 dekabr 1812- ci ildə yazırdı,,sizə məlum olan şeylərə
muraciət edin.(Bax:Genral Kotlyarevskiyə yazışmalar Nöm.590.Qafqaz arxeoqrafik komitəsinin
aktları,c.V,nöm.716).Sonra o Rtişev yazırdı: məsləhət görərdim ki,bu planlarınızı sizə məlum
olan daha uyğun bir yerdə tədbiq edəsiniz.Mənə görə sizin bu fikirləriniz Qarabağ üçün xeyirli
və yararlıdır.O zaman mən sizə kuryer göndərməyə hazırlaşırdım.Lakin elə o vaxt Talışdan
yanıma leytenat Kriqer gəldi.O,mənə talışda olan 1- ci ranqın kapitanı Veseloqonun məktubunu
gətirdi.Bu məktubda qeyd edilirdi ki,Talış ərazisi hələdə 7 minlik arzuolunmaz ordu tərəfindən
zəbt olunub əsarətdə saxlanılırdı.Lənkəran şəhəri özü isə onların əlindədir.Bu xəbəri əsirlərdən
və digər qasidlərin xəbərlərindən də təsdiqlənilir.Buna görədə başqasınının yarasından əvvəl öz
yaramızı sarımalıyıq ki,sonradan güclənib bütün var gücümüzlə arzuolunmazlara hücum edə
bilək.Sizə məlumdur ki,Talış xanlığı 20 ildən çoxdur ki,rusiyanın himayəsindədir.Ona görədə
imperator Talış ərazisində hökmranlıq etmək üçün iranla gərəkirsə muharibə də etməyə icazə
verir.O səbəbdən də ordumuz orda savaşır və hər gün itki verir.Talışda olan hərbi
birləşmələrimiz Talışı azad etmək üçün o qədər də güclü deyil.İkincisidə mən imperatora
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rusiyanın digər müstəmləkələrində olduğu kimi məlumat verməliyəm,necə ki,Gürcüstan haqda
verirəm.Bu səbəbdən imperiya naminə,insanlıq aminə,Talış xanlığını bu bədbəxtlikdən və
bəladan xilas etməliyəm.Yada,Talış sahillərindəki,hərbi donanmaya geri qayıtmaq əmri verib və
oradakı kiçik hərbi birləşmələrimizi təhlükəyə ataraq Rus topunun gücünü kölgələyib
imperiyamızın bu ərazilərdəki təsirini azaltmalıyam.Bəlkə də qələbə qələbəni çəkər.Beləki
Qarabağı azad etmək,Talışın azad olunmasının açarıdır.Oradakı 7 minlik İran ordusunu məğlub
edərək Talış xanlığını azad etmək və xanın hakimiyyətini bərpa edərək İrana qarşı bir siyasihərbi qüvvəyə çevirək.Lakin mən sizi qəti hərbi əməliyyatlara sövq etmirəm.Lakin məsləhət
görürəm ki,addımlarınızı öz bildiyiniz kimi oradakı vəziyyətə uyğun atasınız.Düşünürəm ki,sizə
güclü diversiya qrupunu göndərib sizin komandanlığınız altına verim ki,sizin qəti bir hərəkətiniz
üzərinə arxadan güclü eskadra göndərim.Çox şad olardım ki,siz talışda öz komandanlığınız
altında güçlü bir diversiya yaradasınız və bu da məncə 10-12 gün çəkər.Onda artıq bizim
göndərdiyimiz ekspedisiya qrupuda o vaxta qədər gəlib çatar.Bu zaman Qarabağ tamamilə
ordulardan təmizlənər.Təklif edirəm ki,ilk öncə Talış xanlığının təhlükəsizliyini təmin
edək.Çünki Kaxetiya da hələ də təhlükəsizlik təmin olunmayıb.Sizin talışdakı hərbi
əməliyyatlarda iştirakınızı imperator üçün lazımlı hesab edirəm.Dəqiq məlumatlara görə
xəyanətkar Koçnev və Lisenko orada arzuolunmaz dəstələrə başçılıq edərək özlərinə qala və
istehkam yaratmışlar.Podpolkovnik Koçnev,Yelizavetpolun uzun müddət komendantı General
Qudoviçin Yerevana 1808-ci ildə hərbi yürüşü zamanı qaçmışdır.O,İranlıları Rusların hücum
edəcəyi barədə xəbərdar etmiş və Qudoviçin qərargahından oğurladıqları bütün planları və hərbi
sənədləri onlara vermişdilər.Poruçik Lısenko 1805-ci ildfə İranlılara Şaxbulaqda yerləşən
Qaryaginin dəstəsindən təslim olmuşdular.(Bax.c.I səh.206-207).Rtişev elə bu səbəbdən Kotleyarevskinin bu tam qələbə göründüyü halda belə təklifini rədd etmişdi.Kotlyarevskinin Tiflisə
gəlib baş komandanlığa iranın içərilərinə Təbrizə doğru irəliləməklə bağlı bütün çabalarına
baxmayaraq Rtişev üçün Talış xanlığının ruslara nə dərəcədə yaxın olacağı fikri tam aydın
deyildi.Lakin buna baxmayaraq Aslandüzdə Abbas Mirzə ordusunun darmadağın edilməsindən
sonra İranın dahada içərilərinə irəliləmək planı Rtişevin yaralarını sakitləşdirmək üçün lazım
idi,,.Bundan əlavə ruslar tərəfindən əsirlikdən azad edilmiş 380 nəfərlik Talış xanlığı əsgərlərinin
hazırki, vəziyyəti iranın içərilərinə doğru irəliləmək planının yaxında baş verməyəcəyini
göstərirdi.Təbrizə doğru hərkət etməkdən imtina etmək göstərirdi ki, bunun üçün ilk öncə güclü
ordu yığmaq lazımdı.Bu zaman Rtişev Kotlyarevskiyə eyni zamanda həm Talış xanlığına,həm də
İranın içərilərinə doğru hərəkət etmək icazəsi vermişdi.Bunun üçün Aslandüz döyüşündən qalan
2000 nəfərlik rus bölükləri hələlik kifayət edirdi.Kotleyarevskinin qarşısında iki seçim qalmışdı:
Ya baş komandanlığında istədiyi kimi öz qüvvələri ilə Lənkəran üzərinə yürümək,ya da Arazı
keçib Təbrizə yürümək.Bu planları yerinə yetirmək üçün iki gün yox,Aslandüzdə olduğu kimi
bir neçə həftə lazım idi.Bundan əlavə son 10 ay ərzində 368 nəfər hərbiçi xəstəlikdən həlak
olmuşdu.Bu səbəbdən də Kotleyarevski nəhayət ki,17 dekabrda,Ağoğlana yaxınlaşdı.Elə həmən
gün də Kotleyarevski 1500 nəfərlik piyada və 470 nəfər kazakla və 6 topla Talış xanlığına daxil
oldu.(Bax:General Kotleyarevskinin General Rıtişevə 17 dekabr 1812- ci il tarixli
raportundan.nöm 896.General Rtişevin General Qorçakova 5 yanvar 1813-cü il tarixində olan
raportundan.,Nöm-6-7 yanvar nöm13.Qafqaz Arxeoqrafik komitəsinin aktları.,c.V,Nöm-849 və
850).Moqilevə yazdığı məktubda deyirdi: ,,indi artıq diversiya yox,Talış xanlığının azad
olunması başlayırdı.Çünki diversiya o zaman olardı ki,İran qoşunu talışa yenicə daxil
olsun.Lakin indi onlar Talış xanlığını tam zəbt edib ona nəzarət edirlər.Allahdan kömək üçün
yalvarıram.(Bax:Dubrovin c.VI,səh.91) Kotlyarevski 18 dekabrda Arazı keçdi.Ayın 19-da isə
Kotlyarevski Muğan düzü ilə kəsə 80 verst məsafəni qət etdi.Bu yol boyu nə su,nə ot,nə də kölgə
olan çox çətin şəraitdə ruslar çox böyük əziyyət çəkdilər.(Bax:Qafqaz Arxeoqrafik komitəsinin
aktları.,c.V,Nöm- 854 və 857 ).20 dekabrda Kotleyarevski çöllükdə köçəri Şahsevənlərlə
rastlaşdı.Şahsevənlərin bir qismi qaçdı,bir qismi isə əsir alındı.Onlıarın bütün qoyun-malqarasına
ruslar əl qoydular.Sonrakı gün,21 dekabrda Rus qoşunları Talış xanlığının ərazisinə daxil
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oldu.Burada iranlılar tərəfindən vaxtı ilə əsir götürülüb talışa gətirilmiş 3000 yaxın Qarabağ
ailəsi tapıldı.Burada onları Əbusalimin başçılığı altında 500 nəfərdən ibarət iran atlı bölüyü
gözləyirdi.Onlar Rus qoşununu görən kimi Ərkivan qalasına döğru qaçmağa başladılar.Elə
həmən gün Pir qulu xanın Talış xanlığı ilə bağlı planlarından xəbər alındı.22 dekabrda qarayazı
çayı sahilində əsir götürülmüş şahsevənləri və otuz minlik qarabağlı ailəsini mayor Daçkovla
qoyaraq Kotleyarevski 200 nəfərlik piyada,170 nəfərlik kazak və bir topla Ərkivana
yürüdü(Rtişevin knyaz Qorçakova 9 yanvar 1813-cü il tarixinə qədər olan raportundan,Ərkivan
qədim bir yer idi.Lakin ingilislər bunun üzərində çox güclü bir səngərləri və güçlü müafiəsi olan
qala inşa etmişdilər.İranlılar bu qalanın alınmaz olduğuna inanırdılar.Çünki bu qalada 2000
nəfərlik qornizondan 400 nəfəri əsir Rus əsgərləri idi.Bu 400 dezirtir əsgər rus ordusuna dayaq
ola bilərdi.Onların sağ qalıb sonrada rusların əlinə keçməsi allahın Rus ordusuna rəhmi gəlməsi
kimi götürmək olardı.Çünki burada iran ordusu qorxuya düşüb qaçmış və hər şeyi geridə
qoymuşdu.(Bax yenə orda ).İran tarixçisinin təbirincə desək ,,öz güclü dayağını itirən qarnizon
Ərkivanı istehkamını döyüşsüz tərk edərək orada iki top və tam artileriya ehtiyatını qoyub
getdi.Onları təqib etmək üçün Kotleyarevski Uşakovun komandanlığı altında 400 piyada və 300
kazakdan ibarət dəstəni göndərdi.Uşakov ondan 15 verst məsafədə qaçan İran ordusunu təqib
edirdi.İran ordusu bundan əlavə qaçarkən 52 rus dezertirlərini bir neçə yaxşı məmurla və 600dən çox at qoyub getmişdilər.(Bax:Qafqaz Arxeoqrafik komitəsinin aktları.,c.V,Nöm-857)
Kotleyarevskinin ilk uğurlarının asan olmasına baxmayaraq o unutmurdu ki,onun ordusunun
müəyyən hissəsi ondan 200 verst aralıda olan Şuşadadır.Bu səbəbdən də o çox ağıllı və səriştəli
davranırdı.Ərkivanda 100 nəfər piyada ilə bir topu qoydu. Ordunun gücləndirilməsi üçün hələ 22
dekabrdan Qarayazı çayının sahilində yerləşən hərbi hissələrdən 200 nəfər piyada ,bir top və
bütün atlı hissələri göndərdi.Beləliklə Kotleyarevskinin Ağoğlandan gətirdiyi 1970 nəfər əsgər
və 6 topla cinahları qorumaq üçün 970 nəfər əsgər və 3 top saxladı.( Ərkivanda : 100 nəfər
piyada qoşun(50 nəfər gürcü alayından,50 nəfər piyada 17-ci kazak alayından idi) və 1
top.Qarayazı çayının sahilində isə 400 nəfər piyada(156 ,,250,,)470 kazak və 2 top var idi.)
Ərkivandan Kotleyarevski xanlığın əhalisinə xüsusi bəyanatla muraciət etdi və onları iran
ordusunu xanlıq ərazisindən qovmağa və onlara qarşı mubarizə aparmağa çağırdı. O,öz
muraciətində deyirdi,,Talış xalqı! – Dünyanın ən böyük və müqəddəs imperiyası olan Rusiyanın
ordusu sizi İranlıların əlindən xilas etməyə gəlib.Evlərinizdə rahat olun və əmin olun
ki,mallarınız və mülkiyyətiniz toxunulmazdır.Ruslar,iranlı deyillər və onlar sizi iranlılar kimi
qarət etməyəcəklər.Mən sizdən silaha sarılıb muqavimət göstərməyinizi tələb edirəm və bu
hərəkətləriniz mənim dövlətim tərəfindən qiymətləndiriləcək.Mən tələb edirəm ki,siz İran
ordusunun qalıqlarını təqib edərək onların yolunu kəsəsiniz və onların silahı susana qədər onlarla
vuruşasınız.Yerindəcə təltif olunmanıza söz verirəm.Sizlərdən kim ki iran ordusu tərəfindən
zorla casusluqa yataqlığa sövq edilibsə özləri öz ayaqları ilə gəlsin ya mənim ,ya da öz qanuni
xanının yanına gəlib aman diləsin.Heç bir cəza almayacaqlar.Çünki Rus sözü,fars sözü
deyil.Ruslar yalana ehtiyac duymurlar.(Bax:Qraf Solloqub,səh.139).Kotleyarevskinin bu
həyəcanlı muraciəti talışları ayağa qaldırdı.Onlar silaha sarılaraq dağlarda və meşələrdə İran
ordusuna arxadan zərbə vurmağa başladılar.Kotleyarevski Rtişevə olan raportunda yazırdı:
Allaha şükür hər şey yaxşıdır.Lakin əsgərlərin ehtiyacları çoxalır. və hələlik yerli qoyun-quzuyla
keçinirlər.(Bax:24 dekabr 1812- ci ilə qədər olan raport.Nöm.-909).Nəhayət,24 dekabr ,yeni il
gecəsi,Kotleyarevski Ərkivandan çıxarkən yolda özünə Qamuşavan qornizonunu birləşdirərək
1500-ə qədər əsgərlə 26 dekabrda axşamüstü Lənkərana yaxınlaşdı.(Kotleyarevskinin qoşunu
Lənkəran qala divarları önündə görünəndə onun tərkibində Qrander Gürcü hərbi hissəsinin 937
nəfər əsgəri;17-ci kazak alayından- 291 nəfər əsgər,Troiçki muşketçiləri-168 nəfər əsgər,Kaspi
dəniz alayının 313 –nəfər əsgəri və artileriyanın 50 nəfər əsgəri iştirak edirdi.Ümulikdə 1761
nəfər.O cümlədən 6 qərərgahj zabiti.,57 orta zabit,131 untzabit,37-musiqiçi və 1530
sıravi).İngilislər tərəfindən tikilən Lənkəran qalası iranlıların Talış xanlığında ən güclü dayaq
məntəqəsi idi.Bu qala düz olmayan dördkünc formada dənizə doğru,sahildən azca
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aralı,bataqlığın ortasında,Lənkəran çayın sol sahilində yerləşirdi.Bu qalanın eni 80 sajen idi.Bu
dördkünc qalanın az olan hissəsi cənub-qərb tərəfdədir.İran istiqamətindən isə uzunluğu 130
sajendir.Ona əks olan şimal-şərq hissəsi isə düz olmayan və 80 sajen uzunluqda olan poliqon
formasında idi.Qalan iki tərəfi isə : biri –cənub-şərq ,çayın sahilinə doğru,dənizlə əks,digəri isə
şimal-şərq olan hissəsi Gamuşavan kəndi tərəfə olan hər biri 100 sajen uzunluqda olan hissəsi
idi.Tinlərdə bölüklər yerləşdirilmişdi. Lakin onlardan ən güclüsü şimal-qərb tərəfdən atəşə
tutulmuşdu.Digər tərəfləri isə çay və bataqlıqla əhatələnmişdi.Qalada öz qəhrəmanlığı ilə tanınan
Baba xanın qohumu Sadıq xanın komandanlığı ilə 4 min nəfərlik İran qarnizonu yerləşirdi.Abbas
Mirzə ona əmr etmişdiki-,,əgər dağ boyda orduda üstünə gəlsə belə son damla qanına qədər
vuruşsun,,.Çünki iranın açarı bu qaladadır.(Bax:Qafqaz Arxeoqrafik komitəsinin
aktları.,c.V,Nöm-854 səh.703).Qan tökülməsinə yol verməmək üçün Kotleyarevski sonrakı gün
səhər komendanta təslim olmasını tələb edən məktub göndərdi.Məktuda Kotleyarevski Sadıq
xana deyirdi :(27 dekabr 1812-ci il tarixli məktub). ,,Mən gəlmişəm ki,Talış xanlığını İran
ordusunun əlindən azad edim və ardınca Lənkəranı alım.Sizin qəhrəman və uzaqgörən bir
sərkərdə olduğunu nəzərə alaraq deyirəm ki,qalanın mudafiəsi əbəsdir.Siz nə qədər qəhrəman və
uzaqgörən sərkərdə olursunuz olun,lakin siz Abbas Mirzədən yaxşı deyilsiniz.Ordumuzda o
zamankı ordudan çox deyil.Lakin böyük və müqəddəs rus imperiyasının əsgərləri Abbas mirzəni
məğlub edib Aslandüzü aldılar.İndi isə burada Talıda durmuşuq.Odur ki,əgər Baba xanın qəhrəman oğlu belə güclü silaha qarşı dura bilmədi.Muqayisədə siz zərbəni dəf etməkdə güclü
deyilsiniz.Qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün mən sizə qalanı təhvil verməyi təklif edirəm.
Düşünməlisiniz ki,bu addımı atmaqla siz komandanlığınız altında olan əsgərlərin həyatını
qorumuş olursunuz,əksinə isə hər şeyi itirəcəksiniz.Mənim borcum demək,sizin borcunuzsa
seçməkdir.Sonra həm allahın yannında ,həm də in-sanlığın yanında mən haqlı olacam.Sizdən üç
saat ərzində cavab gözləyirəm,ona görədə bütün bölmələrə hərbi əməliyyatı durdurmağı əmr
etmişəm,,.Lakin cəsur Sadıq xan mərdcəsinə cavab verdi ki,souna qədər mudafiə olunmaq onun
vəzifəsidir.,,Siz yanlış belə düşünürsünüz general,deyə Sadıq xan Kotleyarevskiyə cavab yazırdı:
Mənim dövlətimə gələn bəla mənimlə üzləşməlidir.Yalnız tək allah bilir döyüş taleyini və kimə
öz köməyini göndərəcəyini dəalız o bilir.,,(Bax:Qraf.Solloqub .səh.142).Sadıq xanın bu cavabından sonra Rus bölükləri qalaya atəş açmağa başladılar.Bombardma əməliyyatını
gücləndirmək üçün hərbi gəmilərdən birinə 3-pudluq martira bağlanmışdı.Ruslar iki sutka qalanı
düşmənə xətər vermədən atəşə tutdular.Gildən olan möhkəm qala divarları səhra toplarının
mərmiləri üçün keçilməz oldu.Lakin qala diarları üstündəki yanğından qorunmaq üçün iran
qarnizonu qala bürclərinin alt dalan hissəsində gizlənmişdi.Bu formada olan bombardman böyük
uğur qazanmadı.Onda,Kotleyarevski ikinci dəfə qalaya məktub göndərdi.Bu məktubda
o,xanları,məmurları və qarnizonu məzəmmət edirdiki,onlar öz həyatlarını,arvadlarını,uşaqlarını
və malmülkünü qorusunlar və özlərinə yazıqlıqları gəlsin.O deyirdi: ,, Aslandüzdə Abbas Mirzə
belə az olan ordunun qələbə silahına davam gətirə bilmədi.İndi isə burdan sizlərdən hər biri hansı
qəhrəmanlığı göstərirsə göstərsin,bunların heç bir əhəmiyyəti yoxdur.Siz düşünürsünüz ki, hər
hansı bir rus əsgərinin arvadı,uşağı,qohumları və əqrabası və mal-mülkü yoxdur.Lakin onlar
səmimi qəlblə qanuni dövlətin ordusuna yazılıblar və öz həyatlarını qələbə üçün fəda
ediblər.Əksinə,sizdən hər biri özü ilə bərabər arvadı,uşaqları,qohumları və mal-mülkü məhv
edir.Sonra isə qarnizona yalnız ad qazanmaq üçün qan tökmək istəyən Sadıq xana inanmamağı
tövsiyə etdi.,,Sonra isə o qeyd edirdi: ,,Mən ,mənim komandanlığım altında bütün orduma
qaladan geri çəkilməməyi və böük rus dövlətinin silahı ilə fəth etməyi əmr etmişəm.Məndən
başlayaraq son əsgərə qədər hamımız ya ölərik ,ya da qalanı alarıq.Mən sizin cavabınızı 3 saat
ərzində gözləyəcəm.,,(Bax: Qraf Sollo-qubun 29 dekabr 1812-ci ilə qədər olan
məktubu.səh.144).Amma ,, Rtişevə çatdırılan raportda deyilirdi ki,iranlılar hətta bu məktuba
cavab belə vermədilər,,(28-yanvar 1813-cü il tarixli Ümumi raport.Nöm-31) .Kotleyarevskinin
vəziyyəti kritik idi.Qarnizonun könüllü təslim olması xəyalı suya düşdü.Bundan əlavə mərmilər
tükənmişdi.Əsgərlər çox çətinliklə soyuğa dözürdülər.Lakin əsgərlər Abbas Mirzənin şəxsən öz
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ordusu ilə Lənkəranı azad etməyə gəlməsi xəbəri yayıldı.(yenə orda).Kotleyarevski seçim
qarşısında qlmışdı.Ya hücum etmək,ya da geri çəkilmək. Dur əmrini eşitməyin ,çünki o düşmən
tam məhv edilənə və təslim olana qədər olmayacaq deyə Kotleyarevski deyirdi.Dekabrın 31-dən
yanvarın 1-ə keçən gecə kalonlar sübh açılana qədər onlar tapşırılmış yerləriu tutudu və sübh
saat 5- də Lənkəran qala divarlarına yaxınlaşdılar.(Qalaya hücum 31 dekabr 1812-ci ildə yox ,1
yanvar 1813-cü ildə baş verdi).İranlılar hücum edən rus əsgərlərinə odlu silahla atəş açmağa
başladılar.Bundan əlavə ruslar tez bir zamanda atış məsafəsini keçib qala divarlarına nərdivanları
dayayıb divara dırmaşmağa başladılar.Lakin burada güclü muqavimətə rast gəldilər.İlk həmlədə
əsgərlərin önündə irəliləyən zabitlər həlak olurdular.Bu döyüşün qızğın çağında birinci kalonun
rəisi podpolkovnik Uşakov həlak oldu.(Bax:Uşakov –İmeretiya,Aslandüz və Axaltsıx
ekspedisiyasının qəhrəmanı idi.Qafqaz Arxeoqrafik komitəsinin Aktları.,c.V,nöm-57).Kalona
yavaşladı.Bu kritik zamanda Uşakovun cəsədi yanına Kotleyarevski şəxsən gəldi.Bu zaman onun
ayağına güllə dəydi.Lakin buna baxmayaraq o əsgərlərə öz əli ilə nərdivanları göstərərək uca
səslə,,buraya,,! Deyə qışqırdı.Sonra isə yenə uca səslə ,,ura ,Deyə qışqırmağa başladı.Bunu
eşidən Rus bölmələri qala divarlarına hücuma keçdilər.Onlar divar üzərinə çıxan kimi İran
əsgərləri silahlarına sinə gərir və bu qeyri-bərabər döyüşdə həlak olurdular.Nəhayət çox çətin bir
həmlədən sonra ruslara öz bayraqlarını Lənkəran qalası üzərinə sancmaq müyəssər oldu.(Bax:,,Rus əlili,, ,1837-ci il.nöm-26).Kotleyarevskinin silahdaşı və gürcü alayının komandiri
mayor Abxazov qala divarlarına çıxıb Rus bölüyünə rəhbərlik etməyə başladı.Burada ələ
keçirilimiş iran ordusunun dondurulmuş qrad kartecli tipli silahları elə o dəqiqə qalanın içindəki
iran əsgərlərinə uşlandı.İranlıların bütün həmlələri mayor Abxazov tərəfindən dəf edildi.Birinci
kalonanın uğurlarından sonra,sonrakı iki kalona divar üstünə çıxıb kontrolu ələ almağa
başladı.İran əsgərləri qalanın hər yerindən muqaviməti davam etdirirdilər.İran tarixçilərindən
birinin yazdığına görə hər növ döyüş üsulundan istifadə olunurvə qan su yerinə axırdı.Bu qanlı
döyüşdə muqavimətin mənasız olduğunu görən İran əsgərləri xilas olmaq üçün çaya atılaraq o
sahilə keçməyə başladılar.Qala bürclərindən isə Rus əsgərləri onları atəşə tutmağa başladılar.(Bax:Qafqaz Arxeoqrafik Komitəsinin Aktları.c.V.nöm-836). 1813-cü il yanvarın 1-nə gecə
vaxtı ruslar qalaya hücuma başladılar.Dənizdən isə kaspi dəniz donanmasının ,,bombardmançı,,
,,,korvet ,,, ,,Luqqer,, və ,,şkout ,,tipli hərbi gəmilərdən qalanı artileriya atəşinə tutdular
.Lənkəran çayı qanla dolub qırmızı rəngə çalırdı.Bu iran ordusunun tam məğlubiyyəti idi.Rtişevə
göndərilmiş raportda deyilirdi ki,qalada olan 7 minlik İran əsgərlərindən heç biri sağ qalmadı.(Bax:Ümumi raport.28-yanvar 1813-cü il.nö.m-31).Bütün qoşun ölü halda yerdə
yatırdı.Sadıq xan özü öz xanları ilə öz başlarını qala uğrunda itirdilər.Təkcə qalanın –özündə və
içərisində 2500-ə qədər İran sərbazı həlak olmuşdu.Digərləri isə dənizdə gülləyə tuş gəlib həlak
oldular,bəziləri də çayda və dənizdə boğuldular.Əsir kimsə götürülmədi.Qalada iki bayraq,8
ingilids silahı və Sadıq xanın əzəmətini əks etdirən ələm ,böyük barıt ehtiyatı rusların əlinə
keçdi.Üç saatlıq hücum zamanı ruslar ölü və yaralı olaraq 41 zabit və 909 aşağı rütbəli əsgər
həlak oldu.Bu orda olan Rus ordusunun tam yarısı idi.(Bax yenə orda).19 –cu Eqer polku kimi
ayrı-ıayrı alayda hücumdan əvvəl olan 291 əsgərdən 74 nəfəri sağ qalmışdı.Tələfat 75 faiz
idi.(Bax:Babrovski.,.Yerevan alayının tarixi,,.III hissə.səh.306-307).Kotleyarevskinin özünü
ölmüş əsgərlərin cəsədlərinin altından qaldırıb çıxardılar.Onda həyat əlamığəti az idi.Onun üzü
tamamilə tanınmaz hala düşmüş,sağ gözü çıxmış,üst çənəsi əzilmişdi.Onun yaralanmış ayağından çoxlu qan axmışdı.Alay həkiminin səyi nəticəsində Kotleyarevski ölümdən xilas
edildi.(Bax yenə orda .nömrə 722).Ağır yaralanmasına baxmayaraq o Talış xanlığının bərpasında
iştirak etmək istəyirdi.Bu qəhrəmanlığına görə Kotleyarevski 2-ci dərəcəli,müqəddəs Georgi
,.ordeni ilə,və 6000 rublla təltif olundu.Tiflisdə Rtişev Talış xanlığının azad olunması xəbərini
26 yanvarda aldı.Elə həmən gün Rtişev Tiflisdəki kilsədə anım mərasimi keçirdi.Kotleyarevski
öz ordusunun qalıqlarını,Lənkəranda I -ranqın kapitanı Veselaqonun komandanlığı altında olan
kaspi dəniz batalyonunu,Troiçki alayının iki rotasını qoyaraq kiçik bir dəstə ilə Qarabağa
qayıtdı.Sonra Kotleyarevski Ağoğlana daxil oldu ,sonra isə ordusunu polkovnik Dyaçkova
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tapşıraraq Tiflisə yollandı.Orada Rtişev şəxsən özü onu qarşılayıb mualicəyə göndərdi.Beləliklə
Lənkəran qalasının tarixçəsi başa çatdı.Bu hadisədən əsrlər keçsədə bu günə qədər
tarixşünaslığımızda bu hadisə az işıqlandırılmışdır.Bu hadisə ilə bağlı ən dəyərli məlumatlar
Rusiyanın imperiya arxivində saxlanılır.(Bax:Aqşin Mistanlı.”Lənkəran qalasının alınması.General
Kotleyarevski
və
sadıqxan
qarşıdurması.Persona.az.saytı.03.10.2017-ci
il.saat.11:18).Lənkəran qalası ruslar tərəfindən alınan zaman bir hissəsi dağıdılmış və bir hissəi
də yararsız hala düşmüşdür.Belə ki,tarixçi Etibar əhədovun yazdığına görə “Qalanın bürcləri
XIX əsrin sonlarında bütün varidatıyla birlikdə erməni əsilli Rus komandiri Qərib Bak Məlyan
tərəfindən Bakıya aparılmış və rus dövlət başçılarının razılığı ilə şəhərdə olan qalanın və
bürclərin gizlincə məhv edilməsinə hökm verilmişldir.1869-cu ildə qalanın gözətçi məntəqəsii
kimi fəaliyyət göstərən qülləsi mayaka çevrilmişdir.Mayak adlanan qala həbsxanasına qədər
yeraltı yol var imiş.(Bax:Etibar Əhədov,Mirhaşım Talışlı.Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti.Bakı2014.səh.306).Sovet dövründə(1923-1991) illərdə bu yer “26 Bakı kommissarı “ adı ilə
fəaliyyət göstərmişdir.Lakin Lənkəran şəhər XDS İcrayyə Komitəsinin qərarı ilə 1991-ci ilin
mart ayından qalanın əvvəlki adı özünə qaytarılmış
və “qala xiyabanı”
adlandırılmışdır.Lənkəran qalasının qalaıqlarının(bürclərin) invertar nömrəsi № 4802,sistem
kodu AJA004604 - dür.

Şəkil.Lənkəran qalasının xəritəsi.Şəkil.Lənkərana qalasının alınması.1 yanvar 1813.

Şəkil.Lənkəran qalası dövrümüzdə,təmirdən sonra.20.005.2018-ci il.
4.Lənkəran qalasının qalıqları.Lənkəran qalasının qalıqları yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir və Lənkəran şəhərində yerləşir.Qalanın tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Abidənin
invertar nömrəsi 4802,sistem kodu isə AJA004604-dür.
5.Gamışavan qalası.Gamışavan qalası yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lənkəran
rayonu ərazisində orta əsrlərə aid qaladır.Bu qala istehkamı 1730-1732-ci illərdə Gamışavanda(indiki Göyşaban kəndi) rusların köməyi ilə yerli ustalar tərəfindən tikilmişdir.
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Qalanın tikilmə tarixi haqda yazılı ədəbiyyatda məlumatlar vardır.Rus tarixçisi və səyyahı
,akademik P.S.Butkov (1775-1856) “1732 –ci ildən 1803-cü ilədək Qafqazın yeni tarixinə aid
materiallar” (Bax:H.1-3,SPB-1869) kitabında yzaır: “Rus qoşunları 1720-ci ildə Kəskər və
Astaraya qə-dər gəlib çıxdılar.Rusiya höküməti İran təhlükəsindən qorunmaq üçün qalalar
tikdirmişdir.Belə qalalardan biri Astarada,digəri Qızılağacda və başqa biri isə Lənkəranda idi.
XVIII-XIX əsrlərdə mudafiə qalası rolunu oynamışdır.Rusiya höküməti qalanı Olxovka
adlandırdılar.Bu ad Sovet dövründə də belə olmuşdur.Lakin 1991-ci ildən sonra bütün
Azərbaycanda yer adları,rayon adları və sairəlrə milli adlarla əvəz olunmağa başlandı.Məhz bu
dövürdə Olxovka adı öz keçmiş Gamışavan adı ilə əvəz olundu.Rus ordu komandiori kapitan
Veselaqonun Markiz Poulunçiyə 1812-ci il 22 yanvarda tarixli raportunda yazmışdır ki,İran
qoşunları 1809-cu ildə Talışa hücum edərkən Mirmustafa xanın ailəsi və ən yaxın qohumları
Olxovka qalasında himayə və müdafiə olunmuşlar.(Bax:AKAK,v,g,Tiflis,1873,səh.142143.)A.Bakıxanov yazır: “Ruslar döyüşdən sonra Mirmustafa xanla bərabər Gamışavana
çəkildilər.İran qoşunu Gamışavanın qarşısında səngər və bürclər düzəltdilər.İki aya qədər
dənizdən
və
sahldən
atışma
davam
etdi.Gamışavanı
almaq
mümkün
olmadı.(Bax:A.Bakıxanov.”Gülüstan İrəm”.B.1951,səh.202).Gamışavan (Göyşaban) kəndinin
adı Olxovka kimi ilk dəfə sənədlərdə 1812-ci ildə çəkilir.(Qafqaz arxeoloji komisiyasının
aktları,V,c.,Tiflis,1873,səh.140-145).Olxovka
Rus
dilində
qızıl
ağaclıq,çəmənlik
deməkdir.(G.Məmmədzadə.”Leninçi
qəzeti.16.sentyabr.1989-cu-il.).(Bax:Etibar
Əhədov,Mirhaşım Talışlı.yenə orda .səh.178).
6.Vojorqo qala məskəni.Vojorqo qala məskəni Lənkəran rayonunun Gəgiran kəndi ilə Tükəvilə
kəndləri arasında yerləşir.”Vojorqo” Talışca “vojor(bazar),”qo” isə (yer) deməkdir.Qədim
dövürlərdə bu ərazidən İrana birbaşa ticarət yolu varmış.Vaxtı ilə bu yerlərdə gəmçinin dor
ağacı tapılmışdır.Bu da , sübut edir ki,bir zamanlar bu ərazilər dəniz altında olmuşdur.Kəndin
yaşlı sakinləri ata-babalarından eşitdiklərinə əsaslanıb danışırlar ki.Qala ərazisi ticarət mərkəzi
olmuşdur.Onun yaxınlığında “Əli lınqə riz”(Əli ayağ izi) deyilən ziyarətgah var.Bu qədim qala
yerinin tarixi VIII əsrə çıxır.(Bax: Etibar Əhədov,Mirhaşım Talışlı. yenə orda səh.180).
7.Lənkəran mayakı.Lənkəran mayakı Lənkəran
şəhərinin dəmir yol voqzalının yanında ,Xəzər
dənizi sahilinə yaxın ərazidə yerləşir.Bu mayak
Lənkəran sahillərində gəmilərə istiqamət vermək
və
istiqaməti
bildirmək
məqsədi
ilə
tikilmişdir.Bu mayak Lənkəran qalası ilə eyni
vaxtda,yəni
1747-1786-cı
illərdə
tikilmişdir.Lakin 1869-cu ildə mayakın üst
hissəsində
minarə və işıqlandırıcı fənər
qoyulmuş və Kaspi dənizi gəmiçilik idarəsinin
xidmətinə
verilmişdir.Lənkəran
mayakının
hündürlüyü fənərin qurğuşuna qədər 30,5 metr
,fənərlə birlikdə isə 33,4 metrdir.Mayakın alt hissəsində qala həbsxanasına qədər yeraltı yol
olmuşdur.Lakin dəniz suyunun içəriyə dolması
nəticəsində yarasız hala düşərək
dağılmışdır.Balıqçı gəmiləri günümüzə qədər mayakın fənərinin köməyinə əsasən hərəkət edir
və öz istiqamətlərini tənzimliyirlər.1969-cu ildə Lənkəran mayakının 100 illiyi qeyd
edilmişdir.Şəkil.Lənkəran mayakı.
8.Siğon qəbiristanlığı.Azərbaycan ərazisi tarixi abidələrlə zəngindir.Azərbayanın hər qarışı bu
abidələrlə bəzənmişdir.Demək olar ki doğma Azərbaycanımızın elə bir yeri yoxdur ki orada
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qədim bir tarix mövcud olmasın.Vətənimizin hər qarış torpağı bu abidələrlə zəngindir.Bu
abidələrlə zəngin rayonlardan biri də Lənkəran rayonudur.Rayonun Bəlləbur kəndində yerləşən
qədmm,,Sığon,,qəbiristanlığı az tədqiq olunan abidələrdən biridir.Sığon sözü talış dilində
,,daşlar,, deməkdir.Bu qədim qəbiristanlıq öz qədimliyi ilə Azərbaycan ərazisindəki digər
abidələrdən seçilir.Hələ Bəlləbur kəndindəki orta məktəbdə 1999-cu ildə müəllim işlədiyim
dövrdə mənim marağıma səbəb olmuş və mənim diqqətimi çəkmişdi.Elə bu səbəblərdən də
xalqımın və rayonumun qədim tarixini əks etdirən bu abidənin araşdırılmasına maraq
göstərdim.O zaman o kənd sakini həm də Bəlləbur məktəbinin müəllimi Hacıağa müəlimdən
xaiş etdim ki məni oraya aparsın.O,məni sığon qəbiristanına apardı.Beləki,məlum oldu
ki,əvvəllər sahəsi 2 hektardan və 250 qəbir abidəsindən ibarət olan sığon qəbirsanlığı indi bir
neçə sot ərazidən və 30 qəbir daşından ibarətdir.Digər abidələr isə fərdi yaşayış evləri tikmək
üçün həyətyanı sahə kimi kənd sakinlərinə paylanmış və bunun nəticəsində də abidlərə dağıdılıb
yoxa çıxmışdır.Sonra Hacıağa müəllimin evinə getdik o həyətində əlimə bel verib torpağı
belləməyi xaiş edi.Mən də orpağı bellədikcə torpaq altından qədim dövür-lərə aid
bazubəndlər,bəzəkli muncuqlar və digər arxeoloji materiallar üzə çıxırdı.Çox faciəli bir səhnə
idi.Sonra isə yerin altından oksidləşmiş halda bir xəncər tapdım.Bu xəncər tuncdan idi.Bu da bu
xəncərin tunc dövrünə aid olduğunu göstərirdi.Çünki apardığım araşdırmalar nətiəsində bu tipli
xənərlər Kür-Araz mədəniyyətinin abdəsi olan Naxçıvandakı Kültəpə və Xaçmaz rayonundakı
Sərgərtəpə abidəsində tapılmış tunc dövrü xəncərləri ilə eynilik təşkil edirdi.Yerdən tapdığım
bəzəkli muncuqlar və bazubəndlər isə İlk Tun dövründə olan qədim dəfnetmə adətləri ilə üstüstə
düşür.Çünki məhz tunc dövründə insanları dəfn edərkən onlarla bərabər zinnət əşyaları dəfn
edilirdi.Sığon qəbirlərinin içindəki ölülərin hansı şəkildə dəfn olunması ilə hələ tanış
deyiləm.Lakin əgər arxeoloji qazıntılar aparılsa onda ölülərin dəfn edilməsindən asılı olaraq
onların tarixi haqqında dəqiq və və dəyərli məlumat əldə edə bilərik.Bu ərazi baxımsız halda
olduğundan ora daxil olanda ilk əvvəl maraqsız oldu.Lakin Hacıağa müəllim mənə bir-iki
metrliyində kol basmış yerləri mənə göstərərək daşların onalrın arasında olduğunu dedi. Ayrıayrı ölçüdə olan daşlar müxtəlif istiqamətlərdə düzülüb.Bir neçəsi qəbir formasında
yerləşdirilib.Qədim qəbiristanlıq Babər qalasından aşağıda yerləşir.Tarixçilərimizin apardıqları
araşdırmalarda Sığon qəbiristanlığı son Tunc və ilk dəmir dövrünə aid edilir.Yerli sakinlərin
dediklərinə görə əvvəllər burada hündür qəbir daşları var idi.Qəbir üstündə sağda və solda iki
hündür daş olurdu və onların üstündə də qoyulmuş digər daş var idi və orası boş idi.O boş yerdən
bir və ya iki nəfər yanaşı keçə bilərdi.İndi isə o böyük mədəniyyətdən xırda bir əsər əlamət belə
qalmayıb.Daş qəbirlər o qədər böyükdür ki, buraya yerli əhali ,,Divəlonə,, yəni Divin yuvası və
ya ,,Divlərqəbiristanlığı ,,deyirlər.Lakin daş qəbirlər mədəniyyəti tam olaraq
araşdırılmayıb.Sığon eyni zamanda ,,ruhların sığındığı yer,,kimi də izah olunur.Babər qalası ilə
Sığon arasında cəmi 200 metr məsafə var.Ehtimal ki,bu qəbirsanlıq qala sakinlərinə məxsus
olmuşdur.Çünki qalaya yaxın ərazidə ikinci bir qədim qəbi-ristanlıq yoxdur.Ehtimal ki,qala
sakinləri yadellilərə qarşı döyüşlərdə həlak olmuş şəxslərini məhz bu qəbiristanlıqda dəfn
etmişər.Lakin Tarixşünaslıqda bu barədə az məlumat var.Bunu nəzərə alsaq deyə bilərik ki, qala
ilə sığon vaxtı ilə eyni bir qədim şəhərciyə aid olmuşdur.Çünki Rüvaz çayı həm qalaya ,həm də
Sığona yaxın bir məsafədən axıb keçir.Deyilənlərə görə o zaman Xəzər dənizinin suyu qalxmış
və qalaya qədər gəlmişdir.Qaladan aşağıda isə kiçik şəhərcik və onun limanı olmuşdur.
Çünki bir müddət bundan əvvəl o ərazidə qdəim gəmilərin lövbəri aşkarlanmışdır.Bundan əlavə
o ərazidə,yəni qaladan aşağıda ,,Vıjorə kəş,, talışca ,,şəhər bir hissəsi,.deyilən yerin olması
deyilənlərin həqiqət olma ehtimalını yüzdə altmış artrır.H.Kəlbiyev Sığon qəbiristanlığını
e.ə.VII-V əsrlərə aid edir.
Sığon qəbiristanlığındakı qəbirləri öz dəfnetmə xüsusiyyətinə görə üç yerə bölmək olar.
1.Qəbirlərdə tapılan oksidləşmiş tunc xənərlər və tuncdan olan bazubəndlər tunc dövrünü əks
etdirir.
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2.Qəbirlərdə tapılan antik dəmir dövrünə aid olan dəmirdən olan əmək alətləri ilk dəmir
dövrünü-əks-etdirir.
3.Qəbir abidələrin üzərində ərəb yazıları və ümumiyyətlə heç bir yazı və işarə yoxdur.Qəbirlərin
islam adət və ənənələrinə zidd olaraq qiblə səmtinə deyil müxtəlif səmtlərə doğrudur.Qəbirlərdəki ölülər müsəlman adələrininə zid olaraq kəfənsiz və başqa istiqamələrə dəfn
edilmişdir.Qəbirlərdə ölülərlə yanaşı digər bəzək əşyalarını dəfn edilməsi bu qəbir sahiblərinin
axrət dünyansına dərin inamının olmasına və axirət dünyasına sitayiş etdiyini sübut
edir.Tarixşünaslıqda da ölüləri kollektiv və ya bəzək əşyalarla dəfn olunması adəti Son Tun və
ilk dəmir dövrünə aiddir.Buda sığon abidəsinin tunc dövrünə aid olduğunu sübut edir.
4.Qəbirlərin üstündəki qəbir daşlarının həddindən artıq böyük olması və qəbirlərdəki ölü
sümüklərinin iki metrdən –artıq olası bu qəbirlərdəki insanların hündürboylu olmasını və ya
azman olmasını göstərir.Xalq arasında elə bu səbəbdən dəbu ölülərin divlərlə eyniləşdirməsi
həqiqətən də bu qəbirlərin son dəmir dövrünə aid olmasını sübut edir.Beləki divlərə və
təpəgözlərən aid qəbir abidləri tarixşünaslıqda e.ə.XI-VII əsrlərə qədər davam etmiş erkən dəmir
dövrünə aid olmuşdur.Bu cür tikililəri tarixdə ,,sikloptik tikililər ,, adlndırırlr.
5.Bundan əlavə qəbir abidələrinin həyətyanı sahə kimi ve-rilən hissəsində kənd sakinlər
tərəfindən şumlama zamanı tapılmış əmək alətləri misdən olaraq üzərində ərəb yazıları
mövcuddur.Bu əmək və məişət alətlərindən biri mənim Bəlləbur məktəbində işlədiyim 1999-cu
ildə məktəb rəhbərliyi və kənd sakinlərinin səyi nəticcəsində yaradılmış kiçik tarix müzeyində
saxlanılmışdı.Onların içərisində üzəri ərəb yazısı ilə yazılmış bir mis kasaya rast gıldim.Onun
üzərində ərəb qrafikası ilə kasanı düzəldən Usta Mahirin adı və kasanın tarixi yazılmışdı.Bu
yazıda bu alətin islamdan sonra mövud olduğunu sübut edir.
Hazırda Sığon qəbiristanlığı bir neçə sot ərazidə çərçivələşib.Qəbiristanlığın ətrafı isə həyətyanı
sahələr və şəxsi evlərlə əhatələnib.Bu evlərin çoxu da son illər tikilmişdir.Yerli əhalinin
sözlərinə görə,yaxın keçmişdə Sığon qəbiristanlığı bir neçə hektar sahəni əhatə etmişdir.İndi isə
Sığon kiçik bir sahəyə dönüşüb və belə getsə yaxın gələcəkdə qıdim Sığon qəbiristanlığından
əsər-əlamət belə qaqlmayacaq.Qeyd etməliyəm ki,Sığon daş-qutu nekropolu 2001-ci ildə
Nazierlər kabinetinin qərarı ilə qeydiyyata alınıb,hazırda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
tərəfindən yerli əhəmiyyətli tarixi abidə kimi qorunur və invertar nömrəsidə 1526-dır.Çox təəsüf
olsun ki,Sığon qəbiristanlığı bu günə qədər restavrasiya olunmayıb və öz sahibini gözləyir.Ümid
edirik ki,aidiyyəti orqanlar səsimizi eşidib Sığon abidəsini bu bəladan xilas edəcəklər.Sığon
qəbiristanlığının araşdırılması hələ XIX əsrdən başlamışdır.Belə ki,Fransız tədqiqatçısı Jak De
Morqan ilk dəfə 1886-1889-cu illərdə Sığona gəlmişdir.Bu abidənin daha qədim olduğunu görən
Morqan fransaya qayıtmış və ikinci dəfə 1890-cı ildə Sığon qəbiristanlığına gəlmiş və burada
arxeoloji qazıntılar aparmışdır.Qazıntılar nəticəsində tədqiqatçı Morqan yerli əhaliyə pul verərək
onları qazıntıya cəlb etmiş və qazıntı amanı 40-yeşik misli görünməmiş qədim tarixi eksbanat və
qədim pullar daşınıb Fransaya aparılmışdır.Bununla kifayətlənməyən tədqiqatçı Jak De Morqan
1901-ci ildə öz digər tədqiqatçı həmkarrı olan Fransız tədqiqatçısı Henri ilə yenidən sığon
qəbiristnlığına qayıtmış və yenidən kənd sakinlərinə pul verərək onları qazıntı aparmağa razı
salmış və qazıntılardan çıxan qiymətli əşyaları özü ilə bərabər Fransaya daşıyıb aparmışdır.
Fransaya qayıdan Jak De Morqan Sığon qəbiristanından apardığı əşyalarla elmi-tədqiqat işi
yazmış və Sığonda tapılmış arxeoloji tapıntılar əsasında Sığon qəbiristanlığının tarixini 30003500 il bundan əvvələ aid etmişdir.Sonra isə Morqan sığdan Fransaya özü ilə daşıyıb apardığı
əşyaları Parisdəki Sen-Jermen və Lüvr müzeeylərinə təqdim etmişdir.O əşyalar bu günə qədər bu
müzeylərdə durur.Vaxtı ilə bir neçə hektardan ibarət olan qədim Sığon qəbiristanlığı baxımsızlıq
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uzubatından 250 sot ərazidə çərçivələşib.Əgər belə getsə yaxın gələcəkdə Sığon əfsanəyə çevrilb
qeybə qarışacaq.(Bax:Aqşin Mistanlı.Siğon qəbiristanlığı.djb,az saytı.20.11.2017.)

Şəkil.Sığon qəbir daşları.
4.Qədim qəbiristanlıqlar.(18 ədəd)
1.Bobo Gil qədim qəbiristanlığı.Bobo Gil qədim qəbiristanlığı Lənkəran rayonunun Bobogil
yaşayış məntəqəsi yaxınlığında,Bobo Gil ocağının həyətində yerləşir.Qəbiristanlıq meşəlik bir
alanda yerləşir.Bu qəbiristanlığın qədimliyi Bobo Gil ocağının həyətinə girən zaman hiss olunur.Çünki,antik və orta əsrlərə aid qəbir daşları və qədim məzarlar ərazinin demək olar ki,hər
yerində səpələnmiş halda durur.Buobo Gil qədim qəbiristanına ilk dəfə olaraq 1985-ci ildə,hələ
mən uşaq ikən nənəmlə birlikdə ziyarətə gedərkən rast gəlmişdim.Uşaq da,olsam qəbirlərin
müxtəlif formalı olmaları mənim diqqətimi cəlb etmişdi.Lakin ikinci dəfə 1995-ci ildə,hələ ali
məktəbdə oxuduğum müddətdə həmən məzarlığa ziyarətə getdim və bir daha o qəbir daşlarını
gördüm.Heyrətimdən donub qalmışdım.Çünki qarşımda bəlkə də Azərbaycanın ən qədim
məzarlıqlarından biri mövcudiyyətini saxlayırdı.Burada öz qeydlərimi apardıqdan sonra geri
döndüm və bu barədə Aərbaycan Elmlər Akademiyasına muraciət etdim,lakin məzarlığın onların
diqqətini çəkmədiyinin şahidi oldum.Bir müddət sonra Danimarkadan xüsusi araşdırma qurupu
gəldi.Onlarla bərabər Bobogil qəbirisatnına getdik.Məzarlığı görən Avropalı araşdırmaçı öz
heyrətini gizlədə bilmirdi.Biz orada xüsusi qeydlər apardıq və mən isə özümlə apardığım
operatorla bütün qədim qəbir daşlarını lentə aldım.Bir müddət sonra isə Danimarkada və Polşada
bu haqda xüsusi məqalə dərc olundu.Apardığım araşdırmalar məni rahat buraxmırdı və mən
Bobogil məzarlığı haqda djb.az saytında xüsusi məqalə dərc etdirdim.Bunun la əlaqədar
məzarlığa üçüncü dəfə gedişim 2016-cı ilin noyabr ayını 16-da oldu.Ora gedən zaman əvvəllər
müşahidə etdiyim qəbir daşlarının bir-bir şəklini çəkdim.Lakin maraqlı məqamlarlada
rastlaşdım.Elə ona görə də bu haqda oxuculara xüsusi məlumat verməyi özümə borc bilirəm.
Bobogil qəbirsanlığı Lənkəran-Lerik şose yolunun 40 km-də Lerik rayonu ərazsində
yerləşir.Bobogil ocağı Lənkəran,Lerik və Astara ərazsində yerləşən müqədddəs ocaqlar silsiləsini təşkil edir.Tarixçilərin dediyinə görə vaxtilə iranın Gilan vilayətindən Astaranın indiki
Əsxənəkəran (o vaxtkı adı Asnaqaran — dəmirçilər) kəndinə köçərək, burada məskunlaşan Nizaməddin Əmir Şahsevər Kəskəri Gilani dəfn olunub.Tarixi mənbələr göstərir ki,, Nizaməddin
Əmir Şahsevər Kəskəri Gilani XI əsrdə yaşayıb, dövrünün sərkərdəsi və din alimi olub. Digər bir
fərziyyəyə əsasən isə, pirdə dəfn olunan şəxs VII İmam Museyi Kazımın nəvəsidir.O, İranın
Gilan vilayətindən köçüb.Şah tərəfindən həmin vilayətdən qovulduqdan sonra burada
məskunlaşıb və vəfat edəndən sonra elə burada da dəfn edilib.Lakin o,meşədəki qəbirləri
göstərib dediki, deyirlər ki,türbədən aralıda ,meşənin içindəki qəbirsanlıqda deyirlər ki,yəhudiqəbirləri də var.Bobogil haqda yazan Rahim Zakiroğlu qeyd edir.Cənub zonasının ən tanınmış
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dini-tarixi memarlıq abidəsi olan Bobogil türbəsinin xarici ölkələrdən belə,ziyarətçiləri olur.
Gilani kənd sakinlərinin, eləcə də ətraf yaşayış məntəqələrində yaşayanların hamısının böyük
hörmətini qazanan bir şəxs olub.O,İmam Museyi Kazım nəslindən olub və buralarda İslam dinini
həm təbliğ,həm də tədris edib.Nizaməddin Əmir Şahsevər Kəskəri Gilani dəfn olunduqdan sonra
burda İslamı tədris etdiyinə və yerli camaatı müdafiə edərkən həlak olduğuna görə, zamanzaman kənd əhalisi onun qəbrini böyük ehtiramla ziyarət edib.İllər keçdikcə də bura böyük Pirə
çevrilib.(Bax:Rahim.Zakiroğlu.“CƏMİYYƏT”-10:08.07.09.2016).Bobogil kəndinin adı da
türbədə dəfn olunan Əmir Şahsevərlə bağlıdır. Belə ki, Bobogil toponiminin mənası "Gilanlı
Baba" kimi izah edilir.Lakin ehtimallara əsasən, burada XII-XV əsrlərdə böyük tikinti kompleksi
olub. Bunlar,əsasən xatirə türbələrindən ibarət olmaqla digər tarixi abidələrə xas olan bütün
keyfiyyətləri özlərində birləşdirib.Bütün bunlara baxmayaraq nədənsə tədqiqat-çıların çoxu
cənub zonasındakı az qala bütün abidələri adında ,,gil,, sözü olduğu üçün aparıb bizimlə heçbir
əlaqəsi olmayan gilanla bağlayırlar.Çünki tarixi mənbələrə görə ,,Gil,, tayfası şimali Qafqazda və
ya Azərbaycanın şimalında yaşayan ləzgidilli olmuşdur.İngiloylar 26 qədim Alban tayfasından
biri olan gellərdir, "gel" sözü də "ingiloy" sözünün ikinci hecasında "gil" kimi öz əksini tapıb.Bu
qrupun nümayəndələrindən əsasən müsəlmanlar və çox az hissəsi xristianlar gürcü dilinin cənub
dialektində danışırlar.İngiloyların dili gürcü dilinə yaxın(gürcü dilinin cənub dialekti) olduğu
üçün onları gürcüdən dönmə hesab edirlər. İngiloyların əcdadları olan qeller orta əsrlərdə dilləri
gürcüləşmiş Albaniya tayfaları olmuşlar.Qellərin Qaf-qaz dağlarında və yaxud Şimali Qafqazda
yaşadıqları söylənilmişdir.Bəzi tədqiqatçılar qellərin Dağıstanın cənubunda yaşadığını iddia edir.
Bəziləri isə Strabonun və Plutarxın amazonkalılar adlandırdığı xalq alazanların Alazan çayı
sahillərində yaşadıqlarını bildirirlər. Beləliklə,müasir ingiloylar (qədim qellər) iki min ildir ki,
eyni bir yerdə – Alazan çayı ərazisində yaşayırlar.İngiloyların əcdadları olan Gellər orta əsrlərdə
dinin inkişafı nəticəsində dilləri gürcüləşmiş İrandilli Albaniya tayfaları olmuşlar.İngiloyların
əcdadları Albaniya vilayətinin ərazisi olan Eritedə yaşamışlar.Müxtəlif dövrlərdə Gürcüstanın
tərkibinə daxil olan qellər gürcü-provaslav dininin təsirindən gürcü dilini qəbul etmiş və gürcü
dilinin ingiloy dialekti yaranmışdır.N.Y.Maar qeyd etmişdir ki,qədim Eretiya vilayəti həqiqətən
gürcüləşmiş Albaniya olmuş, sonralar Kaxe tiyanın sərhədlərinə daxil olmuşdur.
S.T.Yeremyan da həmçinin qeyd edir ki, Ereti Albaniyanın gürcüləşmiş hissəsidir.Qeyd etmək
lazımdır ki, ingiloyların yaşadıqları kənd adlarından heç birinin gürcü dili ilə əlaqəsi yoxdur.
Onların
yaşadıqları
Qasımallı,Zəyəm,
Korağan,Əlibəyli,Kötüklü–Qax,Əliabad,MosulZaqatala,İtitala-Balakən ingiloy kəndləri azərbaycandilli adlardır.Qədim topnimlərdə qel
etnoniminə rast gəlinir.Ptolomeyə görə,Alban şəhəri Qelda,Qevanda,Qelavu adlanır.(Bax-Lalə
Musa
qızı.Bakı-Qax-Bakı.Modern.az
saytı)-Azərbaycan
gürcüləri:Qaxda
gəzib,
gördüklərimiz..Deməli Bobogil sözünün gil ilə və ya gilanla bağlanılması fikri tamamilə səhvdir.
Çünki ta qədimdən cənub rayonlarında,,vo,, və ya ,,bo,ilə bağlı yer adları və toponimlər və
qalalar var.Bu sözün ,,vo,, dan, ,,bo,, ya çevrilməsinin səbəbi isə qədim dil danışığı ilə yenisi
arasında bəzi səslərin transkripsiyaya uğramasıdır.Məsələn - vaxtı ilə Bolqaqrar adlanan çayın
adındakı ,,b,, hərfini ,,V,, hərfi ilə dəyişsək və sondakı ,,r,, səsini ixtisar etsək onda ,,volqa ,, adlı
bir söz çıxar ortaya.Məsələn İran şahı olan Valaşın adındakı ,,V,, səsinin ,,B,, ya çevrilməsi
nətiçəsində ,,balaş ,,adlanmağa başladı.Bu bir qanunauyğunluqdur.Bobogil sözündə də
belədir.Beləki,tarixçilərn bir qisminin Bobogil hesab tdikləri terminin əvvəlki adı heçdə ,,bobo
gil,, deyil,, ,Vovo qıl,,dır. Düşünürəm ki,bu yer dağlarda yaşayan əcdadlarımızın əsrlər boyu
qəbul etdikləri dinlərə uyğun qəbirləri də var.Beləki burada olan atəşpərəst,musəvi və müsəlman
qəbirləri buna misaldır.Yaxşı bəs cənub zonasındakı ,,vo,, ilə bağlı başqa hansı yera dları və ya
ocaq və ya pir adları var.Bləki Lerik rayonunun Mistan kəndində ,,Vo,, ocağı adı bir yer var. Bu
ocaq islamdan qabaqkı atəşgahlardan biridir.Beləki Mistan kəndnindəki ,,Vo,, və ya xud ,,voy,,
sözündəki ,,V,, hərfini ,,b,, ilə əvəz etsək onda ,,bo,, sözü alınar.Şamaxıda ,Baba günəş(dədə
günəş) adlı türbə var,yenə orda Şıx Əyyub Baba türbəsi var.Yəni bunların gilanla nə əlaqələri
varki. Əsla.Çünki sasanilər dövlətində ,,vo,. Və ya ,,bo,, termini pir və ocaqların mobəd xir46
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qəsini daşıyan yerlərə deyilir və o yerin sahibinə isə,,Vovo-kan,,və ya,,bobokan,,
deyirdilər.Məsələn qədm İranda Parfiya sülaləsinin hakimiyyəti dövründə iranın cənubundakı
əsas zərdüşti atəşgahlarından biri olan ,,suziananın baş kahini ,, və parfiya şahı IV Artabanın
kürəkəni Ərdəşir idi.Elə bu səbəbdən də onu Ərdəşr Vovokan,yəni ,,bv,, hərifinin,, ,,b,, hərifinə
dəyişməsi nəticəsində Ərdəşir Babəkan deyirdilər.Tarixi ərəb mənbələri talış ərazisində Babər
adlı qalanın adını çəkirlər.Beləki ərəb mənbələri bildirirki ərəblər ilk dəfə Abdullah ibn Qasımın
dilindən, Fərvi ibn Ləkitin dilindən əl-Mədaini mənə söylədi ki, osman ibn Əffan6, allah ondan
razı olsun, xəlifə olanda o, Ütbə (ibn Fərhadı) Azərbaycandan geri çağırdı və Valid əbu Mü`eyti
[ora hakim] təyin etdi; onun vaxtında Azərbaycan əhalisi sülh müqaviləsini pozdu.Bu,Validi 25cu ildə onlara qarşı öz dəstəsinin bağında Abdullah ibn Gibl olmaqla yürüş etməyə məcbur etdi.
Valid Muğan, Babər,Taleşan əhalisinə hücum etdi,qənimət aldı, çoxlarını əsir etdi və
Azərbaycan vilayətinin əhalisini xahişi ilə Hüzeyfə sülh bağladı. (Bax:Azərbaycn tarixi üzrə qaynaqlar,, kitabı.Bakı-“Çıraq” 2007 .səh.72).Bu yəqin ki, ,,Bobor əhman,, və ya indi ki, dildə
desək ,,bobo rəhman ,, ziyarətgahıdır.Bəzi tədqiqatçılar Bobo Rəhmanı ,Bobogilin qardaşı hesab
edirdilər,Bobo Davudla birgə.Beləki həm Bobogil,həm Bobor Əhman və həmdəki mistandakı Vo
ocağın adındakı ,,Vo,, və ya ,, bo,, termini atəşpərəstlikdə müqəddəs od qoruyucuları olan
mobədləri ucqar kəndlərdəki pirlərin adı olmuşdur.Bundan başqa Bobogil qəbiristanlığındakı
müsəlman qəbirləri Səfəvi dövrünə aiddir və bu şiə qəbirləridir.Çünki Səfəvi dövrünə aid olan
qəbir daşları uzunsof olmaqla 80 sm hündürlükdədir və başı sufi çalmalarına uyğun
yumrudur.Burada ağacların arasında tarixi məlum olmayan çox qədim qəbirsanlıq yerləşir.Orada
meşənin içində,şimşad ağaclarının arasında yaşı bilimnməyən çox qədim bir mədəniyyət
yatır.Doğrusu ora daxil olanda məni heyrət bürüdü.Çünkü ağaclar arasında biri-birindən çox
qədim qəbir daşları və qəbirlər yerləşir.Bu qəbirlər ilk baxışdan islamaqədərki mədəniyyətin
nümunələri olduqlarını nümayiş etdirirlər.Beləki buradakı qəbirlər öz tarixinə və dəfnetmə
qaydasına görə 6 tipdədirlər və bu da qəbirlərin ayrı-ayrı tarixi dövrlərə aid olduğunu sübut
edir.Bu qəbirlər öz dəfnetmə qaydalarına görə aşağıdakı qruplaraq ayrılır:
1.Yerə uzadılmış vəziyyətdə digər qəbirlərin əksi istiqamətində yerləşən uzun qəbir daşları.
2.Yer səthindən 20 sm hündürlükdə olan başdaşı və sağ tərəfində 5 və sol tərəfində də 5 ədəd
orta
ölçüdə
çay
daşı
düzülmüş
qəbir
daşları.
3.Hündürlüyü 40 sm olan və qəbirboyu sağda 5 ədəd və solda da 5 ədəd orta ölçülü çay daşı
olan və üzərində heç bir işarə və yazı olmayan dördkünc və uzunsof olan qəbir daşları.
4.Hündürlüyü 60sm olan və üzərində müxtəlif ulduz işarələri olan qəbir daşları.
5.Hündürlüyü 30sm olan və üzərində qılınc təsvirləri olan qəbir daşları.
6.Hündürlüyü 50sm olan və üzərndə 4 güşəli ulduz və üçkünc piramidanı xatırladan qəbir
daşları.
7.Hündürlüyü 60sm olan üzərində heç bir işarə olmayan qədim başdaşılı qəbirdaşları.
8.Hündürlüyü 80sm olan və üzü qibləyə olan,başı yumru və səfəvilər dövrünə aid olan müsəlman
qəbir daşları.
9.Üzərində Davud peyqəmbərin altıgüşəli ulduzuna bənzər və məscid-i Əl-Əqsanın təsviri olan
qəbir daşları.
Demək burada olan qəbirlər öz dəfnetmə qaydalarına görə müxtəlif dövürləri özündə əks
etdirir.Ortaya bir sual çıxır Əgər bu qəbirlər müsəlman,atəşpərəst,xristian qəbirlər deyilsə bəs
hansı dinə mənsub olanların məzarlardır.Bu suala cavab vermək üçün öncə həmən qəbir
daşlarının üzərin-dəki işarələri araşdırmağa başladım.Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum
oldu ku bu qəbirlər Musəvi dininin daşıyıcılarının qəbirlərinə bənzəyir.İndidə gələk apardığım
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araşdırmanın detallarına.Yuxarıda qeyd etdiyim kimi Bobogildəki qəbir daşları öz dəfnetmə və
üzərindəki işarələrə görə 8 cürdür.Bu qəbir daşlarının bəzilərinin üzərində “Yəhudi” peyqəmbəri
Davud peyqəmbərin simvolu olan 6 güşəli ulduz və kainata bənzər işarə var.Bu da yəhudi qəbir
işarələrinə bənzəyir.Beləki Bobogildəki başdaşıların üzərində yuxarı hissəsində bir,kənarlarda
iki,aşağıda ortada isə Davud peyqəmbərin böyük 6 güşəli ulduzuna bənzər ulduz var.Bu tip qəbir
daşları Azərbaycanın başqa yerlərində də rast gəlmək olar.Tuncay Bəxtiyar cənub bölgəsinə
gedərək yardımlının Şiləvəngə kəndində apardığı araşdırmalarda orada rasat gəldiyi bobogil
qəbiristanlığındakı qəbir daşlarının sanki oxaşarı olan qəbir daşları tapmışdır.O,bu haqda yazır,,
Əvvəldə qeyd etdim ki,Cəlilabad və Yardımlıda rast gəldiyimiz bəzi qəbir daşlarının üzərindəki
oyma naxışlara Azərbaycanın hər yerində,eləcə də Avropanın bir vaxtlar Qıpçaqların
(Kumanların) oylağı olmuş bir sıra ölkəsində rast gəlinməkdədir.Fəqət diqqətimizi çəkən əsas
xüsus o oldu ki, onları nə xristian Albanlara,nə də müsəlman Oğuzlara aid edə bilmək üçün
üzərlərində nə xaça, nə də ərəb yazılarına rast gəlmək olmur.Ortaya “o zaman cənub rayonlarımızdakı qəbirlər hansı dinin mənsublarına aid edilməlidir.”Sualını qoymuş və bildirmişdik ki,
axtardığımız sualın cavabını, nə qədər qəribə olsa da,Lerikdə tapdım. Bəli sualın cavabını
aşağıdakı qəbir daşını və insan heykəli gördükdən sonra başa düşdüm. Qəbir daşının üzərində
Davud peyqəmbərin altıguşəli ulduzunun olması,insan heykəlinin isə sındırılmış bütün bir
parçasından başqa bir şey olmaması onu göstərir ki, cənub bölgəsində rast gəldiyimiz, üzərində
nə Albanlara aid xaçın,nə də müsəlman qəbirlərində rast gəlinən ərəb qrafikalı yazıların olmadığı
sözügedən qəbir daşları xəzərlərə aiddir.Çünki mənbələrdən Xəzərlərin bir qisminin musəvi,bir
qisminin bütpərəst,bir qisminin müsəlman,bir qisminin isə Tenqriçi (Gök Tenqri dininə sitayiş
edən) olduğu məlumdur.Bəxtiyar Tuncay bu haqda yazır:Xəzər xaqanı İosifin, hakim olduğu
şəhərləri sadalayarkən,onların içərisində Lerik və Yardımlıdan çox da uzaqda olmayan Ərdəbilin
adını da qeyd etməsi,eləcə də Lerikdə “Xəzəryaylaq” adlı toponimin qeydə alınması gəldiyimiz
nəticənin qismən uyğun olsa da bu az bir tarixi dövrü əhatə edir. Üzərində altıguşəli ulduzun
olmadığı qəbir daşları isə, çox güman ki,islamı yenicə qəbul edən, fəqət tenqricilikdən büsbütün
ayrıla bilməyən xəzərlərə aiddir.(Bax-Bəxtiyar Tuncay.”Cənub rayonlarımıza 4 günlük səyahət
və bəzi elmi nəticələr”.. (I hissə.18 Avqust.2014.Bextiyartuncay.wordpress.com).Bəxtiyar
Tuncay öz araşdırmalarında haqlıdır ki,üzərində Davud peyqəmbərin altıgüşəli ulduzuna bənzər
işarəsi olan qəbir başdaşıları,nə xristian,nə atəşpərəst,nə də islama aidir.Bu cür təsvirləri olan baş
daşıların bənzəri yalnız yəhudilərdə var.Lakin Bəxtiyar Tuncay buradakı qəbir daşlarını Oğuz
tayfalarına aid edir və dönədönə qeyd edir ki, ,,üzərində altıguşəli ulduzun olmadığı qəbir daşları
isə,çox güman ki, islamı yenicə qəbul edən, fəqət tenqricilikdən büsbütün ayrıla bilməyən
xəzərlərə aiddir,, Lakin fikrimcə,Xəzərlər daxil,heç bir türkdlli və türksoylu xalq musəvilikdə
olmamışdır.İkincisi də bu tip qəbirlərin bənzəri
Bessarabiyada,Macarıstanda,Rusiya
federasiyasının Vitebsk vilayətinin yəhudi qəbiristanlığında,Polşada və İsraildə var.Axı
sadaladığım əraziyə oğuzlar heç zaman ayaq basmayıblar.Bu tip qəbirlər azərbaycanın Kəlbəcər
rayonunda Malıbəyli qəbiristanlığında da var.Bundan başqa Lerikin Bobogil kənd sakinləri qeyd
edirlər ki,ata-babadan eşitdiklərinə görə burada yəhudi qəbirləri var.Beləki həm Lənkəranın,həm
də Lerikin dağ ətəyi zonalarında ,,vo,, ,,va,, və ya ,,vu,, sonluğu ilə bitən bir neçə yer adı və ya
məntəqələr var.Bu qəbirsanlıqdakı az miqadarda olan Musəvi qəbir daşlarının bənzəri
simvollarını özündə əks etdirən qəbir daşları sözün əsl mənasında mənim üçün böyük maraq
doğurur.Amma bu tip qəbir daşlarının hansı dinin daşıyıcılarına aid olması müəmmadır.
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Şəkil.Yerə uzadılmış vəziyyətdə digər qəbirlərin əksi istiqamətində yerləşən uzun qəbir
daşları.16.11.2016

Şəkil.Yer səthindən 20 sm hündürlükdə olan başdaşı və sağ tərəfində 5 və sol tərəfində də 5
ədəd16.11.2016.

Şəkil.Hündürlüyü 40 sm olan və qəbirboyu sağda 5 ədəd və solda da 5 ədəd orta ölçülü çay daşı
olan və üzərində heç bir işarə və yazı olmayan dördkünc və uzunsof olan qəbir
daşları.16.11.2016.
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Şəkil.Bobo Gil ocağının giriş hissəsində düzülmüş qoç fiqurları və digər
başdaşılar.Şəkil.Üzərində İnək buynuz hissəsi təsviri olan qədim başdaşı.16.11.2016.

Şəkil.Üzərində Dördgüşəli ulduz və aşağısında Masonların işarəsini xatırladan üçkünc piramida
təsviri olan qəbir daşları.16.11.2016.

Şəkil. .Hündürlüyü 60sm olan üzərində heç bir işarə olmayan qədim başdaşılı
qəbirdaşları.16.11.2016.
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Şəkil.Üzərində Qüdsdəki(Yerusalim) “Məscid-i Əl-Əqsanın” giriş qapısı təsvir olunmuş qəbir
daşı.16.11.2016.

Şəkil.Hündürlüyü 80sm olan və üzü qibləyə olan,başı yumru və səfəvilər dövrünə aid olan
müsəlman qəbir daşları.16.11.2016.

Şəkil.Üzərində Davud peyqəmbərin altıgüşəli ulduzuna bənzər və məscid-i Əl-Əqsanın təsviri
olan qəbir daşları.16.11.2016.
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Şəkil.Üzərində qılınc ox qayçı və naməlum təsvirlər təsvirləri olan qəbir daşları.2016-cı il,16
noyabr.
2.Şıxəkəran köhnə qəbiristanlığı.Şıxəkəran köhnə qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın
yaranma tarixi orta əsrlərə aiddir Şəxəkəran köhnə qəbiristanlığı
Lənkəran rayonunun Şıxəkəran kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi №
5951,sistem kodu AJA005753 – dür.
3.Şahlakon(Şağləkon)qəbiristanlığı.Şahlakon qəbiristanlığı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.
Qəbiristanlığın tarixi tunc dövrünə aiddir Şağlakon qəbiristanlığı Lənkəran rayonunun Gəgiran
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 1520,sistem kodu AJA001525 – dir
4.Şağlakücə qəbirsanlığı.Şağlakücə qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli abidədir.Qəbiristanlığın
tarixi XIV əsrə aiddir.Şağlakücə ərazisində ilk qəbiranlıq indiki Şağlakücə orta məktəbinin
yerləşdiyi ərazidə olmuşdur.Sonradan
bu ərazi dağılmış və burada məktəb binası
tikilmişdir.Lakin son dövürlərə qədər burada köhnə qəbirlər və insan sümükləri var idi.tarixi
mənbələrdə bu qəbirsanlığı XIV əsrə aid edirlər.Beləki,1906-cı ildə yeni qəbiristanlıq yeri
ayrılmış və ölülər burada dəfn edilmişlər.İndiki qəbiristanlqı Şağlakücə kəndi
ərazisində,Şağlakücə məscidinin qabağındakı ərazidə yerləşir.
5.Süyudatübər (Siyotıbə)qəbiristanlığı.Süyüdətübər qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlıqğın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Süyodatübər qəbiristanlığı Lənkəran
rayonunun Yuxarı(Penə Nüədi) Nüvədi kəndi ərazisində yerləşir. Abidənin invertar nömrəsi
№5954,sistem kodu AJA005756 –dır.
6.Ballabür (Bəlləbur – Bəleləbır)qəbiristanlığı.Ballabür qə-biristanlığı ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Qəbiristanlığının tarixi Son tunc – ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Bəlləbur
qəbiristanlığı Lənkəran rayonunun Bəlləbur kəndi ərazisində,Bəlləbur –Qurunba kəndləri
arasındakı yolun üstündə yerləşir. Abidənin invertar nömrəsi № 1514,sistem kodu AJA001536 –
dır.
7.Bəylər qəbiristanlığı.Bəylər qəbiristanlığı Lənkəran rayonunun Boladi kəndindinin Seyidoba
məhəlləsində yerləşir.Tarixçilər bu qəbirsanlığı orta əsrlərə aid edirlər.Bu dövürdə təbəqələşmə
gücləndiyindən burada bəy,xan nəslindən olanlar və dövlətlilər basdırılmış.Məzarlıqda beş
məzar daşı,qəbir yeri və iki kurqan vardır.Kurqanların yaranma tarixi son neolit(yeni daş) və

52

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
eniolit mis daş) dövrünə e.ə.V-VII minilliklərə aid edilir.(Bax:Etibar Əhədov,Mirhaşım
Talışlı.yenə orda.Bakı-2014.səh.83.).Məscidin nömrəsi № 4833,sistem kodu AJA004635 – dir.
8.Bəleton qədim qəbiristanlıqları.Bəleton qədim qəbiristanlıqları ölkə əhəmiyyətli memarlıq
abidələri.Bu qədim qəbiristanlıqlar Lənkəran rayonunun Bəleton kəndi ərazisində yerləşirlər.Bu
qəbiristanlıqların ikisi Bəleton kəndi ərazisində,digər biri isə eyni ərazi vahidliyinə daxil olan
qonşu Horavenc kəndi ərazisində yerləşir.Bəleton ərazisindəki qədim qəbiristanlıqlardan biri
kəndin şimal,digər biri isə kəndin qərb hissəsində yerləşir.Bəleton kənd sakini Mirələm Quliyevin dediklərinə görə hələ o uşaq ikən bu qədim qəbiristanlıqlarda qədim qəbirlər mövcud
idi.Belə ki,həmin qədim qəbirlərin bəziləri üzərində ərəb yazılı qəbirlər,bəzilərinin üzərində isə
heç bir yazı yox idi.Bundan əlavə bu qəbiristanlıqlarda qoç fiqurlu başdaşıları da var idi
ki,onların üzərində ox,nizə və qayçı təsfirləri var idi.Lakin sonralar digər qəbiristanlqlarda
olduğu kimi Bəleton ərazisindəki qəbiristanlıqlardakı qoç fiqurlu başdaşılar naməlum insanlar
və ya yerli sakiinlər tərəfindən “içərisində qızıl var” adı ilə məhv edilmişdir.Hal-hazırda bu
qədim qəbiristanlıqlarda bu qədim qoş fiqurlu qəbir daşlarından əsər-əlamət belə yoxdur.Kənd
sakinlərinin dediklərinə görə çox zaman öncə Bəleton kəndindən yuxarıdakı dağdan qarşı
tərəfdə bir qədim kənd olmuşdur.Həmən kəndin yanındakı dağda qədim təpələr olmuşdur.İndinin özündə el arasında “qala” adlandırılan bu yer əslində isə yaşı bilinməyən
kurqanlardır.Belə ki,o kurqanlar olan yerdə müxtəlif tikili qalıqları və maddi-mədəniyyət
nümunələri mövcud olmuşdur.Bəleton kənd etnoqrafiya evinin müdiri Mirələm Quliyev bu
maddi-mədəniyyət nümunələrini yığaraq onları etnoqrafiya evində “etnoqrafiya muzeyində”
saxlayır.
9.Bəleton sikkələri.Tarixeoloji araşdırmalar göstərir ki,Antik dövrə aid maddi-mədəniyyət
abidələrinə düzənlikdən çox dağətəyi və dağlıq ərazilərdə rast gəlinir.Çünki,dağətəyi və dağlıq
zonası ehtimal ki, sözügedən dövürlərdə təbi fəlakətlərə,sel sularına,və ya bu tipdə olan digər
təbii natarazlıqlara məruz qalmamışdır.Elə bu üzdən də,Azərbaycanın istər dağətəyi,istərsə də
dağlıq zonasında tariximizin bütün dövürlərinə aid olan maddi-mədəniyyət nümunələri günümüzə qədər qala bilmişdir.Buna çoxlu misal gətirmək olar.Belə ki,öz qədimliyinə görə keçmiş
ittifaq ərazisində 1-ci və bütün dünyada isə sayca 5-ci olan Azıx mağarası,Mezolit dövrünə aid
olan Qobustan və Damcılı qayaüstü rəsmləri,Eniolit dövrünə aid olan Cəlilabad rayonundakı
Əlikömək-təpə abidəsi,Naxçıvandakı Tunc dövrünə aid olan 1-ci və 2-ci Kültəpə
abidəsi,Xaçmaz rayonundakı Sərkərtəpə abidəsi də,məhz dağətəyi və dağlıq ərazidə yerləşir və
ola bilsin ki,elə bu üzdən də bu günə qədər öz mövcudiyyətini saxlamağa müvəffəq
olmuşdur.Bu prosesi cənub bölgəsinə də aid etmək olar.Lakin qeyd etmək lazımdır cənub
bölgəsində yerləşən Astara,Lənkəran,Masallı və Cəlilabad rayonlarının yalnız qərb dağətəyi və
dağlıq hissəsində bu tipdə olan maddi-mədəniyyət nümunələrinə rast gəlmək olur.
Çünki,sözügedən dövürlərdə Xəzər dənizinin səviyyəsinin indikindən fərqli olması sözügedən
rayonların şərq hissəsinin su altında olduğunu göstərir.Bundan əlavə Azərbaycanın fiziki
xəritəsinə baxsaq Xəzər dənizinin cənub-qərb sahilinin əvəlcə su altında olan lakin indi isə
sadəcə ovalıq şəklində olan ərazinin izləri xəritədə tünd yaşıl rəngdə verilmişdir.Bu xəritəyə
əsaslanıb demək olar ki,o dövürdə Xəzər dənizi indiki İmişli rayonunun Bəhrəmtəpə adlı körpünün ətəklərinə qədər böyük bərzəx olmuş və Araz və Kür çayları ayrıca olaraq Xəzər dənizinə
axmışdır.Lakin yardımlı,Lerik,Astara,Lənkəran və Masallı rayonlarının qərb –dağlıq hissəsləri
isə bu hadisədən uzaq olduğundan bu ərazilərdə daş dövrünə aid olan Buzeyir mağarası,Tunc
dövrünə aid olan
çoxlu sayda qədim abidələrin və qəbirstanlıqlar günümüzə qədər
qalmaqdadır.Belə ki,Lerik rayonunun Veri,Coni,Tülü və Soru əraziləri,Cəngəmiran qədim
qəbirsanlığı,Orand qədim
qəbirsanlılğı bu ərazilər də qədim ilkin şəhər məskənlərinin
olduğunu göstərir.Hələ XIX əsrdə istər Mor-qan,Miller və digər Avropalı tədqiqatçılar bu
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ərazilərdə qazıntılar aparmış və çoxlu sayda qədim maddi-mədəniyyət nümunələrini,o cümlədən
antik dövrlərə aid olan çoxlu sayda sikkələri daşıyıb özləri ilə aparmışlar.
Bu maddi mədəniyyət abidələri içərisində qızıl,gümüş və digər sikkələr və pullar üstünlük təşkil
edir.Bu tipdə abidələrin bir qismi qazıntı aparan tədqiqatçıların diqqətindən yayınsada , Sovet
dövləti qurulduqdan sonra yerlərdə təsərüfat işləri ilə bağlı aparılmış şumlama zamanı üzə
çıxmış və yerli sakinlər tərəfindən mənimsənilmiş və bir qismi də,yoxa çıxmışdır.Buna misal
olaraq Sınovli,Haftoni,Veravul,Girdəni və digər məntəqələrdə yerləşən həm qədim qəbiristanlıqlarda ,həm də kurqanlarda tapılan qədim pulları göstərmək olar.Bu yaxınlarda isə
Lənkəran rayonunun Bəleton kənd sakini tərəfindən təqadim olunan qədim sikkə diqqətimi
buraya yönəltdi və bu konsepsiyanın doğruluğunu bir fakt kimi təsdiq etdi.Belə ki,Bu gümüş
sikkəni Lənkəran rayonunun Bəleton kənd sakini Quliyev Mirələm Baloğlan oğlu qoruyub
saxlamışdır.Belə ki,Quliyev Mirələm Baloğlan oğlu 1957-ci ildə Lənkəran rayonunun Bəleton
kəndində anadan olmuş və halhazırda orada yaşamaqdadır.Onunla apardığm musahibədə aydın
olduğu ki,bu sikkəni onun atası Quliyev Baloğlan hələ 1940-cı ildə kənd ərazisində təsərüfat
işləri ilə bağlı aparılan şumlama işləri zamanı tapmışdır.O, bu hadisəni belə xatırlayır:“Atam
deyirdiki,şumlama zamanı kotana nəsə bir şey ilişdi,amma fikir vermədilər,lakin şumlamanın
ikinci qayıdışında nəsə parçalanıb üzə çıxdı.Bu zaman ətrafda olan camaatın hamısı qaçıb gəldi
və həmən yeri arıtlayandan sonra kotanın dəmiri ilə ortadan ikiyə bölünmüş bir bəsti
tapdılar.Kotanın zərbəsi ilə içi ağzına qədər dolu olan sikkələr ətrafa səpələnmişdi.Bunu görən
camaat tez daraşıb həmən sikkələrdən
hərə bir ovuc götürdü.Mən də bir ovuc
götürdüm.”.Beləliklə Mirələm Quliyevin atası Baloğlan Quliyevin götürdüyü bir ovuc gümüş
sikkədən sadəcə ikisi günümüzə qədər Mirələm müəllim tərindən qorunub saxlanılmışdır.Bu
pulların arxa tərəfində aramey əlifbasına bənzər yazılar var.Bu yazılarla bərabər burada şiş uclu
papaqların əksi olduğundan bu bulları son Parfiya və ilk Sasani dönəminə aid etmək olar.Lakin
qeyd etmək lazımdır ki,bu yazılar ərəb hərflərinə də bənzəyir və hətta orada ərəb əlifbasının
“mim” hərfi açıq aşkar görünür.Bundan əlavə aşağıdakı şişuclu papağın üst hissəsində ərəbcə
olan “allah” sözü də açıq-aşkar görünməkdədir.Pullların ön hissəsində isə böyük dairə əks
olunmuş və bu dairənin içində hansısa bir insan təsfiri var və ehtimal ki,bu hökmdar
təsviridir.Lakin bu pulun üstündəki hökmdar təsfiri ellinizm mədəniyyətinə xas olan Selevkilərə
bənzəyir.Bundan əlavə insan təsfirinin yuxarı hissəsində altıgüşəli ulduz və altında aypara
təsviri var.Bu tipdə pullar təkcə Bəleton ərazisində deyil,eləcə də Lənkəran rayonunun digər
dağlıq kəndlərində yerləşən qədim abidələrdə tapılmış ,lakin yoxa çıxmışdır.Ümid edirik,
ki,AMEA səsimizi duyacaq və zəngin tarixə malik olan bu ərazilərdə arxeoloji qazıntılar
aparacaqdır.

Şəkil.Lənkəran rayonunun
Bəleton kəndi ərazisində
yerləşən qədim qəbiristanda
tapılmış e.ə.III əsrə aid
Parfiya-Sasani qızıl
sikkələri.16.10.2018.

10.Sınovli qədim qəbirsanlığı.Sınovli qədim qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli abidədir. Bu
qəbiristanlıq Sınovli kəndi ərazisində, hündür bir təpənin üzərində yerləşir.Bu təpənin
hündürlüyü aşağıyla götürsək 150-200 metrdir.Lakin kənd səviyyəsi ilə götürəndə isə 20-30
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metrdir.Həmən bu qəbiristanlıqda günümüzdə də kənd sakinləri öz ölülərini dəfn edirlər.Ama
qəbirsanlığın şimal-şərq hissəsində isə qədim qəbirlər var.Bu ocağın orta hisəsində ,şimşad
ağaclarının yanında bir qəbir daşı var.Bu qəbir daşı qiblənin istiqamətinə olmaqla baş hissəsi
yumru,aşağı hissəsi isə ona nisbətən dar və uzunsofdur.Bu qəbir daşının hündürlüyü 60 sm-dir.
Şübhəsiz ki,Orta əsr Səfəvilər dövrünə aid şiə qəbirləridir.Bu tip qəbir daşlarına cənub
bölgəsinin bir çox köhnə qəbirsanlıqlarında rast gəlmək olur.O qəbir daşının arxa hissəsində isə
şimşad ağaclarına müxtəlif rəngdə parçalar ağaca bağlanmışdır.Mahir Əhədovun dediyinə görə
məhərrəm aylarında yerli sakinlər bu qəbir daşını kütləvi ziyarət edirlər.Bundan başqa həmən
qəbirsanlığın şimal-şərq hissəsində üzərində heç bir yazı olmayan və qədim dövürlərə aid
qəbirləri var.Bu qəbirlər qiblənin sol istiqamətində,üzü dəniz tərəfədir.Bu qəbirlərin baş tərəfində
hündürlüyü 10 sm olan və üzərində heç bir yazı olmayan qəbir daşı var.Qəbirin ətrafında isə 5
cüt çay daşları düzülüb.Bu qəbirlər ehtimal ki,atəpərəst qəbirləridir.Çünki bu tip qəbirlər
Lənkəran və Lerik rayonlarının qədim qəbirsanlıqlarında rast gəlinir və bu qəbir daşlarının
üzərində heç bir ərəb yazıları yoxdur.(Bax:Aqşin Mistanlı.Sınovli kurqanları.DJB saytı.30-102017, 09:52).

Şəkil.Sınovli kənd qəbiristanlığında tapılmış orta əsrlərə aid qədim qəbir daşı.22.06.2016.
11.Sınovli qədim kurqanüstü qəbiristanlığı.Sınovli qədim kurqanüstü qəbiristanlığı yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Abidə Lənkəran rayonunun Sinovli kəndi ərazisində olan ikinci
təpə kurqanının üstündə yerləşir.Bu kurqanüstü qədim qəbiristanlıq isə kəndin qərb hissəsində
yerləşir.Təpənin hündürlüyü 200 metrdir.Təpənin üstünə qalxdıq və orada üç tipdə qəbirdaşlarına rast gəldik.
1.Birinci tip qəbirlər dağın üstündə dağ boyunca yerləşir.Bu qəbirlərə dağın üst hissəsində
uzanaraq 500 m məsafə boyunca yerləşmişlər.Yerli sakinlərin dediklərinə görə bu qəbirlər hələ
bu kəndin camaatının buraya gəlməsindən çox-çox əvvəl mövcud olmuşdur.Bu qəbirlərin baş
tərəfində hündürlüyü 10 sm olan baş daşı var.Bu qəbirlər qiblədən sağ istiqamətində
yerləşirlər.Bu məzarların hər birinin ətrafında 5 cüt çay daşları düzülüb.Bu qəbirlər son tunc və
erkən dəmir dövrünə aiddirlər.Çünki,burada yaşayan sakinlər zaman-zaman bu qəbirlərin
bəzilərini dağıtmış və oradan tuncdan silahlar çıxmışdır.
2.Bu təpənin üstündə olan ikinci tip qəbir daşları hündürlüyü 60 sm olan və üzərində dairə və
onun içində də 6 künclü ulduz olan qəbir daşları var.Bu qəbir daşının üzərindəki 6 künclü
ulduzun sağ və sol hissələrində biri-birinə perpendikulyar və paralel və əks istiqamətdə olan
üçbucaqlar mövcuddur.Bu tip qəbir daşlarına Bobogil,Orand,Cəngəmiran,Soru və digər qədim
qəbirsanlıqlarda rast gəlinir.Bu qəbir daşı şübhəsiz ki,antik orta əsrlər dövrünə aiddir.Çünki bu
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qəbir daşı qiblənin sağ istiqamətindədir və üzərində heç bir ərəb yazısı yoxdur.Bu qəbir daşı
islamaqədərki qəbir daşlarına aiddir.
3.Bu təpənin üstündəki 3-cü tip qəbir daşı isə uzunsof,hündürlüyü 60 sm-dir və üst hissəsi
yumrudur.Bu orta əsrlərdə mövcud olmuş Səfəvilərə aid şiə qəbirləridir.Bu tip qəbir daşları
cənub bölgəsindəki bir çox qədim qəbiristanlıqda var.

Şəkil.Sınovli dağüstü kurqan qəbiristanlığında üzərində Mixi yazılarına bənzər qəbir
daşı.22.06.2016.

Şəkil.Sınovli dağlarının təpəsində yaşı bilinməyən qədim qəbiristanlıq.22.06.2016.
12.Kərgəlan kənd “kanə ğəbıston”.(köhnə qəbiristanlıq)qəbiristanlığı.Kərgəlan kənd köhnə
qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli memarlq abidəsidir.Bu qəbiristanlıq Kərgəlan kəndinin cənubqərbində,köhnə məscidin həyətində yerləşir.Burada kəndin ən qədim sakinləri dəfn
olunmuşdur.Kənddə yeni qəbiristanlığın olmasına baxmayaraq bu gün də bu köhnə
qəbiristanlıqda sakinlər öz ölülərini dəfn edirlər
13.Haftoni qədim
Tunc dövrü qəbirsanlığı.Haftoni ərazisində mövcud olmuş qədim
qəbiristanlıqlardan biri də,Tunc dövrünə aid olan qəbiristanlıqdır.Bu qəbirsanlığın tarixi son
Tunc dəmir dövrünə gedib çıxır.Qəbiristanlıq Haftoni qəsəbəsinin cənubunda,Lənkəran-Haftoni
ana şose yo-lunun sol tərəfində,İpək yolu körpüsündən sol aşağı tərəfə,bulaq kafesinin qərbində
yerləşir.Haftoni qəsəbəsinin bulaq kafesi adlanan əraziyə yaxın yerdə mövcud olmuş və tarixi
bilinməyən qədim qəbirsanlıq bu ərazilərdə hələ indiki Haftoni yaranmamışdan da əvvəl yaşayış
məskəni olmuşdur.Beləki hələ 1964-cü ildə bulaq kafesi yaxınlığında sovxozun təsərüfat işləri
ilə bağlı sahələrin traktorla şumlama zamanı bu qəbirlər üzə çıxmış və sonradan məhv olub yoxa
çıx-mışdır.Bu haqda Haftoni sakini Məmmədağa müəllim belə söhbət edir:Mən uşaq olan
zaman,təqribən 60-cı illərdə qəsəbəmizin bulaq kafesi yaxınlığında kolxozlaşma ilə bağlı
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təsərüfat sahələri traktorla şumlanılırdı.Biz də o vaxtlar bu traktora tamaşa etmək üçün
yığışmışdıq.Bu vaxt traktor şumlama zamanı bir maraqlı qazıntının üstünü açdı.Maraq üçün
yaxına gəldik.Məlum oldu ki bu qədim qəbirlərdir.Bu qəbirlərin içində gildən saxsı qablar,ox və
nizə ucluqları,qolbaqlar və müxtəlif cür bəzək əşyaları çıxdı.Bu maddi-mədəniy-yət
nümunələrinin içində bir mis qılınc da var idi .Bu zaman bu qəbiri və onun içindəki maddimədəniyyət nümunələrinin traktor əzib dağıtmağa başladı və mən də tələsik oradakı mis qılıncı
götürdüm və günümüzə qədər saxlamışam.Bu hadisədən sonra mən evdə ağsaqqallardan bu
qəbiristanlıq haqda maraqlandım,lakin kimsə bu qəbirlər haqda bircə kəlmə də olsun biliyə və ya
məlumata malik deyildi.Sonra başa düşdüm ki,Haftoni ərazisində indiki köçlərdən çox-çox
əvvəl yaşayəş olmuş və bu da onların sübutudur..”Məmmədağa müəllimin dediklərini və Haftoni
kurqanlarından baladdin müəllim və İlqar müəllim tərəfindən yığılmış qədim dövrlərə aid
maddi-ədəniyyət nümunələrini hesab etsək onda belə bir məsələ ortaya çıxır ki,Haftoni ərazisi
İbtidai icma dövründə və antik orta əsrlərdə də yaşayış məskənləri olmuşdur.Çünki buradan
tapılmış tuncdan və misdən ibarət olan maddi-mədəniyyət abidələri bunu sübut edir.

Şəkil.Haftoni qədim qəbirsanlığından tapılan Tunc və erkən dəmir dövrünə aid maddimədəniyyət nümunələri.18.04.2018-ci il.Tuncdan qılınc və ox ucluqları).
14.Haftoni köhnə qəbiristanlığı.Haftoni köhnə qəbiristanlığı indiki Haftoni qəsəbəsi ilə qonşu
Havzava kəndləri arasında.İbadi mineral bulaqlarında 3 km şimal-qərbdə,köhnə Rəzi kəndi
yaxınlığında,İbadi meşəsinin aşağısında yerləşir.Bu qəbirsanlığın yaranma tarixi XIX əsrə
aiddir.Belə ki,hələ XIX əsrdə bu ərazilərə yaylaq və qışlağa gələn çobanlar məhz orada
özlərinə müvəqqəti köç yerləri etmişlər.Lakin sonradan daimi olaraq öz köçləri ilə bu ərazidə
məskən salıb oturaq həyat tərzinə keçmişlər.Yerli əhali o ərazini “kanə Haftoni”(köhnə haftoni)
adlandırır.Orada məskunlaşan əhali öz ölülərini də elə oradaca dəfn etməyə başlamışlar.Lakin
sonradan əhali indiki Haftoni ərazisinə köç etmişdir.Hal-hazırda həmən ərazidə köhnə
qəbirstanlığının izlərinə rast gəlmək olur.Yerli əhəmiyyətli abidəsidir.
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15.Haftoni qəsəbə qəbirstanlığı.Haftoni
qəsəbə
qəbiristanlığı Haftoni-Lənkəran ana şose yolunun sağ
tərəfində,Haftoni qəsəbə məscidi ilə üz-üzə
yerləşir.Bu qəbirsanlıq köhnə qəbirsanlıq adlanır.
Kənd sakini Əlirza Əliyev köhnə qəbirsanlığın daş
hasarını tikmişdir.Haftoni ərazisində daha əvvəllər də
qəbiristanlı mövcud olmuşdur,Lakin o qəbirstanlıqdan
əsər
əlamət
qalmamışdır.Haftoninin
indiki
qəbirstanlığının tarixi XIX əsrə aiddir.Belə ki,bu
qəbirsanlığında 1870-ci ildə ilk ölü Əzimov Xancan
kişi dəfn olunmuşdur.Elə bu tarixdən də Haftoni
indiki
qəbirsanlığının
tarixini
götürmək
olar.Şəkil.Haftoni qəsəbə köhnə qəbirsanlığı.

6.Haftoni Təzə məhəllə qəbirsanlığı.Haftoni
qəsəbəsində təzə qəbirsanlıq isə köhnə
qəbirsanlıqla üz-üzə,yolun qarşı tərəfində
yerləşir.Bu qəbirsanlıq yeni olduğu üçün burada
ilk ölü 2001-ci ildə dəfn olunmuşdur.Şəkil.Haftoni
qəsəbə Təzə məhəllə qəbirsanlığı.

17.Hirkan qəbiristanlığı.Hirkan qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli memarlıq abidədir.
Qəbiristanlığın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Hirkan qəbiristanlığı Lənkəran rayonunun Hirkan
qəsəbəsi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 5953,sistem kodu AJA005755 – dir.
18.Xolmili köhnə qəbirsanlığı.Xolmili köhnə qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.
Qəbiristanlığın yaranma tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Xolmili köhnə qəbiristanlığı Lənkəran
rayonunun Xolmili kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 5952,sistem kodu
AJA005754 – dür.
5.Kurqanlar.(7 ədəd)
1.Karpoviç kurqanları.Karpoviç kurqanları ölkə
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanların tarixi
tunc dövrünə təsadüf edir.Karpoviç kurqanları
Lənkəran rayonunun
Haftoni qəsəbəsinin
Talışlı(
köhnə
Karpoviç)
ərazisində
yerləşir.Karpoviç
kurqanları
ümumilikdə
Haftoni kurqanlarının tərkibində yer alır.Lakin
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin qədim tarixi abidələrin qeydiyyat
bazasında bu kurqanlar Haftoni kurqanlarının
tərkibindən ayrılaraq ayrıca olaraq Karpoviç
kurqanları adlandırılmışdır.Qeyd etməliyəm
ki,bu kurqanların Karpoviç kurqanları adlandırılması yanlışdır.Beləki hələ Karpoviç adlı yaşa58
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yış məntəqəsinin yarandığı tarixdən çox-çox əvvəl bu kurqanlar mövcud olmuş və el arasında və
həm də tarixşünaslıqda Haftoni kurqanları adlandırılmışdır.Karpoviç kurqanlarınan biri Karpoviç
kəndi ilə qonşu Şağlakücə kəndləri arasında yerləşir və el arasında imamzadə türbəsi
adlanır(Bax: Aqşin Mistanlı (Əliyev).Şağlakücə imamzadə türbəsi.DJB-saytı.16.09.2017.)Bu
kurqanların ikincisi Karpoviç kəndinin ipək yolu körpüsünün kəsişdiyi yerdə ,Lənkəran-Haftoni
ana şose yolunun sol tərəfində yerləşir və hal-hazırda kənd qəbiristanlığı kimi istifadə
olunur.Kurqanların üçüncüsü Karpoviç kənd qəbirsanlığının yanındakı kəndin içərisinə doğru
gedən yolun sağ tərəfində yerləşir və hal-hazırda dağıdılaraq həyətyanı sahə kimi istifadəyə
verilmişdir.Karpoviç kurqanlarının dördüncüsü isə elə həmən küçədə ,yolun sol tərəfində günümüzə qədər qalmaqdadır.Talışlı kənd sakini Məmmədağa müəllimin dediklərinə görə hələ illər
əvvəl bu kurqanlar dağıdılan zaman orada çoxlu maddi-mədəniyyət abidələri,qədim silahlar,ox
ucluqları,nizələr və qılınclar tapılmışdır.Karpoviç kurqanlarının invertar nömrəsi № 1513,sistem
kodu AJA001535 –dir.Şəkil.Karpoviç kurqanlarından biri və eyni zamanda Karpoviç kənd
qəbiristanlığı.20.06.2018)
2.Haftoni kurqanları.Haftoni kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Haftoni kurqanları
Lənkəran rayonunu 12 km qərbində Talış dağlarının Sumağ silsiləsinin ətəyində,Haftoni
qəsəbəsi ərazisində,cənubdan-şimala düz xətt boyunca yerləşir.Bu kurqanlar təkcə Haftoni
ərazisində deyil,ümumiyyətlə cənub bölgəsində bir çox yerlərdə rast gəlinir.Belə ki,bu tip
kurqanlar Astara rayonundan başlayaraq qonşu Cəlilabad rayonuna qədər olan ərazidə
mövcuddurlar.Bu kurqanlar bütünlüklə eyni xarakter daşımaqla eyni tarixi dövrə aiddir və
yerləşdiyi məntəqəyə uyğun adlandırılmışdır.Haftoni kurqanlarının elmi ədəbiyyatda yeddi
qardaş kurqanı adlandırırlar.Lakin bu kurqanların sayı yeddidən çoxdur.Bu kurqanların biri-biri
ilə arasındakı məsafə 1 km-dən 500 metrə,bəziləri şiə 200-100 metr arası dəyişir.Bu kurqanlar iki
sıra ilə düz xətt boyunca yerləşirlər.Bu kurqanların bir qismi,yəni üç dənəsi qonşu Ləj kəndi
ərazisində yerləşirdi.Lakin 1989-cu ildə çay plantasiyalarında aparılmış təsərüfat işləri ilə bağlı
məhv edilib yoxa çıxarılmışdır.Kurqanlardan üçü isə Haftoni qəsəbəsinin qonşu Ləj kəndi ilə
sərhəddə,İpək yolundan sonra Ləj kəndi istiqamətində,Ləkərü (Ləkər çay) çayının sağ (Haftoni
sahilində) tərəfində yerləşir,digər biri Haftoni qəsəbəsinin Talışlı ərazisində,qonşu Şağlakücə
kəndi ilə sərhəddə yerləşir.(hal hazırda Şağlakücə ərazisi hesab edildiyindən bu kəndin camaatı
bu kurqana “imamzadə” (Bax: Aqşin Mistanlı (Əliyev).Şağlakücə imamzadə türbəsi.djb.az
saytı.16.09.2017.) deyərək məhərrəm aylarında buraya ziyarət edirlər.Digər bir kurqan da
,Haftoni qəsəbəsinin Talışlı kəndinin ipək yolu ilə kəsişdiyi yerdə(hal-hazırda –Talışlı camaatı
buranı qəbiristanlıq kimi istifadə edirlər) yerləşir.Kurqanların bəziləri isə Nağıl kafesi
bərabərliyində yerləşir ki bu kurqan da ipək yolu çəkilişi ilə bağlı qismən dağıdılmışdır.Digər bir
kurqan Haftoni qəsəbəsinin Sultan Əliyev küçəsinə dönən yerdə,sağ tərəfdə yerləşirdi(hal-hazırda o kurqan şəxsi həyətyanı sahədə yerləşdiyindən dağıdılmışdır).Digər bir kurqan Haf-toni
qəsəbə qəbirsanlığı ərazisində yerləşir və digər ikisi isə Haftoni qəsəbəsinin Xanlqlı kəndi
istiqamətində yerləşirdi.Bu kurqanlardan biri sovet dövründə çay plantasdiyalarında aparılmış
təsərüfat işləri ilə bağlı 1989-cu ildə traktorla da-ğıdılmış və bu kurqanın içəsisindən tunc
dövrünə aid müxtəlif qədim silahlar,ox ucluqları,nizə ucluqları və qoç fiquru tapılmışdır və halhazırda bu qoç fiquru Latviyanın Riqa şəhərindəki tarix müzeylərin birində saxlanılır.Bu kurqanlarda tapılmış maddi-mədəniyyət abidələri tunc dövrünə aiddir.Qədim zamanlarda əcdadlarımız
bu təpələrdən ziyarətgahlar kimi istifadə etmişlər.Əcdadlarımızın islamaqədərki dini inacları bu
təpələrin yaranmasına gətirib çıxarmışdır Haftoni kənd sakini və Haftoni məktəbinin müəllimi
Calalov Baladdin İshaq oğlunun dediklərinə görə təsərüfat işləri zamanı bilmədən bu kurqanlar
traktorlar yeri şumlayan zaman dağıdılmış və bu kurqanlardan müəyyən maddi-mədəniyyət
abidələri meydana çıxmışdır.Biz də bu abidələrinin məhv olmasının qarşısını almaq üçün kənddə
elan vurduq və bu maddi-mədəniyyət nümunələrindən kimdə varsa gətirib təhvil versin
bizə.Qısa bir zamanda xeyli miqdarda maddi-mədəniyyət nümunələri yığıldı.Mən öz həmkarım
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və məktəbin tarix müəllimi İlqar Rəhimovla birgə məktəbimizdə bir tarix müzeyi yaratdıq və
həmən bu abidələri burada günümüzə qədər qoruyub saxlamışıq.”.(Bax:Aqşin Mistanlı(Əliyev)
Haftoni kurqanları.DJB saytı.19.09.2017-ci il).Haftoni kurqanlarının invertar nömrəsi №
1524,sistem kodu AJA001546 – dır.(Bax Aqşin Mistanlı.Haftoni kurqanları.”Lənkəran”
qəzeti.31 mart 2018 – ci il. № 11-12.)

Şəkil.Solda ARB aparıcı Aygün Əliyeva və Aqşin Mistanlı(Əliyev) Şağlakücədəki Haftoni
kurqanlarından birində araşdırma apararkən.Şəkil.Haftoni qəsəbəsindəki ipək yolu körpüsü
yanındakı Haftoni kurqanlarından biri.Bu kurqan ipək yolu tikilərkən qismən
dağıdılmışdır.28.04.2018.
Şəkil.Haftoni kurqanlarında tapılmış tunc dövrünə aid silahlar,izə və
ox ucluqları.
28.04.2017-ci il.

3.Hirkan kurqanları.Hirkan kurqanları ölkə Əhəmiyyətli arxeoloji abidədir. Kurqanların tarixi
Tunc dövrünə təsadüf edir.Hirkan kurqanları Lənkəran rayonunun Hirkan qəsəbəsi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi №,1510,sistem kodu AJA001532 –dir.
4.“Yeddi qardaş “ kurqanları.(7 ədəd).Yeddi qardaş kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir. Kurqanların tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir .”Yeddi qardaş kurqanları” Lənkəran
rayonunun İstisu(indiki Kirov) qəsəbəsi ərazisində, Lənkəran – İstisu şose yolunun yanında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 1509,sistem kodu AJA001531 - dir.
5.Sınovli kurqanları.Sınovli ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidəsidir.Kurqan Lənkəran rayonunun
Sınovli kəndi ərazisində yerləşir.Bu kurqanlar yerli sakinlər tərəfindıən ,,se təpə,,(Talışca –seüç,təpə-təpə) adlandırılır..Məlum oldu ki,kənd camaatı bu kurqanlardan ocaq və ziyarətgah kimi
istifadə edir.Belə ki,Sinovli kəndində bu tipdə olan üç böyük təpə kurqanı var ki, yerli sakinlər
onları ocaqlar adlandırır.Bu ocaqların biri kəndin şimal hissəsində,kənd məscidinin arxa
tərəfində yerləşir.Sinovli kəndində yerləşən ikinci təpə kurqanı isə kəndin qərb hissəsində
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yerləşir. Bu ocaq hündür bir təpənin üzərində yerləşir.Təpənin hündürlüyü 200 metrdir.Təpənin
üstünə qalxdıq və orada üç tipdə qəbir daşlarına rast gəldik.
1.Birinci tip qəbirlər dağın üstündə dağ boyunca yerləşir.Bu qəbirlərə dağın üst hissəsində
uzanaraq 500 metr məsafə boyunca yerləşmişlər.Yerli sakinlərin dediklərinə görə bu qəbirlər
hələ bu kəndin camaatının buraya gəlməsindən çox-çox əvvəl mövcud olmuşdur.Bu qəbirlərin
baş tərəfində hündürlüyü 10 sm olan baş daşı var.Bu qəbirlər qiblədən sağ istiqamətində
yerləşirlər.Bu məzarların hər birinin ətrafında 5 cüt çay daşları düzülüb.Bu qəbirlər son tunc və
erkən dəmir dövrünə aiddirlər.Çünki,burada yaşayan sakinlər zaman-zaman bu qəbirlərin
bəzilərini dağıtmış və oradan tuncdan silahlar çıxmışdır.
2.Bu təpənin üstündə olan ikinci tip qəbir daşları hündürlü-yü 60 sm olan və üzərində dairə və
onun içində də altıgüşəli ulduz olan qəbir daşları var.Bu qəbir daşının üzərindəki altıgüşəli
ulduzun sağ və sol hissələrində bir-birinə perpendikuliyar və paralel və əks istiqamətdə olan
üçbucaqlar mövcuddur.Bu tip qəbir daşlarına Bobogil,Orand,Cəngəmiran,Soru və digər qədim
qəbirsanlıqlarda rast gəlinir.Bu qəbir daşı şübhəsiz ki,antik orta əsrlər dövrünə aiddir.Çünki bu
qəbir daşı qəblənin sağ istiqamətindədir və üzərində heç bir ərəb yazısı yoxdur.Bu qəbir daşı
islamaqədərki qəbir daşla-rına aiddir.
3.Bu təpənin üstündəki 3-cü tip qəbir daşı isə uzunsof,Hündürlüyü 60sm-dir və üst hissəsi
yumrudur.Bu orta əsrlərdə mövcud olmuş Səfəvilərə aid şiə qəbirləridir.Bu tip qəbir daşları
cənub bölgəsindəki bir çox qədim qəbirsanlıqda var.Sonra isə biz bu kənddə olan üçüncü ocağa
getdik.Bu ocağ da hündürlüyü 200 metr olan bir dağ təpəsində yerləşir.Bu təpənin üstündə də
əvvəlki iki ocaqda olan və son tunc və ilk dəmir dövrünə aid qəbirlər və digər iki tipdə olan qəbir
daşları və qoç fiqurlu qəbir daşları var.Bu təpədəki qəbir daşlarını 4 hissəyə bölmək olar.
1.Birinci tipdə olan qəbir daşları hündürlüyü 60 sm olan və orta əsr Səfəvilər dövrünə aid olan
qəbir-daşları.
2.hündürlüyü 10 sm olan və üzərində heç bir yazı olmayan və ətrafında 5 cüt çay daşı düzülmüş
qiblənin sağ istiqamətinə olan qəbir daşları.
3.Hündürlüyü 50 sm olan və qırmızı gil rəngli qoç fiqurlu qəbir daşı.Bu qəbir daşının
qıraqlarında bir-birinə əks və paralel üçbucaqlar var.
4.Hündürlüyü 50 sm olan və üst hissəsində ən yumru dairə olan qəbir daşları var.Bu qəbir
daşının yuxarı yumru hissəsində olan dairələrin ərisində,hərəsində bir ədəd altıgüşəli ulduz və
ortasında da böyük altıkünclü ulduz var.Bu qəbir daşının üzərində heç bir yazı yoxdur.
Ehtimal ki,antik orta əsrlərə aiddir.Belə qəbir daşları cənub bölgəsinin bütün qədim
qəbirsanlıqlarında var.Sinovli kəndinin adının mənşəyinə gəldikdə isə kənd ağsaqqalları deyirlər
ki,bu kənddə dağlardan axıb süzülən ən böyük ,,nov,,(bulaq-arx) var və bu üç arxa talışca ,,se
novli,,-yəni üç arx (talışca se-üç,nov-arx deməkdir) sözündən əmələ gəlmişdir.Lakin bəzi
versiyalara görə burada ən kurqan və ya üç ocaq olduğuna görə bu yerə belə ad verilib.Sinovli
oykoniminin ən yayılmış digər versiyalarından biri də,,.sinovli,,dir.Beləki,bəzi kənd ağsaqqalları
isə əvvəllki versiyaların əksinə olaraq Sinovli sözünü Siobil adının təhrif olduğunu qeyd
edirlər.Elmi ədəbiyyatda isə “si-sir” (doymuş) və “novil” (su daşqını) sözlərindən ibarətdir və
mənası “su daşqınından doymuş yer” kimi izah edilir.( Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik
lüğəti. İki cilddə. I cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007,304 səh). Talış dilində “üzmək” mənasında
sınov sözü də işlənir.(Bax:Aqşin Mistanlı.Sınovli kurqanları.djb.az saytı.30-10-2017, 09:52)
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Şəkil.Sınovli kurqanlarında taplımış qırmızı gildən olan dağılmış qoç fiquru.Şəkil.Sınovli
kurqanları üstündə mövcud olan qədim qəbirlər.22.06.2016
6.Osakücə(Osoküjə) kurqanları(12 ədəd).Osaküjə kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir. Kurqanların tarixi tunc dövrünə təsadüf edir.Osakücə kurqanları Lənkəran rayonunun
Osakücə və Vilvan kəndləri arasında olan düzənlik bir sahədə yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 1525,sistem kodu AJA001547 – dir.
7.Gəgiran kurqanları.Gəgiran kurqanları Lənkəran rayonunun Gəgiran kəndi ərazisində
düzənlik ərazisində yerləşir.Gəgiran kurqanları Lənkəran bölgəsinin ən qədim kurqanlarındandır.Gəgiran kurqanlarının tarixi təxminən b.e.ə II minilliyin axırlarına aiddir.
(Q.Qoşqarlı,A.Ələkbərov.Bir kurqanın sirri,”Leninçi”.13.08.1988.179)
6.Nekropollar(5 ədəd)
1.Xanbulan daş qutu nekropolu.Xanbulan daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun yaranma tarixi e.ə.II minmilliyin sonu – I minilliyin əvvəllərinə təsadüf
edir.Xanbulan nekropolu Lənkəran rayonunun Xanbulan qəsəbəsi ərazisində,Lənkəran –
Xanbulan yolunun üstündə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi № 1527,sistem kodu AJA001549
– dur
2.Divəlonə nekropolu.Divəlonə nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir. Divəlonə
qəbirsanlığı Tunc və ilk Dəmir dövrünə təsadüf edir.Nekropol Lənkəran rayonunun Digah kəndi
ərazisində yerləşir.Divəlonə qədim qəbirsanlığı Lənkəranın Digah kəndində yerləşir.Bu qədim
qəbirsanlıq öz tarixinə görə İlk dəmir dövrünə aid(e.ə.IX-VII əsrlər) edilir.Qəbirsanlıq rayon
mərkəzinnən 1,5 km şimal-qərbdədir.Bu qəbirsanlığın ərazisi 6 hektardan çoxdur.Burada
“Sərdabə,daş-qutu və torpaq qəbirlərindən ibarətdir.Buradakı bəzi qəbirlərin üstündə kurqanlar
var.Divəlonə qəbirsanlığında əsasən tunc silah nümunələri (yəhərvari başlıqlı uzun qılınclar,saplaqlı qılınc tipləri,xəncər,”Zaqafqaziya tipli “ ox ucluqları),alt əsləhəsinə aid tapıntılar
(yuyən,qaytarğan,qalxanvari iri düymələr),müxtəlif formalı tunc bilərziklər ,tunc asma
,muncuqlar və sair tapılmışdır.Tapıntılar qəbiristanın Talış-Muğan mədəniyyətinə aid olduğunu
göstərir”(ASE,III cild,V.,1979,səh.422).Əfsanəyə görə
Divəlonə “Divlər məskəni”
olmuşdur.Çünki,son tunc və ilk dəmir dövründə sikloptik (divlərə və təpəgözlərə aid) tikililər
meydana gəlmişdir ki,Divəlonə nekropolundakı məzarlıq da məhz o dövrə aiddir.Ehtimal ki, elə
bu səbəbdən də belə adlandırılmışdır.Nekropolun invertar nömrəsi № 1507,sistem kodu
AJA001529 –dur.
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3.Qurumba daş qutu nekropolu.Ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropol son tunc – ilk
dəmir dövrünə aiddir Qurunba daş qutu nekropolu Lənkəran rayonunun Qurunba kəndi
ərazisində,Lənkəran Lerik şose yolu üstündə ,sol tərəfində yerləşir.Nekropolun invertar nömrəsi
№ 1522,sistem kodu AJA001544 – dür.
4.Şilavar nekropolu.Şilavar nekropolu ölkə
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Lənkəran
rayonunun
Şilavar
kəndi
ərazisində
yerləşir.Nekropolun yaranma tarixi Son Tunc və
İlk Dəmir dövrünə aiddir.Şilavar kəndindəki
Tunc
dövrünəaid
“Sığni”qəbirsanlığı
mövcuddur.(Bax.H.Kəlbiyev.Şilavar(Şilvo)
haqqında
tarixi-etnoqrafik
oçerklər.Bakı,”Planet-press”,2003,səh.150).Bu
qədim qəbiristanlıqda Tunc və erkən dəmir
dövrünə aid silahlar tapılmışdır.Şilavar kəndində
bundan əlavə son Tunc və ilk dəmir dövrünə aid
olan “Divəlonə” qəbiristanlığı isə e.ə.IX-VII
əsrlərə aiddir.(Bax.Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.III cild.Bakı,1972,s.442).Bu kənd haqqında
tarixi məbələr olan “Əxbərnamə”də və “Cəvahirnamey-i Lənkəran” kitabında da məlumat
verilmişdir.Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllimi,tarixçi-etnoqraf
Həşim Kəlbiyevin
tədqiqatları nəticəsində müəyyən edilmişdir ki,hazırki kəndin tarixi XIV əsrdən başlayır.Belə
ki,Şilavar kəndində tunc dövründən bəri məskunlaşma mövcud olsa da,kəndin inkişafı XVIII
əsrin ortalarına təsadüf edir.Belə ki,Talış xanlığının Astaradan Lənkəran kəndinə
köpçürülməsindən sonra Lənkərana yaxın olan Şilavar kəndinin də,əhəmiyyəti artmışdır.Şilavar
nekropolunun invertar nömrəsi № 1511,sistem kodu AJA001533 –dür.Şəkil.Şilavar kəndində
yerləşən Son Tunc və Erkən dəmir dövrünə aid olan qədim qəbiristanlıqda tapılmış silahlar)
5.Sığon daş qutu nekropolu.Ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidə.Nekropolun tarixi son tunc – ilk
dəmir dövrlərinə aiddir.Sığon daş qutu nekropolu Lənkəran rayonunun Bəlləbur kəndi ərazisində
yerləşir..Sığon daş qutu nekropolunun invertar nömrəsi № 1526,sisem kodu AJA001548 – dir7.Məscidlər(89 ədəd)
1.Aşağı Nüvədi qəsəbə məscidi.Aşağı-Nüvədi
məscidi əhəmiyyətli memarlıq abidəsi.Məscid
Lənkəran rayonunun Aşağı-Nüvədi qəsəbəssi
ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi XIX
əsrə təsadüf edir.Rusiya imperiyasının hərbi
dəftərxanalarındakı 1856-1870-ci illərə aid
sənədlərdə Aşağı-Nüvədi məscidi haqda belə
yazılır:Aşağı-Nüvədi kəndi Bakı Quberniyasının Lənkəran qəzasında, qəza mərkəzindən 24
verst aralıqda,Zardəcü çayının qolayırıcında
yerləşir.Aşağı-Nüvədi kəndində 80 ev var və bu
kənddə ümumilikdə,270 kişi və 247 qadın
yaşayır.Kənd
əhalisinin
hamısı
Talış
millətindəndir və Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.Kənddə iki məscid var və
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kənd sakinləri məhərrəm aylarında məscidə gəlir,ziyarət edir və orada imam Hüseyn ehsanı
verir.(Bax:Списки Населенных месть Российской империи по Кавказскому краю.Бакинская
губерния .LXV.Тифлись-1870.№ 702,стр.35).Aşağı –Nüvədi məscidi Lənkəran qəzasının ən
qədim məscidlərindən biridir.Belə ki,bu məscidin adı ilk dəfə 1850-80-cı illərə aid hərbi
sənədlərdə çəkilir.Deməli məscid bundan da əvvəl mövcud olmuşdur.Aşağı –Nüvədi məscidinin
axundu Axundov Asəf Qəribəli oğludur.Aşağı Nüvədi məscidi də digər məscidlər kimi qırmızı
bişmiş kərpiclərdən yerli ustalar tərəfindən hörülmüşdür.Məscid beş mişar daşı hündürlüyündə
inşa edilmişdir.Məscidin kərpiclərinin arası xüsusi ustalıqla bətkəşlənmişdir.Aşağı Nüvədi
məscidinin ön tərəfdə ağac materiallarından iki dar ,göy rəngli taxta qapı var və bu qapıların
ölçüləri eyni olmaqla ,hündürlıükləri 2,5 metr,eni isə 1 m-dir.Məscidin ön hissəsində eyni
ölçüdə,ağac materialından iki hendür pəncərə var.Pəncərələrin hündürlükləri 3 ç,eni isə 2
m.dir.Həm qapıların,həm sə,pəncərələrin yuxarı hissələri günbəz varidir.Məscidin yan
tərəfləində ümumilikdə eyni ölçüdə,göy rəngli dörd pəncərə var.Aşağı- Nüvədi məscidinin də
içəri kişi və qadınlar üzrə iki hissəyə ayrılmışdır.Məscidin içərisində bir neçə dirək var ki,bunlar
da məscidin tavanını saxlayırlar.Məscidin tavanı ağac materialından olmaqla yerli ustalar
tərəfindən xüsusi ustalıqla oyulmuşdur.Məscidin damı kirəmitdəndir və məscidin damı üzərində
azan vermək üçün künclü minbər var.Məscid Lənkəran rayonunun Aşağı Nüvədi kəndində
yerləşib.Həyətyanı sahəsi 200 kv.metr,iç sahəsi isə-19x8-metrdir.Düzbucaqlı formada olan bu
məscid bişmiş kərpiclə tikilib. Hündürlüyü 0,80 metr olan səki üzərində yerləşib. Səki və
ümumiyyətlə, məscidin ətrafı daş plitələrlə döşənib.Məscidin divarlarının qalınlığı 0,60
metrdir.Damının örtüyü qırmızı kirəmitlə işlənib.Günbəzi altıguşəlidir və onun üstü dəmir təbəqə
ilə işlənib.Məscidin iki giriş qapısı var və tağvari formadadır.Döşəmə torpaq,tavan isə
taxtadır.Tavan dörd taxta sütun üzərində dayanmışdır.Minbər də taxtadandır və
dördpilləlidir.Minbərin üstündə onun düzəldilmə tarixi qeyd olunub: hicri-qəməri təqvimilə1913-cü-il (miladi 1913-cü il).Minbər üzərində ərəbcə yazılar da var.Məscidin iç divarları qumsement məhlulu' ilə suvanıb və mehrab çox sadə düzəldilib və tağvari formadadır.Məsciddən
sovetlər dövründə anbar kimi istifadə olunub və 1985-ci ildən etibarən fəaliyyətə
başlayıb.Məscidin giriş qapısından sağ tərəfdə qəbir yerləşib.Həmin qəbirdə bu məsciddə axund
olmuş Şeyx Yusif Kərbəlayı Əmir oğlu Viyənli (1860-1948) dəfn olunub.Məscidin həyətində
qəbiristanlıq yerləşir.Məscidin invertar nömrəsi № 4812,system kodu – AJA004614 –
dür.Şəkil.Aşağı Nüvədi məscid.

2.Aşağı-Təngivan məscidi.Aşağı-Təngivan kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir.Aşağı Təngivan məscidi Lənkəran rayonunun Şovu
ərazi vahihdliyinə daxil olan Aşağı-Təngivan
kəndi ərazisində yerləşir.Bu məscid son illərdə
tikilmiş
məscidlərdəndir.Belə
ki,müstəqilliyimizin ilk illərində,yəni 1994-cü
ilin fevral ayında tikintisinə başlanmış və 1996-ci
ilin may ayının 6-da
bitmişdir.Məscidin
həyətyanı sahəsi 600 kv.metr,iç sahəsi isə 8x17
metrdir.Məscid dördbucaqlı formadadır və
hündürlüyü 1 metr olan səki üzərində
yerləşir.Əvvəllər kənddə məscid olmamışdır və
kənd sakinləri qonşu kəndlərdəki məscidlərə üz tutmağa məcbur olmuşlar.Elə bu səbəbədən də
bu problemi həll etmək üçün kənd sakini və xeyriyyəçi Əliyev Heybət Qasım oğlu öz şəxsi
vəsaiti hesabına Aşağı-Təngivan kəndi ərazisində bu günkü məscidi tikmişdir.Bu məscidin
tikilməsinə digər həm maddi,həm də mənəvi dəstək verən şəxslər Əliyev Vəligüllah,Əliyev hacı
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Bilal,Məmmədov Namiq.Əliyev Bəhram,Səfərov Ənvər,Əmirov Hacı Fərrux və başqaları.Bu
məscidin tikilməsində kənd ustaları olan Əliyev Hacı Şamil,Əliyev Talıb,Əliyev Rəhman,Əliyev
Nazim və başqaları işləmişlər.Məscidin ilk mollası Məşhədi Hüseyn Teymurov olmuşdur.Ondan
sonra Məşhədi İltifat Əliyev olmuşdur.Aşağı-Təngivan məscidi 2002-ci ildə Dövlət qeydiyyatına
alınmış və məscidə şəhadətnamə verilmişdir.2012-ci ildə kənd sakinlərin dəstəyi ilə məscidin
dam örtüyü dəyişdirilmiş və 2015-ci ildə isə məs-cid həyətində quyu qazılmışdır.Məscidin
müdiri Əliyev məşhədi Qadir,muavini isə Əliyev Məşhədi Telman olmuşdur.Aşağı-Təngivan
məscidi qırmızı bişmiş kərpiclərdən tikilmişdir.Məscidin ön tərəfində iki pəncərə var ki,bu
toplum pəncərələrin ölçüləri 2,5X2 sm dir.Bundan əlavə məscidin hər iki tərəfində(sağ və sol)
hərəsində iki,toplam dörd pəncərə var və ümumilikdə məscidin altı pəncərəsi var.Bu pəncərələrin
ölçüləri və quruluşları eynidir.Pəncərələrin üst hissəsi yarımdairəvi şərq memarlığı
üslubundadır.Məscidin ön hissəsindəki iki pəncərənin arasında əvvəllər bir giriş qapısı olmuş
,lakin sonradan kərpiclə hörülüb bağlanmışdır.Aşağı-Təngivan məscidinin sağ və sol tərəflərində
iki giriş qapısı var.Hər iki giriş qapısı Haftoni məscidində olduğu kimi ətrafı qırmızı kərpiclə
hörülmüşdür.Həmən giriş qapılarının üst dam örtüyü dəmir materialındandır.Məscidin öz
içərisinə daxil olmaq üçün istifadə olunan qapılar isə ağac materiallarındandır.Məscidin iki
pilləkəni var və bu pilləkənlər daş materiallarındandır.Pilləkənlərə giriş hissənin həm
sağında,həm də solunda ağac materiallarından düzəldilmiş ayaqqabı rəfləri vardır ki,məscidə
gələn möminlər öz ayaqqabılarını məhz burada qoyurlar.Məscid özü dörd daş üzərində(mişar
daşı) tikilmiş və dörd daşdanm sonra isə qırmızı kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin mişar daşı ilə
hörülən aşağıdakı beş daş divar dirək hissəsində 1,1 m enilikdə iki havalandırma dəlikləri
vardır.Məscidin giriş hissəsinin kərpiclə hörülmüş hissəsində ,sağ giriş qapısından sola,sol giriş
qapısından hisə sağ qapı var və əks tərəflərə isə açıq pəncərə yerləri mövcuddur.Məscidin dam
örtüyü şifir materiallarındandır və dam örtüyünün altındakı dirək taxtaları isə meşə materiallarından hörülmüşdür.Məscidin damı ilə məscid divarı arasındakı birləşmə və bağlama
hissəsində sivar hissəsi üç boyutlu və yuxarıdan aşağıya doğru pilləkən şəkilli damaltı örtük
vardır.Bundan əlavə məscid pəncərələrinin ətrafları xüsusi şərq memarlıq üslübündakı naxışlarla
hörülmüşdür.Məscidin hər iki giriş qapısından girdikdə məscidi qızdırmaq üçün odun peçi
qoyulmuşdur.Şəkil.Aşağı-Təngivan məscidi.16.03.2018

3.Bəlləbur kənd məscidi.Bəlləbur kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli
tikilidir
və Lənkəran
rayonunun
Bəllə-bur
kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscid 1988-cı ildə tikilmişdir və
məscidin iç sahəsi isə 8x24 metrdir.Bələbur
məscidi düzbucaqlı formalıdır və divarları bişmiş
kərpic
ilə
tikilib,damı
isə
qırmızı
kirəmitlə,Güldəstə formasında olan günbəzi isə
ağ
dəmirlə
örtülüb
və
günbəz
dördgüşəlidir.Məscidin iç divarları qum-sement
məhlulu ilə suvanıb və iki giriş qapısı var.İbadət
zalına 8 pəncərəsi var və məscidin hündürlüyü
1,20 metr olan səki üzərində yerləşməklə mehrabı çox sadə şəkildə işlənib. Məscidin tavanı 4
azbest boru sütun üzərində dayanıb.Yerli camaatın dediklərinə görə burada əvvəl heç bir məscid
olmayıb və məscidin yerləşdiyi sahə yerli sakin Əzim Əmir oğlu tərəfindən vəqf olunub.Məscid
yerli sakin Məmməd Ağadədə oğlunun təşəbbüsü ilə tikilib.Hal-hazırda Bəlləbur kəndində
sözügedən məscid sökülmüş və Rusiya federasiyasında yaşayan kənd sakinlərinin şəxsi vəsaiti
hesabına yenidən tikilməkdədir.Şəkil.Bəlləbur kənd məscidi.
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4.Bala-Şürük kənd məscidi.Bala-Şürük kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi və
Lənkəran rayonunun Bala-şürük kəndi ərazisində yerləşir.Bala Şürük kəndində ilk məscidin
tikilməsi XIX əsrə təsadüf edir,lakin bu məscid zaman-zaman sonra yararsız hala düşdüyündən
1904-1907-ci illərdə yeni məscid tikilmişdir.Hazırki məscidin həyətyanı sahəsi 600 kv.metr,iç
sahəsi isə 7x17 metrdir.Bala Şürük kənd məscidi düzbucaqlı formaya malik olmaqla qırmızı
kərpicdən inşa olunmuşdur.Belə ki,məscidin damı və güldəstə formalı günbəzinin üstü qırmızı
kirəmitlə işlənib,günbəzin hündürlüyü iki metrdir.Məscidin iki qapısı var və onlar tağvari
formaya malik olub taxtadandır.Məscid özü düzbucaqlı formada olduğu kimi tavanı da
düzbucaqlıdır və tavanı taxta,döşəməsi isə torpaqdır.Tavan iki taxta və bir kərpic tikilmiş sütun
üzərində dayanıb.Bundan əlavə məscid vaxtıilə kənd sakini Kərbəlayi İbadulla Mirmusa oğlunun
təşəbbüsü ilə tikilib.Sovetlər dönəmində məsciddən anbar kimi istifadə olunub.1991-ci ildən
etibarən burada təmir-bərpa işləri aparılmış və məscid yenidən fəaliyyətə başlamışdır.Abidənin
nömrəsi № 4816,sistem kodu – AJA004618 –dir.
5.Biləsər kənd məscidi.Biləsər kənd məscidi yerli əhəmiyyərtli tikilidir və Lənkəran rayonunun
Biləsər kəndi ərazisində Rusiya imperiyasının hərbi dəftərxanaların-dakı 1856-1870-ci illərə aid
sənədlardə Biləsər məscidi haqda belə yazılır:Biləsər kəndi Bakı Quberniyasının Lənkəran
qəzasında, qəza mərkəzindən 23 verst aralıda,Bəşərü çayının qolayırıcında yerləşir.Biləsər
kəndində 3 ev var və bu kənddə ümumilikdə,4 kişi və 7 qadın yaşayır.Kənd əhalisinin hamısı
Talış millətindəndir və Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.Kənddə bir məscid var
və kənd sakinləri məhərrəm aylarında məscidə gəlir,ziyarət edir və orada imam Hüseyn ehsanı
verir.(Bax:Списки Населенных месть Российской империи по Кавказскому краю.Бакинская
губерния .LXV.Тифлись-1870.№680.стр.34)
6.Balıqçılar köhnə məscidi.Balıqçılar qəsəbə
köhnə məscidi yerli əhəmiyyəttli tikilidir və
Lənkəran rayonunun Balıqçılar qəsəbəsində
yerləşir.Balıqçılar qəsəbəsində əvvəllər məscid
olmayıb,lakin indi bu qəsəbədə iki məscid var
köhnə məscid və təzə məscid.Bu hər iki məscid
günümüzdə istifadə olunur.Çünki bu qəsəbənin
tarixi qədim deyil və elə bu səbəbdən də bu
ərazidə
ilk
məscid
1989-cu
ildə
tikilmişdir.Köhnə məscidi Məscidi Ba-lıqçılar
qəsəbəsinin əhalisi öz zəhməti hesabına
tikmişdir.Belə ki,böyüklü-kiçikli bütün sakinlər
səfərbər olmuşlar.Məscidin uzunluğu 20
metr,eni isə 10 metrdir.Köhnə məscid 3 mişardaşı hündürlüyündə yerləşir və divarları ağ əhənglə
rənglənmişdir.Məscidin damı şifir materiallarındandır.Məscidin damında azan verən yeri
yoxdur,məscidin iki giriş qapısı var və bu qapılar taxta materiallarından olmaqla göy
rəngdədir.Məscidin ön tərəfində hər iki giriş qapısının aralarındakı yerdə ağac materiallarından
düzəldilmiş göy rəngli üç pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 1,5 metreni isə 1
metrdir.Köhnə məscidin yan tərəflərində də eyni ölçüdə iki pənccərə yerləşir və bu pəncərələrin
ölçüləri də eynidir.Məscin qabaq hissəsindədaşdan pilləkən yerləşir və bu pilləkənin üzərində
ağac dirəklər üzərində dam qurulmuşdur.Lakin bu məscid 2016-cı ilə qədər yararsız hala
düşmüşdür və təmirə ehtiyacı var idi.Elə bu səbəbdən də,2016-cı ildə məscid əsaslı təmir
olunub.Məscidin içərisi hər cür ləvazimatlarla təmin olunub.Məsciddə əlavə olaraq istilik sistemi
və soyutma sistemi quraşdırılıb.Şəkil.Balıqçılar qəsəbə köhnə məscid.
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7.Balıqçılar qəsəbə Təzə məscid.Balıqçılar təzə
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir.Qəsəbədə
yerləşən təzə məscid isə 5 mişar daşı üzərində
yerləşir və onun divarları yaşıl rənglə
boyanmışdır.Bu məscid din qarşı tərəfdən iki
giriş qapısı var və bu giriş qapıları üzərində dəmir
dirəklər
üzərində
dəmir
dam
qurulmuşdur.Məscidin öz damı yaşıl rəngli
məxməri dam örtüyü ilə örtülüb.Məscidin
damında isə 3 metrlik dairə şəkilində günbəzvari
minarə yerləşir və oradan azan verilir.Təzə
məscidin pilləkəni daşdandır və beş pilləsi
var.Məscidin ön hissəsində iki enli pəncərə
var.Bu pəncərələr plastik materialdandır.Bu
pəncərələrin hündürlükləri 2,5 metr,eni isə iki metrdir.Məscidin içərisi iki hissəyə
ayrılıb,qadınlar və kişilər üçün məscidin ortasında minbər yerləşir.Təzə məscidin tavanı ağac
materiallarından xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Balıqçılar qəsəbə təzə məscidinin məlum olduğu
üzrə iki giriş qapısı olmaqla iki giriş pilləkəni də var.belə ki.Bu pilləkənlər mişar daşlarından
olmaqla 6 pillədən ibarətdir.Bundan əlavə köhnə məsciddə şərait çərçivəli olduğundan yeni
məscidin tikintisində bunu nəzərə almış və daha geniş şərait yaradılmışdır.Məscidin ortasında üç
dirək var.Məsciddə qəsəbə camaatı hər il dini və dövlət tədbirləri keçirilir.Şəkil.Şəkil.Balıqçılar
qəsəbə təzə məscidi.
8.Boladi
kənd(Mollaobaməhəllə)məscidiI.Boladi kənd Mollaoba məscidi yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir.Məscid Lənkəran rayonunun
Mollaoba
(Məllobə)
məhəlləsində
yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi
hicri-qəməri
təqvimi ilə 1345-ci ildə,yəni-XIX əsrə təsadüf
tikilib.Səyyah İ.Lerrx 1869-cu ildə yazdığı
qeydlərində Boladidə qoşa minarəli məscidin
olduğundan xəbər vermişdir.Məscidin iç sahəsi
160 kv.metr həyətyanı sahəsi isə yoxdur.
Məscid düzbucaqlı formada olmaqla,başdan-başa
qırmızı kərpiclə tikilib və məscidin üç qapısı
var.Məscid qapılarının ikisi tağvari,biri isə düzbucaqlı formadadır.Məscidin minarəsi və
günbəzi yoxdur və mehrab divarın içindədir.Məscidin içi palçıq suvaqla suvanmış və
rənglənmişdir.Məscidin iç divarları yerdən 1,50 metr hündürlükdə taxta ilə işlənib.Minbər
də,taxtadan olmaqla dörd pilləlidir.Məscidin giriş qapısı üzərindəki taxtada onun tikilmə tarixi
yazılmışdır.Məscid hündürlüyü 1 metr olan səki üzərində yerləşir.Mollaoba məhəlləsindəki
məscid 1924-cü ildə tikilmişdir.Məscidin bir giriş qapısı var.Bu giriş qapısına nəzərən bir
pilləkəni və bu pilləkənin də altı pilləsi var.Məscidin yeganə giriş qapısı ağac materialından
olmaqla hündürlüyü 2 metr-dir.Qapının sol tərəfində ağac materialından dörd dar pəncərə var
və bu pəncərələrin eni 80 sm və hündürlüyü isə 2,5 metrdir.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə
dörd pəncərə var və bu pəncərələrin eni 60 sm və hündürlüyü isə 2 metrdir.Məscidin
divarlarının aşağı hissəsi ağ rənglə boyanmış,yuxarı hissəsi isə xüsusi naxışla
bəzədilmişdir.Məscidin tavanı xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin damı qırmızı kirəmitdən
örtülmüş və damda azan vermək üçün günbəz yoxdur.(Bax:Etibar Əhədov,Mirhaşım
Talışlı.Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti.Bakı-2014.səh.85).Məcidin invertar
nömrəsi №
4834,sistem kodu – AJA004636 –dir.Şəkil.Boladi Mollaoba məscidi.
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9.Boladi kənd (Seyidoba məhəlləsi-Siyo səyd)məscidi - II Seyodoba məhəllə məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və məscid Lənkəranın Boladi kəndi Seyyidoba məhəlləsində
yerləşir və məscidin tikilmə tarixi 1920-1923-cü illərə təsadüf edir.Məscidin bu cür
adlandırılması həmən ərazidə Talışca Siyo Səyd(Qara seyid) adlı ziyarətgahın olmasıdır.Bu
abidə haqqında Etibar Əhədov və İsabala Xankişiyev “Boladi” kitabında belə qeyd edirlər:Bu
abidənin adı məlum deyil,lakin el arasında Siyo Səyd(Qara seyid) adlandırılır.Bu şəxs Ərdəbil
şəhərindən olmuş və 1914-cü ildə iki nəfərlə bərabər Boladi kəndinə gəlmiş, orada məskən
salmış və elə oradaca dəfn olunmuşdur.Məscidin həyətyanı sahəsi 800 kv.metr,iç sahəsi isə 15x6
metrdir.Məscid formaca düzbucaqlı olmaqla kənd camaatının şəxsi vəsaiti hesabına tikilmişdir
və iki giriş qapısı var.Məscidin döşəməsi torpaq və tavanı isə taxtadır və düzbucaqlı
formadadır.Tavan dörd taxta sütun üzərində dayanmaqdadır.Seyidin məzarı məscidin həyətində
yerləşir,lakin bu məscid 1937-ci ildən 1945-ci ilə qədər bağlanaraq taxıl anbarına çevrilmiş və
1988-ci ildə yerli əhalinin tələbi ilə yenidən açılmışdır.(Bax.Etibar əhədov İsabala
Xankişiyev.Boladi.Bakı-2003,səh.15.).Bu yer günümüzə qədər yerli sakinlər tərəfindən ziyarət
olunur.Məscid beş mişar daşı üzərində yerləşir və məscidin beş daşa qədər olan aşağı hissəsi
xüsusi rəngli mərmərlə qapanmışdır.Məscid divarlarının yuxarı hissəsi isə qırmızı metlaq-la
qapanmışdır.Məscidin sol tərəfdə bir qəhvəyi rəngdə plastik qapı,ondan sonra qəhvəyi rəngdə
iki plastik pəncərə,ondan sonra ağac materialından panorama və daha sonra isə yenə qəhvəyi
rəngdə iki plastik pəncərə yerləşir.Məsidin sol tərəfdə yerləşən plastik qapının üzərində kiçik
həcmli baxmaca var.Məscid pəncərələrinin hündürlükləri 1,40 metr,eni isə 80 sm-dir.Qapının
hündürlüyü isə 2,5 metr və eni isə 80 sm.dir.Məscidin giriş hissəsində yerləşən panoramanın
önündə bir dirək və bir giriş pilləkəni var və bu pilləkənin 4 pilləsi var.Məscidin damı yaşıl
məxməri dam örtüyü ilə örtülmüşdür və məscidin damında azan vermək üçün günbəz
var.Məscidin içərisi iki hissəyə ayrılmışdır və ortada şəbistan yerləşir.Məscidin tavanı yerli
ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Abidənin invertar nömrəsi 4833,sistem kodu isə
AJA004635-dir

Şəkil.Boladi kənd Siyo səydi məçit(Qara seyid məscidi).20.05.2018
10.Cil kən )məscidi.Cil kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lənkəran
rayonunun Cil kəndində yerləşir.Cil kəndində
hazırki məscid 1903-cü ildə təmir olunmuş ,lakin
mənbələrə əsasən demək olar ki Cil kəndi ərazisində
1870-ci illərdə məscid olmamışdır.Çünki Rusiya
imperiyasının 1870-ci ilə aid olan təqvimində
Lənkəran qəzasındakı məscidlər haqda verilən
siyahıda Cil kəndində məscidin olmadığı
göstərilir.Fikrimcə Cil kəndində sözü gedən
dövürdə məscidin olmamasına səbəb
kənd
camaatının istər məhərrəm aylarında ,istərsə də
68

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
digər aylarda ziyarət etmək üçün məhz Seyid xəlifə ocağına üz tutmasıdır.Elə bu səbəbdən də
kənddə uzun müddət məscid olmamış və tikilməmişdir.Hazırki məscidin həyətyanı sahəsi 300
kv.metr,iç sahəsi isə 18x8 metrdir.Cil məscidi formaca düzbucaqlı şəklindədir və başdan-başa
qırmızı kərpiclə inşa olunub.Məscidin damı kirəmitlə örtülüb,məscid,hündürlüyü 1 metr olan
səki üzərində yerləşir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadandır.Tavan düzbucaqlı
formazdadır və 5 taxta sütun üzərində dayanıb.Cil məscidinin iki giriş qapısı var və qapılar
taxtadan düzəldilib və hamısı tağvari formadadır.Məscidin həyətinə asfalt döşənib.Cil məscidi
sovetlər dönəmində anbar kimi istifadə olunub.1994-cü ildə burada təmir işləri aparılıb.Lkin
2013-cü ildə yenidən qurularaq bərpa edilmiş,yüksək səviyyədə şərait yaradılaraq dindarların
istifadəsinə vrilmişdir.Məəscidin ibadət zalı 160 kv metrdir, və sol tərəfində hnüdürlüyü 19 metr
olan minarə var.Məscidin invertar nömrəsi № 4839,sistem kodu AJA004641 –dir.Şəkil.Cil
məscidi.
11.Çay fabriki.Çay fabriki məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran rayonunun İstisu
qəsəbəsi ərazisində yerləşir.Çay fabriki kənd məscidi düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü
40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları çöl tərəfdən əhənglə suvanmışdır.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə dörd ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca
məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan
qorumaq üçün 6 ədə dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.
12.Darquba kənd məscidi.Darquba kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lənkəran rayonunun Darquba kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf
edir.Rusiya imperiyasının hərbi dəftərxanasındakı 1856-1870-ci illərə aid sənədlardə Darquba
məscidi haqda belə yazılır: “Darğa oba” kəndi Bakı Quberniyasının Lənkəran qəzasında, qəza
mərkəzindən 4 verst aralıda,Bəşərü çayının qolayırıcında yerləşir.Biləsər kəndində 40 ev var və
bu kənddə ümumilikdə ,108 kişi və 86 qadın yaşayır.Kənd əhalisinin hamısı Talış millətindəndir
və Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.Kənddə bir məscid var və kənd sakinləri
məhərrəm aylarında məscidə gəlir,ziyarət edir və orada imam Hüseyn ehsanı verir.(Bax:Списки
Населенных
месть
Российской
империи
по
Кавказскому
краю.Бакинская
губерния.LXV.Тифлись-1870.№695,стр.35).Darquba
məscidin
iç
sahəsi
13x7
metrdir.Düzbucaqlı forma-ya malik olan məscid bişmiş kərpicdən tikilmişdir və məscidin
divarlarının qalınlığı 0,60 metrdir.Məscidin hündürlüyü 1,20 metr olan səki üzərində
yerləşib,səki və ərtafı daş piltələrlə döşənib.Məscid damının örtüyü qırmızı kirəmitdəndir və
ibadət zalına iki giriş qapısı
qoyulub və onlar taxtadan düzəldilməklə tağvari
formadadır.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadır,tavan düzbucaqlı olmaqla üç taxta
sütun üzərində dayanır.Məscidin pəncərələri də tağvari formadadır.Qadınlar şöbəsi məscidin
birinci və ikinci mərtəbəsində yerləşir,ümumi sahəsi 42 kv.metrdir.Metrdir.Darquba məscidi
kənd ağsaqqallarının təşəbbüsü ilə kənd camaatı tərəfindən tikilmişdir.Sovetlər dönəmində bir
müddət anbar kimi istifadə olunub.Lakin 1965-ci ildə burada təmir-bərpa işləri aparılıb.1987-ci
ildə isə yenidən fəaliyyətə başlamışdır.Məscidin nömrəsi № 4819,sistem kodu – AJA004621 –
dir.
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13.Digah(Diqo)kənd
məscidi.Digah
kənd
məscidi
yerli
əhəmiyyətli
memarlıq
abidəsidir.Məscid Lənkəran rayonunun Digah
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Rusiya imperiyasının hərbi
dəftərxanalarındakı 1856-1870-ci illərə aid
sənədlardə Digah(Diqo) məscidi haqda belə
yazılır:Digah
kəndi Bakı Quberniyasının
Lənkəran qəzasında,qəza mərkəzindən 2 verst
qərbdə ,quyuların yaxınlığında,Şilavar kəndi
qonşulu-ğunda yerləşir.Digah kəndində 3 ev var
və bu kənddə ümumilikdə,7 kişi və 9 qadın
yaşayır.Kənd
əhalisinin
hamısı
Talış
millətindəndir və Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.Kənddə məscid yoxdur və
var kənd sakinləri məhərrəm aylarında qonşu kəndlərdəki məscidə gedir,ziyarət edir və orada
imam Hüseyn ehsanı verir.(Bax:Списки Населенных месть Российской империи по
Кавказскому краю.Бакинская губерния.LXV.Тифлись-1870.№ 705,стр.35).Digah məscidi
kəndin ortasında,yolun sağ tərəfində yerləşir.Digah məscidi 5 mişar daşı üzərində
tikilmişdir.Məscidin iç sahəsi 13x7 metr,həyətyanı sahəsi 800 kv.metrdir və düzbucaqlı formada
olmaqla bişmiş kərpiclərdən tikilib.Məscidin iki giriş qapısı(sağ və sol) var və hər iki giriş qapısının hündürlüyü 3 metrdir.Bu giriş qapıları taxta materiallarından yerli ustalar tərəfindən
xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Qapıların üst hissəsi şərq memarlığı üslubunda dai-rəvi
formadadır.Pilləkənlər daş materiallarındandır və üzəri xüsusi qalın metlaqlarla örtülmüşdür.Hər
iki pilləkənin üstü xüsusi dəmir dirəklər üzərində duran
dəmir dam örtüyü ilə
hörülmüşdür.Həmən dəmir örtüklərin qarşı hissəsi xüsusi naxışlarla bəzədilmişdir.Digah
məscidinin ön hissəsində iki böyük və enli pəncərə var və bu pəncərələrin eni 2 metr,hündürlüyü
isə 3 metrdir.Ümumiyyətlə digah məscidinin 5 pəncərəsi var və bu pəncərələr tağvari
formadadır.Bundan əlavə
məscidin hər iki yan tərəfində iki,toplam dörd
pəncərə
var.Ümumiyyətlə Digah məscidinin 6 böyük və enli pəncərələri var.Məscidin dam örtüyü
kirəmitdəndir.Məscid damının yuxarı hissəsində azan vermək üçün dördkünc formada
hündürlüyü 1,5 metr olan minarə var və bu minarə güldəstə formasındadır.Məscidin ön
hissəsindəki iki pəncərə arasında xüsusi üslubda daşlardan memarlıq dekarasiyaları
hörülmüşdür.Digah məscidi digər kənd məscidləri kimi ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Belə
ki,sol tərəfdəki kiçik hissə qadınlara,sağ tərəfdəki böyük hissə isə kişilərə məxsusdur.Məscidin
ortasında şəbistan yerləşir.Bundan əlavə məscidin kişilər tərəfdən giriş pilləkəninin hər iki
tərəfində taxta materiallarından düzəldilmiş ayaqqabı rəfləri yerləşir.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxtadandır və minbəri taxta materialından olmaqla beşpilləlidir.Məscid
divarların-ın qalınlığı 0,50 metrdir və qadınlar şöbəsi ibadət zalına birləşib,arakəsməsi şəbəkə
ilə işlənib.Qadınılar şöbəsi iki mərtəbədən ibarətdir və sahəsi 7x2,5 metrdir.Məscid öz ilkin
formasını günümüzə qədər qorumaqdadır.Sovetlər dönəmində anbar kimi istifadə olunub və
1988-ci ildə onun anbar kimi istifadə olunmasına son qoyulub.1993-cü ildə təmir-bərpa işləri
aparılaraq məscid abadılaşdırılıb.Məscidin invertar nömrəsi № 4835,sistem kodu – AJA004637 –
dir.Şəkil.Digah kənd məscidi.22.10.2016
14.Diryan(Dıryon)kənd məscidi.Dıiryan kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lənkəran rayonunun Diryan kəndi ərazisində yerləşir.Diryan kənd məscidi düzbucaqlı formada
olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları çöl tərəfdən əhənglə
suvanmışdır.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən
xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə dörd ədəd pəncərə və bir cüt qapı
var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini
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yağışdan qorumaq üçün 6 ədə dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscidin invertar nömrəsi №
4844,sistem kodu AJA004646 –dır.
15.Daşdatük məscidi.Daşdatük məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran rayonunun
Daşdatük kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin XX əsrdə tikilmişdir.Beləki,Daşdatük kəndində
köhnə məscid olmuşdur və kənd sakinləri ilk zamanlar bbu köhnə məsciddən həm məscid kimi
,həm də,ziyarətgah kimi istifadə etmişlər.Lakin köhnə məscid yer üstündə yerləşridi və çox dar
bir alana sahib idir.Belə ki,köhnə məscidin bir kiçik taxta qapısı və 3 kiçik həcmli taxta pəncərəsi
var idi.Qapıların hündürlüyü 1,80 metr,pəncərələrin ölçüsü isə 1,20 sm idi.Məscidi döşəməsi
yerlə bir olduğundan uzun müddət həsir sərmişlər.Daşdatük məscidi Lənkəran rayonunun
Daşdatük kəndi ərazisində yerləşir.Daşdatük kənd məscidi 12 ci imam adını daşıyır,4 Aprel 2015
də binövrəsi qazılıb, 20 Sentyabr 2016 də istifadəyə verilib, Təşəbbüs və təşkilatçı bir sıra imanlı
insanlar.Abidənin invertar nömrəsi AZ4235-dir

Şəkil.Daşdatük kənd köhnə məscidi (1995-ci ilə qədər).Şəkil.Daşdatük kənd yeni məscid.(1995ci ildə tikilmişdir)
16.Əşlə kənd məscidi.Əşlə kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və məscid Lənkəran
rayonunun Əşlə kəndi ərazisində yerləşir.Əşlə kənd məscidi düzbucaqlı formada olmaqla
hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları çöl tərəfdən əhənglə
suvanmışdır.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən
xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə dörd ədəd pəncərə və bir cüt qapı
var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini
yağışdan qorumaq üçün 6 ədə dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
örtülmüşdür.
17.Gərmətük qəsəbə məscidi.1830.Gərmətük qəsəbə məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir və Gərmətük qəsəbəsi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilməsi XIX əsrə,yəni 1830-cu
ilə təsadüf edier.Rusiya imperiyasının hərbi dəftərxanalarındakı 1856-1870-ci illərə aid
sənədlərdə Gərmətük məscidi haqda belə yazılır: “Gərmətük kəndi Bakı Quberniyasının
Lənkəran qəzasında, qəza mərkəzindən 5 verst aralıda,Lənkəran çayının qolayırıcında yerləşir.
Gərmətük kəndində 106 ev var və bu kənddə ümumilikdə ,336 kişi və 297 qadın yaşayır.Kənd
əhalisinin hamısı Talış millətindəndir
və Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.Kəndd bir məscid var və kənd sakinləri məhərrəm aylarında məscidə gəlir,ziyarət edir
və orada imam Hüseyn ehsanı verir.(Bax:Списки Населенных месть Российской империи по
Кавказскому краю..Бакинская губерния LXV.Тифлись-1870.№ 701,стр.35).Belə ki,mənbələrə
görə Gərmətük məscidi 1830-cu ildə kənd camaatı tərəfindən tikilmişdir.O zamanlar Gərmətük
kəndinin camaatı,uşaqlı-qocalı məscidin tikilməsində öz əməyini əsirgəməmişlər.Məscidin
binövrəsinin kim tərəfindən qoyulması məsələsi meydana çıxmışdır.Bu mubahisəli məsələni həll
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etmək üçün ağsaqqallara muraciət etmişlər.O zamankı qaydalara görə məscidin binövrəsi
əməlisaleh adam tərəfindən qoyulmalı imiş.Ona görə də,bu işi kəndin o zamankı əməlisaleh
adamı sayılan Ağahüseyn Məmmədhüeyn oğluna həvalə etmişlər.Ağahüseyn Məmmədhüseyn
oğlu bu işi sevə-sevə görüb bitirmişdir.O, 100 yaşdan çox ömür sürmüş və 1916-cı ildə vəfat
etmişdir.Lakin övladları olmamışdır.Onun öz vəsiyyətinə görə,onu məscidin sol tərəfindəki
pilləkəninin altında dəfn etmişlər.Sağ tərəfdəki pilləkənin altında isə Kərbəlayi İbad Lütfi oğlu
dəfn edilmişdir.O,1932-ci ildə vəfat etmişdir.Gərmətük məscidi əvvəllər bir otaqdan ibarət
olmuşdur.Onun sağ tərəfində,təxminən 3-4 metr enliyində,məhəccərlə iki mərtəbədən ibarət
arakəsmə düzəldilmişdir.Onun birinci mərtəbəsi mətbəx üçün ayrılmışdır.İkinci mərtəbəsi
qadınlar üçün nəzər-də tutulmuşdu.Məscidin qadınlar olan hissəsinə yalnız sol tərəfdəki
pilləkəndən girmək olurdu.Məscidin mehrabı onun cənub tərəfində olmuşdur.Dördpilləli
məhəcərli minbər bu oyuğa yerləşmədiyindən mehrabın yanında divara söykənmiş,üzü şimala
tərəf qoyulmuşdur.O zamanlar molla moizə oxumaq üçün o minbərə çıxarmış.Gərmətük
məscidinin hər iki tərəfində daş pilləkənlər olmuşdur.Məscidin həyətindən kənd qəbiristanlığına
kimi istifadə olunurdu.Həyətdən su çıxdığına görə qəbiristanlıq çay qırağına,hündür yerə
köçürülmüşdür.Gərmətük kənd məscidi 1930-cu ildə dindarların əlindən alınaraq bağlandı.Lakin
1934-cü ildə yelkənli gəmi üçün ip hazırlanan zavoda istifadə üçün verildi.Böyük vətən
muharibəsi dövründə həmin bina Sovet ordusu əsgərlərinin yataqxanasına çevrildi.Muharibədən
sonrakı illərdə kənd istehlak cəmiyyətinin anbarı kimi istifadə edildi.1975-ci ildə tarixi abidə
kimi təmir edilərək sovxoz kiyabxanasının istifadəsinə verildi.1980-cı ildə isə məscid
zavod,kazarma,anbar və nəhayət kitabxana kimi istifadə olunub.Azərbaycan müstəqillik
qazandıqdan sonra məscid yenidən dindarların üzünə açıldı.Məscidin həyətyanı sahəsi 700
kv.metr,iç sahəsi 10x22 metrdir.Məscid əsasən bişmiş qırmızı kərpiclə tikilib və divarların
qalınlığı 60 sm-dir.Məscidin damı qırmızı kirəmitlə örtülüb və güldəstə formada olan günbəzi
dördgüşəlidir.Döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadandır və məscidin tavanı beş taxta dirək üzərində
dayanıb.Məscidin 3 qapısı var və onlar taxta materialındandır.Məscidin minbəri taxtadan
olmaqla şəbəkə ilə işlənib və mehrabın divarının içindədir,sadə formalıdır.Məscidin qadın şöbəsi
ikimərtəbəlidir və ikinci mərtəbədə kişilər şöbəsindən taxta şəbəkə ilə ayrılıb.Abidənin invertar
nömrəsi 4815,sistem kodu AJA004617-dir.

Şəkil.Gərmətük köhnə məscid.
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18.Girdəni (Qırdəni)kənd məscidi.Girdəni kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lənkəran rayonunun Girdəni kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf
edir.İlk məscidin əsası 1870-ci ildə qoyulmuşdur
,lakin o köhnə məscid 1912-ci ilə qədər fəaliyyət
göstərmişdir.1912 –ci ildə tikilən yeni məscidin
həyətyanı sahəsi 300 kv.metr,iş sahəsi isə 20x8
metrdir..1912–ci ildə tikilən yeni məscidin həyətyanı
sahəsi 300 kv.metr,iş sahəsi isə
20x8
metrdir.Məscidin
damı
qırmızı
kirəmitlə
örtülüb.Güldəstə formasında olan günbəzi dördgüşəlidir və hər bir güşədə gözlük qoyulub.Məscidin
döşəməsi torpaq ,tavanı isə taxtadandır.tavan 4 azbest boru üzərində dayanmaqdadır.Məscidin iç
divarları qum-siment məhlulu ilə suvanıb.Məscidin hər bir tərəfi 1,80 metr eninə daş piltə ilə
döşənib.Həyətyanı sahəsi isə asfaltlanıb.1997-ci ildə kənd camaatının vəsaiti hesabına burada
yardımçı otaq inşa edilib,həyətdə quyu qazılıb və habelə həyətyanı sahə mişar daşları ilə hasara
alınıb.Məscid sovetlər dönəmində anbar kimi istifradə olunub.Lakin 1988-ci ildə kənd
camaatının yenidən təşəbbüsü ilə məsciddə yeniddən təmir-bərpa işləri aparılıb və məscid
fəaliyyətə başlayıb. Girdəni məscidi dörd mişar daşı hündürlüyündə tikilmişdir.Məscidin üç
giriş qapısı və səkkiz pəncərəsi var.Bu giriş qapıları ağac materialından olmaqla hündürlüyü 2
metr və eni isə 1 metrdir.Məscidin divarları qırmızı bişmiş kərpicdən olmaqla yerli ustalar
tərəfindən bətkəşlənmişdir.Məscidin damı qırmızı kirəmitdəndir və damda azan vermək üçün
dördkünc günbəz var.Məscidin önündə və yan tərəflərində eyni ölçüdə və ağac materialından
olan hündür pəncərələr var.Məscidin içərisi iki hissəyə bölünmüşdür.Məscid tavanı ağac
materialından xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscid,hündürlüyü 50 sm olan səki üzərində yerləşir
və məscidinin iki giriş qapısı olmaqla iki giriş pilləkəni də mövcuddur.Bu pilləkənlərin üç pilləsi
var və bu pilləkənlər mişar daşlarındandır.Məhərrəm aylarında məsciddə imam Hüseyn
tənziyyəsi qurulur və ehsanat verilir.Məscidin nömrəsi № 4824,sitem kodu – AJA004626 –
dır.Şəkil.Girdəni kənd məscidi.
19.Göyşaban(Olxovka)
kən
məscidi.Yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsi.Məscid Lənkəran
rayonunun
Olxovka
kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf
edir.Rusiya
imperiyasının
hərbi
dəftərxanalarındakı 1856-1870-ci illərə aid
sənədlərdə Qəmişavan məscidi haqda be-lə
yazılır:Qəmişavan kəndi Bakı Quberniyasının
Lənkəran qəzasında, qəza mərkəzindən 6 verst
aralıda,Bəşərü
çayının
qolayırıcında
yerləşir.Biləsər kəndində 47 ev var və bu kənddə
ümumilikdə 196 kişi və 143 qadın yaşayır.Kənd
əhalisinin hamısı Talış millətindəndir və Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.Kəndd
bir məscid var və kənd sakinləri məhərrəm aylarında məscidə gəlir,ziyarət edir və orada imam
Hüseyn ehsanı verir.(Bax:Списки Населенных месть Российской империи по Кавказскому
краю.Бакинская губерния .LXV.Тифлись-1870. № 707,стр.35).Göyşaban məscidi düzbucaqlı
formaya malik olmaqla başdan-başa bişmiş kərpicdən tikilib və məscid binasının hündürlüyü 1
metr olan səki üzərindədir.Məscidin damı kirəmitlə örtülüb və Güldəstə formasında olan günbəzi
dördgüşəli olmaqla.dəmir təbəqə ilə işlənmişdir.Göyşaban kənd məscidinin döşəməsi torpaq
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,tavanı isə taxtadandır.Tavan dörd dəmir borudan olan sütunun üzərində dayanıb.Sovetlər
dövründə anbar kimi istifadə olunan məscid 1989-cu ildən yenidən bərpa edilib fəaliyyətə
başlamışdır.Məscidin nömrəsi № 4823,sistem kodu – AJA004625 –dir.Şəkil.Göyşaban kənd
məscidi.
20.Gəgiran kənd məscidi.Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir və Lənkəran rayonunun
Gəgiran kəndi ərazisində yerləşir.Bu məscidin
tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Rusiya
imperiyasının hərbi dəftərxanalarındakı 18561870-ci illərə aid sənədlardə Gəgiran(Kikeranı)
məscidi haqda belə yazılır:Gəgiran kəndi Bakı
Quberniyasının Lənkəran qəzasında, qəza
mərkəzindən
30
verst
aralıda,diryan
çayınınsahilində yerləşir.Gəgiran kəndində 21
ev var və bu kənddə ümumilikdə ,90 kişi və 77
qadın yaşayır.Kənd əhalisinin hamısı Talış
millətindəndir
və Məhəmmədi dininin şiə
təriqətinə mənsubdurlar.Kənddə bir məscid var və kənd sakinləri məhərrəm aylarında məscidə
gəlir,ziyarət edir və orada imam Hüseyn ehsanı verir.(Bax:Списки Населенных месть
Российской империи по Кавказскому краю.Бакинская губерния.LXV.Тифлись-1870,№
723,стр.35.)..Lakin o məscid bir müddət sonra sırdan çıxır.Köhnə məscidin yerində 1914-cü
ildə Gəgiran kəndinin kəndxudası Kərbəlayi Mirzəhəsənin təşəbbüsü ilə tikilmişdir.Məscid
əsasən çiy kərpiclərdən tikilmişdir.Məscidin tikilməsində bütün kənd camaatı iştirak edir və
məscid yerli ustalar tərəfndən tikilmişdir.Gəgiran məscdinin qalınlığı 80-90 sm-dir.Divarların
hündürlüyü isə 2,5 metrdir.Lakin Gəgiran məscidinin əsas bənnası Lerikdən olmuşdur,adı isə
məlum deyil.Gəgiran məscidi yolun
kənarında yerləşir.Məscid ağ rəngli əhənglə
əhənglənmişdir.Məscidin sol və sağ tərəflərində toplunm 4 ədəd göy rəngdə dördkünc pəncərə
var və bu pəncərələr eyni ölçüdə olmaqla hündürlüyü 1,5 metr,eni isə 1 metrdir.Məscidin ön
hissəsində eyni ölcüdə iki ağ rəngdə taxta qapı var və bu qapıların hündürlüyü 2 metr,eni isə 1
metrdir.Məscid qapılarının yuxarı hissəsində iki şüşə pəncərə var.Məscidin ön tərəfində də eyni
ölçüdə iki dördkünc pəncərə var.Məscidin həyətində 1əbirsanlıq1 var.Məscidin damı şifir
materialındanır və məscidin sol tərəfdəki giriş qapısı üzərində dəmir dirəklər üzərində dam
qurulmuşdur.Məscidin damında isə dördkünc mehrab var və o mehrabdan azan verilir.Məscidin
sol qapısının yanında kiçik tablo var və o tablo üstündə məscidin invertar nömrəsi və XX əsrə
aid olduğu yazılır. Abidənin nömrəsi № 4820,sistem kodu – AJA00622 – dir Şəkil .Gəgiran
kənd məscidi.2018.
21.Hirkan qəsəbə məscidi.Hirkan qəsəbə məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Hirkan qəsəbəsi
ərazisində yerləşir.Hirkan məscidi ,qəsəbənin ortasında,yolun sağ tərəfində yerləşir.Hirkan
məscidi 5 mişar daşı üzərində tikilmişdir.Məscidin iç sahəsi 13x7 metr,həyətyanı sahəsi 800
kv.metrdir və düzbucaqlı formada olmaqla bişmiş kərpiclərdən tikilib.Məscidin iki giriş
qapısı(sağ və sol) var və hər iki giriş qa-pısının hündürlüyü 3 metrdir.Bu giriş qapıları taxta
materiallarından yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Qapıların üst hissəsi şərq
memarlığı üslubunda dai-rəvi formadadır.Pilləkənlər daş materiallarındandır və üzəri xüsusi
qalın metlaqlarla örtülmüşdür.Hər iki pilləkənin üstü xüsusi dəmir dirəklər üzərində duran
dəmir dam örtüyü ilə hörülmüşdür.Həmən dəmir örtüklərin qarşı hissəsi xüsusi naxışlarla
bəzədilmişdir.Digah məscidinin ön hissəsində iki böyük və enli pəncərə var və bu pəncərələrin
eni 2 metr,hündürlüyü isə 3 metrdir.Ümumiyyətlə Digah məscidinin 5 pəncərəsi var və bu
pəncərələr tağvari formadadır.Bundan əlavə məscidin hər iki yan tərəfində iki ,toplam dörd
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pəncərə var.Ümumiyyətlə Hirkan qəsəbə məscidinin 6 böyük və enli pəncərələri var.Məscidin
dam örtüyü kirəmitdəndir.Məscid damının yuxarı hissəsində azan vermək üçün dördkünc
formada hündürlüyü 1,5 metr olan minarə var və bu minarə güldəstə formasındadır.Məscidin ön
hissəsindəki iki pəncərə arasında xüsusi üslubda daşlardan memarlıq dekarasiyaları
hörülmüşdür.Hirkan məscidi digər kənd məscidləri kimi ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Belə
ki,sol tərəfdəki kiçik hissə qadınlara,sağ tərəfdəki böyük hissə isə kişilərə məxsusdur.Məscidin
ortasında şəbistan yerləşir.Bundan əlavə məscidin kişilər tərəfdən giriş pilləkəninin hər iki
tərəfində taxta materiallarından düzəldilmiş ayaqqabı rəfləri yerləşir.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxtadandır və minbəri taxta materialından olmaqla beşpilləlidir.Məscid
divarlarının qalınlığı 0,50 metrdir və qadınlar şöbəsi ibadət zalına birləşib,arakəsməsi şəbəkə ilə
işlənib.Qadınılar şöbəsi iki mərtəbədən ibarətdir və sahəsi 7x2,5 metrdir.
22.Havzava(Havzə-və,Havzavudə)kənd
məscidi.Havzava kənd
məscidi
yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lənkəran
rayonunun
Havzava
kəndi
ərazisində
yerləşir.Havzava məscidinin tikilmə tarixi XX
əsrə aiddir,lakin mənbələrə görə Havzava
kəndində məscid hələ XIX əsrdə də qədim bir
məscid mövcud olmuşdur.O,məscidin harada
yerləşdiyi məlum deyil.Rusiya imperiyasının
hərbi dəftərxanalarındakı 1856-1870-ci illərə aid
sənədlardə Hav-zava məscidi haqda belə
yazılır:Havzava kəndi Bakı Qu-berniyasının
Lənkəran qəzasında, qəza mərkəzindən 12 verst aralıda,Havzava çayının qaynar bulaqlara
töküldüyü yerdə yerləşir.Havzava kəndində 12 ev var və bu kənddə ümumilikdə ,48 kişi və
39`qadın yaşayır.Kənd əhalisinin hamısı Talış millətindəndir və Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.Kənddə qaynar bulaqlardan 4 verst aralıda məscid var və kənd sakinləri
məhərrəm aylarında məscidə gəlir,ziyarət edir və orada imam Hüseyn ehsanı verir.(Bax:Списки
Населенных месть Российской империи по Кавказскому краю.Бакинская губерния .LXV
Тифлись-1870. № 708,стр.36).Lakin Havzava kəndindəki hazırki məscidin binövrəsi 1995-ci
ildə qoyulub,iç sahəsi 8x18 metrdir.Məscid yol kənarında yerləşir və başdan-başa mişar daşı ilə
tikilib.Formaca düzbucaqlıdır və damı kirəmitlə örtülüb.Məscidin iki giriş qapısı və altı
pəncərəsi var.Qapı və pəncərələr taxtadan düzəldilib tağvari formadadır.Məscidin mehrabı
divarın içindədir.Döşəmədən tavanadək hündürlüyü 3,5 metrdir.Havzava məscidi yerdən
hündürlüyü 1 metr olan səki üzərində yerləşir.Havzava kəndinin hal-hazırki məscidinin invertar
nömrəsi № 4825,sistem kodu AJA004627 – dir.Şəkil.Havzava kənd məscidi.
23.Horavenc
kənd məscidi.Horavenc kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli
tikilidir.Məscid
Lənkəran rayonunun Horavenc kəndi ərazisində
yerləşir.Bu məscid 2004-cü ildə tikilməyə
başlanılmış və 2005-ci ildə inşaat bitəndən sonra
istifadəyə verilmişdir.Bu məscidin tikilməsində
Hopravenc kənd sakini Kərbəlayi Qənbər adlı
şəxsin rolu böyükdür.Belə ki,uzun illər Horavenc
kəndində məscid olmadığından kənd camaatı
namazlarını evlərində qılsalar da,məhərrəm
aylarında imam Hüseyn tənziyyəsini tutmaq
üçün qonşu kəndlərdəki məscidlərə üz tutmalı
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olurdular.Lakin bunu hamı edə bilmirdi,çünki,qonşu kəndlərə gediş-gəliş gündüz vaxtlarında
uyğun olsada ,gecələr bu çox çətin idi.Qış aylarında ümumiyyətlə böyük çətinlik yaranırdı.Belə
ki,onsuz da hələ yay aylarında yolları çətinliklə keçən kənd camaatı qış aylarında bunu edə
bilmirdilər.Çünki,Horavenc kəndindən qonşu kəndlərə gedən maşın yolu palçıqlı olur və yüngül
maşınların hərəkəti çətinləşirdi.Bütün bu problemi görən kənd sakini Kərbəlayi Qənbər kişi Bakı
şəhərinin Gənclik metrosu yanındakı şəxsi evini satarq onun pulu ilə Horavenc kəndində öz
hesabına məscid tikdirdi.Bununlada Horavenclilərin bu problemi həll oldu.Horavenc məscidi
qırmızı bişmiş kərpiclərdən yerli ustalar tərəfindən tikilmiş,sonra isə qırmızı kərpiclərin arası
kənd ustaları tərəfindən ağ bətkəş vurulmuşdur.Məscid 5 mişar daşı üzərində tikilmiş və
məscidin iki qapısı var, sağ və sol tərəfdə.Qapılar taxta materiallarından düzəldilmişdir.
Məscidin içi ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Bu hissələrdən biri kişilər üçün,digəri isə qadınlar
üçün nəzərdə tutulmuşdur.Elə bu səbəbdəndə məscidin iki qapısı var.Sol tərəfdəki qapı
qadınların girişi üçün,sağ tərəfdəki qapı isə kişilərin girişi üçündür.Qapıların hündürlüyü 3
metrdir və qapıların yuxarı hissəsi şərq memarlığı üülübunda yarımdairəvi(aypara-əks) formada
düzəldilmişdir.Məscidin ön tərəfdən iki böyük və enli pənəcərəsi var.Bu pəncərələrin
hündürlüyü 3 metr.eni isə 2 metrdir.Pəncərələr ağac materiallarından düzəldilmişdir.Pəncərələrin
üst hissəsi də qapılarda olduğu kimi yarımdairə formasındadır.Məscidin iki pilləkəni və hər
pilləkənin də dörd pilləsi var.Sol tərəfdəki pilləkənin məscidin içərisinə giriş hissəsinin sol
tərəfində hündürlüyü bir metr olan kərpic divar var və o divarın yanında ayaqqabı qoyan yer
var.Məscidin sağ və sol böyürlərində də,hər ikisində iki olmaqla ümumilikdə dörd pəncərə
var.Qarşıdakı pənəcərələrlə birlikdə məscidin 6 pəncərəsi var.Məscidin içərisində iki hündür
dirək var və bu dirəklər ağac materialları ilə hörülmüşdür.Məscidin tavanı da ağac materialları
ilə yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Horavenc məscidinin içərisində mehrab
var.Məscidin dam örtüyü dəmir materiallarından tikilmişdir.Məscidin damında mömünləri
namaza çağırmaq üçün azan verən yer və ya minarəni əvəz edən dördkünc və dəmir
materialından düzəldilmiş mehrab var.Məhərrəm aylarında kənd camaatı bu məsciddə imam
Hüseyn tənziyyəsini qeyd edir və ehsanat verir.Şəkil Horavenc kənd məscidi.16.06.2017.
24.Haftoni Qəsəbə məscidi.Haftoni qəsəbə
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran
rayonunu
Haftoni qəsəbəsi ərazisində
yerləşir.Əvvəllər Haftoni qəsəbəsində məscid
olmamışdır.Çün
ki,Haftoni
qədim
kənd
deyil.Haftoni qəsəbəsinin özünün qurulması
inqilabdan sonrakı dövürlərə təsadüf etdiyinə
görə sovet hakimiyyəti dövründə bu mümükün
olmamaımışdır.Lakin
məhərrəm
aylarında
camaat
evlərdə
qurulan
təkyələrə
yığışmışdırr.Haftoni qəsəbə məscidi HaftoniLənkəran
ana
şose
yolunun
Haftoni
qəbiristanlığı bərabərliyində ,sol tərəfdə
yerləşir.Məscidin tikilməsi Əmirov Mərdiəlinin adı ilə bağlıdır.Çünki Haftoni qəsəbə-sində
məscidin tikilməsinə səbəbkar odur.İstər materialların tədarük olunmasında ,istərsə də binanın
tikilməsində Mərdiəli kişinin əməyi və zəhməti böyükdür.Məscid binasının tikilməsində Haftoni
sakinlərindən Baxşiyev Əlixan,Baxşiyev Xeybər,Rzayev Seyfulla,Niyazov Xankişi,Rzayev
Məhərrəm,Şirvan kişi və başqaları olmuşlar.Məscid tikilib qurtardıqdan sonra Mərdiəli kişi
dünyasını dəyişmişdir.Bundan əlavə məsciddə Heybət kişinin əməyi də böyükdür.Belə ki,o
məscidin ağardılmasında iştirak etmiş,məscid üçün 3 ədəd çilçıraq və 200 ədəd boşqab,52 ədəd
piyalə,elektrik avadanlığı və sair almışdır.Məscidin ətrafında olan daş və dəmir hasarın tikilməsi
də Heybət kişinin adı ilə bağlıdır.Məscidin çöl hissəsindəki pilləkənin düzəldilməsində
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Mənsimov Mais,Əliyev Əlirzanın əməyi tanlmazdır.Haftoni məscidi beş daş üzərində qırmızı
bişmiş kərpiclərdən tikilmişdir.Məscidin hər iki yan tərəflərində iki ədəd,toplum dörd ədəd üç
xanalı hündür pəncərə yerləşir və pəncərələrin hündürlüyü 2,5,eni isə 1,60 sm dir.Məscidin ön
hissəsində isə dörd üçlaylı pəncərə var və bu pəncərələrin də ölcüsü digər pəncərələrin ölçüsü
ilə eynidir.Ümumiyyətlə Haftoni məscidinin bütün pəncərələrinin üst hissəsi orta əsr müsəlman
məscidlərində olduğu kimi yarımdairəvi aypara şəklindədəir.Məscidin qabaq tərəfində,sağ və
sol küncündə iki eyni ölçüdə giriş qapısı var və bu giriş qapılarının ətrafı qırmızı bişmiş
kərpiclərdən hörülmüşdür.Pilləkənlərin damı isə dəmir materialından yarımgünbəz
formasındadır və bu yarımgünbəzləriin qabaq hissəsində yarımgünəş təsfirləri vardır.Bundan
əlavə Haftoni məscidinin iki enli daş pilləkənləri vardır ki,bu da möminlərin məscidə rahat
girişini təmin edir.Ətrafı kərpiclə hörülmüş pilləkənlərin hər ikisinin sağ və sol hissələrində
50X40 ölçüsündə iki pəncərə,toplum dörd pəncərə yerləşir.Məscidin qırmızı kərpiclərinin arası
kənd ustaları tərəfindən qalın bətkəşlə hörülmüş və bu da məscidə xüsusi gözəllik verir.Məscid
pəncərələrinin yuxarı hissəsində,qarşı tərəfdə ağ kərpiclərdən 1990-cı il yazılmışdır ki,bu da
məscidin tikilmə tarixidir.Sonra isə şərq memarlıq üslubunda ağ kərpiclərdən xüsusi naxışlar
salınmışdır.Məscidin ön hissəsində ,hər iki pilləkənin arasında abdəst yeri vardır.Məscidin damı
kirəmitdəndir.Haftoni məscidinin içərisi xüsusi pərdələrlə iki hissəyə ayrılmışdır və az hissəsi
qadınlar üçün,çox hissə isə kişilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.Məscidin ortasında minbər
var.Bundan əlavə məscidin içində ağac materiallarından xüsusi ustalıqla yonulmuş 3 dirək
var.Məscid tavanı da,yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla ağac materialları ilə
hörülmüşdür.Məscidin həyətyanı sahəsi 1500 kv.metr,iç sahəsi 8X24 metrdir.Haftoni məscidi
forma etibarı ilə düzbucaqlıdır.Məscidin hündürlüyü 1,5 metr olan səki üzərində yerləşib.Məscid
kənd sakini molla Mərdiəlinin təşəbbüsü ilə tikilib.Haftoni məscidinin hal hazırkı axundu molla
Rza Rzayevdir.Rzayev Rza Haftoni qəsəbəsində doğlmmuşdur.O,Haftoni məktəbini bitirmiş və
sonra da dinlə məşğul olmuşdur.Hacı Rza DQDK-sinin Lənkəran şöbəsi tərəfində Haftoni
məscidinə axund təyin edilmişdir.Şəkil.Haftoni qəsəbə məscidi.24.03.2018-ci il.
25.Xolmili kənd məscidi.Xolmili kənd məscidi
yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lənkəran rayonunun Xolmili kəndində yerləşir
və 1888-ci ildə inşa edilib. Məscidin həyətyanı
sahəsi 800 kv.metr, iç sahəsi 22x10 metrdir.
Xolmili kənd məscidi düzbucaqlı formadadır və
qırmızı kərpicdən inşa olunur.Damı kirəmitlə
örtülüb.Döşəməsi kərpic,tavanı isə taxtadandır.
Tavan
beş
taxta
sütun
üzərində
dayanıb.Günbəzin hündürlüyü iki metrdir və
dörd guşəyə malikdir.Guşələr rəngli şüşələrlə
işlənib. Məscidin hündürlüyü beş metrdir.Lakin
Xolımili məscidi 1886-cı ildə açılmışdır.Xolmili məscidinin ilk axundu yaxın şərqdə dini təhsil
almış Məmmədəli Xəlilovdur. Məscidin həyətində hüseyniyyə binası da vardır.O, 1909-cu ildə
tikilib. Məscidin qarşı tərəfində vaxtilə burada mollalıq etmiş Molla Məhəmmədəlinin qəbri
yerləşib.Qəbir türbə şəklindədir.Molla Məhəmmədəli təhsili Nəcəfül-Əşrəfdə almış və müctəhid
dərəcəsinə çatmışdır.Xolmili məscidi 1937-ci ildən başlayaraq 1991-ci illərə qədər öz
fəaliyyətini dayandırmış və 1991-ci ildən yenidən fəaliyyətə başlamışdır.Xolmili məscidinin
hal-hazırkı axun-du Məşhədi İsa Əzizulla oğlu Əliyevdir.(Bax:Etibar Əhədov,Mirhaşım
Talışlı.Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti.Bakı-2014.səh.228.).Xolmili məscidi də digər məscidlər
kimi bişmiş kərpicdən tikilmiş və məscidi yerli ustalar tikmişdir.Xolmili məscidinin iki pilləkəni
və hər pilləkənin 8 pilləsi var.Bu pillələr daş materialından tikilmişdir.Məscid 7 mişardaşı
hündürlüyündə tikilmişdir.Məscidin ağac materialından iki dar giriş qapısı var və bu giriş
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qapılarının üst hissəsi günbəzvaridir.Məscidin ön hissəsində eyni ölçüdə,ağac materialından
xüsusi ustalıqla işlənmiş
pənəcər var.Bu pəncərələrin də yuxarı hissəsi
günbəzvaridir.Pəncərələrin Hündürlüyü 3,5 m.-eni isə 2 meetrdir.Qapıların da hündürlüyü 2,5
m.dir.Xolmili məscidinin yan tərəflərində də eyni ölçüdə ağac materialından iki pəncərə
var.Məscidin damı kirəmitdəndir və məscidin damında azan vermək üçün dördkünc minarə
var.Məscidin içərisi də digər məscidlər kimi ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Bu hissənin yarısı
kişilərə,yarısı da qadınlara aiddir.Bundan əlavə məscidin içərisində bir neçə sütun var ki bunlar
da məscidin tavanını saxlayır.Məscidin tavanı ağac materialından olmaqla xüsusi ustalıqla
işlənmişdir.Məscidin ön tərədində mişar daşlarındann kiçik tikili var və bu tikilinin damı dəmir
materialındandır.Məscidin həyətində Hüseyniyyə binası var və bu bina hicri-qəməri təqvimi ilə
13287-ci ildə tikilib.Məscidin qarşı tərəfində vaxtı ilə burada mollaıq etmiş Mola
Məhəmmədəlinin qəbri yerləşir.Bu qəbir türbə şəkilindədir.Molla Məhəmməd-əli öz təhsilini
Nəcəf-Əşrəfdə almış və müctəhid dərəcəsinə çatmışdır.Abidənin nömrəsi № 4818,sistem kodu
AJA004620 – dir.Şəkil.Xolmili kənd məscidi.

26.Xarxatan kənd məscidi.Xarxatan məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənlkəran
rayonunun
Xarxatan
kəndi
ərazisində
yerləşir.Xarxatan
kəndində
hələ
qədim
dövürlərdən məscid olmuşdur.Lakin bu məscid
haqda heç bir məlumat yoxdur.Beləki Xarxatan
kəndində XIX əsrdə iki məscid olduğu haqda
rus mənbələrində məlumata rast gəlirik.Rusiya
imperiyasının hərbi dəftərxanalarındakı 18561870-ci illərə aid sənədlardə Xarxatan məscidi
haqda belə yazılır:Xarxatan kəndi Bakı
Quberniyasının Lənkəran qəzasında, qəza mərkəzindən 17 verst aralıda,Boladi çayının sahilində
yerləşir.Xarxatan kəndində 21 ev var və bu kənddə ümumilikdə,65 kişi və 62 qadın yaşayır.Kənd
əhalisinin hamısı Talış millətindəndir
və Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə
mənsubdurlar.Kənddə iki məscid var və kənd sakinləri məhərrəm aylarında məscidə
gəlir,ziyarət edir və orada imam Hüseyn ehsanı verir.(Bax:Списки населенных месть
Российской империи по Кавказскому краю.Бакинская губерния.LXV.Тифлись-1870.№
720,стр.35).Belə ki,mənbədə adları çəkilən məscidlərin heç biri günümüzə qədər
qalmamışdır.Hazırki məscidnin tikintisinə 1990-cı ildə başlanılmış və 1995-ci ildə
bitirilmişdir.Hazırki məscidin həyətyanı sahəsi 120 kv.metr,iç sahəsi isə 10x24 metrdir.Məscidin
damı kirəmitlə işlənib,minbəri taxtadan olmaqla dördpilləli,döşəməsi bişmiş kərpic,tavanı isə
taxtadandır.Məscidin tavanı düzbucaqlı formada olmaqla 3 ədə dəmir boru sütun üzərində
dayanıb.Döşəmədən tavanadək hündürlüyü 4 metrdir.Məscidin iki giriş qapısı var və ətrafı daş
piltələrlə döşənib.İbadət zalında 6 pəncərə qoyulub və pəncərələr şəbəkə ilə işlənib.Pəncərələrin
şəbəkə hissəsində aypara və səkkizgüşəli ulduz rəmzi də qoyulub.Məscid hündürlüyü 1,70 metr
olan səki üzərində yerləşib və iç divarları sement məhlulu ilə suvanıb.Məscid kənd sakinlərinin
şəxsi vəsaiti hesabına tikilib.Xarxatan məscidi 7 mişar daşı hündürlüyündə tikilmişdir.Məscididn
divarları qırmızı bişmiş kərpicdən hörülmüşdür.Məscidin tikintisində yerli ustalarla yanaşı sadə
xalq da,hamı bir nəfər kimi iştirak etmişdir.Bundan əlavə məscdin qırmızı kərpicləri arası ağ
bətkəşlə bətkəşlənmişdir.Xarxatan məscidinin iki giriş qapısı(sağ,sol) var.Hər iki giriş qapısı
taxta materiallarından xüsusi ustalıqla şərq memarlığı üslubunda oyulmuşdur.Məscidin hər iki
qapısının üst hissəsi günbəzvaridir və hər ikisinin hündürlüyü 3 m.dir.Məscidin ön tərəfində iki
böyük və enli taxta pəncərə var.Bu pəncərələr ağac materialından xüsusi ustalıqla işlənib
hazırlanmış və hər ikisinin hündürlüyü 3m,eni isə 2 metr dir.Məscidin yan tərəflərində də eyni
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ölçüdə taxta pəncərələr var.Məscidin içərisi iki hissəyə ayrılmışdır,kişilər və qadınlar üçün.Məscidin ortasında ağac
materialından dirəklər var və bu dirəklər tavanı saxlayır.Məscidin tavanı xüsusi ustalıqla ağac materialından
hörülmüşdür.Xarxatan məscidnin iki pilləkəni var və bu pilləkənin hər birirnin 6 pilləsi var.Pilləkənlərin üstü dəmir
dirəklər üzərində dəmir dam hörülmüş,əsas dam örtüyü kirəmitdəndir.Məscidin damında azan vermək üçün minbər
var və qabaqda iki,hər böyürünün hər ikisində 2 və toplam 6 taxta pəncərəsi var.Şəkil.Xarxatan kənd məscidi.

27.İstisu(Kirov) qəsəbə”Əhli beyt “ məscidi.İstisu qəsəbə məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Lənkəran rayonunun İstisu qəsəbəsi ərazisində yerləşir..Məscid 2007-ci il mart ayının 23 –də
istifadəyə verilmişdir.İstisu qəsəbə məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan
səki üzərində yerləşir.Məscid divarları çöl tərəfdən əhənglə suvanmışdır.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə dörd ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca
məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan
qorumaq üçün 6 ədə dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.
Pəncərələrin Hündürlüyü 3,5 m.-eni isə 2 meetrdir.Qapıların da hündürlüyü 2,5 m.dir.İstisu
məscidinin yan tərəflərində də eyni ölçüdə ağac materialından iki pəncərə var.Məscidin damı
kirəmitdəndir və məscidin damında azan vermək üçün dördkünc minarə var.Məscidin içərisi də
digər məscidlər kimi ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Bu hissənin yarısı kişilərə,yarısı da
qadınlara aiddir.Bundan əlavə məscidin içərisində bir neçə sütun var ki bunlar da məscidin
tavanını saxlayır.Məscidin tavanı ağac materialından olmaqla xüsusi ustalıqla
işlənmişdir.Məscidin ön tərədində mişar daşlarındann kiçik tikili var və bu tikilinin damı dəmir
materialındandır.
28.Kərgəlan
kənd
“qədə
məçit”(balaca
məscid).Kərgəlan kəndində” kanə məçit”(köhnə
məscid) adlanan məscid Kərgəlan kəndinin
cənub-qərbində,Lüvəsər kəndinə gedən yolun
sağında,köhnə
qəbirsanlığın
həyətində
yerləşir.Bu
məscid
1902-ci
ildə
tikilmişdir.Məscid
tikilən
zaman
onun
tikintisində Bəlləbur qalasının kərpiclərindən də
istifadə olun-muşdur.Bu məscid qırmızı bişmiş
kərpiclərdən,3 mişar daşı hündürlüyündə
dikilmişdir.Məscidin kərpicləri arasına yerli
ustalar ağ bətkəş vurmuşlar.Bu məscidin ön
hissəsində iki enli pəncərə var.Pəncərələrin ölçüləri 3 metr,eni isə 2 metrdir.Pəncərələrin üst
hissəsi türbəvari üçkünc formadadır.Məscidin iki giriş qapıları var.Bu qapıların giriş hissəsi iki
kərpic dayaq üzərində açıq formalı dəmirdən ibarət dam qurulmuşdur.Onu keçəndən sonra
məscidin taxta qapısı gəlir ki,bu qapının eni 2,5X1 sm.dir.Məscidin pilləkəni üç pillədən
ibarətdir.Məscidin sol tərəfdən giriş hissəsindən girdikdə içəridə 5X2 metr ölçüdə kiçik dəhliz
var və o dəhlizi keçdikdən sonra onun içinə keçmək üçün yenə bir taxta qapı açmaq
lazımdır.Məscidin sağ tərəfində eyni ölçüdə bir böyük pəncərə var və və iki ikilaylı pəncərə var
və bu iki pəncərənin ölçüsü 2,5X1,5 ölçüdədir.Məscidin sol tərəfində isi iki ədəd ikilaylı və eyni
ölçüdə pəncərələr yerləşir.Məscidin minarəsi olmadığından onun damında dəmir dam örtüklü azan verən yer
vardır.Bu yer həm də,minbər rolunu oynayır.Məscidin içərisində içərisində üç taxta dirək var və məscidin tavanı
çoxda hündür olmamaq şərti ilə xüsusi ağac materialları ilə bəzədilmişdir.Orta hissədə isə şəbistan yerləşir.Məscid
ortadan iki hissəyə pərdə ilə yrılıb.Onun çox hissəsi sağda,az hissəsi isə solda yerləşir.Məscidin həyətinə giriş yerin
sağında dəmir örtüklü ayaqyolu və 4 qrantdan ibarət abdəst yeri var.Məsciin qarşı tərəfində Kərgəlan kən-dinin
köhnə qəbiristanlığı var.Həyətə girəcəyin sol tərəfində isə ölü yuyulan yer var.Məscid günümüzə qədər
durmaqdadır.Məhərrəm aylarında bu məsciddə imam Hüseyn tənziyyəsi qurulur və ehsanat verilir.Yerli sakinlər bu
aylarda bu məscidə axışıb ziyarət edirlər.Şəkil.Kərgəlan kənd köhnə birinci məscid.13.07.2018.
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Kərgəlan kənd qədim məscidi.Bu məscidin yeri günümüzə qədər məlum deyil və bu haqda kənd
sakinlərinin heç bir məlumatı yoxdur.Lakin bütün bunlara baxmayaraq mənbələrdə Kərgəlan
kəndinin qədim məscidi haqda məlumat qalmışdır.Belə ki,Rusiya imperiyasının hərbi
dəftərxanalarlın-dakı 1856-1870-ci illərə aid sənədlərdə Bakı quberniyasının Lənkəran qəzasının
Kərgəlan kəndində məscidin olması haqda məlumat var.Orada daha sonra belə qeyd olunur:Bakı
quberniyasının,Lənkəran qəzasının Kərgəlan kəndi Lənkəran qəza mərkəzindən 8 verst qərbdə
yerləşir.Bu kənddə 15 ev var.Ümumən Kərgəlan kəndində 54 kişi cinsindən olan və 75 qadın
yaşayır.Kənddə yaşayanların hamısı Talış millətindəndir.Dini baxımdan isə bütün kənd sakinləri
Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.Sonra isə qeyd olunur Kərgəlan kəndində bir
məscid var və bu məscidə kənd camaatı məhərəm aylarında daha sıx gedir və orada ehsanat
verirlər.(Bax:Списки Населенных месть Россий-ской империи по Кавказскому
краю.Бакинская губерния .LXV.Тифлись-1870. № 693,стр.35).Yerli sakinlərdə köhnə
məscididin tikilmə tarixini 1880-90-cı illərə aid edirlər.Kərgəlan kənd məscidinin Xuddamının
dediklərinə görə Kərgəlan kəndinin Lüvəsər kəndi tərəfdən giriş hissəsində el arasında “kanə
məçit” (köhnə məscid ) deyilən yer var.O yerdə vaxtı ilə qocaların dediklərinə görə köhnə
məscid olmuş və onun həyətində də köhnə qəbirlər olmuşdur.Lakin sonralar suy anbarının
tikilməsi ilə əlaqədar dağılmışdır.
29.Kərgəlan kənd yeni məscidi-II.Kərgəlan kənd məscidi Kərgəlan kəndinin
mərkəzində,Lənkəran-Lerik şose yolunun 6 km-də,Lüvəsər kəndinə dönən yolun
sağında,Həsənoba məhəlləsində yerləşir .Məscidin iç sahəsi 9,5x16,5 metrdir.Məscid düzbucaqlı
formada olmaqla başdan-başa bişmiş kərpiclə hörülüb.Məscid döşəməsindən tavana qədər olan
hündürlüyü 3 metrdir.Bu məscid 1991-ci ildə Kərgəlan məscidi üçün yer ayrılmışdır.Sonra isə
1993-cü ildə H.Əliyevin oktyabr ayında prezident seçildikdən sonra 1993-cü il noyabr ayının 1də inşa olunmuşdurş.Bu məscidin təsisçisi Kərgəlan kənd sakini Qurbanov Südeyf
olmuşdur.Kərgəlan məscidinin imam naibi Ağa Ramin,məscidin xuddamı isə kənd sakini
Qurbanov Südeyfdir.Kərgəlan məscidini digər məscidlərdən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri
də,onun iki günbəzli olmasıdır.Məscidin həyətyanı sahəsi 3000 kv.metr,iç sahəsi isə 11x26
metrdir və formaca düzbucaqlıdır.Məscid divarlarının qalınlığı 0,60 metrdir.Belə ki,Kərgəlan
məscidin həm sağında,həm də solunda iki minarə var və bu minarələrin hündür-lüyü 8
metrdir.Minarələr qırmızı bişmiş kərpiclərdən tikilmiş və minarələrin baş hissələrində iki açıq
günbəz vardır və bu günbəzlərin üzərində iki aypara yerləşir.Kərgəlanməscidi hündürlüyü 1,50
metr olan səki üzərində tikilmiş və sonra isə dam örtüyünə qədər mişar daşı ilə tikinti davam
etdirilmişdir.Məscidin döşəməsindən tavana qədər olan hündürlüyü 17 metrdir.Məscidin ön
tərəfində dörd ədəd pəncərə yerləşir və bu pəncərələrin ölçüləri 3X2 sm-dir.Məscidin sağ və sol
tərəflərində də,hər ikisində iki pəncərə yerləşir və ümumilikdə Kərgəlan məscidinin 8 bağlı 8 ədə
isə talvavari açıq pəncərəsi vardır.Məscidin iki giriş qapısı var.Bu giriş qapıları sağ və sol künc
hissədə yerləşir.Məscidin giriş hissəsi qırmızı bişmiş kərpicdən hörülmüş və hər iki giriş hissənin
ətrafı pəncərələrlə hörülmüşdür.Giriş hissənin dam örtükləri dəmir örtüklə örtülüb.
Məscidin öz damı da,dəmir
materiallarındandır.Kərgəlan məscidinin sağ və sol
hissələrində,aşağı bərabərliyində iki havalandırma dəlikləri vardır.Bundan əlavə Kərgəlan məscidinin iki enli daş pilləkənləri vardır.Məscidin ön hissəsi kərpiclə hörülmüşdür.Kərgəlan
məscidinin iç hissəsi hündür olmaqla 3 taxta dirək üstündə qurulmuşdur.Məscidin içərisinə giriş
hissədə iki hünderf taxta qapı var ki bu qapıların da hündürlükləri 3X1,5 sm Kərgəlan məscidinin
pilləkanı 9 pillədən ibarətdir.Məscidin içərisində minbər vardir.Kərgəlan məscidi öz gözəlliyinə
görə rayonda ən gözəl məscidlərdən sayılır.
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Şəkil.Kərgəlan kənd məscidi.13.07.2018.
30.Küvənil kənd məscidi.Küvənil kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və məscid
Lənkəran rayonu Aşağı-Nüvədi qəsəbəsinə daxil olan Küvənil kəndi ərazisində yerləşir.
Küvənil kəndindəki hazırki məscidin yerində deyilənlərə görə XIX əsrin əvvələrində köhnə bir
məscid olmuş,lakin məscid çiy kərpiclərdən inşa edildiyindən yağış suları altın-da bərbad
vəziyyətə düşmüşdür.Elə bu səbəblə də 1960-cı ildə kənd sakinləri Əliheydər Qasımov və Xalıq
Əliyevin təşəbbüsü ilə XIX əsrə aid olan köhnə məscid sökülmüş və yerində hazırki məscidin
tikintisinə başlanmışdır.1960-cı ildə tikilməyə başlanan yeni məscidin tikintisi 1977-ci ildə başa
çatmış və elə həmçən il də istifadəyə verilmişdir.Küvənil məscidinin həyətyanı sahəsi 200
kv.metr,iç sahəsi isə 7x17 metrdir.Məscid dördbucaqlı formada omaqal qırmızı kərpiclə inşa
edilib.Məscidin hündürlüyü 1 metr olan səki üzərində yerləşir.Küvənil məscidinin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxtadandır.Məscidin tavanı 3 azbest boru sütun üzərində dayanmaqdadır. Və
məscidin minbəri taxtadan olmaqla üçpilləlidir.Küvənil məscidinin iki giriş qapısı var və
məscidin döşəməsindən tavana qədər olan hündürlüyü 4 metrdir.Məscidin tikinti işlərinə o
zamanlar ixtisaslı həkim Yusif İbadov başçılıq etmişdir.Hazırki məscidin yerində vaxtıilə köhnə
bir məscid olmuşdur və o məscidin də tikilmə tarixi XIX əsrin əvvəllərinə təsadüf
etmişdir.Lakin o köhnə məscid çay daşlarından inşa edildiyinə görə zaman-zaman güclü yağış
suları altında eroziyaya uğramış və divarları dağılmağa başlamışdır.Elə bu səbəbdən də 1960-cı
ildə kənd sakinləri Əliheydər Qasımov və Xalıq Əliyevin təşəbbüsü ilə sökülərək yerində halhazırki məscid tikilməyə başlanılmış və 1997-ci ildə istifadəyə verilmişdir.(Bax:Azərbaycan
Məscidlər Ensiklopediyası.səh.187.Bakı-2001)

31.Kənarmeşə köhnə məscid-I. Kənarmeşə kənd
bir saylı məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Lənkəran rayonu Kənarımeşə kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi 1996-cı ilə
təsadüf edir.Məscid Lənkəran rayonunun
Kənarmeşə kəndinin Bağıroba məhəlləsində
yerləşir.Məscidin
həyətyanı
sahəsi
1000
kv.metr,iç sahəsi isə 9x24 metrdir.Kənarmeşə
kənd məscidi bişmiş kərpiclə tikilib.Məscid
divarlarının qalınlığı 40 sm.dir,damı isə qırmızı
kirəmitlə örtülüb.Güldəstə formasında olan
günbəz
alıtıgüşəlidir və hündürlüyü 2
metdir.Məscidin iki giriş qapısı var.İbadət zalından səkkiz tağvari formalı pənəcərə
qoyulub.Məscidin döşəməsi torpaq,tavan isə taxtadandır.Bu məscidkənd sakini Fazil Xəlil oğlu
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Bağırovun təşəbbüsü və Bağırovlar ailəsinin təşəbbüsü ilə tikilib.Şəkil.Kənarmeşə Bağıroba
məhəllə məscidi.
32.Kənarmeşə kənd məscidi-II.Kənarmeşə kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran
rayonu Kənarmeşə kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1940-cı ildə inşa edilmişdir.Bu məscid çox
darısqaldır və kənd camaatının tələbatına cavab vermir.Buna görə də kənddə yeni məscid
tikilmişdir.Kənarmeşə kənd məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki
üzərində yerləşir.Məscid divarları çöl tərəfdən əhənglə suvanmışdır.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə dörd ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca
məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan
qorumaq üçün 6 ədə dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.
33.Qumbaşı kənd”Fatimeyi Zəhra məscidi.Qumbaşı kənd məscidi yerli əhəmiyyətli iilidir və
Lənkəran rayonunun Qumbaşı kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1988-ci ildə tikilib və iç sahəsi
18x8 metrdir.Düzbucaqlı formada olmaqla məscid başdan-başa bişmiş kərpiclə inşa edilib və
damının örtüyü qırmızı kirəmitləı işlənib.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadan olmaqla
üç ədəd azbest boru sütun üzərində yerləşir.Məscidin döşəməsindən tavanına qədər hündürlüyü
4,5 metr olmaqla güldəstə formalı günbəzi dördgüşəlidir.Məscidin iki giriş qapısı var və bu
qapılar taxtadan olmaqla tağvaridirlər.İbadət zalına dörd böyük pəncərə və iki kiçik pəncərə
qoyulub və pəncərələr də ağac materialından düzəldilib.Məscidin iç divarları kəclə suvanıb və
məscid kənd camaatı tərəfindən inşa edilib.
34.Lənkəran şəhər Həzrəti Əli məscidi(Böyük
bazar məhəlləsi).Lənkəran şəhərə “Hz.Əli “
məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir
və məscid Lənkəran şəhərinin Böyük bazar
ərazisində yerləşir.Məscidin koordinatları 38°45′5″N 48°50′49″E –dir.Böyük bazar məscidi
XIX əsrin sonunda 1864) Kərbəlayı Qulu
Kərbəlayi Ağaqulu,Hacı Mirağa və digər
dindarların və xeyriyyəçilərin vəsaiti hesabına
tikilmişdir. 1929-cu ilədək altı təkiyyəsi
olmuşdur.Həmin təkyələrə onu edənlərin adı
verilmişdir.Kərəbəlayi Hüseynin,general Hacı
Mir Abbas xan Talıinskinin,Kərimovların,Hacı manafın və hacı Ələsgərin təkyələri XX əsrin 30cu illərində dağıdılmışdır.Hacı Hacıağa Əkbərovun təkyəsi isə bu günə qədər fəaliyyət
göstərir.Məscid fəaliyyətə başlayan ilk gündən ona molla Mirəhməd axund,Şeyx Hüseyn axund,
molla Ağabala axund, molla Vəli Axund,Mirzə Məmmədhüseyn axund başçılıq edib.Məscidin
inşasında qiymətli meşə məmulatlarından istifadə edilmişdir.Məscidin hörgü işləri bişmiş
kərpicdəndir,üstü isə kirəmitlə örtülmuşdür.Məscidin içərisində əsas yeri camaatın namaz
qılması üçün geniş zal tutur.Sovet hakimiyyəti dövründə Böyük Bazar məscidindən anbar,
kitabxana,şəkil qalereyası kimi istifadə olunub.Ancaq bütün bunlara baxmayaraq məscid ilkin
görünüşünü saxlayıb və hətta ona bəzi əlavələr də olunmuşdur.Böyük bazar məscidinin
həyətyanı sahəsi 800 kv.metr, iç sahəsi 33x10 metr,eni 12,7 metrdir,hündürlüyü 5 metr,tutumu
550 nəfərdir.Məscid əsas və yardımçı binalardan ibarətdir.Məscidin döşəməsi bişmiş
kərpic,tavanı isə taxta ilə hörülüb.Tavan düzbucaqlı formadadır və altı taxta sütun üzərində
dayanıb. Məscidin giriş qapısının üst tərəfində rənglə ərəbcə “La ilahə illəllah” sözləri
yazılıb.Minarə bişmiş kərpiclə hörülüb və hündürlüyü 30 metrdir.Sovet dövründə dağıdılmış
minarəsi 1995-ci ildə yenidən bərpa edilmişdir.Minarənin hündürlüyü 36 metrdir.Məsciddə
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kanalizasiya və istilik sistemləri mövcuddur. Burada hətta ibadət edənlərin təhlükəsizliyini təmin
etmək üçün təhlükəsizlik kameraları quraşdırılmışdır.Məsciddə Dövlət Komitəsindən
qeydiyyatdan keçmiş dini icma fəaliyyət göstərir.Ölkə əhəmiyyətli tarixi abidə kimi Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi tərəfindən qorunur.Məscidin girəcəyində mərmər lövhədə kiril əlifbası ilə
"Məscidi 1864-cü ildə Hacı Mirağa Mirtağızadə Lənkəranlı tikdirmişdir" yazısı vardır.Bir
minarəsi var.Məsciddən 1938-ci ildən 1980-cı ilədək çörək zavodu,1980-1990-cı illər arası şəkil
qalereyası kimi istifadə edilmişdir.Məsciddə 1938-ci ilə kimi güldəstə adlanan azan yeri
olmuşdur.Məscid 1995-1997-ci illərdə yenidən qurulmuşdur.Usta hacı Ağamirzə Mirzəyev
tərəfindən hündürlüyü 36 metr olan minarə ucaldılmışdır.Böyük bazar məscidi el arasında
“cümə məscidi”Talış dilində isə “Yola Vıjori məscid” adlıanır.(Bax:Etibar Əhədov,Mirhaşım
Talışlı.Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti.Bakı-2014.səh.87.).Məscid dörd mişar daşı hündürlüyündə
tikilmişdir .Məscidin divarları qırmızı bişmiş kərpicdən olmaqla yerli ustalar tərəfindən
bətkəşlənmişdir.Məscidin ön tərəfdə iki giriş qapısı var və bu qapılardan biri ortada ,digər biri isə
sağ hissədə yerləşir.Məscid qapılarının giriş hissəsində yağışdan qorunmaq üçün dəmir dirəklər
üzərində dəmir materialından xüsusi dam örtüyü hörülmüşdür.Məscidn qapıları ağac
materialından olmaqla 3 metr hündürlüyündən və 1 metr enindədir.Məscidin içi adəti üzrə iki
hissəyə(kişi və qadın) bölünmüşdür.Məscidin ortasında şəbistan yerləşir.Məscid tavanı ağac
materialından xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfində ağac materialından eyni
ölçüdə beş pəncərə yerləşir və bu pəncərələrin hendürlüyü 3 metr və eni isə 2 metrdir.Məscidin
invertar nömrəsi № 4805,sistem kodu AJA004607 –dir.Şəkil.Lənkəran şəhər Böyük bazar
məscidi.
35.Lənkəran şəhər Hüseyniyyə məscidi(Kiçik
Bazar məhəlləsi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsi.Kiçik Bazar məscidi Lənkəran şəhərinin
şərqində,Xəzər dənizi sahilinə yaxın ərazidə
yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi hicri-qəməri
təqvimi ilə 1322-ci ilə təsadüf edir.Bu məscid
1906-cü ildə,XIX əsrin ortalarında fəaliyyət
göstərmişdir köhnə məscidin ərazi-sində
tikilmişdir.Öz ünün ilkin tikilmə formasını
günümüzə
qədər
saxlamaqdadır.Məscidin
tikilməsinə “Ziya” təxəllüsü ilə şeirlər yazmış
din xadimi hacı Məhəmməd axund Axun-dzadə
rəhbərlik
etmişdir.Məscidin
tikilməsinin
sifarişçiləri Tağı bəy,Ağa bəy,Molla Nəsir olmuşlar.Kiçik bazar məscidinin binövrəsi qoyulanda
çar hökümətinin Lənkərandakı nümayəndəsi binanın tikintisinə icazə verməmişdir.Bu səbəbdən
də Hacı Məhəmməd axund təsadüfən İrandan Lənkərana Qurbanovların evinə qonaq gəlmiş bir
mötəbər şəxsə məsələni çatdırır.Bir neçə vaxtdan sonbra qonaq Lənkərana gələrək ,məscidin
tikintisinə icazə verilməsi qərarını Hacı Məhəmməd axunda verir.Sovetlər dönəmində
bağlanaraq anbar kimi istifadə olunmuşdur.Lakin 1987-ci ildən etibarən yenidən fəaliyyətə
başlayıb.2010-cu ildə burada Hacı Məhəmmədhüseyn Mirabutalıb oğlu Cəfərovun və digər
dindarların xeyriyyəçiliyi ilə hün-dürlüyü 24 metr olan minarə tikilmişdir.Ramiz Atakişiyevin
yazdığına görə,Lənkərandakı Kiçik bazar məscidinin mühəndisi lənkəranlı Mirzə Muxtar
Qasımov olmuşdur.O,Varşavada
təhsil almış,Azərbaycan Sənaye İnstitutunun dossenti
olmuşdur.Kiçik bazar məscidinin sol qapısını XIX əsrdə Lənkəranda mövcud olmuş “FövcülFüsəha” ədəbi məclisinin usta Məhəmmədhəsən Nəccar,sağ qapısını usta Məmmədəli tərəfindən
hazırlanmışdır.Tarix elmləri namizədi Ə.Abbasov məsciddəki kitabələrin oxunmasında zəhməti
olmuşdur.Bu haqda “Elm və həyat” jurnalının 1991-ci ilin ikinci sayında dərc olunmuş “Bir
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məktubun izi ilə” sərlövhə yazıda məlumat verilir.Fasad üzərindəki kitabədə məscidin tarixi
göstərilir.Orada yazılmışdır: Tarix məsci şod sənə 1322 məmur kəşt və be malu ğəfur və
dud(man)” Tərcüməsi:“Məscidin (bina) tarixi 1322-ci (1904) ildə oldu.O,Allahaın və
bağışlayanın malı (pulu) ilə bina oldu.Məscidin sağ qapısı ornamentlidir,kitabəsizdir və sol qapı
üzərində isə gözəl xətt ilə ayinlər və nəzm ilə qapının düzəldilməsi haqqında məlumat
verilir.Qapının yuxarısında “Ya Allah! Lə İlahə iləllah,Məhəmmədən Rəsulullah,Əliyyu
Vəliyullah! (Ya allah! Allahdan başqa varlıq yoxdur.Məhəmməd Allahın elçisidir,Əli Allahın
(yer üstündə) valisidir.)” sözləri yazılmışdır.Bundan əlavə məscidin mehrabı üstündə dağş
üzərində ərəbcə “Alla,Məhəmməd,Əli,fatimə,Həsən və Hüseyn” sözləri yazılıb.Memar Cahid
Həsənovun yazdığına görə,Kiçik bazar məscidini Lənkəranda tikilmiş digər məscidlərdən
fərqləndirən cəhətlər vardır.Bu cəhət əsasən fasadda və yan fasadlarda enli,hündür pəncərələrin
ensiz,hündür və şəbəkəsiz olmasıdır.Məscidin hündürlüyü 11,7 metr,ibadət zamanı uzunluğu
26,53 metr,eni isə 10,8 metrdir.Məscidin fasadında 7 ensiz,hündür,simmetrik pəncərələr
yerləşdirilmişdir.(Bax:Etibar Əhədov,Mirhaşım Talışlı.yenə orda səh.258).Kiçik bazar
məscidinin invertar nömrəsi № 4806,sistem kodu AJA004608 –dir. Şəkil.Lənkəran şəhər Kiçik
bazar məscidi.
36.Lənkəran şəhər Əbülfəzl Abbas cümə məscidi(Azrıba məhəlləsi).Azruba məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir.Məscid Lənkəran şəhərinin “Azrıba” məhəlləsində yerləşir.Məscidin tikilmə
tarixi məlum deyil.Məscidin həyətyanı sahəsi 1200 kv.metr,iç sahəsi 23x26 metrdir.Azrıba
məscidi düzbucaqlı formalı olmaqla əsasən mişar daşı və kərpiclə tikilmişdir.Məscidin
döşəməsindən tavanaqədər hündürlüyü 5 metr.günbəzə qədər isə 15 metrdir.Məscidin günbəzi
dəyirmi formada olmaqla betonla yoğrulub.Pəncərələr tağvari şəkildədir.Məscidin qoşa minarəsi
var bu minarələr bişmiş kərpiclə tikilmiş və tək şərəfəyə malikdir.Belə ki.şərəfədən aşağıda
“Allahu əkbər” sözü ərəbcə iki dəfə(kaşı ilə) həkk olunmuşdur.Minarənin hündürlüyü 25
metrdir.Əbülfəzl Abbas cümə məscidinin əsas giriş qapısının qarşısında açıq eyvan var.Bu eyvan
mişar daşlarından tikilib.Məscidinin eyvanının ön tərəfi 3 açıq şəkilli tağdan ibarətdir.Bu məscid
hündürlüyü 2 metr olan səki üzərində yerləşir.1990-cı ildə burada tikinti işləri aparılır.Məscidin
tikinti işlərinə yerli sakin Hacı Tehran rəhbərlik edir.Çünki bu məscidin tikilməsinin
təşəbbüskarı odur.
37.Lənkəran şəhər “İmam “Hüseyn məscidi(Qalayçı mə-həlləsi).”İmam Hüseyn” məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir.Məscidin tikilmə tarixi 1991-ci ilə təsadüf edir və məscid Lənkəran şəhəri
Qalayçılar məhəlləsində yerləşir.Məscidin həyətyanı sahəsi 300 kv.metr.iç sahəsi 18x9
metr,hündürlüyü isə 4 metrdir.Qalayçılar məscidi formaca dəyirmidir,döşəməsi
bişmiş
kərpic,tavanı isə taxtadır.Məscid qadınlar və kişilər şöbəsinə bölünüb.Bütün qapı və pəncərələr
tağvari formadadır və taxtadan işlənib.
38.Lənk.şəh.kürə məhəllə məscidi.Lənkəran şəhər kürə məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Lənkəran şəhərinin Kürə ərazisində yerləşir.Bu məsciddə digər məscidlər kimi eyni quruluşa
malikdir və məscid ortadan iki hissəyə bölünmüşdür-arvad və kişilər üçün. Azrıba məscidi
düzbucaqlı formalı olmaqla əsasən mişar daşı və kərpiclə tikilmişdir.Məscidin döşəməsindən
tavanaqədər hündürlüyü 5 metr.günbəzə qədər isə 15 metr-dir.Məscidin günbəzi dəyirmi
formada olmaqla betonla yoğrulub.Pəncərələr tağvari şəkildədir.
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39.Liman şəhər (İmam zaman ağa) məscid –
I.Liman
məscidi
yerli
əhəmiyyətli
tikilidir.Məscidin
bönövrəsi
1991-cı
ildə
qoyulmuşdur.Məscid Lənkəran rayonunun Liman
şəhəri ərazisində yerləşir.Məscidin həyətyanı
sahəsi 700 kv.metr,iç sahəsi isə 10x22
metrdir.Formaca düzbucaqlı olan bu məscid
qırmızı kərpiclə inşa edilib.Bununla bərabər
məscidin tikintisində irandan gətirilmiş ağ
kərpiclərdən istifadə olunub.Məscidin damı ağ
dəmir təbəqə ilə örtülüb.Məscidin günbəzi var və
Günbəz 8 güşəlidir.Günbəzin üstü ağ dəmir
təbəqə ilə işlənib.Günbəzin tikintisində ağ və
qırmızı kərpiclərdən istifa olunub.Günbəzin üstündə aypara qoyulub.Bundan əlavə günbəzdə
tağvari formada 8 pəncərə qoyulub.Məscidin əsas giriş qapılarının önündə iki sütun üzərinə
dayanmış arkolar hörülüb.Arkoların üstü də,ağ dəmir təbəqə ilə örtülüb.Məscidin hər birinin
hündürlüyü 18 metr olan qoşaminarəsi var.Minarələrin hər biri tək şərəfəlidir və şərəfələr dəmir
təbəqə ilə işlənib.Minarələr də ağ və qırmızı kərpicdən işlənib.Minarələrin üstündə islamın rəmzi
olan aypara qoyulub.Minarələrə giriş ibadət zalındandır.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə
taxtadandır.Günbəzin altı dəmir boru sütun üzərində dayanıb.Şəkil.Liman şəhər “İmam zaman
ağa “ cümə məscidi.
40.Liman sovxoz ərazi məscidi-II.Liman şəhər cümə məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Liman ərazisində yerləşir.Bu məscid Liman şəhəri ərazisində yerləşən üç məsciddən birirdir və
şəhərin Rəsul Rza küçəsində yerləşir.Bu məscid də ənənəvi olaraq digər məscidlər kimi eyni
quruluşa malikdir.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır və çox olan hissəsi kişilər üçün,az olan
hissəsi isə qadınlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.Məsciddə məhərrəm aylarında imam Hüseyn
tənziyyəsi qurulur və ehsanat verilir. Azrıba məscidi düzbucaqlı formalı olmaqla əsasən mişar
daşı və kərpiclə tikilmişdir.Məscidin döşəməsindən tavanaqədər hündürlüyü 5 metr.günbəzə
qədər isə 15 metrdir.Məscidin günbəzi dəyirmi formada olmaqla betonla yoğrulub.Pəncərələr
tağvari şəkildədir.
41.Liman qəbiristanlıq ərazisi məscidi – III.Liman şəhər məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Liman şəhəri ərazisində yerləşir. Bu məscid Liman şəhəri ərazisində yerləşən üç məsciddən
birirdir və şəhərin Rəsul Rza küçəsində yerləşir.Bu məscid də ənənəvi olaraq digər məscidlər
kimi eyni quruluşa malikdir.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır və çox olan hissəsi kişilər
üçün,az olan hissəsi isə qadınlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.Məsciddə məhərrəm aylarında imam
Hüseyn tənziyyəsi qurulur və ehsanat verilir. Azrıba məscidi düzbucaqlı formalı olmaqla əsasən
mişar daşı və kərpiclə tikilmişdir.Məscidin döşəməsindən tavanaqədər hündürlüyü 5
metr.günbəzə qədər isə 15 metr-dir.Məscidin günbəzi dəyirmi formada olmaqla betonla
yoğrulub.Pəncərələr tağvari şəkildədir.
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42.Ləj kənd məscidi.Ləj kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir. Ləj kəndində əvvəllər
məscid olmayıb.Lakin 1972-ci ildə “təkiyyə”
formalı “Hüseyniyyə” tikilmişdir.Bu hüseyniyyə
Ləj kənd qəbiristanlığının həyətində,yer üzərində
yerləşmişdir.Xalq arasında bu məscidə “kanə
məcit” (talışca “köhnə məscid” deməkdir) və
ya “Hüseyniyyə” deyirmişlər.İlk vaxtlar kənd
balaca olduğundan o dövrə uyğun olaraq
kiçik həcimli
bir
hüseyniyyə
inşa
edilmişdir.Hüseyniyyə
yer üstündəbir daş
üzərində yerləşərək iki bölmədən ibarət
olmuşdur:kişilər
bölməsi
və
qadınlar
bölməsi.Hüseyniyyənin imkanları az olduğundan məhərrəm aylarında tənziyyə şəbihləri
keçirilmiş və ehsanatlar verirlmişdir.Bu hüseyniyyənin tikilməsində həm maddi, həm də mənəvi
dəstəyi kənd ağsaqqalları Nəhmət Əhədov,Zahirəli Qasımov,Babali
Bəhmən oğlu
Vəliyev,Məşhədi Gülağa Sərhad oğlu göstərmiş və elə məscidin tikilməsinin təşəbbüskarları da
bu şəxslərdir.Belə ki,hüseyniyyənin həyətini hasara almaq üçün onun ətrafında daşdan divarı
şəxsən kənd sakini Əhədov Nəhmət usta kimi hörmüş və kənd sakini Aydın Əzimov ona
köməklik göstərmişdir.Hüseyniyyənin həyətyanı sahəsi 700 kv,metr,iç sahəsi isə 15x5 metr
olmuşdur və hal-hazırda istifadəsizdir.Bu hüseyniyyə 1992-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmişdir.
Bu hüseyniyyə düzbucaqlı formalıdır və məcidin minarəsi və günbəzi mehrabı və minarəsi
yoxdur.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadır.Kənd böyüdükdən sonra 1994-cü ildə ilk
məscid tikilib istifadəyə verilmişdir.Bu məscidin iç sahəsi 22x11,hündürlüyü isə 5
metrdir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadır.Təzə məscidin tikilməsinin təşəbbüskarları
Əhədov Nəhmət Qasi oğlu,Bayramov Cəfər Bəyəli oğlu,Rəhimov Əliabas Çıraq
oğlu(usta),Aslanov Şirəli İbad oğl və Şərifov Novruz Əmənulla oğludur.Ləj məscidinin ilk
ustaları Nəhmət Əhədov və Əliabbas Rəhimovdur.Məscidin tikilməsində kəndin o zamankı
sakinləri olan Gülağa Yusubov,Novruz Şərifov,Cəfər Bayramov,Qardaş Əhmədov,Əlizadə
Şərifov,Əhməd Baxşiyev və İslam Novruzov əl birliyi ilə el arasında imkanlı şəxslərdən
maddi vəsait yığaraq məscidin tikilməsinə sərf etmişlər.Ləj kəndinin yeni məscidinin
bünövrəsini kənd sakini Bayram Cəfərov tökmüşdür.Məscid 5 daş üstündə tikilmişdir.Məscidin
divarları 5 daşa qədər qaldırıldıqdan sonra kənd ağsaqqalı Əliabbas Rəhimov sonrakı 16 daş
hündürlükdə olan divarı hörmüşdür.Məscidin dam örtüyü və içərisi üçün taxta materialına isə
kəndin o vaxtkı meşəbəyisi olan Rzayev Səttar Səfər oğlu və meşə idarəsinin rəisi Teyyub
Axundov yoldaş yaxından köməklik göstərmişdir.Belə ki,deyilənə görəmeşə idarəsinin rəisi
Teyyub Axundov Ləj məscidi üçün taxta materialını pulsuz olaraq vermişdir.Məscid üçün
əldə edilən materialların həm meşədən gətirilməsi, həm də məscidin tikilməsində o zaman
mövcud olan Ləj kənd Bələdiyyəsinin sədri Ümidvar Babali oğlu Vəliyevin və onun
muavini Nuriyev Surxay Bahadir oğlununyaxından köməkliyi olmuşdur.Ləj kənd məscidinin
divarları mişar daşlarından”kubik” hörülmüşdür.Məscidin tikilişi zamanı bir dənə də olsun
bişmiş kərpicdən istifadə olunmamışdır.Məscidin damı dəmir materiallarındandır.Məscidin
minarəsi olmadığından onun damı üzərində orta məsafədə,hündürlüyü 2 metr hündürlüyündə
olan azanverən yer düzəldilmişdir.Məscidin damının məscid divarı ilə birləşən yerində,yuxarıdan
aşağıya ,ağac materiallarından şərq memarlıq üslubu ilə tikilən qədim məscidlərdə təsadüf edilən
xüsusi üç pilləli dekartiv oymalar var.Məscidin di-varlarına suvaq vurulmamışdır.Məscidin sağ
və sol tərəflərindən iki giriş hissəsi var.Sol tərəfdəki giriş hissəsi qadınlar üçündür.Çünki,Ləj
məscidi ortadan xüsusi pərdələrlə iki hissəyə ayrılmışdır.Məscidin içərisində ağac materialından
xüsusi ustalıqla yerli ustalar tərəfindən hazırlanmış 4 ədəd dirə və tavanda isə 9 ədəd çilçıraq
var.Məscidin
damı
xüsusi
ağac
materiallarından
şərq
memarlığı
üslubunda
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hazırlanmışdır.Məscidin içərisində minbər və məscidin öz kitabxanası vardır.Bu kitabxanada dini
ədəbiyyata aid müxtəlif kitablar var.Çox hissəsi kişi bölməsi,az hissəsini isə qadın bölməsi təşkil
edir.Məscidin hər iki tərəfində hündürlü-yü 3 metr ola ,eni isə 2 metr olan pəncərələr
var.Məscidin ön tərəfində də eyni ölçüdə iki pəncərə var.Bu pəncərələrin üst hissəsi aypara
formasındadır.Məscidin hər iki giriş hissəsində pilləkən var.Bu pilləkənlər 5 pillədən
ibarətdir.Pilləkənlərin ətraflarında xüsusi dəmir dəstəklər var.Bundan əlavə yağış və qarlı
havalardan qorunmaq üçün pilləkənlərin üstündə
dam tikilmişdir.Bu damlar dəmir
materiallarından ibarətdir və hər ikisi iki dəmir dirəklərin üzərində qurulub.Damların üstü aypara
formalı və günbəzvaridir.Hər iki pilləkənin məcdinin içərisinə daxil olan yerin sağ və sol
hissələrində 4 mişar daşı hündürlüyündə divar hörülmüş və bu divarların iç tərəfində ağac
materiallarından üç hissəli taxta rəflər tikilmişdir.Məscidin giriş hissəsindən girərkən sağ
tərəfdə müəyyən tədbirlər küçirmək üçün talvar tikilmişdir.Məscidin ön tərəfindəki hər iki
pəncərənin arasında kiçik mərmər tablo var və bu tabloda məscidin tikilmə tarixi
yazılmışdır.2010-cu il mart ayının 28-də Ləj məscidi öz dövlət qeydiyyatı statusunu alıb,
Mədəniyyət və Turizim Nazirliyinin ”reyestr ”qeydiyyatından keçmişdir. Şərifov Əziz
Novruz oğlu Ləj məscidinin ”Dini İcma Sədri” vəzifəsinə təyin olunub və ona Ləj kənd
məscidinə möhür verilib.2010-cu ilə qədər məscidin mollalıq səlahiyyəti Şərifov Əziz
Novruz oğlunda olmuşdur.Lakin 2010-cu ildə kənd sakini Quliyev Samid Qənbər oğlunun
namizədliyi irəli sürülmüş, bu təklif məscidin o zamankı dini icma sədri Şərifov Əziz
Novruz oğlu tərəfindən qəbul olunaraq Qafqaz Müsəlmanları Dini komitəsinə göndərilmiş və
komitə də bu işə baxaraq Quliyev Samid Qəmbər oğlunun namizədliyini təsdiqləmişdir.Halhazırda Samid Quliyev Zaqafqaziya Dini Komitəsində m işləyir və Ləj məscidinin hazırki
axundu isə Əlizadə Mubariz Firdovs oğludur.(Bax.Aqşin Mistanlı.Bataqlıqdan Başlayan Həyat
və ya Ləj kəndinin tarixi.Bakı.Elm və Təhsil.2017.səh.81)Şəkil. Ləj kənd məscidi.16.06.2018.
43.Lüvəsər kənd məscidi.Lüvəsər məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Rusiya
imperiyasının hərbi dəftərxanalarındakı 1856-1870-ci illərə aid sənədlardə Lüvəsər məscidi
haqda belə yazılır:Lüvəsər kəndi Bakı quberniyasının Lənkəran qəzasında, qəza mərkəzindən
10 verst aralıda,Lənkəran çayının sol sahilində yerləşir.Lüvəsər kəndində 54 ev var və bu
kənddə ümumilikdə,155 kişi və 161qadın yaşayır.Kənd əhalisinin hamısı Talış millətindəndir və
Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.Kənddə bir məscid var və kənd sakinləri məhərrəm aylarında
məscidə gəlir,ziyarət edir və orada imam Hüseyn ehsanı verir.(Bax:Списки Населенных месть Российской
империи по Кавказскому краю.Бакинская губерния .LXV.Тифлись-1870.№692,стр.35).Hazırki məscidin
həyətyanı sahəsi 700 kv.metr,iç sahəsi isə 6,5x15 metrdir.Məscid düzbucaqlı formaya malik ollmaqla bişmiş
kərpiclərdən tikilib.Məscid damının örtüyü kirəmitlə işlənib.Məscidin ön tərəfində eyvan yerləşib və döşəmə
torpaq ,tavan isə taxtadır.Məscidin döşəməsində tavanadək hündürlüyü 3,5 metrdir.Güldəstə formasında olan
günbəzin hündürlüyü 2 metrdir,dördgüşəlidir və gözlükləri rəngli şüşələrlə işlənib.Məscidin iç divarları qumsement məhlulu ilə suvanaraq əhənglə ağardılıb.İbadət zalında iki qapı və 6 pəncərə qoyulub.Minbər taxtadan olub
dördpilləlidir.Mehrab divarın içindədir və çox sadə formaya malikdir.Lüvəsər məscidinin invertar kodu 4821,sistem
kodu isə AJA004623-dür.

Şəkil.Lüvəsər kənd məscidi və hüseyniyyəsi.
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44.Moğonojoba kənd məscidi.Moğonijobə kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli abidədir və Lənkəran
rayonunun Moğonojoba
kəndin
ərazisində
yerləşir.Məscid kənd sakinlərinin vəsaiti hesabına
1990-cı oldə
tikilmişdir.Moğonojobə kənd
məscidi qırmızı kərpicdən tikilmişdir.Məscidin
sahəsi 400kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12
metrdir.Bu məscid Lənkəran rayonunun ən böyük
məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki
qapı və beş ensiz ,hündür
pəncərələr
vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki
pəncərə
yerləşir.Qapı
və
pəncərələr
tağlıdır.Pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq
məqsədilə beş sütun yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş və üzərinə boya sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O şəbistana
sol tərəfdən girmək olar.Məscidin minbər və mehrabı var.Moğonojobə məscidinin döşəməsi
torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,dam örtüyünün konstruksiyası ağac materialından
,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə işlərini Lənkəran şəhərindən olan iki nəfər
bənna ,xarratlıq işlərini isə Xolmili kəndindən olan
Bağırov
Bağırov adlı şəxs
görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş
taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2 metrdir.Məscidin giriş qaoılarının
üstündəki dam yaşıl rəngdədir.Məscidin ön tərəfdəki taxcta qapılar isə eyni ölçüdə olmaqla
hündürlüyü 3,5 metrdir.Şəkil.Mığonojobə kənd məscidi.
45.Mamusta kənd məscidi.Mamusta kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lənkəranın Mamusta kəndi ərazisində yerləşir.Mamusta kəndi ərazisində ilk məscidin tikilmə
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid 1885-1890 –ci illər arasında tikilmişdir.Belə
ki,M.Mirzəyev.M.Məmmədovun ”Mamusta “ kitabında məscidin tikilmə tarixi haqda belə
yazılır: “ Mamusta kənd məscidi 1888-ci ildə inşa olunmuşdur.Bu tarixi məlumatı kəndin yaşlı
sakini olan Mirzəyev Murtuza Musa oğlu vermir.Mirzəyev Murtuza Muxtar oğlu 1903-cü ildə
Mamusta kəndində anadan olmuşdur.O,qeyd edir ki.onun anası olan Zirvə adlı qadın hələ 18
yaşında
ikən
məscidin
tikilməsi
zamanı
köməklik
göstərmiş
və
qum
daşımışdır.(Bax:M.Mirzəyev.M.Məmmədov.”Mamusta”Bakı-1999,səh.166-167).Mamusta
məscidi qırmızı bişmiş kərpicdən hörülmüşdür və bu məscid 5 daş üzərindəki dayaqlarda
yerləşir.Mamusta məscidinin ümumi sahəsi 600 kvadrat metr,zunluğu 22X9 metrdir.Mamusta
kənd məscidinin ərazisi Digər Lənkəran məscidlərindən fərqli olaraq Mamusta məscidinin fasad
hissəsində dörd ədəd enli və hündür pəncərə var.Mamusta məscidi formaca düzbu-caqlıdır və
hündürlüyü 1 metr 20 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscidin iç hissəsi qum-sementlə suvanaraq
əhənglə ağar-dılmışdır.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadandır.Tavan beş sütun
üzərində dayanır.Ama digər məıscidlərdə isə adətən 2 hündür pəncərə olur.Belə ki,Zivər xanım
özü 1870-ci ildə anadan olmuşdur.Mamusta məscidinin bütün məscidlərdə olduğu kimi sağ və
sol künc hissələrində iki giriş qapısı mövcuddur.Bundan əlavə məscid tikiləndən sonra usta
qırmızı kərpiclərin aralarındakı boşluğa ağ bətkəş çəkmişlər.Məscidin tavanı bütün məscidlərdə
olduğu kimi ağac materiallarından,məscidin dam örtüyü isə kirəmirtdəndir.Bəzi mənbələrdə
Mamusta məscidinin tikilməyə başlama tarixi 1885,məscid tikintisinin bitmə tarixi isə 1890-cı il
qyed olunmuşdur.(Bax:ASE,Bakı-2001,səh.180).Sovet imperiyası dövründə Lənkəranın digər
məscidlləri kimi Mamusta məscidi də bağlanmış və taxıl anbarına çevrilmişdir.Lakin sonralar
ağsaqqalların və yerli camaatın xaişi ilə poçta,sonradan isə Mamusta məktəbinin 2-3 sinifi ə
məktəbin idman zalı burada yerləşdirilmişdir.Lakin SSRİ dağıldıqdan sonra bütün yerlərdə
olduğu kimi Mamusta məscidi də 1989-cu iləd yenidsən fəaliyyətə başlamışdır.Mamusta
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məscidinin enli daş pillələri vardır.Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 02 Avqust
2001-ci il tarixli 132 saylı Qərarı ilə Mamusta məscidi qeydiyyata alınmışdır.Məscidin
invertar nömrəsi № 4836,system kodu AJA004638 –dir.

Şəkil.Mamusta məscidi 1888-ci il.Şəkil.Mamusta məscidi günümüzdə.16.06.2016
46.Mikalon kənd məscidi.Mikalon kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran
rayonunun Mikalon kəndində yerləşir.Belə ki,Rusiya imperiyasının hərbi dəftərxanasındakı
1856-1870-ci illərə aid sənədlardə Mikalon məscidi haqda belə yazılır:Mikalon kəndi Bakı
Quberniyasının Lənkəran qəzasında,qəza mərkəzindən 8 verst aralıda,Bəşərü çayının
qolayırıcında,Sefidar kəndi yaxınlığında yerləşir.Mikalon kəndində 4 ev var və bu kənd-də
ümumilikdə,7 kişi və 5 qadın yaşayır.Kənd əhalisinin hamısı Talış millətindəndir və
Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.Kənddə bir məscid var və kənd sakinləri
məhərrəm aylarında məscidə gəlir,ziyarət edir və orada imam Hüseyn ehsanı verir.Mikalon
kənd məscidi qırmızı kərpicdən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 400kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə
12 metrdir.Bu məscid Lənkəran rayonunun ən böyük məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında
iki qapı və beş ensiz ,hündür pəncərələr vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə
yerləşir.Qapı və pəncərələr tağlıdır.Pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma
vardır.İnteryerdə tavana dayaq məqsədilə beş sütun yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə boya sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də
şəbistan vardır.O şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı
var.Moğonojobə məscidinin döşəməsi torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum
örtüyünün konstruksiyası ağac materialından ,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə
,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi
var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3
metr,eni isə 2 metrdir.(Bax:Списки Населенных месть Российской империи по Кавказскому
краю.Бакинская губерния .LXV.Тифлись-1870. № 697,стр.35)
47.Mollakənd kənd məscidi.Mollakənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran
rayonunun Mollakənd kəndi ərazisində yerləşir.Məscid yerli sakinlərin təşəbbüsü ilə tikilmişdir.
kənd məscidi qırmızı kərpicdən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 200kv.metr,uzunluğu 20 metr,eni isə
12 metrdir.Bu məscid Lənkəran rayonunun ən böyük məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında
iki qapı və beş ensiz ,hündür pəncərələr vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə
yerləşir,apı və pəncərələr tağlıdır.Pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma
vardır.İnteryerdə tavana dayaq məqsədilə beş sütun yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə boya sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də
şəbistan vardır.O şəbistana sol tərəfdən girmək olar.Məscidin minbər və mehrabı var.Mollakənd
məscidinin döşəməsi torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq
sütunları,kum örtüyünün
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konstruksiyası ağac materialından ,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə ,xarratlıq
işlərini isə yerli ustalar görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön
tərəfdə eyni ölçüdə beş taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2 metrdir.
48.Nərimanabad məscidi –I.Nərimanabad məsidi yerli əhəmiyyətli tikilidir.Məscidin tikilmə
tarixi 1990-93-cü illərə təsadüf edir.Məscidin həyətyanı sahəsi 600 kv.metr,işç sahəsi 24x11
metrdir.Nərimanabad məscidi düzbucaqlı formada olmaqla başdan-başa kərpiclə inşa edilib və
məscidin hündürlüyü 4,5 metrdir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadan olmaqla
düzbucaqlı formadadır və dörd bütöv taxta üzərində dayanmışdır.İbadət zalında üç qapı və on
bir pəncərə qoyulub və bu pəncərələr taxtadan olmaqla tağvari formadadır.Məscidin mehrabı
divarın içindədir,mehrab taxtadan olmaqla yeddi pilləlidir.Məscidin iç divarları suvanmış və
ağardılıb.Məscidin hündürlüyü 2,50 metr oan səki üzərində yerləşib.Məscidin damı dəmirlə
örtülüb.Əsa ibadət zalının altında yardımçı otaqlar yeləşib.Məscid lkənd sakini Məhəmməd
Qulamhüseyn oğlu Nəsirovun təşəbbüsü və qəsəbə sakinlərinin şəxsi vəsaiti hesabına tikilib.
49.Nərimanabad qəsəbə Üzümçülük məscidi –II. Nərimanabad Üzümçülük məsidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir.Məscidin tikilmə tarixi 1990-cı ilə təsadüf edir.Məscidin həyətyanı sahəsi
600 kv.metr,işç sahəsi 18x8 metrdir.Nərimanabad məscidi düzbucaqlı formada olmaqla başdanbaşa kərpiclə inşa ediliib.Məscidin iki giriş qapısı və yeddi pəncərəsi var və bu pəncərələr
tağvari formada olmaqla ağacdandır.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə faner olmaqla
düzbucaqlı formadadır və iki taxta sütun üzərində dayanmışdır.Məscidin damı ağ dəmir təbəqə
ilə örtülüb..Güldəstə formasında olan səkkizgüşəli günbəzi dəmir təbəqə ilə işlənmişdir və
günbəzin üstündə ağ dəmir təbəqədən aypara və ulduz rəmzi qoyulub.Məscid qəsəbə sakinləri
tərəfindən tikilib.Bu qəsəbədə 1952-ci ildə tikilmiş məscid də saxlanılmışdır.
50.Nərimanabad qəsəbə orta kassa məscidi-III.Nərimanabad qəsəbə orta kassa məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran rayon Nərimanabad qəsəbəsi ərazisində yerləşən 3 məsciddən
biridir.Məscid kənd yerli sakinlərin və kənd ağsaqqallarının təşəbbüsü ilə tikilmişdir.
Nərimanabad qəısəbə orta kasa kənd məscidi qırmızı kərpicdən tikilmişdir.Məscidin sahəsi
400kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12 metrdir.Bu məscid Lənkəran rayonunun ən böyük
məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki qapı və beş ensiz,hündür
pəncərələr
vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr
tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq
məqsədilə
beş sütun
yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə
boya
sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O
şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Nərimanabad qəsəbə orta
kassa
məscidinin döşəməsi torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün
konstruksiyası ağac materialından,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə ,xarratlıq
işlərini isə yerli ustalar görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön
tərəfdə eyni ölçüdə beş taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2 metrdir.
51.Narbağı kənd məscidi. Nərbağı kənd məscid yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran rayon
Narbağı kəndi ərazisində yerləşən 3 məsciddən biridir.Məscid kənd yerli sakinlərin və kənd
ağsaqqallarının təşəbbüsü ilə tikilmişdir.Narbağı kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Lənkəran rayon Narbnağı qəsəbəsi ərazisində yerləşir.Məscid kənd yerli sakinlərin və kənd
ağsaqqallarının təşəbbüsü ilə tikilmişdir.Narbağı kənd məscidi qırmızı kərpicdən
tikilmişdir.Məscidin sahəsi 300kv.metr,uzunluğu 20 metr,eni isə 12 metrdir.Bu məscid Lənkəran
rayonunun dağ məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki qapı və beş ensiz,hündür
pəncərələr vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr
tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq
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məqsədilə
beş sütun
yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə
boya
sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O
şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Narbağı kənd məscidinin
döşəməsi torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından ,dam
örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə ,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır
və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə
2 metrdir.

52.Osakücə kənd məscidi.Osakücə kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidirvə Lənkəran
rayonunun Osakücə kəndi ərazisində,Veravulçayın üstündəki dar körpünü keçən kimi sola 100
metr məsafədə,Osakücə kənd qəbiristanlığının əks tərəfində yerləşir.Osakücə məscidinin tikilmə
tarixi haqda iki versiya mövcuddur.Birinci versiyaya görə XIX əsrdə tikilib,ikinci versiyaya görə
isə XX əsrədə tikilib.Osakücə məscidinin axunudunun dediklərinə görə Osakücə kəndində ilk
məscid 1883-cü ildə tikilib.Məscidi İmam Zaman məscidi adlanır.Osakücə məscidi o zamanlar
kənd sakini Nəsir adlı kişinin həyətində tikilib.Kənd asaqqallarının dediklərinə görə bu torpaq
əvvəllər kənd sakini Qənbər adlı kişiyə məxsus olub və sonra o bu torpağı Nəsir adlı kişiyə
satıb.Nəsir kişi də bu torpağı məscid üçün vəqf edib.Osakücədə Litfulla xan və digər kənd
sakinləri molla Musa və digər şəxslər onun tikintisində iştirak ediblər Osakücə məscidinin
uzunluğu 14,5 metr,eni isə 7 metrdir.Məscidin dam örtüyü kirəmitdən dir və məscid divarlarının
qalınlığı isə 60-70 sm-dir.Məscidin içərisində 3 iri sütun var.Məscidin dam örtüyü birinci dəfə
1961-ci ildə,ikinci dəfə isə 1997-cı ildə dəyişdirilib.Məscid 2007-ci də əsaslı təmir olunmuş və
artılmışdır.Bu artırılmadan sonra məscidin uzunluğu 18 metr,eni isə 10 metrdir və məscid
divarlarının qalınlığı 0,70 metrdir.Məscidin köhnə sütunları çürüdüyü üçün onun əvəzinə 6 ədəd
azbes boru ilə əvəz olunmuşdur.Dam örtüyü dəyişdirilən zaman yanmayan örtüklə əvəz
olunmuşdur.Osakücə məscidinin axundu Dadaşov Rizvan Balarza oğlunun dediklərinə görə Osakücə kəndi
ərazisində məscid ilk olaraq kənd sakini Nəsir adlı kişinin mülkündə yerləşib.Nəsir kişi eyni zamanda həm
bənna,həm də usta dəmirçi olmuşdur.Elə buna görə də, məscidin həm usta işini,həm də dam örtüyünü örtmə işini o
görmüşdür.Məscidin tikilməsində,uşaqlı-böyüklü bütün kənd camaatı iştirak edib.Lakin bu tikinti işinə isə o
zamanlar Əhədxan adlı bir şəxs etmişdir.Osakücə məscidi iki mişar daşı üstündə yerləşir.Məscidin qabaq tərədə
dörd plastik pənəcərəsi var və bu pəncərələrin hündürlüyü 2,5 metr və eni isə 1,5 metrdir.Bu pəncərələrin üst hissəsi
dairəvi formalıdır.Məscidin yan tərəflərininin hər ikisində iki,üstəgəl öndəki dörd pəncərə ,toplam səkkiz plastik
pəncərəsi var.Məscid özü qırmızı bişmiş kərpiclərdən tikilmişdir.Məscidin ön tərəfdən iki giriş qapısı var və bu
qaplar taxta materiallarından olmaqla qəhvəyi rəngdədir və hündürlüyü e metr və eni isə 1,5 metrdir.Məscidin ön
pəncərələrindən ikisi hər iki qapı arasındakı məsafədə yerləşir və digər iki pəncərə isə qapıların sağında
yerləşir.Məscidin sol qapısının giriş hissəsində,sol tərəfdə ayaqqabı rəfi var.Məscidin damı dəmirdəndir və onun
üstündə dəmir materialından dairəvi formada azan verən yer var.Osakücə məscidinin iki pilləsi var.Məscidin tavanı
taxta materiallarından yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ortasında şəbistan
yerləşir.Məscid ortadan iki yerə(qadın və kişi) ayrılmışdır.Məhərrəm aylarında imam Hüseyn tənziyyəsi qurulur və
ehsanat verilir.

Şəkil.Ösakücə köhnə məscid.Şəkil.Osakücə kənd məscidi.2018
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53.Rvo kənd məscidi.Rvo kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və məscid
Lənkəran rayonunun Rvo kəndi ərazisində yerləşir.Rvo kəndi ərazisində ilk məscid hələ XIX
əsrin ortalarında tikilmişdir.Lakin müəyyən səbəblərdən yararsız hala düşmüşdür.Hazırki
məscid isə 1906-cı ildə tikilmişdir.Hazırki məscidin iç sahəsi 18x5 metrdir.Məscid düzbucaqlı
formada olmaqla
bişmiş kərpicdən tikilmiş və məscidindamı qırmızı kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin eyvanı 80-cı illərdə tikilib və onun damının örtüyü şiferdəndir.Məscid
ortadan iki hissəyə qadınlar və kişilər şöbəsinə ayrılıb və iki giriş qapısı var.Məscidin döşəməsi
tor-paq,tavanı isə taxta materialından hörülüb.Divarların qalınlığı 0,60 metr,minbəri üç pilləli
olmaqla taxtadan düzəldilmişdir.Məscidin içərisində üç pəncərə qoyulub və pəncərələr taxtadan
düzəldilərək şəbəkə ilə işlənib.Rvo kənd məscidi sovetlər dönəmində bağlanmamışdır və
möminlərin istifadəsində olmuşdur.Məscidin nömrəsi № 4822,sistem kodu AJA004624-dur.
54.Sinovli kənd məscidi.Sinovli kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir.Sinovli məscidinin
Dini İcma sədri Rəfiyev İlqar Şahab oğlunun
verdiyi məlumata görə Sinovli kəndində ən
qədim məscid 1994-cü ildə tilimişdir.O zamanlar
Sinovli kənd icması iyanə formasında məscidin
tikilməsində iştirak edir və məscidin tikiintisi
1996-cı ildə başa çatdırılaraq istiifadəyə
verilmişdir.Məscidin tikilməsinin təşkilatçısı isə
Sınovli kənd sakini Rəfiyev Şahab Teymur və
İbiyev Əjdər İmaməli oğlu olmuşlar.Siovli
məscidi
İcma sədri Rəfiyev İlqar Şahab
oğludur.Məscidin
həyətyanı
sahəsi
400
kv.metr,iç sahəsi isə 7x14-dür.Məscid düzbucaqlı formadadır və divarları çay və mişar
daşlarından tikilib.Məscidin damı şifer,döşəməsi isə tor-paqdır.Tavan 2 ədəd dəmir boru
üzərində dayanıb.Məscidin döşəməsindən tavanına qədər hündürlüyü 3,5 metrdir.İbadət zalına 6
ədəd tağvari pəncərə qoyulub.Sinovli məscidi iki mişar daşı üzərində tikilmişdir.Məscidin ön
tərəfdən 1 giriş qapısı,sağ tərəfdən də bir giriş qapısı var.Sinovli məscidinin qabaq tərəfdə ağac
materiallarından olmaqla göy rəngli 4 taxta pəncərəsi var.Pəncərələrin hündürlüyü 2 metr,eni
isə 1,6 metrdir.Pəncərələrin üst hissəsi şərq memarlığı üslubunda yarımdairəvi
formadadır.Məscidin qapıları da taxta materialarından olamqla göy rəngdədir.Osakücə
məscidinin qabaq hissəsində altı daş dirək üzərində dam hörülmüşdür və bu damış üzəri şifir
materialından örtülmüşdür.Məscidin öz damı yaşıl dəmir məx-məri örtüklə örtülmüşdür.Sinovli
kənd məscidi.21.XII.2018.
55.Sütəmurdov kənd məscidi.Yerli əhənmiyyətli
memarlıq abidəsi.Məscid Lənkəran rayonunun
Sütəmurdov
kəndi
ərazisində
yerləşir.Sütəmurdcov məscidi Lənkəranın tarixi
baxımından ən qədim tikilisi sayılır.Sütəmurdov
kənd məscidinin tikilmə tarixi XVIII əsrin
əvvəllərinə təsadüf edir.Məscidin iç sahəsi
7,5x15 metrdir.Formaca düzbucaqlı olan bu
məscdi
bişmiş
kərpiclərdən
tikilib
və
hümdürlüyü 1 metr olan səki üzərində
yerləşir.Məscidin
ətrafı
daş
pilətələrlə
döşənib.Məscdi damının örtüyü
qırmızı
kirəmitlə
işlənib.Məscidin
döşəməsi
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torpaq,tavanı isə taxtadır.Tavan üç taxta sütun üzərində dayaynıb.Döşəmədən tavanədək
hündürlüyü 4 metrdir.Qadınlar şöbəsi 4x7,5 metrdir.Şöbəsə 1 qapı və üç pəncərə var.Minbər
taxtadan olmaqla dördpilləlidir.Məscidin iç divarları qumsement qarışıqlı məhlulla suvanıb.Belə
ki,o zamanlar Sütəmurdov kəndinin sakini Hacı Novruz Əli adlı bir şəxs öz şəxsi vəsaiti
hesabına məscidi tikdirmişdir.Belə ki,məscid Lənkəranda mövcud olan Zindan və mayakdan da
qədimdir.Sütəmurdov məscidinin axundu Fəxi Sadıqovdur.Onun dediklərinə görə Sütəmurdov
da mövcud olan ilk qədim məscidin hündürlüyü insan boyunda olmuş,məscidin damı isə qamış
və lığdan döşənmişdir.Qamışın üstü isə palçıqla sıvanmışdır.Lakin problemi həll etmək üçün
məscidin hündürlüyü bir metr də artırılıb.Sütəmurdov məscidliyinin qədimliyini sübut edən
faktlardan biri də, adi kərpiclərin 25X12 ölçüsündə olmasıdır.Bütün Lənkəran məscidlərində
adəti üzrə məscidlərin qapıları üzü qibləyə açılır.Lakin Sütəmurdov məscidi yeganə məsciddir
ki,onu iki yox bir qapısı var.Sovet dövründə məscid bağlanmış və gübrə və taxıl anbarı kimi
istifadə olunurdu.Sütəmurdov məscidinin ərazisində XIX əsrdə Lənkəranda mövcud ol-muş
“Fövc- ül-Füsəha”
ədəbi məslisinin rəhbəri
Mirzə İsmayıl Qasir
də dəfn
edilmişdir.Setəmurdov məzarlığında 1918-ci ilin 31 mart hadisələri zamanı Rus generalı Şıvkunovun adamları tərəfindən dağranılan 3 kənd sakininin də məzarı var.(Bax:Milli.az.saytı)Məscid
1747-ci ildə tikilib.Məscidin nömrəsi № 4813,sistem kodu AJA004615 –dür.Şəkil.Sütəmurdov
məscidi.
56.Separadi kənd məscidi.Separadi məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Separadi
kəndində ilk məscidin tikilmə tarixi XIX əsrə
təsadüf edir.Lakin hazırki məscid 1901-ci ildə
tikilmişdir.Məscid Lənkəran rayonunun Separadi
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin həyətyanı
sahəsi yoxdur,iç sahəsi 7x16 metrdir.Separadi
məscici başdan-başa bişmiş kərpiclə inşa olunub
və 2 giriş qapısı var.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxtadandır.İbadət zalına 6
tağvari formalı pəncərə qoyulub.Məscidin tavanı
3 taxta sütun üzərində dayanıb və iç divarları
qum-sement məhlulu ilə suvanıb.Məscid,hündürlüyü 1,20 metr olan səki üzərində tikilib.Sovetlər
dövründə məscid anbar kimi istifadə olunub.Bu məscdi kənd ağsaqqallarının təşəbbüsü ilə yerli
sakinlər tərəfindən tikilib.Bu məscidin nömrəsi № 4797,system kodu isə AJA004599 –
dur.Separadi kənd məscidi.
57.Seyidəkəran kənd məscidi.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi.Məscid Lənkəran rayonunun
Seyidəkəran kəndi ərazisində yerləşir.Seyidəkəran kəndi ərazisində ilk məscidin tikilmə tarixi
XIX əsər aiddir.Lakin hazırki məscid 1994-cü ildə tikilib.Məscidin həyətyanı sahəsi 200 kv.metr,
iç sahəsi 9x25 metrdir.Məscid formaca düzbucaqlı olmaqla bişmiş kərpicdən tikilib və damı isə
qırmızı kirəmitlə örtülüb.Döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadandır.Məscidin 3 qapısı və 6
pəncərəsi var və pəncərələrin dördü tağvari,ikisi isə düzbucaqlı formadadır.Məscidin günbəzi
dördgüşəli olub,hündürlüyü 2 metrdir v ə kənd camaatının şəxsi vəsaiti hesabına
tikilmişdir.Abidənin invertar nömrəsi № 4811,sistem kodu : AJA004613 – dür.
58.Səpinəkəran kənd kanəməscid-I.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Bu abidə Lənkəran
rayonunun Səpinəkəran kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin tikilmə tarixi 1872-19875-ci illərə
təsadüf edir.Məscidin həyətyanı sahəsi 6000 kv.metr,kişilər üçün nəzərdə tutulmuş şöbəsinin
sahəsi isə 9x3 metrdir.Məscid düzbucaqlı formada olmaqla bişmiş kərpiclərdən inşa
olunub.Məscidin döşəməsi də bişmiş kərpicdən,tavanı isə taxtadandır.Tavan 4 taxta sütun
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üzərində dayanmaqdadır.Qadınlar şöbəsi iki mərtəbədən ibarətdir və birincimərtəbədə
mətbəx,ikinci mərtəbədə isə qadınların ibadət zalı ikinci mərtəbədə yerləşir.Məscidin günbəzi
güldəstə formalı olmaqla dördgüşəlidir və üstü qırmızı kirəmitlə örtülüb.Səpinəkəran məscidi
Sovetlər dönəmində anbar və kitabxana kimi istifadə olunub.Bu məsciddə həm də dini təhsil
verilir.Abidənin invertar nömrəsi 4817,sistem kodu isə AJA004619-dur.
59.Səpinəkəran məscidi-II.Səpinəkəran məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir.Bu tikili Lənkəran
rayonunun Səpinəkəran kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin tikilmə tarixi 1983 -ci ilə təsa-düf
edir.Məscidin həyətyanı sahəsi 200 kv.metr,iç sahəsi isə 6x15 metrdir. Məscid düzbucaqlı
formada olmaqla çay daş-larından inşa olunub və məscid divarlarının qalınlığı 0,40
metrdir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadandır.Tavan 2 azbest sütun üzərində
dayanmaqdadır və döşəmədən tavanadək hündürlük 3 metrdir.Məscidin bir giriş qapıs və üç
pəncərəsi var.Səpinəkəran məscidinin giriş qapısının sol tərəfində otaq yerləşdirilib və onu da
sahəsi 4,5x6 metrdir.Giriş qapısının önündə açıqşəkilli eyvan da var.Eyvanın döşəməsi
beton,tavanı isə şiverdir.Məscid divarları iç və fasad tərəfdən qum-sement məhlulu ilə
suvanıb.Məscid kənd camaatının şəxsi vəsaitti hesabına tikilib.
60.Seliqəvon kənd məscidi.Seliqəvon kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran
rayonu Seliqəvon kəndi ərazisində yerləşir.Seliqəvon kəndində bir çox ucqar dağ və dağətəyi
kəndlərdə olduğu kimi əvvəllər məscid olmamışdır,yerli əhali isə məhərrəm aylarında ziyarət
üçün yaxın qonşu kəndlərdə olan məscidlərə və ya ocaq və ziyarətgahlara üz tutumuşlar.Elə bu
səbəbdən də Seliqəvon kəndində məscidin tikilməsi çox gec vaxtlara təsadüf edir.Bundan əlavə
məscidin tikilməsinə səsbəb kimi qış aylarında qonşu kəndlərə ziyarət və ya ibadət üçün
getməyin çətin olması səbəb olmuşdur.ELə bu səbəbdən o zamanlar Seliqəvon kəndinin
ağsaqqalları kənd ərazisində kiçik də olsa bir məscidin tikilməsinə qərar vermişlər.Elə bu
səbəbdən də kənd əhalisinin köməyliyi ilə Seliqəvon kəndi ərazisində indiki məscid
tikilmişdir.Məscidi yerli ustalar tikmiş və onun tikilməsində isə yerli əhali uşaqdan-böyügə
iştitrak etmişlər.Bu da kəndin məscidə olan ehtiyacını ödəmişdir.Beləki,kənd ərazisində məscid
tikiləndən sonra yerli əhali artıq uzaqlara və ya qonşu kəndlərə getmir və məhərrəm aylarında
məhz öz kənd məscidlərində ehsanat verir və imam Hüseyn tənziyyəsi qururlar.
61.Siyavar kənd məscid.Siyavar kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran rayonunun
Siyavar kəndi ərazisində yerləşir. məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran rayon Narbnağı
qəsəbəsi ərazisində yerləşir.Məscid kənd yerli
sakinlərin və kənd ağsaqqallarının təşəbbüsü ilə
tikilmişdir.Siyavar
kənd məscidi qırmızı
kərpicdən
tikilmişdir.Məscidin
sahəsi
300kv.metr,uzunluğu 20 metr,eni isə 12
metrdir.Bu məscid Lənkəran rayonunun yaxşı
məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki
qapı və beş ensiz,hündür
pəncərələr
vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr
tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq
məqsədilə
beş sütun
yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə
boya
sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O
şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Siyavar kənd məscidinin
döşəməsi torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac
materialından ,dam örtüyü isə yaşıl rəngli kirəmitdəndir.Məscidin hörmə ,xarratlıq işlərini isə
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yerli ustalar görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və iki pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni
ölçüdə dörd ağ rəngli plastik
pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2
metrdir.Siyavarın əvvəlki məscidi yararsız hala düşdüyündən məsciddə təmir-bərpa ioşləri
görülərək
yenilənmişdir.Məscidin
çöldən
divarları
qum-sement
qarışığı
ilə
suvanmışdır.Məscidin damında azan veürmək üçün kvadrat şəkilli minbər var.Şəkil.Siyavar
kənd məscidi.
62.Siyobili kənd məscidi.Siyobili kənd məscidi yerli əhəmiyyətli və Lənkəran rayonunun
Siyobili kəndi ərazisində yerləşir.Bu məscid digər məscidlər kimi ənənəvi quruluşa malikdir.
Seliqəvon kəndində bir çox ucqar dağ və dağətəyi kəndlərdə olduğu kimi əvvəllər məscid
olmamışdır və erli əhali isə məhərrəm aylarında ziyarət üçün yaxın qonşu kəndlərdə olan
məscidlərə və ya ocaq və ziyarətgahlara üz tutumuşlar.Elə bu səbəbdən də Siyobili kəndində
məscidin tikilməsi çox gec vaxtlara təsadüf edir.Bundan əlavə məscidin tikilməsinə səsbəb kimi
qış aylarında qonşu kəndlərə ziyarət və ya ibadət üçün getməyin çətin olması səbəb olmuşdur.Elə
bu səbəbdən o zamanlar Siyobili kəndinin ağsaqqalları kənd ərazisində kiçik də olsa bir məscidin
tikilməsinə qərar vermişlər.Buna görə də kənd əhalisinin köməyliyi ilə Seiyobili kəndi ərazisində
indiki məscid tikilmişdir.Məscidi yerli ustalar tikmiş və onun tikilməsində isə yerli əhali
uşaqdan-böyügə iştitrak etmişlər.Bu da kəndin məscidə olan ehtiyacını ödəmişdir.Beləki,kənd
ərazisində məscid tikiləndən sonra yerli əhali artıq uzaqlara və ya qonşu kəndlərə getmir və
məhərrəm aylarında məhz öz kənd məscidlərində ehsanat verir və imam Hüseyn tənziyyəsi
qururlar. məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran rayon Siyobili kəndi ərazisində
yerləşir.Məscid kənd yerli sakinlərin və kənd ağsaqqallarının təşəbbüsü ilə tikilmişdir. Narbağı
kənd məscidi qırmızı kərpicdən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 300kv.metr,uzunluğu 20 metr,eni isə
12 metrdir.Bu məscid Lənkəran rayonunun dağ məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki
qapı və beş ensiz,hündür pəncərələr vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə
yerləşir,qapı və pəncərələr tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma
vardır.İnteryerdə tavana dayaq məqsədilə beş sütun yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə boya sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də
şəbistan vardır.O şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Siyobili
kənd məscidinin döşəməsi torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq
sütunları,kum örtüyünün
konstruksiyası ağac materialından,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə ,xarratlıq
işlərini isə yerli ustalar görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön
tərəfdə eyni ölçüdə beş taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2 metrdir.
63.Şıxəkəran kənd məscidi.Şıxəkəran məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidi.Məscidin
tikilmə tarixi XVII əsrin axırlarına təsadüf
edir.məscid Lənkəran rayonu Şıxəkəran kəndi
ərzisində yerləşir.Şıxəkəran məscidinin iç sahəsi
16x7 metrdir.Məscidi bişmiş kərpiclərdən inşa
edilib və formaca düzbucaqlıdır,damı isə qırmızı
kirəmitlə
örtülüb.Məscidin
döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxtadan olmaqla 3 taxta sütun
üstündə dayanmaqdadır.Güldəstə formasında olan
günbəzin
hündürlüyü 2 metr olmaqla
dördgüşəlidir və üstü kirəmitlə örtülüb.Güşələr
qırmızı şüşələrlə işlənib.Məscidin minbəri
taxtadandır və yeddipilləlidir.Mehrab divarın içindədir və ondan sol tərəfə qadınlar şöbəsi
yerləşir.Qadınlar şöbəsi ikimərtəbəli olb,ayrıca giriş qapısına malikdir.Beləki qadınlar şöbəsinin
sahəsi 2,5x7 metrdir.Məscidin əsas ibadət zalına 4 pəncərə qoyulub.Pəncərələr taxtadan
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düzəldilib və tağvari formadadır.Məscid,hündürlü-yü 1 metr olan səki üzərində yerləşib.1976-cı
ildə kənd camaatı tərəfindən məscidin dam örtüyü sökülərək yenidən işlənib və bundan sonra
bina məscid formasını alıb.Sovetlər dönəmində Şıxəkəran
məscidi sökülərək forması
dəyişdirilib və məktəb binası kimi istifadə olunub.Daha sonralar isə bura idarə və anbar kimi
istifadə olunub.Lakin 1988-ci ildə məsciddə yenidən təmir işləri aparılıb.Məscidin invertar №
4837,sistem kodu isə AJA004639-dur.Şəkil.Şıxəkəran kənd məscidi.
64.Şağlakücə kənd məscidi.Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir.Məscid Lənkəran rayonunun
Şağlakücə kəndi ərazisində,Lənkəran- Lerik ana
şose yolunun sağ tərəfində yerləşir.Məscid hicriqəməri təqvimi ilə 1322-ci ildə,miladi təqvimi ilə
isə 1904–cü ildə tikilmişdir.Rusiya imperiyasının
hərbi dəftərxanaarındakı 1856-1870-ci illərə aid
sənədlərdə Şağlakücə məscidi haqda belə
yazılır:“Şağlakücə kəndi Bakı Quberniyasının
Lənkəran qəzasında,qəza mərkəzindən 6 verst
aralıda yerləşir.Şağlakücə kəndində 4 ev var və
bu kənddə ümumilikdə,160 kişi və 123 qadın
yaşayır.Kənd əhalisinin hamısı Talış millətindəndir və Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə
mənsubdurlar.Kənddə bir məscid var və kənd sakinləri məhərrəm aylarında məscidə gəlir,ziyarət
edir və orada imam Hüseyn ehsanı verir”.(Bax:Списки Населенных месть Российской
империи
по
Кавказскому
краю.Бакинская
губерния
.LXV.Тифлись1870.№694,стр.35).Şağlakücə məscidi qırmızı bişmiş kərpicdən tikilmişdir.Məscidin həyətyanı
sahəsi 600 kv,metr,ibadət zalının sahəsi isə 20x10 metrdir.Məscid düzbucaqlı
formadadır.Məscidin dam örtüyü kirəmitdəndir.Məscidin minarəsi olmadığına görə onun
damında hündürlüyü 1.5 metr olan azan verən yuer var ki o da minarəni əvəz edir.Məscidin sağ
və sol hissəsində iki giriş qapısı var.Qapılar taqğvari formadadır və taxtadan düzəldilib.Məscid
1,10 metr olan səki üzərində yerləşir.Giriş qapılarının ön hissəsi dəmir truba dirəklər üstündə
dəmir materialından örtük bağlanmışdır ki,bu da yağış havalarında pilləkənin yaş olmasının
qarşısını alır.Dəmir damların üstündə isə aypara təsfirləri var.Şağlakücə məscidinin pilləkəninin
8 pilləsi var.Bu pillələr narıncı rəngdə metlaqla örtülmüşdür.Bundan başqa məscidin sağ giriş
qapısının sağ tərəfində bir rəf,sol tərəfində isə iki ayaqqabı rəfi vardır.Şağlakücə məcidinin ön
hissəsində 2 ədəd hündür pəncərə var.Bu pəncərələrin ölçüsü – hündürlüyü 3 metr,eni isə 2
metrdir.Pəncərələrin üst hissələri üçkünc şəkildədir.Bundan əlavə məscidin ön divarında
məscidin tikilmə tarixi hicri tarixi ilə 1322-ci il ildə tikildiyi göstərilir.Bu hicri tarixini miladi
tarixinə çevirdikdə 1906-cı il edir. Həyətyanı sahəsi 600 kv.metr,ibadət zalının sahəsi 20x10
metrdir.Düzbucaqlı formada olan bu məscid bişmiş kərpiclə tikilib.Qapılar tağvari formadadır və
taxtadan düzəldilib.Məscid hündürlüyü 1,10 metrolan səki üstündə yerləşib.Məscidin döşəməsi
bişmiş kərpic,tavanı isə taxtadandır.Tavan beş taxta sütun üstündə dayanıb.Minbər taxtadandır,
yeddiguşəlidir.Mehrab divarın içində olub, hündürlüyü 3 metrdir.Mehrabın sağ tərəfində
qadınlar şöbəsi yerləşib. Qadınlar şöbəsi ilə kişilər şöbəsi taxta şəbəkə ilə ayrılıb.Qadınlar
şöbəsinin sahəsi 3x9 metrdir.Məscidin divarlarının qalınlığı 1 metrdir.İbadət zalında dörd
pəncərə qoyulub. Pəncərələr rəngli şüşələrlə işlənib.Məscid sovetlər dövründə, daha dəqiq desək,
1936-cı ildən 1989-cu ilə qədər istifadəsiz qalıb.1984-cı ildə burada təmir işləri aparılıb.1986-cı
ildən 1990-cı ilə qədər kitabxana kimi istifadə olunub.1990-cı ildə yerli kənd camaatının vəsaiti
ilə başqa bir yerdə kitabxana tikilərək məsciddəki kitablar ora daşınıb.Elə həmin il məsciddə
təmir işləri aparılmış və onun təaliyyəti yenidən bərpa olunmuşdur.Sonra isə məscidin sağ tərəf
giriş hissəsinin sol hissəsində divarda məscidin XIX əsrə aid olduğu qeyd olunmuşdur.Məscidin
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qabaq hissəsində,divarın dibində bir məzar var və bu məzarın üzərində yazılıb:Axundzadə
Axund Məmməd Kərim oğlu 1830-1914-cü il.Bu mərhum şəxs məscidin hazırkı axundu axund
Qafurun babasdır.Məscidin həyətinə giriş zamanı sağ tərəfdə ayaqyolu və abdəst yeri var,sol
tərəfdə isə su quyusu və göy rəngdə dəmir dirək vəı onu üstündə dəmir çən var.Məscidin arxa
hissəsində mədrəsə yerləşir.Lakin o mədrəsə hal-hazırda bağlıdır.Məscidin sol yan tərəfində dörd
ədəd iki laylı taxta pəncərə,sağ tərəfdə isə iki böyük və hündür taxta pəncərə var.Sağ tərəfdəki
pəncərələrin hündürlüyü 3 metr ,eni isə iki metrdir.Şağlakücə məscidi beş daş üzərində
tikilmişdir.Məscidin damı ilə divara
bərkidilən hissə üç pilləli formada taxtadan
hörülmüşdür.Məscidin içərisində beş taxta dirək var və məscidin tavanı xüsusi taxtalarla
hörülmüşdür.Məscidin tavanında 5 ədəd dəmir çılçıraq və 4 ədə plastik çilçıraq
asılmışdır.Məscidin orta hissəsində şəbistan yerləşir.Şağlakücə kəndinin hal-hazırkı məscidinin
invertar nömrəsi № 4814,sistem kodu AJA004616 –dırŞəkil.Şağlakücə kənd məscidi.26.05.2018
65.Şağlaser kənd məscidi.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lənkəran rayonunun
Şağlaser kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Rusiya
imperiyasının hərbi dəftərxanaarındakı 1856-1870-ci illərə aid sənədlardə Şağlaser məscidi
haqda belə yazılır: Şağlaser kəndi Bakı Quberniyasının Lənkəran qəzasında, qəza mər-kəzindən
17 verst aralıda,Boladi çayının sahilində yerləşir.Şağlaser kəndində 27 ev var və bu kənddə
ümumilikdə,98 kişi və 82 qadın yaşayır.Kənd əhalisinin hamısı Talış millətindəndir və
Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.Kənddə bir məscid var və kənd sakinləri
məhərrəm aylarında məscidə gəlir,ziyarət edir və orada imam Hüseyn ehsanı verir.Şağlaser
kənmdinin hal-hazırki məscidi 2006-cı ildə muasir şərq və qərb üslubunda inşa edilmişdir.Yeni
məsciddə muasir dövrün standartlarına uyğun olaraq su,kanalizasiya və istilik sistemləri ilə
təchiz edilmişdir.Şağlaser məscidinin ümumi sahəsi 260 kvadrat metr dir və məsciddə 300
nəfərə yaxın mömin namaz qıla bilir.Məscidin bir günbəzi və iki minarəsi var.Şağlaser məscidini
digər məscidlərdən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də.məscidin orta hissəsində dirəklərin
olmamasıdır.1997-ci ildə camaatın şəxsi vəsaiti hesabına məsciddə bərpa-inşaat işləri
aparılıb.Məscid dini komitənin qeydiyyatından keçmuişdir.Şağlaser məscidi qoşa minarəlidir
,onların birinin hündürlüyü 30 metrdir və dairəvi günbəzin doqquz pəncərəsi var.Məsciddə Dini
icma fəaliyyət göstərir(Bax:Списки Населенных месть Российской империи по Кавказскому
краю.Бакинская губерния .LXV.Тифлись-1870.№721,35).Məscidin invertar nömrəsi №
4829,sistem kodu –AJA004631 –dir.

Şəkil.Şağlaser kənd məscidi.26.05.2018
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66.Şürük kənd məscidi.Şürük kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir.Məscidin tikilmə tarixi
1991-ci ilə təsadüf edir.Məscid Lənkəran
rayonunun
Şürük
kəndində,Seyidzadə
qəbiristanlığında yerləşir.Məscidin iç sahəsi
8,5x12 metrdir.Məscid düzbucaqlı formadadır
və mişar daşları ilə tikilib.Məscidin damı qırmızı
kirəmitlə örtülüb və iç fasad tərəfi qum-sement
məhlulu ilə suvanıb və əhənglə ağardılıb.Şürük
məscidinin bir giriş qapısı var,bu dəhlizin
önündə dəhliz yerləşir və onun da sahəsi 4x4
metrdir.Məscid in 8 pəncərəsi var və pəncərələr
düzbucaqlı formadadır.Döşəmədən tavana qədər
məsafənin hündürlüyü 3 metrdir.Məscid kənd sakinləri tərəfindən tikilib.Şəkil.Şürük kənd
məscidi.
67.Şirinsu kənd məscid-I.Şirinsu kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir.Məscidin tikilmə tarixi
1997-ci ilə təsadüf edir.Məscid Lənkəran rayonunun Şirinsu kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
iç sahəsi 10x22 metr,həyətyanı sahəsi 400 kv.metrdir.Şirinsu məscidi düzbucaqlı olmaqla
başdan-başa bişmiş kərpiclə tikilib.Məscid damı şiferlə örtülüb və dördgüşəli günbəz ağ dəmir
təbəqədəndir.Güldəstə formasında olan günbəzin üstündə ağ dəmir materialla aypara və ulduz
rəmzi qoyulub.Məscidin tavanı düzbucaqlı formada olmaqla iki azbest boru üstündə
dayanıb.Məscidin döşəməsindən tavana qədər hündürlüyü 4,5 metrdir .Məscidin iki giriş qapısı
və dörd pəncərəsi var.Pəncərələr və qapılar tağvari formadadır.Məscid,hündürlüyü 1 metr olan
səki üzərində yerləşmişdir.Məscid kənd camaatının şəxsi vəsaiti hesabına tikilmişdir.
68.Şirinsu kənd məscidi – II.Şirinsu kənd məscidi yerli əhəmiytyətli tikilidir.Məscidin tikilmə
tarixi 1990-ci ilə təsadüf edir.Məscid Lənkəran rayonunun Şirinsu kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin həyətyanı sahəsi 700 kv,metr,iç sahəsi 8x18 metrdir.Şirinsu məscidi
düzbucaqlı olmaqla başdan-başa bişmiş kərpiclə tikilib.Məscidin döşəməsindən tavana qədər
hündürlüyü 4.5 metr olmaqla minbəri taxtadandır və dördpilləlidir.Mehrab sadədir və divarın
içərisindədir.Şirinsu məscidinin ustası kənd sakini Məşhədi Qurbanəlidir.İbadət zalındakı
şəbəkələr isə usta Rza tərəfindən işlənib.Məscidin dam örtüyü qırmızı kirəmitlə işlənib,günbəzi
dörd-güşəlidr.Məscid,hündürlüyü 1,50 metr olan səki üzərində yerləşmişdir.Məscid kənd
camaatının şəxsi vəsaiti hesabına tikilmişdir.
69.Şilim kənd məscidi.Şilim kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran rayonu Şilim
kəndi ərazisində yerləşir. Bu məscid digər məscidlər kimi ənənəvi quruluşa malikdir.Şilim
kəndində bir çox ucqar dağ və dağətəyi kəndlərdə olduğu kimi əvvəllər məscid olmamışdır və
erli əhali isə məhərrəm aylarında ziyarət üçün yaxın qonşu kəndlərdə olan məscidlərə və ya ocaq
və ziyarətgahlara üz tutumuşlar.Elə bu səbəbdən də Şilim kəndində məscidin tikilməsi çox gec
vaxtlara təsadüf edir.Bundan əlavə məscidin tikilməsinə səsbəb kimi qış aylarında qonşu
kəndlərə ziyarət və ya ibadət üçün getməyin çətin olması səbəb olmuşdur.Elə bu səbəbdən o
zamanlar Şilim kəndinin ağsaqqalları kənd ərazisində kiçik də olsa bir məscidin tikilməsinə qərar
vermişlər.Buna görə də kənd əhalisinin köməyliyi ilə Şilim kəndi ərazisində indiki məscid
tikilmişdir.Məscidi yerli ustalar tikmiş və onun tikilməsində isə yerli əhali uşaqdan-böyügə
iştitrak etmişlər.Bu da kəndin məscidə olan ehtiyacını ödəmişdir.Beləki,kənd ərazisində məscid
tikiləndən sonra yerli əhali artıq uzaqlara və ya qonşu kəndlərə getmir və məhərrəm aylarında
məhz öz kənd məscidlərində ehsanat verir və imam Hüseyn tənziyyəsi qururlar.
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70.Şovu kənd məscidi. Şovu kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran rayonu Şovu
kəndi ərazisində yerləşir.Bu məscid digər məscidlər kimi ənənəvi quruluşa malikdir.Şovu
kəndində bir çox ucqar dağ və dağətəyi kəndlərdə olduğu kimi əvvəllər məscid olmamışdır və
erli əhali isə məhərrəm aylarında ziyarət üçün yaxın qonşu kəndlərdə olan məscidlərə və ya ocaq
və ziyarətgahlara üz tutumuşlar.Elə bu səbəbdən də Şovu kəndində məscidin tikilməsi çox gec
vaxtlara təsadüf edir.Bundan əlavə məscidin tikilməsinə səsbəb kimi qış aylarında qonşu
kəndlərə ziyarət və ya ibadət üçün getməyin çətin olması səbəb olmuşdur.Buna görə də o
zamanlar Şovu kəndinin ağsaqqalları kənd ərazisində kiçik də olsa bir məscidin tikilməsinə
qərar vermişlər.Beləliklə kənd əhalisinin köməyliyi ilə Şovu kəndi ərazisində indiki məscid
tikilmişdir.Məscidi yerli ustalar tikmiş və onun tikilməsində isə yerli əhali uşaqdan-böyügə
iştitrak etmişlər.Bu da kəndin məscidə olan ehtiyacını ödəmişdir.Beləki,kənd ərazisində məscid
tikiləndən sonra yerli əhali artıq uzaqlara və ya qonşu kəndlərə getmir və məhərrəm aylarında
məhz öz kənd məscidlərində ehsanat verir və imam Hüseyn tənziyyəsi qururlar.
71.Şilavar kənd məscidi.Şilavar kənd məscidi yerli əhəmiy-yətli memarlıq abidəsi və Lənkəran
rayonunun Şilavar kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Rusiya
imperiyasının hərbi dəftərxanalarındakı 1856 -1870-ci illərə aid sənədlardə Şilavar məscidi
haqda belə yazılır:“Şilavar kəndi Bakı Quberniyasının Lənkəran qəzasında, qəza mərkəzindən 2
verst qərbdə yerləşir.Şilavar kəndində 72 ev var və bu kənddə ümumilikdə ,229 kişi və 183
qadın yaşayır.Kənd əhalisinin hamısı Talış millətindəndir və Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə
mənsubdurlar.Kənddə
məscid yoxdur və var kənd sakinləri məhərrəm aylarında qonşu
kəndlərdəki məscidə gedir,ziyarət edir və orada imam Hüseyn ehsanı verir.”Şilavar kəndində ilk
məscid hələ XIX əsrdə olmuşdur.Ancaq ki,o köhnə məscid zaman-zaman baxımsızlıq
ucubatından dağılıb getmişdir.Lakin Şilavar məscidinin xuddamı Yəhya Sadıqovun dediklərinə
görə ikinci məscid 1954 –cü ildə tikilmiş və o özü də, bu məsciddə dini təhsil almışdır.O zamanlar Sadıqovun 17 yaşı varmış və onun atası bu köhnə məscidin bərpasında zəhmət
çəkmişdir.Onun dediklərinə görə köhnə məscidin ön və böyür tərəflər daxil olmaqla 3 eyvanı
olmuşdur.Lakin sovet dövründə bu məscid bağlanaraq taxıl anbarına çevrilmişdir.Köhnə
məscidin sahəsi 10 kv,yeni məscidin sahəsi isə 200 kvadratdır.Lakin 1989-cu ildə Şilavarlılar
yeni məscidin tikintisinə başlamışlar.Şilavar məscidinin xuddamının dediklərində görə məscidin
tikilməsinə çoxlu maneçilik törədilirdi.Beləki,məscidin sxeminə əsasən məscidin hər iki
tərəfində hündür minarə olmalı idi.Lakin rəhbərliyin təzyiqi nəticəsində məscidin sxemində
dəyişiklik edildi.Məscidin tikilməsi üçün vəsaiti bütün kənd camaatı öz şəxsi hesbından
toplayaraq vermişlər.Məscid tikilən zaman onun binövrəsindən başlayaraq damına qədər uşaqlıqocalı bütünm kənd camaatı yaxından iştirak etmişdir.İndiki Şilavar məscidi Şilavar kəndinə
girəcəyində 100 metr sağda yerləşirr.Məscid qırmızı bişmiş kərpiclərdən yerli ustalar tərəfindən
tikilmiş və sonralar o kəriclərin aralarına ağ bətkəş vururlmuşdur.Şilavar məscidi 6 mişar daşı
hündürlüyündə tikilmişdir.Məscidin binövrəsi şilavarlı usta Şiruyə Nuriyev tərəfindən 1989-cu
ildə qoyulmuşdur.O,məscidi beş daş hündürlüyə qədər tikmişdir.Yeni məscid tikilən zaman
köhnə məscidin binövrəsi sökülməmişdir.Kənd camaatı öz şəxsi vəsaiti ilə təmir-tikinti
idarəsindən məscidin ilk betonunu tökmüşlər.Lakin tikinti bir müddət dayanmışdır.Səbəbi isə
dvlət Təmir ikinti idarəsinin işçi və fəhlələrini geri çəkməsi idi.O zamanlar indiki xuddam kənd
camatının işçi qüvvəsindən istifadə etmək təkilfiniu verir.Təklif qəbul olunur.Plana görə məscidi
kəndin məhəllərinə görə tikməyi qərara alırlar.Yəni hər məhəllə bir gün tikintidə işləməyi öz
öhdəsinə götürür və 20 nəfərlik şəxsi fəhlə qrupu ilə məscidi tikirlər.Hər məhəlləyə iki dəfə
işləmək düşür.Məscidin damınıda usta Şiruyə Nuriyev və indiki xuddam tərəfindən
tikilmişdir.Məscidin sağ və sol tərəflərdə iki giriş qapısı var.Bu giriş qapıları üzərində dəmir
materiallarından şərq memarlığı üslubunda yarımdairəvi formada günbəzvari dəmir örtük var və
bu dəmir örtüklərin üstündə dəmirdən aypara və içərisində ələm fiquru var.Məscidin iki pilləkəni
var və bu pilləkənlər daşdandır.Bu pilləkənlərin 6 pilləsi var.Şilavar məscidinin divarlarındakı
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qırmızı kərpiclərin araları ara-sıra ağ kərpiclədə hörülmüşdür ki, bu da ,məscidə xüsusi gözəllik
verir.Məscidin ön tərəfdə iki üç böyük və enli pənəcərələri var və bu pəncərələr ağac
materiallarından şərq memarlığı üslubunda hörülmüşdür.Öndəki pəncərələrin eni iki metr
,uzunluqları isə 3 metrdir.Pəncərələrin üst hissəsi günbəzvari Formadadır.Məscidin sağ yan
tərəfə də iki böyük və enli pəncərə,sol yan tərəfdə isə iki kiçik (50X50) var.Beləliklə Şilavar
məscidinin 5 böyük pəncərəsi,iki kiçik pəncərəsi var.Məscid qapıları ağac materiallarından
olmaqla 3 metr hündürlükdədir və qapıların da üst hissəsi günbəzvaridir.Məscidin sağdakı giriş
pilləkə-ninin sağ hissəsində ayaqqabılar üçün rəf yerləşir.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmış və
sağ tərəf kişilər üçün,sol tərəf qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş-dur.Ayrıca qadınlar olan hissə
traxta materialları ilə iki mərtəbə formasında tikilmiş və içəridə,qadınmlar tərəfdə yuxarı
qalxmaq üçün ağacpilləkən də vardır.Bundan əlavə qadınlar tərəfdən də 1 çıxış qapısı var ki bu
qapının da üstündə ön tərəfdəki qapılarda olduğu kimi dəmir örtük tikilmişdir.Beləliklə bu qapını
da,hesaba qatsaq ümumilikdə Şilavar məscidinin üç qapısı var.Məscidin damı
dəmir
materiallarındandır və yaşıl rəngdədir.Məscidin damı ilə məscid divarının üst hissəsinin
birləşdiyi yerdə ağac materiallarından xüsusi ustalıqla üç-mərtəbə formasından altlıq
vardılr.Məscidin damında dəmir materialından dairəvi formada azan verən yer var və bu
günbəzin 8 kiçik (50x50) 8 pənəcərə var.Şilavar məscidinin içərisində azbest materialından iki
dairəvi dirək var və bu dirəklər taxta materialı ilə hörülmüşdür.Məscidin içərisində sağ tərəfdə
kitab rəfi və ortada minbər yerləşir.Məscidin içərisində,tam orta hissəsində açıq formalı dairəvi
tavan yerləşir və bu tavandan məscid günbəzinin kiçik pəncərələri görünür.Ortada isə böyük
həcmdə çilçıraq var.Məscidin həyətyanı sahəsi 600 kv.metrdir,iç sahəsi isə 10x19 metdir.Məscid
düzbucaqlı formaya malik olmaqla damının örtüyü qırmızı kirəmitlə işlənib.Döşəmədən
tavanadək hündürlüyü 5 metr,günbəızədək isə 10 metrdir.Günbəz dairəvi formalıdır və səkkiz
güşəyə malikdir və onun
yuxarı hissəsində səkkiz gözlük qoyulmuşdur.Məscidin minbəri
beşpilləlidir,mehrab isə divarın içində olmaqla çox sadə şəkildə işlənmişdir.Məscidin iç divarları
qum-sement məhlulu ilə suvanaraq ağardılıb.Məscidin ibadət zalında iki qapı və dörd pəncərə
qoyulub.Pəncərələr şəbəlkəyə işlənib.Məscidin tavanı iki dəmir boru üstündə dayanır.Məscidin
həyətində bir “Hüseyniyyə” yerləşir.Bu Hüseyniyyənin iki giriş qapısı var.İçəridə 8X11
ölçüsündə böyük akt zalı,mətbəx,dəst şü və kiçik kitabxana yerləşir.Bu kitabxanada müxtəlif dini
kitablar var.Hüseyniyyədən bir metr sağda abdəst və dəsşü yerləri və sonrada su çəni yerləşir.
Məscidin qapısına tərəf solda isə su quyusu yerləşir.Bundan əlavə məscidin həyətində insanların
oturması üçün ağac materiallarından oturacaqlar var.Məhərrəm aylarında Şilavar camaatı bui
məscidə yığışaraq ehsanat verirlər.Məscidin axundu Nəsirov Mehdiqulu,məscidin xuddamı isə
Yəhya Sadıqovdur.Məscidin nömrəsi № 4828,sistem kodu AJA004630–dur.(Bax:Списки
Населенных месть Российской империи по Кавказскому краю.Бакинская губерния
.LXV.Тифлись-1870. № 704,стр.35)

Şəkil.Şilavar kənd məscidi günümüzdə.20.06.2017
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72.Türkəncil kənd məscidi.Türkəncil kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir.Məscid
Lənkəran rayonunun Türkəncil kəndi ərazisində
yerləşir.Rusiya
imperiyasının
hərbi
dəftərxanasında1856-1870-ci
illərə
aid
sənədlardə Türkəncil məscidi haqda belə
yazılır:Türkəncil kəndi Bakı Quberniyasının
Lənkəran qəzasında,qəza mərkəzindən 8 verst
arlıda,Zəkəcü
çayının
sahilində
yerləşir.Türkəncil kəndində 5 ev var və
ümumilikdə kənddə 10 kişi və 11 qadın
var.Kənd camaatının hamısı Talış millətinə
mənsubdurlarKənddə bir məscid var və kənd
sakinləri dini inanclarına görə Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.(Bax:Списки
Населенных месть Российской империи по Кавказскому краю.Бакинская губерния
.LXV.Тифлись-1870.№673,стр 34.)Türkəncil məscidi yerli ustalar tərəfindən tikilmişdir.Məscid
dörd mişar daşı hündürlüyü üzərindədir.Məscidin çöl divarları ağ əhənglə boyanmışdır.Məscidin
ön tərəfindən,sağ və sol hissələrədə iki giriş qapısı var.Qapıların hər ikisi taxta materialından
olmaqal hündürlüyü 3,5 metr,eni isə 2 metrdir.Məscidin ön hissəsində ağac materialından
hazırlanmış iki enli pəncərə var ki bu pəncərələrin eni 2 metr,hündürlüyü isə 3 metrdir.Pəncərə
və qapıların üst hissəsi yerli ustalar tərəfindən xüsusi şərq memarlığı üslubunda hazırlanıb.
Türkəncil məscidinin yan tərəflərində də iki enli taxta pəncərə var ki, onların da ölçüsü digər
pəncərələr kimidir.Məscidin hər iki giriş pilləkəni üzərində dəmir dirəklər üzə-rində iki dam
qurulmuşdur və bu damların quruluşu uçbucaq şəklindədir.Qapıların giriş hissələrində ,hər iki
tərəfdə ağac materialından ayaqqabı rəfləri düzəldilib qoyulmuşdur.Türkəncil məscidi ortadan
iki hissəyə ayrılmışdır.Bu bölmələrin biri kişilər,digəri isə qadınları üçün nəzərdə
tutulub.Məscidin damı şifir materialındandır.Məscidin damında dəmir materialından ibarət
dördkünc minbər var və buradan azan verirlir.Məscidin içərisində şəbistan və üç dirək var və
tavanı taxta materialından yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin qarşı
hissəsindəki iki pəncərənin arasında kiçik mərmər lövhə var ki. Burada da məscidin tarixi yazılıb.Belə ki,Türkəncil kəndində 2005-ci ilə qədər məscid olmayıb və kənd camaatı ibadətlərini
səyyari qaydada evlərdə,ziyarətlərini isə qonşu kəndlərdəki məscidlərdə etmişlər.Bu problemi
həll etmək üçün kənd sakini Hacı Cavanşir öz şəxsi vəsaiti hesabına Türkəncil kəndində məscid
tikdirmişdir.Məscidin tikintisində yerli ustalarala bərabər kənd sakinləri də,yaxından köməklik
göstərmişlər.Şəkil.Türkəncil məscidi.2018.

73.Tüədo kənd məscidi.Tüədo kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran
rayonunun
Tüədo
kəndi
ərazisində
yerləşir.Əvvəllər
dağ kəndlərinin çoxunda
olduğu kimi Tüədo kəndində də məscid
olmamışdır.Bunun səbəbi isə Tüədo kəndinin
tarixinin qədim olmaması ilə bağlıdır.Belə
ki,bildiyiniz kimi Tüədo kənd sakinlərinin
böyük qismi Lerik rayonunun Çayrud kəndi
ərazisindən köçüb gələnlərdir.Bu proses bir az
gec baş verdiyindən indiki Tüədo kəndi
ərazisinə daimi oturağa gələn insanlar uzun
müddət
yarımköçmə
yaylaq
maldarlığı
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yaşamışlar.Elə bu səbəblərədən də məscidə ehtiyacları olmamışdır.Lakin sonralar Tüədo kəndi
yarandıqdan sonra yerli sakinlər qonşu kəndlərdəki məsc idlərə ziyarət üçün üz tutmuşlar.Bu
proses sovet hakimiyyəti dövründə daha da geniş şəkil almış və uzun muddət Tüədo kəndində
məscid olmamışdır.Lakin bu Tüədo camaatının uzun müddət allaha inanmadıqları və ya namaz
qılmadıqları anlamına gəlmir.Belə ki,Sovet hakimiyyəti dağıldıqdan sonra bütün yerlərdə
olduğu kimi Tüədo sakinləri də özləri üçün məscid məsələsinin həlli üçün çalışmağa
başladılar.Lakin bunun üçün nə vəsait var idi nə də, onun üçün ayrılacaq bir bina.Belə ki,bu
məsələni həll etmək üçün kənd sakini və yerli xeyriyyəçi Qənbərov Ağabəy adlı şəxsin kənd
ərazisində əvvəllər maqaza kimi istifadə olunan köhnə maqaza adlı binanı 1998-ci ildə öz şəxsi
hesabına alıb xalqa bağışlayıb.Beləliklə Ağabəy kişinin hesabına Tüədo kənd camaatı öz
məscidinə qovuşdu.Artıq məhərrəm aylarında kənd camaatı ziyarət üçün başqa kəndlərə üz
tutmur və öz məscidlərində yığışıb imam Hüseyn tənziyyəsi qurur və ehsanat verirlər. Tüədo
məscidi təpədəki yaşıl çəmənlikdə yerləşdiyindən məscidin sağ tərəfi kiçi yoxuş
şəkilindədir.Məscid iki işar daşı üstündə yerləşir və ağ əhənglə boyanmışdır.Məscidin qarşı
tərəfdə ikisi eyni və birisi başqa ölçüdə olan üç göy rəngdə xana-xana taxta pəncərələri
var.Pəncərələrin eni 1,5, hündürlükləri isə 2 metrdir və ön tərəfdəki üçüncü pəncərənin ölçüsü
isə 2X2 metrdir.Məscidin qarşı tərəfdən,sol hissədə ağac materialnından göy rəngli taxta qapısı
var.Bu qapının hündürlüyü 2,5 metr,eni isə 2 metrdir.Məscidin giriş qapısı üzərində üç dirək
üstündə dam qurulmuşdur.Məscidin damə isə şifir materialındandır.Məscidin sağ və sol
tərəflərində toplam iki göy rəngli xana-xana taxta pəncərə var ki,onların da ölçüləri öndəkilərlə
eynidir.Şəkil.Tüədo kənd məscidi.2018.
74.Tükəvilə kənd məscidi.Tükəvilə kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran
rayonunun Türkəncil kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1988-ci ildə inşa edilib.Məscidin
həyətyanı sahəsi 1000 kv.metr,iç sahəsi isə 2 hissədən (kişilər və qadınlar) ibarət olub,hər biri
ayrıayrılıqda 7x5 metdir.Tükəvilə kənd məscidi formaca düzbucaqlı olub,divarları mişar daşları
ilə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi və tavanı,qap və pəncərələri taxtadandır.Ön tərəfdə açıq
eyvan yerləşir və onun sahəsi 14x5 metrdir.Məscidin damı şiferlə örtülüb və Məscid Şumayev
hacı barat adlı şəxs tərəfindən tikilib.
75.Tütəpeştə(Tüəpeştə) kənd məscidi.Tütəpeştə kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Lənkəran rayonunun Tütəpeştə kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi 1978-ci ilə
təsadüf edir.Məscid Lənkəran rayonunun Tütəpeştə kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin həyətyanı
sahəsi 300 kv.metr,iç sahəsi 4x10 metrdir.Məscid forma etibarı ilə düzbucaqlı olmaqla divarları
çay daşları ilə tikilib.Məscidin damı şifir materialı ilə örtülüb və interyeri isə çox
sadədir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı taxtadandır .bir qapı və iki pənəcərəsi var.Qapı və
pənəcərərələr taxtadan düzəldilib və giriş qapısı tərəfdə eyvan var.Tütəpüştə məscidi kənd
camaatının şəxsi vəsaiti hesabına tikilib.
76.Türkəkəran(Tırkəkon) kənd məscidi-I.Türkəkəran məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Lənkəran rayonunun Türkəkəran kəndi ərazisində yerləşir.Rusiya imperiyasının hərbi
dəftərxanasında1856-1870-ci illərə aid sənədlərdə Türkəkəran məscidi haqda belə yazılır:
Türkəkəran kəndi Bakı Quberniyasının Lənkəran qəzasında,qəza mərkəzindən 8 verst aralıda
,Zəkəcü çayının sahilində yerləşir.Türkəkəran kəndində 5 ev var və ümumilikdə kənddə 14 kişi
və 11 qadın var.Kənd camaatının hamısı talış millətinə mənsubdurlar.Kənddə bir məscid var və
kənd sa-kinləri dini inanclarına görə Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.
(Bax:Списки Населенных месть Российской империи по Кавказскому краю.Бакинская
губерния .LXV.Тифлись-1870.№673,стр 34.).Mənbədə göstərilən məscid haqda məlumat
qalmasa da halhazırki məscidin tikilmə tarixi 1990-cı ilə təsadüf edir.Məscid,Lənkəran
rayonunun Türkəkəran kəndi ərazisində yerləşir.Türkəkəran məscidinin həyətyanı sahəsi 2000
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kv.metr.iç sahəsi 200 kv.metrdir.Məscid özü düzbucaqlı formada olmaqla bişmiş kərpicdən
tikilib və iç divarları qum-sement məhlulu ilə suvanaraq,əhənglə ağardılıb.Məscidin döşəməsi
və tavanı taxtadandır.Tavan 4 azbest boru üstündə dayanmaqdadır.Məcidin damı qırmızı
kirəmitlə örtülüb.Məscid divarlarının qalınlığı 50 sm-dir.Məscidin 3 qapısı və 14 pəncərəsi
var.Türkəkəran sözügedən məscidi yerli camaatın şəxsi vəsaiti hesabına tikilib.
77.Türkəkəran təzə məscid-II.Türkəkəran məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran
rayonunun Türkəkəran kəndinin “Seyidlər” məhəlləsində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi 1988-ci
ilə təsadüf edir.Məscidin iç sahəsi 10x17 metr,həyətyanı sahəsi 10x17 metrdir.Formaca
düzbucaqlı olan bu məscid mişar daşı və çaylaq daşı ilə tikilib.Məscidin iki giriş qapısı
vardır.İbadət zalında 6 tağvari formada pəncərə qoyulub.Döşəməsi torpaq,tavanı taxta,damının
örtüyü şifirlə işlənib.
78.Türkəkəran məscidi -III.Türkəkəran məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran
rayonunun türkəkəran kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi 1990-cı ilə təsdadüf edir
və məscidin həyətyanı sahəsi 3000 kv.metr,iç sahəsi isə 6x12 metrdir.Türkəkəran məscidi
düzbucaqlı formadadır və divarları mişar daşları ilə hörülüb. Məscidin damı ağ dəmir təbəqə ilə
örtülüb və bir giriş qapısı iki pəncərəsi var.Qapının önündə açıq eyvan yerləşib və eyvanın tavanı
taxta,döşəməsi isə torpaqdır.Məscidin ayrıca bir otağında qadınlar şöbəsi yerləşir və sahəsi 5x6
metrdir.Şöbənin bir qapısı və bir pəncərəsi var.Bu məscid kənd ağsaqqallarının təşəbbüsü ilə
tikilib.
79.Ürgə kənd məscidi.Ürgə kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Ürgə kəndi
ərazisində yerləşir.Bu məscid digər məscidlər kimi ənənəvi quruluşa malikdir.Ürgə kəndində bir
çox kəndlərdə olduğu kimi əvvəllər məscid olmamışdır və yerli əhali isə məhərrəm aylarında
ziyarət üçün yaxın qonşu kəndlərdə olan məscidlərə və ya ocaq və ziyarətgahlara üz
tutumuşlar.Elə bu səbəbdən də Ürgə kəndində məscidin tikilməsi çox gec vaxtlara təsadüf
edir.Bundan əlavə məscidin tikilməsinə səsbəb kimi qış aylarında qonşu kəndlərə ziyarət və ya
ibadət üçün getməyin çətin olması səbəb olmuşdur.Buna görə də o zamanlar Ürgə kəndinin
ağsaqqalları kənd ərazisində kiçik də olsa bir məscidin tikilməsinə qərar vermişlər.Beləliklə
kənd əhalisinin köməyliyi ilə Ürgə kəndi ərazisində indiki məscid tikilmişdir.Məscidi yerli
ustalar tikmiş və onun tikilməsində isə yerli əhali uşaqdan-böyügə iştitrak etmişlər.Bu da kəndin
məscidə olan ehtiyacını ödəmişdir.Beləki,kənd ərazisində məscid tikiləndən sonra yerli əhali
artıq uzaqlara və ya qonşu kəndlərə getmir və məhərrəm aylarında məhz öz kənd məscidlərində
ehsanat verir və imam Hüseyn tənziyyəsi qururlar.

80.Veravul(Viyəvül)kənd məscidi -1.Veravul
kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsi.Məscid Lənkəran rayonunun Veravul
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Rusiya imperiyasının hərbi
dəftərxanalarındakı 1856-1870-ci illərə aid
sənədlardə Veravul məscidi haqda belə yazılır:
Veravul kəndi Bakı Quberniyasının Lənkəran
qəzasında, qəza mərkəzindən 10 verst aralıda,
Alli və ya Vilvan
çayının qolayırıcında
yerləşir.Veravul kəndində 65 ev var və bu
kənddə ümumilikdə,185 kişi və 156 qadın
yaşayır.Kənd
əhalisinin
hamısı
Talış
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millətindəndir və Məhəmmədi dininin şiə təriqətinə mənsubdurlar.Kəndd bir məscid var və kənd
sakinləri məhərrəm aylarında məscidə gəlir,ziyarət edir və orada imam Hüseyn ehsanı
verir.Məscidin həyətyanı sahəsi 700 kv.metr,iç sahəsi isə 20x8 metrdir.Məscid düzbucaqlı
formada olmaqla başdan-başa bişmiş kəroiclə tikilmişdir və hündürlüyü 0,80 metr olan səki
üzərində yerləşir.Məscidin mehrabı divar içindədir və hündürlüyü 3 metrdir.Mehrab isə taxtadan
olmaqla üçpilləlidir.Məscidin döşəməsi torpaq və tavanı düzbucaqlı olmaqla
taxtadandır.Məscidin tavanı 4 taxta dirək üzərində dayanmaqdadır.Divarlar içəridən suvanmış və
ağardılmış və məscidin ibadət zalına iki qapı və yeddi pəncərə qoyulmuşdur.Bu qapı pəncərələr
taxtadan olmaqla tağvaridir. Pəncərələrin Hündürlüyü 3,5 m.-eni isə 2 meetrdir.Qapıların da
hündürlüyü 2,5 m.dir.Veravul kənd
məscidinin yan tərəflərində də eyni ölçüdə ağac
materialından iki pəncərə var.Məscidin damı kirəmitdəndir və məscidin damında azan vermək
üçün dördkünc minarə var.Məscidin içərisi də digər məscidlər kimi ortadan iki hissəyə
ayrılmışdır.Bu hissənin yarısı kişilərə,yarısı da qadınlara aiddir.Bundan əlavə məscidin içərisində bir neçə sütun var
ki bunlar da məscidin tavanını saxlayır.Məscidin tavanı ağac materialından olmaqla xüsusi ustalıqla
işlənmişdir.Məscidin ön tərədində mişar daşlarındann kiçik tikili var və bu tikilinin damı dəmir
materialındandır.(Bax:Списки Населенных месть Российской империи по Кавказскому краю.Бакинская
губерния .LXV.Тифлись-1870. № 713,стр.35).Məscidin nömrəsi № 4826,sistem kodu – AJA00628dir.Şəkil.Veravul kənd məscidi.

81.Veravul(Veyəvül) kənd məscidi -II.Veravul
kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir və məscid Lənkəran rayonunun
Veravul kəndinin Türnobə
məhəlləsində
yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf
edir.Lakin Veravul kəndində hazırki məscid
1990-cı ildə istifadəyə verilmişdir.Məscidin
həyətyanı sahəsi 300 kv.metr,iç sahəsi
isə8,5x18,5 metrdir və başdan–başa qırmızı
kərpiclə örtülüb.Məscid formaca düzbucaqlı
olmaqla damının örtüyü qırmızı kərpiclə
örtülüb.Beləki Güldəstə formasında olan günbəz
dördgüşəli olub,üstündə aypara və səkkizgüşəli
ulduz qoyulub.Məscid,hündürlüyü 1 metr olan
səki üzərində yerləşir və onun yerdən tavana qədər hündürlüyü 4 meterdir.Məscidn minarəsi
yoxdur və mehrab divarın içərisindədir.Məscidin invertar nömrəsi № 4827,sistem kodu –
AJA004629 – dur.Şəkil.Veravul kənd məscidi-II
82.Viyan (Viyən)kənd məscidi – I.Viyən kənd
məscidi.Yerli
əhəmiyyətli
memarlıq
abidəsi.Məscid Lənkəran rayonunun Viyən
kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1883-cü ildə
tikilmişdir.Viyən kənd məscidi də digər
məscidlər kimi qırmızı kərpicdən tikilmişdir.Bu
məscid də beş daş üzərində,dayaqlar üstündə
yerləşir.Məscidin
hündürlüyü
1,5metrdir.Məscidin iç hissəsi 17X2 metrdir.Viyən
məscidində də digər məscidlər üçün xarakterik
olan ortada iki enli kiçik xanalı pəncərələr və sağ
və sol künc hissələrdə ki, iki qapı vardır.Soldakı
qapı bütün məscidlərdə olduğu kimi qadınlar
üçün nıəzərdə tutulmuş və burada “Şəbneşin” və ya “Şəbestan” yerləşdirilmişdir.Bunun da
sahəsi 8X3 metrdir.Sovet dövründə Viyən məscidi də digər məscidlər kimi ilk öncə taxıl
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anbarı,sonralar isə mağaza anbarı kimi istifadə edilmişdir.Lakin 1987-ci ildə kənd
ağsaqqallarının təkidi və tələbi ilə məscid yenidən fəaliyyətə başlamışdır.Lakin uzun müddət
anbar kimi istifadə edilən məscid artıq yararsız hala düşdüyündən onun təmirə ehtiyacı var
idi.Bu problemi həll etmək üçün 2010-cu ildə kənd sakinləri özlərinin şəxsi vəsaitləri hesabına
məsciddə restavrasiya işləri aparmış və onun damını dəyişmişlər.Azərbaycan respublikasının
nazirlər kabinetinin 02 avqust 2001-ci il tarixli 132 saylı Qərarına əsasən Viyən məscidi dövlət
qeydiyyatına alınmışdır.Məscidin invertar nömrəsi № 4841,sistem kodu AJA004643 –dür.
83.Viyən kənd məscidi – II.Viyən kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi.Məscid
Lənkəran rayonunun Viyən kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi hicri-qəməri təqvimi
ilə 1302-ci ildə -yəni XVIII əsrin sonlarına təsadüf edir.Məscidin iç sahəsi 8x17 metr,həyətyanı
sahəsi yoxdur.Məscid düzbucaqlı formadadır və başdan-başa bişmiş kərpiclə tikilib.Məscidin
iki giriş qapısı və 4 pəncərəsi var və qapı –pəncərələrlə taxtadan düzəldilib.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxtadandır.Qadınlar üçün nəzərdə tutulan ibadət zalı ikinci mərtəbədə yerləşir
onun sahəsi 8x2,5 metrdir.Məscidin divarlarının qalınlığı 0,80 metrdir.Qadınlar şöbəsinə giriş
məscidin yan tərəfindəndir. Məscidin mehrabı divarın içindədir və hər tərəfi bişmiş kərpiclə
işlənib.Məscid ,hündürlüyü 1,20 mert olan səki üzərində yerləşir.Viyən məscidinin damı qırmızı
kirəmitlə işlənib.Güldəstə formasında olan günbəzin hündürlüyü 2 metrdir.Sovetlər dönəmində
məscid bağlanaraq taxıl anbarı kimi istifadə olunmuşdur.Lakin 1987-ci ildə kənd ağsaqqallarının
təşəbbüsü ilə məscidin fəaliyyəti bərpa olunub.Məscidin invertar nömrəsi 4842,sistem kodu
AJA004644 – dür.Şəkil.Viyən köhnə məscid.

84.Vilvən kənd məscidi-I.Vilvan kənd məscidi
yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lənkəran rayonunun Veravul kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf
edir.Qədim
məscid
palıçıq
kərpicdən
tikilmişdir,lakin hal-hazırki Vilvan məscidi
1921-ci ildə tikilib.Yeni məscidin tikilməsinə
səbəb isə köhnə məscidin kiçik həcmli olması
olub.Kənd sakinləri də bu problemi aradan
qaldırmaq üçün yeni məscid tikmək qərarına
gəlib.Yeni tikilən məscidə əlavələr də olunmamışdır.Məscid axundu Məmmədov Yadigar Miri
oğlunun dediklərinə görə Məscidin həyəti 40 sot olmuşdur,lakin baxımsızlıq uzubatından
məscidin yanyörəsində olan qonşular onun torpağından qəsb etmişlər.Hal-hazırda isə məscid
ərazisi az ölçüdədir.Məscidin tikintisinə kənd sakinləri uşaqlı-böyüklü el birliyi ilə yaxından
köməklik göstərmişlər.Məscidin tikintisində yerli ustalar işləmişlər və sonralar bu məscidin
üstündə təmir işləri getmişlər.Bundan əlavə Rusiyada yaşayan kənd sakinləri məscidə vaxtaşrı
yardım etmişlər.Onların maliyə yardımı ilə məscidin tavanının dəyişdirilmişvə onun qıraqlarının
tikilmişdir.2000-ci ildə Vilvan məscidinin şahadətnaməsi əldə olunub.Vilvan məscidinin
həyətyanı sahəsi 200 kv,metr,iç sahəsi 20x8 metrdir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadır
və 3 taxta sütun üzərində dayanıb.Məscid düzbucaqlı for-malı olmaqla qırmızı bişmiş
kərpiclərdən hörülmüş və onun divarları yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
bətkəşlənmişdir.Məscid hündürlüyü 1,30 metr olan səki üstündə yerləşir və iç divarları qumsement məhlulu ilə suvanmış və ağardıl-mışdır.Məscidin iki giriş qapısı və iki pilləkəni var.Hər
pilləkənin beş pilləsi var.Məscidin hər iki pilləkəninin üzərində yağışdan qorunmaq üçün dəmir
dirəklər üzərində dəmir dam örtüyü düzəldilmişdir.Məscidin ön tərəfdən eyni ölçüdə və ağac
materialından hörülmüş dörd çoxda hündür olmayan pəncərə var və bu pəncərələr göy rənglə
boyanmışdır.Pəncərələrin hündürlüyü 2 metr və eni isə 1 metrdir.Məscidin içərisi də,digər
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məscidlərdə olduğu kimi ortadan iki hissəyə ayrılmış və ortada şəbistan var.Məscidin tavanı ağac
materialından xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin damı kirəmitdən düzəldilmiş və damda
azan vermək üçün minarə yoxdur.Məscidin yan tərəflərində də eyni ölçüdə pəncərələr
var.Sovetlər dönəmində bu məsciddən taxıl anbarı kimi istifadə edilmişdirn və 1987-ci ildən
etibarən fəaliyyətə başlamışdır.Lakin 1990-cı ildə məscidin damında təmir bərpa işləri
aparılmışdır.Bu təmir-bərpa işləri kənd sakinlərinin şəxsi vəsaiti hesabına aparılmış və ona kənd
sakini Məşhədi Sabir başçılıq etmişdir.1997-ci ildə məscidin ön tərəfində kənd sakini Kərbəlayi
Nəriman İbrahim oğlunun vəsaiti hesabına açıq şəkilli eyvan(20x3) inşa edilib.Pəncərələrin
Hündürlüyü 3,5 m.-eni isə 2 meetrdir.Qapıların da hündürlüyü 2,5 m.dir.Vilvan məscidinin yan
tərəflərində də eyni ölçüdə ağac materialından iki pəncərə var.Məscidin damı kirəmitdəndir və
məscidin damında azan vermək üçün günbəz yoxdur.Məscidin içərisi də digər məscidlər kimi
ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Bu hissənin yarısı kişilərə,yarısı da qadınlara aiddir.Bundan əlavə
məscidin içərisində bir neçə sütun var ki bunlar da məscidin tavanını saxlayır.Məscidin tavanı
ağac materialından olmaqla xüsusi ustalıqla işlənmişdir.Abidənin invertar nömrəsi 4832,sistem
kodu isə AJA004634-dür.Şəkil.Vilvan kənd məscidi – I.
85.Vilvan kənd məscidi-II.Vilvan kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran rayonunun
Vilvan kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1992-ci
ildə tikilib və həyətyanı sahəsi 500 kv.metr,iç
sahəsi isə 20x80 metdir.Vilvan kənd məscidi
düzbucaqlı formaya malik olmaqla da-mın
örtüyü qırmızı kirəmirlə işlənib.Məscidin
dördgüşəli günbəzi dəmir təbəqə ilə örtülüb və
Güldəstə formalı günbəzin üstündə aypara rəmzi
qoyulmuşdur.Məscidin tavanı taxtadan olmaqla 3
taxta sütun üzərində dayanmaqdadır.İbadət
zalına iki qapı
və altı
pəncərə
qoyulmuşdur.Məscidin iç divarları suvanmış və
rənglənmişdir,mehrab isə divarın içərisində
olmaqla üzərində rənglə ərəbcə yazı vardır.Məscidin tikilməsi kənd sakini Məşhədi Bəhlul
tərəfindən maliyələşdirilmişdir.Şəkil.Vilvan kənd məscidi-II
86.Velədi kənd məscidi.Velədi kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir.Rusiya imperiyasının
hərbi dəftərxanaarındakı 1856-1870-ci illərə aid
sənədlardə
Velədi məscidi haqda belə
yazılır:Velədi kəndi Bakı Quberniyasının
Lənkəran qəzasında,qəza mərkəzindən 2 verst
aralıda,Lənkəran
çayının
qolayırıcında
yerləşir.Velədi kəndində 29 ev var və bu kənddə
ümumilikdə,104 kişi və 53 qadın yaşayır.Kənd
əhalisinin hamısı Talış millətindəndir
və
Məhəmmədi
dininin
şiə
təriqətinə
mənsubdurlar.Kənddə bir məscid var və kənd
sakinləri
məhərrəm
aylarında
məscidə
gəlir,ziyarət edir və orada imam Hüseyn ehsanı verir.(Bax:Списки Населенных месть
Российской им-перии по Кавказскому краю.Бакинская губерния .LXV.Тифлись-1870. №
703,стр.35).Belə ki,mənbəyə görə velədi kəndi ərazisində ilk məscidin tikilmə tarixi XIX əsrin
sonlarına təsadüf edir.Lakin köhnə məscid bərbad və dağınıq vəziyyətdə olduğundan sökülmüş
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və hazırki məscid tikilmişdir.Belə ki.hazırki məscid 1988-ci ildə tikilmişdir.Məscidin həyətyanı
sahəsi 1000 kv.metr,iç sahəsi isə 9x17 metrdir.Forma baxımdan düzbucaqlı olmaqla yerli
ustalar tərəfindən tikilmişdir.Məscid hündürlüyü 1 metr olan səki üzərində yerləşir və məscidin
divarları bişmiş qırmızı kərpicdən hörülmüşdür.Kərpiclərin arasına isə ağ bətkəş
vurulmuşdur.Məscidin ön tərəfindən,sağ və sol hissələrədə iki giriş qapısı var.Qapıların hər ikisi
taxta materialından olmaqal hündürlüyü 3,5 metr,eni isə 2 metrdir.Məscidin ön hissəsində ağac
materialından hazırlanmış iki enli pəncərə var ki bu pəncərələrin eni 2 metr,hündürlüyü isə 3
metrdir.Pəncərə və qapıların üst hissəsi yerli ustalar tərəfindən xüsusi şərq memarlığı üslubunda
hazırlanıb.Velədi məscidinin yan tərəflərində də iki dar və hündür olmayan taxta pəncərə var ki,
onların da ölçüsü digər pəncərələr kimidir.Məscidin hər iki giriş pilləkəni üzərində yaşıl dəmir
dirəklər üzərində iki dam qurulmuşdur və bu damların quruluşu uçbucaq şəklindədir.Qapıların
giriş hissələrində,hər iki tərəfdə
ağac materialından ayaqqabı rəfləri düzəldilib
qoyulmuşdur.Velədi məscidi ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Bu bölmələrin biri kişilər,digəri isə
qadınları üçün nəzərdə tutulub.Məscidin damı kirəmitdəndir.Məscidin damında dəmir
materialından ibarət dördkünc minbər var və buradan azan verirlir.Məscidin içərisində şəbistan
və üç taxta dirək var.Məscidin döşəməsi kərpic. tavanı taxta materialından yerli ustalar
tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Minbər 8 pilləlidir ,taxtadandır və şəbəkə ilə
işlənib.Məscidin ibadət zalında 4 pəncərə qoyulub.Qadınlar şöbəsi iki mərtəbəlidir.Kişilər və
qadınlar şöbəsi bir-biri ilə şəbəkə arakəsmə ilə ayrılıb.Qadınlar şöbəsini ayrıca giriş qapısı
var.Məscid kənd camaatının şəxsi vəsaiti hesabına tikilib və məscidin həyətində 4 nəfərlik
dəstnəmazxana və hüseyniyyə binası var.Məscidin qarşı hissəsindəki iki pəncərənin arasında
kiçik mərmər lövhə var ki,burada da məscidin tarixi yazılıb.Məscidin tikintisində yerli ustalarala
bərabər kənd sakinləri də,yxından köməklik göstərmişlər.Məscid divarlarının qalınlığı 0,60
metrdir.Şəkil.Velədi kənd məscidi.
87.Yuxarı Nüvədi kəndi (Penə Nüədi)İmam
Zaman məscidi.Yuxarı-Nüvədi məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lənkəran
rayonunun
Velədi
kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscid Lənkəran rayonunun Yuxarı
Nüvədi kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
tikilmə tarixi XIX əsrə aiddir,lakin köhnə məscid
zaman-zaman baxımsızlıq ucbatından yarasız
hala düşmüşdür.Yuxarı-Nüvədi kəndində hazırki
məscid 1984-cü ildə tikilmişdir və iç sahəsi 16x4
metdir.Yuxarı-Nüvədi
məscidi
düzbucaqlı
formada olmaqla çaylaq daşı və kərpiclə yerli
ustalar tərəfindən tikilmiş və məscid dörd
mişardaşı hündürlüyündədir.Yuxarı Nüvədi məscidinin iki giriş qapısı və dörd pəncərəsi var və
hər iki giriş qapının üstündə dəmir dirəklər üzərində dəmir materialından dam
qurulmuşdur.Məscidin qabaq hissəsində eyni ölçüdə dörd böyük və bir kiçik pəncərə var.Bu
pəncərələr ağac materialından olmaqla hündürlükləri 2,5 metr,eni isə 1,5 metrdir.Ayrıca
məscidin hər iki tərəfində ağac materiallarından eyni ölcüdə dörd pəncərə var.Məscidin damı
kirəmitdəndir və məscidin damında azan vermək üçün dördkünc minarə var.Məscidin içərisi iki
hissəyə ayrılmış və irada bir neçə dirək var.Məscid damı xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscid
divarlarının qalınlığı 40 sm-dir və döşəmədən tavanadək hündürlüyü 2,5 metdir.Məscidin
invertar nömrəsi № 4843,sistem kodu AJA004645 –dir.Şəkil.Yuxarı Nüvədi kənd məscidi.
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88.Yuxarı-Təngivan məscidi.Yuxarı-Təngivan məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lənkəran
rayonunun Yuxarı-Təngivan kəndi ərazisində yerləşir.Bu məscid digər dağ kənd məscidləri kimi
ənənəvi quruluşa malikdir. Yuxarı-Təngian kəndində bir çox ucqar dağ və dağətəyi kəndlərdə
olduğu kimi əvvəllər məscid olmaışdır və erli əhali isə məhərrəm aylarında ziyarət üçün yaxın
qonşu kəndlərdə olan məscidlərə və ya ocaq və ziyarətgahlara üz tutumuşlar.Elə bu səbəbdən də
Yuxarı-Təngian kəndində məscidin tikilməsi çox gec vaxtlara təsadüf edir.Bundan əlavə
məscidin tikilməsinə səsbəb kimi qış aylarında qonşu kəndlərə ziyarət və ya ibadət üçün
getməyin çətin olması səbəb olmuşdur.Buna görə də o zamanlar Yuxarı-Təngian kəndinin
ağsaqqalları kənd ərazisində kiçik də olsa bir məscidin tikilməsinə qərar vermişlər.Beləliklə
kənd əhalisinin köməyliyi ilə Yuxarı-Təngian kəndi ərazisində indiki məscid tikilmişdir.Məscidi
yerli ustalar tikmiş və onun tikilməsində isə yerli əhali uşaqdan-böyügə iştitrak etmişlər.Bu da
kəndin məscidə olan ehtiyacını ödəmişdir.Beləki,kənd ərazisində məscid tikiləndən sonra yerli
əhali artıq uzaqlara və ya qonşu kəndlərə getmir və məhərrəm aylarında məhz öz kənd
məscidlərində ehsanat verir və imam Hüseyn tənziyyəsi qururlar.
89.Zövlə kənd məscidi.Zövlə kənd məscidi yerli əhəmityyətli tikilidir və Lənkəran rayonunun
Zövlə kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi XIX əsrin axırlarına təsadüf edir.Lakin
1994-cü ildə məsciddə təmir-bərpa işləri aparılmışdır.Məscidin həyətyanı sahəsi 400 kv.metr ,iç
sahəsi 7x19 metrdir.Zövlə məscidi bişmiş kərpiclə tikilib və hündürlüyü 0,60 metr olan səki
üzərində yerləşir.Məscidin həyəti daş hasara alınıb və məscidin damı isə qırmızı kirəmitlə
örtülüb.Günbəz güldəstə formasında olmaqla
dördbucaqlıdır və hər tərəfində gözlük
qoyulub.Döşəmədən tavana qədər hündürlük 3,5 metrdir və məscidin iki giriş qapısı var.
8.Mədrəsələr(1 ədəd)
1.Abbasiyyə mədrəsəsi.Abbasiyyə mədrəsəsi dini və dünyəvi elmlər tədris edən ibtidai tipli
mədrəsə.1993-cü ildən Lənkəranda fəaliyyət göstərir.Həmin ildən ona axund Hacı Qəni(Sədi)
Axundzadə rəhbərlik edir.Mədrəsədə “Qurani-Kərim”dən ,şəriətdən,islam dininin tarixindən
dərslər keçirilir,ərəb və fars dilləri öyrədilir.Bu mədrəsə Lənkəran şəhərinin Alaboxça
məhəlləsində yerləşir.
9.Hüseyniyyələr
1.Gərmətük “Hüseyniyyə”si –Gərmətük “Hüseyniyyə”sinin tikintisi 1887-ci illərə aiddir.Beləki
kənd sakini Bəriyyə Gülhəsən qızının dediklərinə görə,qaynanası Bibixanım deyərmişki,
“Hüseyniyyə” onun anadan olan ili tikilmişdir.Bu,1887-ci ilə təsadüf edir.“Hüseyniyyə” ilə
məscid arasında məsafə 20-25 metrdir.”Hüseyniyyə” Hacı Hüseyn,Kərbəlayı Nurulla,Kərbəlayı
İshaq,Kərbəlayı Səfərəli ,Kərbəlayı Güləli və başqalarının vəsaiti ilə tikilmişdir.Usta işləri
Xəlil Fərzi oğlu Fərzullayev (1850-1906) tərəfindən görülmüşdür.Məhərrəm aylarında
“Hüseyniyyə” də camaata ehsanat verilir,İmam Hüseyn tənziyyəsi qururlur və “şəbih”
deyilir.Azərbaycanda 1920-ci ildə Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra məscid məktəb
kimi,sonra idarə və daha sonra isə klub binası kimi istifadəyə verilmişdir.Azərbaycan müstəqillik
əldə edəndən sonra isə “Hüseyniyyə” yenidən təmir edilərək dindarların ixtiyarına verilmişdir
10.Ocaqlar(49 ədəd)
1.Ağabəgi ocəğ(Ağabəy ocağı).Girdəni kəndi).Ağabəy ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və
Lənkəran rayonunun Girdəni kəndinin “miyonə məhəllə”(orta məhəllə) deyilən ərazidə, kənd
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sakini Babayev Gülağa Həbib oğlunun həyətində yerləşir.Ziyarətgahın yaranma tarixi XVI əsrə
aiddir.Ocaq
restavrasiya olunmuş və son dövrə qədər ziyarətçilərin üzünə açıq
olmuşdur.Məhərrəm aylarında əhali ziyarət etmək üçün bu ocağa axışır.Bu ocaqda İmam Hüseyn
yolunda ehsanat verilir.Bu haqda İldırım Şükürzadə özünün Lənkəran ziyarətgahları kitabında
geniş məlumat vermişdir.(Bax İldırım Şükürzadə.yenə orda .Bakı.2014).
2.Ağaşərifi ocəğ(Ağaşərif ocağı)(Veravul kəndi).Ağaşərif ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və
Lənkəran rayonunun Veravul kəndinin Türkoba ərazisində yerləşir.Ocaq şiələrin 4-cü şiə imamı
Səccadın(ə.s) nəslindən hesab olunan Ağaşərif Adli seyidin adı ilə bağlıdır və məzarın üstündə
məqbərəsi mövcuddur.Ocaq günümüzə qədər durmaqdadır.Dediklərə görə ağır seyyid olan Ağa
Şərif ağa çox ömür sürməmiş və elə gənc yaşlarında(19 yaş) dünyadan köçmüşdür.Ölümündən
sonra onun qəbri ziyarətgaha çevrilmişdir.
3.Ağa Mirdayan ocağı.(Xarxatan kəndi).Ağa Mirdayan ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və
Lənkəran rayonunun Xarxatan kəndinin “Cəddoba” məhəlləsində,Ağa Mirbəşir adlı şəxsin
həyətində yerləşir.Ocaq Mir Dayan adlı seyidn adı ilə bağlıdır.Ağa Mirdayan Ağa Mirbəşirin
atası olmuşdur və o indiki ocağın ərazisində məskən salmışdır.Abidə XX əsrə aiddir.Günümüzə
qədər bu ocaq yerli sakinlər və qonşu kənd sakinləri tərəfindən ziyarət olunur.Deyilənlərə görə
ağa Mirdayan o zamanlar həyətindəki nil ağaclarının altında namaz qılar və istirahət
edərmiş.O,110 yaşında qonşu Cil kəndində Seyid Xəlifə ocağının həyətindəki qəbiristanlıqda
dəfn olunmuşdur.Məhərrəm aylarında bu ocaqda İmam Hüseyn yolunda ehsanat verilir.
4.Günəhir ocağı.(Girdəni kəndi).Günəhir ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və Lənkəran
rayonunun Günəhir kəndi ərazisində ,”Lisəynə rəğ” adlanan ərazidə yerləşir.Kənd
sakini Aslan Zabitov bu ərazidə iki iri naməlum qəbir tapmış və onların müqəddəs olduğunu
guman etmişdir.Bu yer günümüzə qədər səyyari qaydada ziyarət olunur.
5Amigiz ocağı.(Bəleton kəndi).Amiqiz ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdırvə Lənkəran rayonunun
Bəleton kəndi ərazisinə yaxın olan Horavenc
kəndi ərazisində yerləşən üç ocaqdan
biridir.Ocağın tarixini XVI əsrə aid edənlər var və bu da,ocağın həyətindəki qədim
qəbiristanlıqda mövcud olan kitabədən məlum olur.Bu ziyarətgahın ərazisində şimşad kolları
var.Amiqis sözünün mənasına gəlincə yerli sakinlərin dediklərinə görə “Bobogil” in qohumu
olan bir qadın olmuş və o ,Bobgilin əmisi qızı
olmuşdur.Elə bu səbəbdən də əvvəllər “Əmiqızı”
formasında olna bu söz sonradan təhrif olunaraq
“Əmiqis və ya Amiqis şəklinə düşmüşdür.Amigiz
ocağı bir dəfə restavrasiya edilmiş və ziyarətgaha
çevrilmişdir.XX əsrin 90-cı illərinin axırlarında
Horavenc kənd sakini Ağahüseyn Rəzzaq oğlu
Səfərovun şəxsi vəsaiti hesabına Amigisin qəbri
üzərində məqbərə tikilmişdir.Günümüzə qədər yerli
və
ətraf
kəndləri
sakinlərininocağına
çevrilmişdir.Şəkil.Amiqiz(Əmiqızı)
ocəğ(Əmiqızı
ocağı).16.06.207.
6.Mir Ənvər ağa ocağı.(Digah kəndi).Yerli əhəmiyyətli ocaqdır və Lənkəran rayonunun Digah
kəndi ərazisində,kənd sakini Səmədağa Mir Ənvər oğlu İsmayılovun həyətində yerləşir.Bu
ocağın sahibi seyid hesab edilən Mir Ənvərdir.Deyilənlərə görə Mir Ənvərin ulu babaları da ağır
seyid olmuşlar.Mir Ənvərin evində ələm olmuşdur.Bu üzdən onun evi ziyarət edilmişdir.Mir
Ənvər ağa Lənkəranın Kiçik bazar qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.
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7.Məhyəddini ocəğ(Məhyəddin ocağı).(Bəleton kəındi).Məhyəddin ocağı yerli əhəmiyyətlidir və
Lənkəran rayonunun Bəliton kəndi ərazisində yerləşir.Bu ocaq öz adını Məhyəddin adlı şəxsdən
alır.Belə ki,deyilənlərə görə Məhyəddin ağa Bəliton kəndi ərazisinə ayrı bir yerdən köçüb
gəlmişdir.Belə ki, o,bu əraziyə gələrkən orada,indiki ocağın ərazisindəhəyat yoldaşı ilə birlikdə
yanan bir közün şahidi olurlar.Onlar közün sönəcəyini zənn etsələr də,lakin bu köz sönmür bunu
görən Məhyəddin və onun həyat yoldaşı bu xəbəri insanlara bildirirlər.Elə o zamandan o yer
müqəsdəs bir ocaqlar kimi tanlnmağa başlayır.Bu ocağa da onu ilk görən şəxsin,yəni
Məhyəddinin adını verirlər.Bu ocaq zaman-zaman tanınmağa başlayır və yerli sakinlər tərəfindən
ziyarət edilir.
8.Mir Fail əğə ocəğ (Mir Fail ağa ocağı).(Şilavar kəndi).Mir Fail ağa ocağı yerli əhəmiyətlidir
və Lənkəran rayonunun Şilavar kəndi ərazsində,Şilavar məscidinin yaxınlığında yerləşir.Bu
ocağın sahibi Şilavar kənd sakini Mir Fail Qılman oğlu Abbasovdur.Belə ki,Mir fail ağa şəcərə
etibarı ilə Lənkəran rayonunun Boladi kəndindəndir.Lakin sonralar Lənkəran rayonunun Şilavar
kəndinə köçüb məskən salmışdır.Mir Fail ağa 1995-ci ildə iyun ayının 22 də vəfat etmişdir.Lakin
o vəfat edəndən sonra onun yaşadığı yer səyyari qaydada ziyarətgah kimi istifadə
olunmuşdur.Sonralar isə Lənkəran sakini və xeyriyyəçi İlham adlı şəxs öz şəxsi hesabına Mir
Fail ağanın qəbri üzərində məqbərə tikmişdir.
9.Mir İbrahim” bal alan” ocağı.(Şivlik kəndi).Mir İbrahim “ bal alan” ocağı yerli əhəmiyyətli
ocaqdır və Lənkəran rayonunun Şivlik kəndi ərazisində yerləşir.Bu ocaq deyilənlərə görə Mir
İbrahim adlı seyidin adı ilə bağlıdır.Bəleton kənd sakini Mirələm Quliyevin dediklərinə görə
belə rəvayət olunur ki, Mir İbrahim adlı bir kişi mütəmadi olaraq bal almaq üçün bu kəndə gəlib
getmişdir.Bu şəxs çox müdrik və xeyirxah insan olmuşdur.Lakin bir müddət sonra bu şəxs
xəstələnir və sonra da,vəfat edir.Kənd camaatı da, bu İbrahim kişini həmən ərazisə dəfn edir və
hadisəyə qədər o kənd talışca “kanə di”(köhnə kənd) adlanırmış.Köhnə kəndin sakinləri
İbrahim kişinin qəbrini tez-tez ziyarət etdiklərindən bir müddət sonra bu qəbir
müqəddəsləşir.Sonralar onun dəfn olunduğu yer “Mir İbrahim bal alan” kimi adlanmağa
başlayır.Bu abidə haqda digər versiya isə bu ocağın adının “Mir İbrahim ağa balaları” adlanması
ilə bağlanır.Beləki,ikinci rəvayətə görə Mir İbrahim ağa və onun övladları ocaq ərazisində dəfn
edildiyindən bu yerə el arasında Mir İbrahim ağa balaları adı verilmişdir.Mir İbrahim ağanın
məzar daşında 1523-cü il yazılmışdır.Bu tarixlə götürsək onda ocaq XVI əsrə aiddir.Bu
ziyarətgah yerli xeyriyyəçilər hesabına restavrasiya edilib üzərində məqbərə ikilmişdir.
10.Miri bəy ocağı.(Veravul kəndi).Miri bəy ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və Lənkəran
rayonunun Veravul kəndinin Məllotıbə(Molla türbə) qəbiristanlığında yerləşir.Ocağn sahibi
Miri bəy Fərəcullah bəy oğlu Talışxanov 1855-ci ildə Lənkəran qəzasının Veravul kəndində
anadan olmuşdur.O , Talış xanı Siyo xanın (Qara xan) oğlu Mir Məhəmməd Rza bəyin
nəticəsidir.Şəcərə etibarı ilə Miri bəy şiə imamı Zeyn-əl Abidinə(ə.s) çatır.Miri bəyin ölümü
faciəvi olmuşdur.Belə ki,1918-ci il 31 martda bütün Azərbaycanda mart soy qırımı kimi tanınan
kütləvi qətl başlanmışdır.Ermənilərdən ibarət qızıl ordu birləşmələri xalqımızı ümumiyyətlə tarix
səhnəsindən silmək üçün bütün şəhər və kəndlərdə Azərbaycanlıları kütləvi qətl edirdilər.Belə
qətllərdən biri də Veravul kəndində olmuş və Miri bəy də bu qətliam zamanı amansızcasına
güllələnmişdir.Miri bəyi şəxsən Şıvkunov .öz evində quran oxuyarkən başından açdığı atəşlə qətl
etmişdir.Miri bəy Veravul kəndinin Məllotıbə qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.Miri bəy o
dövrün ən sayılıb hörmət edilən şəxsiyyətlərindən olmuş və camaat tərəfindən həmişə ehtiram
göstərilmişdir.Miri bəy öləndən sonra onun məzarı həmişə ziyarətçilər tərəfindən yad edilir.
Miri bəy haqda hacı Etibar Əhədov,hacı İdris və İldırım Şükürzadə öz kitablarında geniş
məlumat verərək və onun başına gələnləri lazımi qədər işıqlandırmışlar.(Bax:Etibar Əhədov və
İldırım Şükürzadə.göstərilən əsər.səh.43.)
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11.Türbət ocağı.(Sütəmurdov kəndi).Türbət ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və Lənkəran
rayonunun Sütəmurdov kəndi ərazisində,kəndin Seyidlər adlanan məhəlləsində yerləşir.Bu ocaq
ərazisində lazımlı bir tarixi əlyazma və ya qədim qəbir yoxdur.Buranı yerli sakinlər zamanzaman ziyarətgaha çevirmişlər.Bu ocaq səyyari təxəyyü xarakterlidir və yerli sakinlər burada
müxtəlif əski parçalardan bu ocağın tikilisinə niyyət edib bağlayır və parçalardan bükülmüş
məşəllər və şamlar yandırırlır.Məhərrəm aylarında ziyarətçilərin axını müşahidə olunur və
ziyarət olunan ocaqlardandır.
12.Bobo(Baba) Soltani ( Baba Soltan ocağı)ocəğ.(Moloja kəndi).Baba Soltan ocağı yerli
əhəmiyyətli ocaqdır və Lənkəran rayonunun Moloja kəndi ərazisində yerləşir.Yerli sakinlərin
dediklərinə görə IX-X əsrlərə təsadüf edir.Bu ocaq Soltan Baba adı ilə tanınır.Qeyd etməliyəm
ki,bəziləri bu ocağı Soltan adlı şəxslə bağlayırlar.Lakin fikrimcə bu ocağın adındakı Soltan sözü
orta əsrlərdə mahallardan da kiçik ərazilərə hakimlik edən dini dini və inzibati bir titul
olmuşdur.Belə ki,XII əsrlərdə atabəylər dövləti vilayətlərə bölünmüş və vilayətləri naiblər idarə
etmişlər.Vilayətlər isə mahallara bölünmüş və mahalları qolbəyləri idarə etmişdir.O,dövürdə
mahalların bölündüyü kiçik dini-inzibati ərazilərə isə Sultanlar başçılıq etmişdir. Bundan əlavə
Seyid Xəlifə ocağının sahibi olan Seyid Abbasa bəzən Soltan,ocağa isə Soltan Seyid xəlifə də
deyilir.Buradakı Soltan sözü də,elə eyni qəbildən olraq dini-inzibati tituldur.Eyni adlı ocağ Bab
Soltan(Lənkəran),Soltan Baba (Şabran rayonu.Ugah kəndi) mövcuddur.Elə buradan da Soltan
adının şəxs yox son orta əsrlərdən qalma dini-inzibati titul olduğu aşkarlanır.
13.Türkəncil ocağı.Türkəncil ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və Lənkəran rayonunun Türkəncil
kəndi ərazisində yerləşir.Burada üç naməlum ocaq var.Yerli sakinlərin özləri də bu ocaqların
adlarını
və tarixini bilmir.Bu ziyarətgahlar naməlum olduqlarına görə bunlara adsız
ziyarətgahlar deyilir.Az ziyarət olunan ocaqlardandırlar.Əsasən yerli sakinlər ziyarət edir.
14.Səyd Şəmi ocəğ(Seyid Şəmi ocağı).(Separadi kəndi).Seyid Şəmi ocağı yerli əhəmiyyətli
ocaqdır və Lənkəran rayonunun Separadi kəndi ərazisində,kənd qəbiristanlığında yerləşir.Kənd
sakinlərinin dediklərinə görə bu qəbiristanlıq ərazisində Seyidlər və körpələr dəfn edilib.Bunu
əsas tutaraq demək olar ki. Bu ocaq yerli sakinlərin təxəyyüsü əsasında səyyari qaydada
yaradılmışdır.Bu ərazidə yerli sakinlər məhərrəm aylarında imam ehsanı verir,elə bu qurban
kəsir və burada dəfn olunnan seyidlərin xattirəsinə şamlar yandırırlar.Fikrimcə elə elə bu
səbəblərdən də bu yeri “ Səydə şəm”-ə ocəğ”(Seyid Şamı ) ocağı adlandırırlar.Digər ocaqlarda
olduğu kimi bu ocağın da həyətində Şimşad kolları vardır.Əsasən yerli sakinlər tərəfindən
ziyarət olunur və az ziyarət edilən ocaqlardandır.
15.Səyd Davudi ocəğ(Seyid Davud ocağı)(Havzava kəndi)..Seyid Davud ocağı yerli əhəmiyyətli
ocaqdır və Lənkəran rayonunun Havzava kəndi ərazisində yerləşir.Ocağın yaranma tarixi XIII
əsrə aiddir və bu ocağın sahibi Davud adlı seyid olmuşdur.Deyilənlərə görə Seyid Davud əslən
İranın Cəmşə (Bax-Camaşa İ.Ş.səh 67) adlı məntəqəsindən olmuşdur.Seyid Davud da digər
seyidlər kimi öz dövrünün tanınmış ağır seyidlərindən olmuş və bu ərazilərə dini təbliğat
məqsədi ilə gəlmişdir.Bu əraziyə köçüb gələn Seyid Davud qısa birmüddət ərzində yerli
sakinlərin hörmətini və etimadını qazanmışdır.Seyid Davudun Havzava kəndində məskunlaşdığı
yer onun vəfatından sonra ziyarətgaha çevrilmişdir.Zaman-zaman insanlar bu yerə ziyarət etmiş
və onu müqəddəs bir ocağa çevirmişlər.günümüzdə də Havzava kəndində Seyid Davud ocağı
deyilən bir ocağ var və yerli sakinlər bu ocağa ziyarət edir və məhərrəm aylarında imam
Hüseyn tənziyyəsi qurub ehsanat verirlər.Dini qaydaya görə seyid peyğəmbər övladları yad vəfat
etdikləri yerdə,ya da yuyulduqları yerdə dəfn olunublar.Buna misal olaraq
Lənkəran
kəndlərindəki digər ocaqları misal göstərmək olar.Məsələn - Kərgəlan kəndindəki Seyid saleh
və digər seyidlərin yuyulduqları yer ziyarətgah kimi istifadə olunur və elə həmən yerdə də
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məqbərə tikilmişdir.Bu qayda Havzava kəndindəki Seyid Davuda da tədbiq olunmuşdur.Belə ki,
kənd sakinlərinin dediklərinə görə Seyid Davudun yuyulduğu yer ocağa çevrilmiş və sonradan
orada ziyarətgah tikilmişdir.İ.Şükürzadə özünün kitabında Seyid Davud ocağı haqda yazır:
“Havzava kəndinin yaşlı sakinlərindən biri olan Ağamir Nəsir oğlu Mənsimovun fikrincə, “Seyid
Davud“ocağının yerləşdiyi ərazidə Seyid Davudun evi olmuşdur.Ağamir Mənsimov eyni
zamanda,Seyid Davudun vəsiyyətinə əsasən ulu babalarının uyuduğu Lerik rayonunun Camaşair
(Cəmoşə) kənd qəbristanlığındadəfn olunduğunu bildirmişdir.Havzava kəndində olduğu ki-mi
Camaşair (Cəmoşə) kəndində də Seyid Davud ocağı vardır.(Bax: I.Şükürzadə.yenə orda
səh.67).Kənd sakinlərinin dediklərinə görə seyid Davud ocağının yerində əvvəllər kiçik ev və
yaşlı palıd və digər ağaclar olmuşdur.Seyid Davud ziyarətgahını abadlaşdırmaq üçün 2010-cu il
yanvar ayının 3-də kənd xeyriyyəçiləri və alim Vaqif Kərimov və müəllim Səfail Həsənov
tərəfindən şəxsi vəsait hesabına eni 3metr,uzunluğu isə 4 metr olan məqbərə tikilmişdir.Seyid
davud ocağı az ziyarət olunan ocaqlardandır.
16.Səyid Bilali ocəğ(Seyid Bilal ocağı).(Biləsər kəndi).Seyid Bilal ocağı yerli əhəmiyyətli
ocaqdır və Lənkəran rayonunun Biləsər kəndi yaxınlığında,meşəlik bir ərazidə yerləşir.Ocağın
yerləşdiyi meşəlik ərazi Hirkan Milli parkına aiddir.Mənbələrdə bu ocağın tarixi haqda məlumat
yoxdur.Deyilənlərə görə bu ocağ öz adını Bilal adlı seyyiddən götürür beləki,Seyyid Bilal öz
dövrünün tanınmış seyyidlərindən olub.Bilal əvvələr ayrı bir yerdə yaşamış və sonralar dini
təbliğat üçün bu əraziyə gəlmişdir.Bu əraziləri özü üçün təhlükəsiz hesab edən Seyyid Bilal
burada yerli insanlarla dil tapmış,onların rəğbətini və hörmətini qazanmışdır.Yerli əhali Seyyid
Bilala pənah gətirmişdir.O,vəfat edərkən indiki ziyarətgah ərazisində dəfn edilmişdir.Lakin
məzarı məlum deyil.Digər ocaqların ərazisində olduğu kimi Seyid Bilal ocağı ərazisidədə
Şimşad ağacları və kolları vardır.Bu da bu şəxsin həqiqətən də seyyid peyqəmbər övladı olduğuna işarədir.Deyilənlərə hörə keçən əsrdə bu ocaq - taxta materialların dan kiçik koma
olmuşdur.Lakin sonralar,yəni 2000-2001-ci illərdə köhnə komaya toxunmamaq şərti ilə bu
ocaqda 5X3 ölçüsündə türbə tikilmişdir.Onun digər qardaşı sayılan seyyid Məhəmməd isə
Biləsər kəndində dəfn edilmiş və onun məzarı yerində ziyarətgah mövcuddur.Bu ziyarətgah el
arasında “pir-e Məhəmməd”(Məhəmmədin piri) adlanır.Bu ocaqlar çox az ziyarət olunan
ocaqlardandır.
17.Səyd Məhəmmədi ocəğ(Seyid Məhəmməd ocağı).(Biləsər kəndi).Seyid Məhəmməd ocağı
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lənkəran rayonunun Biləsər kəndi ərazisində,Biləsər
kənd məktəbinə yaxın ərazidə yerləşir.Bu ziyarətgahın yaranma tarixi haqda mənbələrdə heç bir
məlumat yoxdur.Ocaq ağır seyid olmuş seyid Məhəmməd adlı şəxsin adı ilə bağlıdır.Seyid
Məhəmməd seyid bilalın qardaşı olmuşdur.O,da bu ərazilərə sonradan gələrək dini təbliğat
aparmışdır.Seyid Bilal kimi seyid Məhəmmədin də məzarının yeri müəmmalıdır.Digər ocaqların
ərazisində olduğu kimi Seyid Məhəmməd ocağının ərazisində də çoxlu sayda Şimşad kolları
var və bu da,onun seyid olduğuna və dəlalət edir.deyilənlərə görə ilk əvvəllər seyid Məhəmməd
pirində kiçik ölçülü alçaq koma olmuşdur.Lakin sonradan kənd sakini malik Ağaboli oğlu
Babayevin rəhbərliyi ilə,yerli sakinlər bu ocaqda 4X3 ölçüsündə talvar tikmişlər.Bu ocaq yerli
sakinlər tərəfindən ziyarət olunur və az ziyarət olunan ocaq-lardandır.
18.Səyd Sadıxi ocəğ(Seyid Sadıq ocağı).(Girdəni kəndi).Seyid Sadıx ocağı yerli əhəmiyyətli
ocaqdır və Lənkəran rayonunun Girdəni kəndi ərazisindəki kənd qəbiristanlığında
yerləşir.Ziyarətgahın yaranma tarixi çox qədim deyil və yeni yaranan ziyarətgahlardan hesab
olunur.Bu ziyarətgah Sadıq adlı ağır seyidin adı ilə bağlıdır.Əhmədov Sadıq Mirsahib oğlu 20
mart 1936-cı ildə anadan olmuşdur.O,öz dövrünün tanınan və etimad edilən seyidlərindən
olmuşdur.Şəcərə etibarı ilə şiələrin 7-ci imamı Musey-i Kazıma gedib çıxır.Yerli sakinklər çətin
vəziyyətə düşəndə Seyid Sadıxın cəddini özlərinə pənah bilmiş və onun cəddindən kömək
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diləmişlər.Seyid Sadıx da öz cəddi ilə onlara daima kömək olmuşdur.Seyid Sadıx 15 dekabr
2002-ci ildə vəfat etmiş və o, vəfat edəndən sonra onun məzarı ziyarətgaha çevrilmişdir.Onun
məzarını əbədiləşdirmək üçün Rusiyada yaşayan xeyriyyəçi Girdəni sakinlərinin şəxsi vəsaiti
hesabına abadlaşdırılmış və məzarı üzərində məqbərə tikilmişdir.Ocaq əsasən yerli sakinlər
tərəfindən ziyarət olunur.Bu ocaq da az ziyarət olunan ocaqlardan sayılır.
19.Şahi Şəhidon(Şahşəhid).(Vilvan kəndi).”Şahi şəhidon” ziyarət yeri yerli əhəmiyyətli ocaqdır
və Lənkəran rayonunun Vilvan kəndi ərazisində,Bakı-Astara magistral şose yolunun sol
tərəfində,yolun kənarında yerləşir.Etibar Əhədov öz ktabında bu yer haqda belə yazır:Yazılı
mənbələrdə adı çəkilmir,ərazidə yerləşən qədim Şəlimson şəhəri ilə bağlıdır.Yadelli
işğalçılarınınn hücumu nəticəsində şəhər,əhali indiki Vilvan,Veravul,Cil və yaxınlıqdakı
ərazilərdə məskən salmışlar.(Bax Etibar Əhədov,Mirhaşım Talışlı.Lənkəran Ensiklopedik
Lüğəti.Bakı-2014.səh.429).Mənbələrə görə bu qədim qala şəhəri Qacarlar dövlətinin aramsız
hücumlarına məruz qalmış və zaman-zaman dağılmağa başlamışdır.Belə ki,qala sakinləri bu
yadelli işğalçılara qarşı mubarizə aparmış və çoxlu itkilər vermişlər.Bu çatışmalar zamanı qal
döyüşçüləriinin şahı şəhid olmuş və bu qaladakı qəbiristanlıqda dəfn olunmuşdur.Elə bu
səbəbdən də bu yeri şahi şəhidan adlandırmışlar(АСЕ, IIIc., B., 1979, səh.106).Fikrimcə Şahi
Şəhidon sözü farsca olub “Şah-e şəhidan”kimi mövcud olmuşdur.Bu sözdə ki,”Şah”(hökmdar),”e”(izafət),”şəhid”(şəhid),”an”isə(lar-lər)cəm
şəkilçisidir.Sözün
ümumi
mənası“Şah-e
şəhidan”(Şəhidlərin şahı)dır,şəhid oln şah “yox.Bu yer bir müddət sonra yerli sainlərin ziyarət
yerinə çevrilmişdir.
19.Şahsubəgi ocəğ(Şahsubəy ocağı)(Girdəni kəndi).Şahsubəgi ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır
və Lənkəran rayonunun Girdəni kəndi ərazisində,kənd qəbiristanlığında yerləşir.Bu ocaaq Şahsu
bəy adlı şəsin adı ilə bağlıdır.Yerli sakinlərin dediklərinə görə Şahsu bəy adlı şəxs rəvayətə görə
Səfəvi hökmdarı Şah İsmailin ordu başçılarından olmuşdur.Lakin tarixi mənbələrə dayanaraq
deyə bilərəm ki,şah İsmailin Talış ərazisində heç bir ordu komandanı olmamışdır.Lakin Səfəvi
şahlarından yalnız Şah I Abbasın vəzirlərindən biri Gəgirani təxəllüslü olmuşdur.Bunu əsas
tutaraq demək olar ki,Gəgirani təxəllüslü Səfəvi vəziri ehtimal ki,Lənkəran rayonunun Gəgiran
kəndindən olmuşdur.Bu ocaq ərazisində bir naməlum qəbir var.Bu qəbir aşkarlanandan sonra
yerli sakinlər tərəfindən ziyarətgaha çevrilmişdir.Qəbirsanlıq Girdəniçayın yaxınlığında
yerləşir.Yerli sakinlər qeyd edirlər ki,Girdəni kəndindəki Ağabəy ocağının sahibi olan Ağabəy
məhz Şahsubəyin qardaşı olmuşdur.Ehtimal ki,bu yerli sakinlərin uydurmalarıdır.Bu ziyarətgahı
abadlaşdırmaq üçün kənd sakini Tofiq Mirzəcanov öz şəxsi vəsaiti hesabına qəbirisatnlıqdakı
məzarın üzərində məqbərə inşa etmişdir.Bu ocaq əsasən yerli sakinlər tərəfindən ziyarət olunur
və az ziyarət olunan ocaqlardandır.
20.Səyd Zeynali ocəğ(Seyid Zeynal ocağı).(Xolmili kəndi0.Yerli əhəmiyyətli ocaqdır.Bu
ziyarətgahın tarixi XIII əsrə aiddir.Bu ziyarətgah Şeyx Zahidin muasiri olmuş Şeyx Zeynalın adı
ilə bağlıdır.Ziyarətgah Lənkəran rayonunun Xolmili kəndi ərazisində yerləşir.Seyid Zeynal öz
dövrünün məşhur şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur.(Bax:Etibar Əhədov.Mirhaşım Talışlı.yenə
orda .səh.407).
21.Seyid Fatma ocağı.(Göyşaban qəsəbəsi).Seyid Fatma ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və
Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndi ərazisində yerləşir.Bu ocaq Mir Əhməd adlı ağır seyidin
adı ilə bağlıdır,lakin ocağın sahibi Mir Əhməd ağanın qızı Mir Fatmadır.Belə ki,Mir Fatma
Abbasova 1928-ci ildə Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndində anadan olmuş və 1995-ci ildə
dünyasını dəyişmişdir.Mir Fatma da digər ağır seyidlər kimi öz dövrünü ən tanınmış ocaq sahibi
və seyid-lərindən olmuşdur.
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22.Səyd Amanə ocəğ(Seyid Amana ocağı).(Girdəni kəndi).Seyid Amanə ocağı yerli əhəmiyyətli
ocaqdır və Lənkəran rayonunun Girdəni kəndinin Leğə tük(Lığ bicarı) adlı məhəlləsində
yerləşir.Bu ocağın sahibi Mir
Aman Nəsir qızıdır.O,Lənkəran rayonunun Göyşaban
kəndindəndir və san-ralar Girdəni kəndi ərazisinə köçüb gəlmişdir.Mir Amana öz dövrünün
tanınmış ağır seyidlərindən olmuş və cəddinə pənah gətirənlərə kömək olmuşdur.Mir Amana
vəfat etdikdən sonra Girdəni qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.O.vəfat etdikdən sonra onun
məzarı ziyarətgaha çevrilmişdir.Son dövürlərə qədər Mir Amananın evi ziyarətgah kimi istifadə
olunmuşdur.Lakin sonralar kənd sakini və xeyriyyə işləri ilə məşğul olan hacı fatimə Səfər qızı
Rəhmanova öz şəxsi vəsaiti hesabına Mir Amananın qəbri üzərində məqbərə tikmişdir.Mir
Amananın məzarı bu gün də hər yerdən gələn ziyarətçilər tərəfindən ziyarət edilir.
23.Səyd Mirhüseyni ocəğ(Seyid Mir Hüseyn ocağı).(Havzava kəndi).Seyid Mirhüseyn ocağı
yerli əhəmiyyətli ocaqdır və Lənkəran rayonunun Havzava kəndinin Cındırobə adlı məhəlləsində yerləşən qəbiristanlqdadır.Ocaq Mirhüseyn adlı seyidin adı ilə bağlıdır.Mir Hüseyn
Zəbiyev 1884-cü ildə Lerik rayonunun Vıstən kəndində anadan olmuşdur.O,1961-ci ildə
Lənkəran rayonunun Havzava kəndinə köçmüş və kəndin
Osyobə(dəyirman
obası)
məhəlləsində məskunlaşmışdır.Mir Hüseyn öz dövrünün tanınmış və hörmət edilən seyidlərindən
olmuşdur.Yerli sakinlər dara düşdükdə həmişə onun cəddinə pənah aparmış və ondan kömək
diləmişlər.Mir Hüseynin cədi onlara kömək olmuşdur.Mir Hüseyn 1979-cu ildə vəfat edir və
məzarı Cındıroba məhəlləsindəki qəbirsanlıqdadır.O vəfat edəndən sonra onun məzarı ziyarət
yerinəı çevrilməyə başlanmışdır.Çox keçmir ki,yerli sakinlər onun qəbrini ocağa çevirirlər.Bu
ocağı genişləndirmək məqsədi ilə 2010-cu ilin yanvar ayında Ağanın nəvəsi Samirə Ələddin qızı
Quliyevanın şəxsi vəsaiti hesabına bənna ġəmşir Ağakişi oğluHüseynov və köməkçisi Rəfail
Höybət oğlu Cabbarovtərəfindən Seyid Mirhüseynin qəbri üzərində məqbərə inşa
edilmişdir.(Bax İ.Şükürzadə. yenə orda.səh.69)
24.Səydəpi ocəğ(Seydəpir ocağı.)(şağlakücə
kəndi)..Seyidəpir ocağı ölkə
əhəmiyyətli
ocaqdır və Lənkəran rayonunun Şağlakücə kəndi
ərazisində,Lənkəran-Lerik şose yolunun sol
tərəfində,rayon mərkəzindən 9 km
qərbdə
yerləşir.Bu ocaq 3 palıd və 4 nil ağaclarının da
olduğu
kiçik meşə zolağının içərisində
yerləşir.Seyidəpir ocağı haqda qədim mənbələrdə
məlumat azdır.Lakin bəzi mənbələrə görə
Seyidəpir ocağının tarixi IX əsrə aiddir.Ocağın
həyətində olan palıd ağacla-rına yerli sakinlər
tərəfindən müxtəlif rəngli parçalar bağlanmış və
bu parçalara insanlar öz dini inanclarına əsasən
sitayiş edirlər.Seyidəpir ocağında kiçik bir otağın içərisində bir qəbir var.Deyilənlərə görə bu
qəbirdə dəfn olunan naməlum şəxs seyid olub.Ocağın içərisində bu qəbirdən başqa şiə
imamlarının təsvirləri var.Yerli sakinlər məhərrəm aylarında bu ocaqda İmam Hüseyn
tənziyyəsi qurur və onun yolunda ehsanlar verirlər.Sakinlər qeyd edirlər ki,burada dəfn olunan
şəxs şiələrin 7-ci imamı İmam Museyi Kazımın övladlarındandır.O,xilafətdə Abbasi xəlifələrinin
təqiblərindən yaxa qurtarmaq üçün məhz bu bölgələrə pənah gətirmişdir.(Bax:Aqşin
Mistanlı.Şağlakücə Seyidəpir ocağı.djb.az saytı.19.09.2017.).Bundan əlavə ocasğın cənub
hissəsində və qərb hissəsindən ənaməlum qəbirlər var.Bu qəbirlərin qıraqlarıə çay daşları ilə
düzülmüşdür.Burada konkret başdaşı yoxdur.Elə bu səbəbdən də bu qəbirlərin kimə aid
olduqlarını təyin etmək çətindir.Qeyd etməliyəm ki,Seyidəpir ocağındakı qəbirlər şağlakücə
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İmamzad türbəsi.Bobogil,Bobo Rəhmon ocaqlarındakı qəbirlərlə eyni qəbildən olmaqla eyni
mənşəlidirlər.Bundan əlavə ocağın həyətində yaşlı Nil ağacları var ki,yerli sakinlər müxtəlif
rəngli parçalardan
bu ağacın budaqlarına bağlayaraq öz niyyətlərini və diləklərini
edirlər.Bəziləri isə bu parçalara öz nəzirlərinə pul) bağlayırlar.Seyidəpi ocağı Bölgə
əhəmiyyətlidir və bu ocağ bütün cənub bölgəsində tanınır.Elə bu səbəbdən də bütün cənub
bölgəsindən bu əraziyə ağır ziyarətçi axını müşahidə olunur.Məhərrəm aylarında burada tıxaclar
yaranır.İnsanlar burada qurban kəsir və ehsanat verirlər.Şağlakücə kənd sakinləri Kərbəlayi
Cankişi Yüzbaşı oğlu Fərəcov və Əlihəsən Şahab oğlu Kərimovun şəxsi vəsaitləri hesabına qəbir
üstündə böyük məqbərə inşa edilmişdir.Şəkil.Şağlakücə Seyidəpir ocağı.15.09.2017-ci il.
25.Səyid Saleh ocəğ.(Seyid Saleh ocağı)(Kərgəlan kəndi).Mir Saleh ağa ocağı yerli əhəmiyyətli
ocaqdır və
Lənkəran rayonunun
Kərgəlan kəndi ərazisində küçənin sağ tərəfində
yerləşir.Ocağın sahibi Mir Saleh ağadır.Seyid Saleh ağanın oğlu Mir Ramin ağanın dediklərinə
görə Mir Saleh ağa şəc-ərə xətti ilə şiələrin yeddinci imamı Musey-i Kazıma gedib çıxır.Mir
Saleh ağanın ata-babası Lənkəranın Xarxatan kəndi ərazisində yaşamışlar.Seyid Saleh ağanın
atası Mir Tağı ağa Xarxatan Kəndindən Kərgəlan kəndinə köçmüş və elə indiki Mir Saleh ağa
ocağının yerləşdiyi evdə yaşamışdır.Mir Tağı ağa 1967-ci ildə Kərgəlan kəndində vəfat etmiş və
məzarı Lənkəran şəhərinin dörd yol qəbiristanlığındadır.Mir Tağı ağa vəfat edəndən sonra
şəcərəsi onun oğlu Mir Saleh ağaya keçmişdir.Mir Saleh ağa 10 may 1940-cı ildə Lənkəran
rayonunun Kərgəlan kəndində seyid ailəsində anadan olmuşdur.Mir Saleh ağanın üzündə
seyyidlik nişa-nəsi olan xal olmuşdur.Mir Saleh ağa el arasında Seyid Saleh ağa adı ilə
tanınmışdır.Mir Saleh ağa öz dövrünün ən tanınmış ağır seyidlərindən olmuşdur.Mir Saleh ağa
demək olar ki.bütün Azərbaycanda və eləcə də qonşu İran və Rusiyada tanınırdı.Cənub
bölgəsinin Rusiyaya gedən bütün insanları oradan Mir Saleh ağanın cəddinə nəzir
ayırırdılar.Bundan əlavə onlar özləri ildə bir dəfə şəxsən Mir Saleh ağanın ziyarətinə gəlir,onu
ziyarət edir və onun həyətinə qurbanlar gətiri və bəzilərini elə oradaca kəsirdilər.Məhərrəm
aylarında bütün cənub bölgəsi Mir Saleh ağa ocağına axışır və burada ağanı ziyarət edir və
ehsanat verirlər.MiSaleh ağa 2007-ci ildə vəfat etmişdir.Onun məzarı elə onun həyətində dəfn
edilmişdir.2008-ci ildə Mir Saleh ağa ocağının şəxsi hesabına onun həyətində kərpic daşlarından
türbə tikilmiş,lakin vəsait çatmadığından xeyriyyəçilər tərəfindən türbənin damı və plastik
pəncərələri qoyulmuşdur.Mir Saleh ağanın həyətində “Hüseyniyyə” adlanan talvarda beş
barmaqlı “ sarı rəngli ələm” mövcuddur.Mir Saleh ağanın 6 oğlan övladı olmuşdur və onlar
aşağıdakılardır:Mir Hüseyn,(Rəhmətə gedib,qəbri nurla dolsun),Mir Mehdi,Mir Əhməd,Mir
Ağalar,Mir Ramin(Ağa Ramin),Mir Mais.
26.Səyd Şəfeğə ocəğ(Seyid Şəfiqə ocağı)(Səydə kinə).(Şağlakücə kəndi).Seyid Şərəfə ocağı yerli
əhəmiyətli ocaqdır və Lənkəran rayonunun Şağlakücə kəndi ərazisində.Şağlakücə kənd
məscidinin arxasındakı küçənin 20 metr solda,şəxsi evdə yerləşir.Bu ocağın sahibi Paşazadə
Şəfiqədir.Onun ata babası Lənkəran rayonunun Şağlaser və Cil kəndləri ərazisində
yaşamışlar.Şəcərə etibarı ilə şiələrin yeddinci imamı Musey-i Kazıma gedib çıxır.Seyid Şəfiqə
2017-ci ildə dünyasını dəyişmişdir.Bu gün onun evi səyyari qaydada ocaq kimi ziyarət
olunur.Məzarı Şağlakücə kənd qəbiristanlığındadır və kənd sakinləri tərəfindən də ziyarət
olunur.Seyid Şəfiqə müəllifin ana tərəfindən nənəsidir.
27.Sübhi ocəğ(Sübhi ocağı)(Digah kəndi).Subhi ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və Lənkəran
rayonunun Digah kəndi ərazisində yerləşir.sakinlər belə bu ocağın yaranma tarixi haqda heç bir
məlumata malik deyillər.Ehtimal ki,bu ocaq Digah kəndi ərazisində hələ məskunlaşmadan da
çox-çox əvvəllər mövcud olmuşdur.Ocaq ərazisndə ənənəvi olaraq yaşlı palıd ağacları
mövcuddur.Bundan əlavə burada uzunluğu 50-55 sm,eni isə 30-35 sm və hündürlüyü 30-35 sm
olan daş var.Bu daşın bu ocaq ərazisinə haradan gəldiyin kəndin yaşlı sakinlərindən heç kim
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bilmir.Bəzilərinin deiklərinə görə bu daş qeybdən gəlmişdir.Fikrimcə,bu ocağın əvvəlki adı “So
Pi” (Pir həyəti) olmuş və sonradan təhrifə uğrayarq Subhi şəklinə düşmüşdür.İ.Şükürzadə bu
haqda yazır:Bəlləbur kəndində “Siyopi” adlı ocağın varlığına əsaslanıb qeyd edə bilərik ki,
“Sübhi” Talış dilində olan Siyopinin (Qara pir) təhrifə uğramış adıdır.”.(Bax: İ.Şükürzadə yenə
orda .səh.82).Yerli sakinlər bu ocağa Mina ocağı da deyirlər.Mina adlı seyid qızı olan bu şəxs
əvvəllər Boladi kəndində yaşamış və sonradan Digah kəndinə gəlin gəlmişdir.Onun övladları
şikəst olduqlarına görə bu ocağa “Şılon ocəğ” (Şillərin ocağı) da deyilmişdir.Mina 1974-cü ildə
vəfat etdikdən sonra qəbri ziyarətgah çevrilmişdir və yerli sakinlər tərəfindən ocaq kimi istifdə
edilmişdir.Ocağı abadlaşdırmaq üçün 1974-cü ildə kənd sakini xeyriyyəçi Əhməd Qasımov
2011-ci ildə öz şəxsi vəsaiti hesabına məqbərə tikmişdir.Bu ocaq yerli sakinlər tərəfindən ziyarət
olunur.Az ziyarət olunan ocaqlardandır.
28.Səyd Xəlifə - Sexəlifə ocəğ-Soltan sexəlifə ocağı(Seyid Xəlifə ocağı.(Cil kəndi).)Seyid xəlifə
ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və Lənkəran rayonunun Cil kəndi ərazisində,kiçik meşəlik bir
ərazidə yerləşir.Ocağın tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Tarixçi Etibar Əhədov Seyid Xəlifə ocağını
IX-XI əsrlərə aid edir. (Bax:.Etibar Əhədov.Mir Haşım Talışlı.yenə orda..səh.405).Bəzi
araşdırmaçılar Seyid Xəlifə sözünü “Sexəlifə” kimi yazır.İldırım Şükürzadə öz kitabında Seyid
Xəlifə sözünü “Sexəlifə” kimi qeyd edir.Onun fikrincə “se” (Talışca-üç),”xəlifə” isə (ərəb
dilində-muavin)dir.Lakin fikrimcə bu ad “Se xəlifə” yox,”Seyid xəlifə” dir.Çünki tarixi
mənbələrə görə Səfəvilər sülaləsindən olan və əslən Ərdəbil şəhərindən olan və talış xanları
sülıaləsinin banisi Seyid Ab-bas bir zamanlar ərdəbil şəhərindən Talışa gəlmiş və indiki Sexəl
ərazisində məskun olmuşdur.Ehtimal ki,elə burada da dəfn edilmişdir.İndi isə tarixi mənbələrdə
Seyid xəlifə haqqında məlumatlara nəzər yetirək:Təsadüfdən Хərхətan [kən-dində](baxLənkəran rayonunun Xərxətan kəndi) оn dörd yaşlı хоş simalı Sеyid Abbas adlı bir nəfər оlurdu.
Bu kəndlərdə həmin sеyid kimi gözəl uşaq yеtişməmişdi. Bu uşaq yеtim idi.Оn iki yaşlı gözəl bir
bacısı vardı.[Ibrahim] хan dеdi: «Sеyid Abbasın bacısı оlsa, оnunla еvlənərdim!». Ağsaqqallar
cavabında dеdilər: «var və hazırdır!». [Хan] həmin qızı aldı.Indi də Sizə haman Sеyid Abbasın
hansı tayfadan [оlduğu] və hansı vilayətdən gəldiyi haqqında məlumat vеrim. Sеyid Abbasın
atası Хalхal(Bax: Хalхal. Bu gün Hirоvabad adlanan Хalхal şəhristanı şimaldan Ərdəbil,
cənubdan Zəncan, şərqdən Talış dağları,qərbdən Sarab və Miyanə şəhristanları ilə sərhəddir.
Mərkəzi şəhəri Hirоvabad (Хalхaldır) [mahalının] Hir(Bax:Hir.Ərdəbil şəhristanına daхil оlan
dəhistan (kənd rayоn)lardan birinin mərkəzndir. Hir şimaldan Nəmin, cənubdan Kivi,şərqdən
Talış,qərbdən Gоrayim dəhistanları ilə sərhəddir)kəndindəndir.Güzəranını yaхşılaşdırmaq üçün
ailəsini götürüb Talış yоlu ilə Şirvana gеtmək fikrində idi. Оnun bir еşşəyi vardı.Türk dеmişkən
öz hоş-hоşunu [yükünü] оna yükləyib gеdirdi. Indii Хərхətan dеyilən kəndə çatdıqda pal-çıq çох
оlduğundan еşşək palçığa batdı. [Sahibi] оnu min əziyyətlə ayağa qaldırdı. Lakin gün aхşam
оlmuşdu.О,gеcəni оrada qalıb yatdı.Röyada allah tərəfindən оna ilham nazil оldu: «Еy alicənab
sеyid, bu yеrdən gеtmə, [çünki] sənin övladın Talış vilayətinə hakim оlacaqdır!».Dеyirlər ki,
Sеyid о gеcə yatdı,bu хəbər оna təkrar allah tərəfindən nazil оldu.Sеyid haman kənddə sakin
оldu. (11,a)Оradan başqa yеrə gеtmədi. Hazırda о kənd Хərхətan adlanır, həqi-qətdə isə
Хərqəltandır.(Bax:Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu..Əxbərnamə.1855.Bakı-2009.səh.2023).Seyid Abbasın talışa gəlməsi haqqında tarixçəsi Səidəli Kazımbəyovun “Cəvahirnamey-i
Lənkəran “ kitabında da öz əksini tapır.Belə ki,o zamanlar indiki Cil kəndi mövcud olmadığına
görə Seyid Abbasın məsgən saldığı Seyid Xəlifə ərazisi elə o zamanlar Xərxətan kəndinə daxil
idi.Tarixçi Mir Haşım Talışlı özünün Lənkəran kitabında yazır:“Talış Xanları sülaləsinin banisi
Səfəvi nəslinə mənsub Seyid Abbasdır.,İranda baş verən qarışıqlıqlar zamanı Talışa gələn Seyid
Abbas yerli feodallarla yaxınlıq etmiş,1736-cı ildə Nadir şahın hakimiyyətini tanımış və
sonralar oğlu Cəmaləddini onun xidmətinə göndərmişdir.Nadir şah rəsmi fərmanla Seyid Abbası
talışın nəsli hakimi elan etmişdi.Nadir şah öldürüldükdən (1747) sonra Azərbaycanda yaranmış
müstəqil xanlıqlardan biri də,Talıış xanlığı idi.(Bax:Mirhaşım Talışlı.Lənkəran.Bakı116
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Maarif.1990.səh.30).Burasdan da açıq aydın olur ki,Nadir şah rəsmi fərmanla Seyid Abbası Talış
nəslinin banisi və nəsli şəcərənin xəlifəsi təyin edir.Bəziləri buradakı “xəlifə” sözünü IX əsrdə
mövcud olmuş ərəb hökmdarlarına verilmiş “xəlifə” adı ilə səhv salırlar.Qeyd etməliyəm ki,bəzi
osmanlı sultanları sultan olmaqla yanaşı eyni zamnda islam aləminin də,xəlifəsi sayılırdı.Ama
nəzərə alsaq ki,bu dövürdə artıq ərəb xəlifələri və xilafət yox idi.Bundan əlavə orta nəsrlərdə
Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş “dar-ül fünun” və “dar-ül İtəm “ kimi m dini mədrəsələrdə
hər on uşaq üzərində “xəlifə” adlı nəzarətçi qoyulurdu.Bu xəlifələrin vəzifəsi on başı
formasında on şagirdə nəzarərət etmək idi.Qeyd etməliyəm ki, elə Seyid Abbasın da adındakı
“xəlifə” titulu ərəb xəlifələri ilə heç bir bağı yoxdur.Bu titul sadəcə nəsli şəcərə davamçılarına
verilir.İndinin özündə də bəzi seyidlər vəfat edən zaman onun davamçısı xəlifə təyin
olunur.Seyid Abbas Lənkəran rayonunun Cil kəndində,meşəlik ərazidə yerləşən həmən
qəbirsanlıqda dəfn edilmişdir.Cil kəndinin sakini Yədulla müəllimin dediklərinə görə bu
qəbirsanlıqda Seyid Abbasla bərabər onun əmisi oğlu Seyid Əmirxan və Seyid Abbasın oğlu
Seyid Cəmaləddin də dəfn edilmişlər.Etibar Əhədov və Mir Haşım Talışlı Seyid Xəlifə ocağı
haqda yazırlar: Peyğəmbər övladlarının şərəfinə bu türbə “Sexəlifə” vəya seyid olduqlarına görə
“Seyid Xəlifə” adlandırılmışdır.” (Mirhaşım Talışlı,Etibar Əhədov. Cil kəndi – “Sexəlifə” ocağı.
“Aşkarlıq” qəzeti, 24-30 sentyabr 2005).Bundan əlavə Seyid xəlifə ocağında orta əsrlərə aid
hündür-lüyü 1,5-2 m olan və yumru başlıqlı Səfəvi qəbir daşları və xanlıqlar dövrünə aid və
hündürlüyü 60 sm olan və yumru başlıqlı qəbir daşları da mövcuddur.Bu qəbir daşları üzərində
ərəb dilində müxtəlif yazılar mövcuddur.Bu qəbir daşları üzərində qılınc və ox təsvirləri əks
olunmuşdur.Məhərrəm aylarında bölgənin demək olar ki,hər yerindən ziyarətçilər Seyid xəlifə
ocağına axışıb gəlir və imamın yeddisinə kimi burada bu ziyarətlər davam edir.Bundan əlavə
Seyid xəlifə ocağında hələ sovet dövründən bəri İmam hüseyn tənziyyəsi qurulub və Kərbəla
hadisəsini əks etdirən güclü şəbehlər keçirilirdi.M.Talışlının yazdığına görə : xan nəslindən olan
ulu babaları burada basdırılmışlar.Vaxtı ilə Xarxatan və Şağlaser kəndləri də öz ölülərini Seyid
Xəlifə ocağındakı qəbiristanlıqda dəfn etmişlər.(Bax:.Etibar Əhədov.Mir Ha-şım
Talışlı.Lənkəran
Ensiklopedik
məlumatı.səh.405).Bu
ziyarətgah
Cil
kəndinin
tanınmışziyalılarından biri, Milli Məclisin üzvü Cavanşir Hümmət oğlu Paşazadənin şəxsi vəsaiti hesabına məqbərə tikilmişdir.Türbənin invertar nömrəsi № 4840,sistem kodu – AJA004642
– dir.

Şəkil.Seyid Xəlifə türbəsi.Cil kəndi.Şəkil.Cil kəndində yer-ləşən Seyid Xəlifə ocağında son orta
əsrlərə aid qədim qəbir daşları.20.06.2018.
29.Piə Şıxnəzəri ocəğ(Qoca Şeyx Nəzər ocağı).(Havzava kəndi).Piə Şey Nəzər ocağı yerli
əhəmiyyətli ocaqdır və Lənkəran rayonunun Havzava kəndi ərazisində,kənddən 4 km aralıda
,Piədirü(Piədi çay) çayının sağ sahilində,dağ meşəsi olan ərazidə yerləşir.Bu ocağın yaranma
tarixi haqda mən-bələrdə məlumat yoxdur.Lakin ocaq öz adını Nəzər adlı şeydən götürür.Belə
ki,kənd ağsaqqallarının dediklərinə görə şıx Nəzər vaxtı ilə bu ərazidə yaşamış və dini ənənələri
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yaymış və davam etmişdir.O bu ərazidə yaşadığı illərdə islam dinini qaydalarını və onun dini
əsaslarını yaymışdır.Lakin bir zaman sonra şıx Nəzər vəfat etmiş və məzarı elə özünün yaşadığı
mülkdə ,təpəlik bir alanda yerləşir.Sonralar insanlar onun məzarı üzərinə gəlmiş və ondan ümid
diləmişlər.Lakin sonralar şıx Nəzərin məzarı ora gələn insanların ümid yürinə və ziyarətgahına
çevrilmişdir.İnsanlar şıx Nəzərə inanmış və zaman-zaman onu özünün güvən və pənah yeri kimi
görmüşlər.Elə bu səbəbdən də bir müddət sonra şıx Nəzərin məzarı ziyarətgah çevrilmişdir.Digər
ocaqlarda olduğu kimi Piə şıx nəzər ocağının ərazisində də müxtəlif növdə yaşlı ağaclar yerləşir
ki, bu ağaclar da öz nöbəsində ziyarətçilər tərəfindən müqəddəs hesab edilir.Ocağın giriş
hissəsində bir məzar var.Kənd sakinlərinin dediklərinə görə bu məzar şıx Nəzərin oğlu Pir Əlinin
qəbridir.Şıx Nəzərin qəbrini yayda ziyarət etmək rahat olsa da qışda və digər soyuq aylarda bu
çoxda asan deyildi.Elə bu səbəbdən də xeyriyyəçi şəxslər öz şəxsi vəsaiti hesabına burada
ziyarətçilərin rahatlığını təmin etmək üçün ağac materiallarından talvar tikmişlər.Bu talvar
altında ziyarətçilər qış aylarında belə öz ziyarətini edir,qurbanlarını kəsir və öz namazlarını
qılırlar.Belə ki,məhərrəm aylarında buraya axın çox olur.Ocaq Hirkan Milli Parkı ərazisində
yarləşir.
30.Pir-e Ərəb(Ərəb piri).(Xolmili kəndi).Pir-e Ərəb yerli əhəmiyyətli ocaqdır və Lənkəran
rayonunun Xolmili kəndi ərazisində,Xəzər dənizinin sahilindən 200 metr məsafədə
yerləşir.Ocağn yaranma tarixi IX-X əsrlərə təsadüf edir.Digər ocaqlarda olduğu kimi bu ocağ da
tanınan vəı çox ziyarət olunan ocaqlardandır.Belə ki,Güloğlan Bağırov müəllifi olduğu
“Xolmili” kitabında “Pir-e Ərəb” ocağı haqqında yazır: “Professor Məşədixanım Nemətovanın
və kəndin yaşlı nəslinin nümayəndələrinin fikirlərinə əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki,bu ocaqda
dövrünün böyük ruhani alimi,sosial, mədəni deolojimərkəzin rəhbəri dəfn edilmişdir. Çox güman
ki,burada tikili kompleksi mövcud olmuş, lakin sonrakı dövrlərdə həmin tikili uçulub dağılmış,
bəzi məlumatlara görə suyun altında qalmış və indiki nəslə yalnız həmin müqəddəs qəbir gəlib
çatmışdır.” (G.Bağırov.Xolmili.Bakı,2013; səh.9). Böyükağa Hüseynbalaoğlu və Mirhaşım
Talışlı “Lənkəran”kitabında Siyavar kəndi haqqında ensiklopedik məlumatverərkən” Piri
Ərəb”in də adını çəkərək yazırlar: “Qədimkənddir, XIII əsrdə (son araşdırmalar ocağın yaranma
tarixinin IX-X əsrlərə təsadüf etdiyini göstərir.) burada Piri-Ərəbadlı mömin şəxs
yaşamışdır.”(Bax-Mirhaşım Talışlı.Lənkəran.Bakı, 1990; səh.304).Ocaq ehtimal ki,IX əsrlərə
aiddir.Pir sözü fars sözü olub, “ocaq, qəbir” vədigər mənalarda işlənir.Buradan belə qənaətə
gəlmək olur ki,Pir-e Ərəb “Ərəbin piri,” “Ərəbin ocağı” deməkdir.Lakin fikrimcə bu ocağın
adındakı Ərəb sözü onun sahibinin heçdə ərəb olduğuna işarə etmir.Çün ki,bu ocaq cənub
bölgəsində, İranda Ərəb adı ilə olan yeganə pirdir.Bu ocağn IX əsrdə yarandığını nəzərə alsaq
onda məsələ düşündüyümüzdən də qəlizdir.Belə ki,IX əsrdə ,əsrin 838-ci ilində Ərəblər islam
dinini bu bölgədə və ümumən Azərbaycanda yayarkən qarşılarındakı ən böyük maneə olan
Babək üsyanını çoxdan yatırmışdılar və ərazi çoxdan müsəlmanlaşdırılmışdır.Həmçinin bir incə
məqamı qaçır-maq lazım deyil ki,o dövürdə həm Azərbaycanda,həm də İranda Ərəbləri “Tazi”
və ya “Tazik” adı ilə,digər mənbələrdə isə “İsmayıl övladları adı ilə ilə tanıyırdılar.Ərəb adı isə
hələ işlənmirdi və bu ad sonradan püxtələşib bu adlarla əvəz olunmuşdur.Bu haqda o dövrün
mənbələri yazır:Moisey Kalankaytuklu özünü Alban Tarixi əsırində yazır:İyirminci fəsil. Yer
üzünun ən ucqar torpaqlarını işğal etmək niyyətilə cənubdan gələn İsmaililərin birinci
basqını.”Biz müqəddəs müəllimlərimizdən gələcəkdə cərəyan edə biləcək hadisələr haqda
bildiklərimizi ,İsmail haqqında duyğuları yadımıza salaraq,burada “onun əlləri hamının üzərindədir” və “Mən ondan böyük bir xalq törədəcəyəm” sözlər-ini gətirməliyik.Beləı ki,İsmayıl
övladları İrana və Bizans imperatorluğuna sel kimi axışdılar.(Bax:Moisey Kalankaytuklu.Alban
tarixi və mixitar Qoş .Alban Səlnaməsi.İyirminci fəsil.səh.122.Bakı.1993.).Bu kitabın digər bir
ye-rində isə ərəb xəlifəsi ümumiyyətlə “cənub çarı” kimi adlandırılır: “Cənub çarı ikinci dəfə
şərqin şan-şöhrətli knyazı Cavanşiri yanına dəvət edib,ona mükafatlar vəd etdi ki,onun birinci
səfərində aldığı şərəf və şöhrətə yenilərini əlavə etsin.(Bax:Moisey Kalankaytuklu.Alban tarixi
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və Mixitar Qoş.Alban Səlnaməsi.Otuz birinci fəsil.səh.136.Bakı.1993.).Demək bu pirin adının
Ərəb olması çox maraqlı bir məsələni ortaya qoyur.Çünki,hələ dövürlərdə islam dinini yalnız
ərəblər qəbul etmişdilər və müsəlman adı hələ yayılmamışdı.Buna görə də burada yalnız millətin
adını deyə bilərdilər.Lakin IX əsrdə ərəb adı olmadığına görə bu ocağn yaranma tarixi X əsrə
gedib çıxır.Bu əsrdə ərəb adı artıq müsəlman adı ilə yanaşı çəkilirdi və İsmaili adı isə artıq yoxa
çıxmışdı.Bu dövürdə İslam dini yayılsa da yerli əhali son orta əsrlərə qədər özlərinin ənənəvi
dini olan Atəşpərəstliyi qoruyub saxlayır və can vergisi(cizyə) verirdilər.Ərəblər də öz
növbələrində özləri üçün ilk vaxtlar məscidlər deyil kiçik talvarlar tikirdilər.Burada yalnız
ərəblər namaz qıldıqlarına görə yerli əhali islam dininə “din-e Ərəb”(Ərəbin dini) və ərəblərin
namaz yerlərinə də “Pir-e ərəb”(Ərəbin piri və ya Ərəbin ziyarətgahı) deyirdilər.Bu söz
farscadır.Odur ki,bu ziyarətgahda namaz qılanlar ərəb yox ,ərəb adı ilə tanınan müsəlmanlar
olub.Bu ocağn ərazisində yaşlı bir tut ağacı var.Yerli sakinlər bu ağacın budaqlarına müxtəlif
rəngli parçalar bağlayaraq öz diləklərini diliyirlər.Uzun müddət buraya ziyarətə gələnlər ziyarət
edərkən müxtəlif problemlərlə üzləşirdilər.Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün Xolmili kənd
sakini Hakim Zəbi oğlu Ağayev 2013-cü ildə ocaqdakı məzarın üzərinə bir türbə inşa
etmişdir.Bu ocağa bütün respublikadan ziyarət etmək üçün gəlirlər.
31.Piəməlo ocəğ(Qoca molla ocağı).(Separadi kəndi)Piəmo ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və
Lənkəran rayonunun Separadi kəndi ərazisində,Penə məhəllə(Yuxarı məhəllə) adlanan yerdə
yerləşir.Ocağn tarixi keçən əsrə aiddir.Digər ocaqların əksinə bu ocağın ərazisində dəmirağacı
vardır və bu dəmirağacı müqəddəs hesab edilir.Bundan əlavə burada müqəddəs hesab edilən bir
bulaq da var.Bu ocağ haqqında yazıçı –publisist Haviz Mirzə “separadi” kitabında belə yazır:“Separadi kənd sakini Həbib kişi münasib biryer seçib orada ağacdan ev tikdi. Ev hazır olan
günün gecəsi oqəribə yuxular gördü. Yuxuların təfərrüatı yadında qalmadı.Ancaq bir səs yaddan
çıxmadı. \Bu səs ona “Sən burada evtikmisən, amma arxanı ocağa çevirmisən” deyirdi və evi
sökməsini hökm edirdi.O, təzə evin arxasına diqqətlə nəzər saldı. Ağacların arasında bir nəhəng
dəmirağacı onun diqqətini cəlb etdi.Qəribə idi ki, bu ağacın dibindən tər təmizbulaq suyu
çıxmağa başlamışdı.Bu qəribə yuxu bir neçə güntəkrar olunduqdan sonra nəhayət ki, Həbib kişi
bu evi sökür və ondan bir qədər kənarda ev tikir.Bu yerlərdə indi onun nəvəsi Oruc Hüseynovun
evi tikilmişdir. Həbib kişi arxası dəmir ağacına olan evi sökdükdən sonra yuxuları görmür və
buna görə də o bu nəhəng dəmirağacının ətrafında abadlıq işləri aparmağa başlayır.Bu möcüzəli
ağacın sorağı az müddətərzində ətraf mahallara, vilayətlərə yayılır, adamlar buraya ümid
axtarığı, mətləb niyyəti ilə gəlməyə başlayırlar.”(Haviz Mirzə.Separadi.Bakı,2001;səh.
48).Ocağın adı talışcadır.Belə ki,”Pi”(qoca) “ məllo” isə ( molla) deməkdir.Sözün ümumi mənası
isə “Piəməllo”-qoca molla deməkdir.Piə məllo ocağı haqqında İldırım Şükürzadə öz kitabında
geniş məlumat verir.Bu ocaq ərazisində 2003-cü ildə xeyriyyəçi hacı Tərlan Kərim oğlu Əliyev
öz şəxsi vəsaiti hesabına həm ziyarətgah,həm də buradakı bulaq təmir edilmişdir.
32.Piə Şəmsi ocəğ (Qoca Şəms ocağı).(Qodəsə kəndi).Piə Şəms ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır
və Lənkəran rayonunun Qodəsə kəndi ərazisində,Qodəsə kənd qəbiristanlığında yerləşir.Bu
ocağın yaranma tarixi haqda mənbələrdə məlumat yoxdur.O səbəbdən də bu ocağın tarixini təyin
etmək çətindir.Deyilənlərə görə Piəşəms Lənkəranın Türkəncil kəndində molan Bobo Nəcəf
ocağının sahibinin qohumlarındandır.Piə Şəms də bu ərazilərə dini təbliğat aparmaq üçün
gəlmişdir.O,vəfat edəndən sonra məzarı ziyarətgaha çevrilmiş-dir.Ziyarətgahı abadlaşdırmaq
üçün Qodəsə kənd sakini Həşimov Məhəbbət Həşim oğlu öz şəxsi vəsaiti hesabına Piə-Şəmsin
qəbri üzərində 5X3 ölçüsündə məqbərə inşa etmişdir.Bu ocaq da az ziyarət olunan
ocaqlardandır.
33.Piə Rza ağa ocəğ(Qoca Rza ağa ocağı)Perzağa.(Zövlə kəndi).Perzağa ocağı yerli əhəmiyətli
ocaqdır və rayonunun Zəvilə(Zövlə) kəndi ərazisində,kəndin Şirobə(Süt obası) məhəlləsində
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yerləşir.Bu ocağın sahibi Seyid Rza adlı şəxs olub.Seyid Rza öz dövrünün tanınmış ağır
seyidlərindən olub.Yerli camaat ona Piə Rıza(qoca Rza) deyib və sonradan bu söz Periza şəklinə
düşmüşdür.Bu ocaq Seyid Rza adından çox Perıza və ya Periza kimi tanınır.Bu ağır seyyid elə o
ərazidə dəfn olunub.O ərazidə onun məzarı təkdir.Yerli camaat Piə Rza öləndən sonra onun
məzarını ziyarətgaha çevirmişlər.Periza ağanın qəbir daşı üzərində ərəb dilində “Cənab İmam
Hüseynin oxşarı” sözləri yazılmışdır.Digər ocaqların ərazisində olduğu kimi də bu ocaq
ərazisində də çoxlu yaşlı palıd ağacları və Şimşad kolları mövcuddur.İldırım Şükürzadə öz
kitabında bu haqda yazır:Kəndin yaşlı sakinlərinin qənaətinə görə, ocağın əsl adı Pirağa (Ağanın
piri-I.Ş.səh.62.) olmuşdur”.Digər araşdırmaçılardan İsabala Xankişiyev və Etibar
Əhədov“Boladi” kitabında “Siyo səyd” (qara seyid) ziyarətgahıhaqqında məlumat verərkən
yazırlar: “Qara seyidin (Siyo seyd) varislərindən biri qonşu Zövlə kəndindəki Perizağada,digəri
isə
Cil
kəndindəki
Sexəlifədə
dəfn
olunmuşdur.”(Bax:Etibar
Əhədov.İsabala
xankişiyev.Boladi.Bakı,2003; səh. 15)./Zaman-zaman bu əraziyə ziyarətçilərin axını başlamışdır.lakin burada ziyarətçilər üçün müəyyən problemlər ortaya çıxmışdır.Bu problemi həll
etmək üçün Zövlə kənd sakini Kərbəlayi Ağadadaş Mehrəli oğlu Məmmədov t öz şəxsi vəsaiti
hesabına 1988-ci ildə Periza ağanın məzarı üzərində eni 5X5 ölçüsündə,uzunluğu isə m10,5
metr ölçüsündə məqbərə inşa etmişdir.Periza ağa ocağı çox ziyarət edilən ocaqlardandır.
34.Məhyəddini ocəğ(Məhyəddin ocağı).(Bəleton kəndi).Məhyəddin ocağı yerli əhəmiyyətli
ocaqdır və Lənkəran rayonunun Bəliton kəndi ərazisində yerləşir.Bu ziyarətg öz adını
Məhyəddin adlı şəxsdən alır.Belə ki,deyilənlərə görə Məhyəddin ağa Bəliton kəndi ərazisinə ayrı
bir yerdən köçüb gəlmişdir.Belə ki,o,bu əraziyə gələrkən orada,indiki ocağın ərazisində həyat
yoldaşı ilə birlikdə yanan bir közün şahidi olurlar.Onlar közün sönəcəyini zənn etsələr də,lakin
bu köz sönmür bunu görən Məhyəddin və onun həyat yoldaşı bu xəbəri insanlara bildirirlər.Elə
o zamandan o yer müqəsdəs bir ziyarətgah kimi tanlnmağa başlayır.Bu ocağa da onu ilk görən
şəxsin,yəni Məhyəddinin adını verirlər.Bu ocaq zamanzaman tanınmağa başlayır və yerli
sakinlər tərəfindən ziyarət edilir.
35.Mir Həsən əğə ocəğ(Mir Həsən ağa ocağı).(Kərgəlan kəndi).Mir Həsən ağa ocağı yerli
əhəmiyyətlidir və Lənkəran rayonunun Kərgəlan kəndi ərazisində,Kərgəlan üç yol ayrıcısının sol
tərəfindəki küçənin 60 metr getdikdə sağda yerləşir.Ocağ seyid peyqəmbər övladı olan Mir
Həsən adlı ağır seyidin adı ilə bağlıdır.Miriyev Mir Həsən mir QulamHüseyn oğlu 1908-ci ildə
Lənkəran rayonunun Kərgəlan kəndində ağır seyid ailəsində doğulmuşdur.Mir Həsən ağanın
əvvəlki məskunlaşdığı yer indiki Kərgəlan kənd soveti binasının həyəti olub və sonradan indiki
ocaq yerləşən yerə köçüb.Mir Həsən ağanın oğlu Mir Qulam ağanın dediklərinə görə Mir Həsən
ağanın atası da ağır seyid olmuş və şəcərə etibarı ilə şiələrin altıncı imamı İmam Cəfəri Sadiqin
nəslindəndir.Mir Həsən ağanın atası Mir Qulam Hüseyn iranın Mazandaran vilayətindən köçüb
gəlmişdir.Onun atası Mir Ən -Nəği də ağır seyid olmuşdur.Mir Həsən ağanın atası Mir Qulam
Hüseyn ağanın Mir İsmail,Mir ağa,Mir Abdullah və Mir Həsən adlı dörd oğlu olmuşdur.Mir
Həsən ağanın isə oğlunun adı mir Qulam Hüseyn ağadır.Belə ki.Mir Həsən ağa öz atasının adını
oğluna qoymuşdur.Hal-hazırda Mir Qulam ağa tanınmış ağır seyidlərdəndir.Mir Qulam ağanın
Mir ağa və Mir Cavad adlı iki oğlu var.Mir Qulam ağanın dediklərinə görə vaxtı ilə onların
həyətində qamışdan olan kiçik ev olmuşdur.Mir Həsən ağa 1961 ci ilin yanvar ayında vəfat etmiş
və yuyulduğu yerdə onun məqbərəsi tikilmişdir.Mir Həsən ağanın məqbərəsində ikibaşlı
əjdaha təsviri olan ələm mövcuddur.Mir Həsən ağanın oğlu Mir Qulam ağanın dediklərinə görə
bu ələm Kərbəla şəhərindən gəlmişdir.Yerli sakinlər mir Həsən ağa vəfat etdikdən sonra onun
yuyulduğu yer ziyarətgaha çevirmişlər.Məhərrəm aylarında bu ocağa ziyarətçilərin güclü axını
olur.Həm ziyarətçi,həm də maşın əlindən yollar dolur və böyük tıxac yaranır.Mir Həsən ağanın
oğlu Mir Qulam ağanın dediklərinə görə Atası Mir Həsən ağa o qədər ağır seyid olub ki,hətta
onun başmaqları özü onun ayağına dönərmiş.Onun oğlu mir Qulam ağanın dediklərinə görə bir
120

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
gün ağa evə gələrkən görür ki.ev qaranlıqdı və yoldaşına deyir ki.get çırağı gətir.Yoldaşı cavab
verir ki.bizim çıraq özbaşına sönüb və yanmır.Ağa özü gedib çırağı gətiri yandırır.Çıraq dərhal
yanır.Bunu görən ağa yoldaşına üzünü tutub deyir: ağanın çıraqı heç vaxt sönməz.Mir Həsənin
atası Mir Qulamhüseyn rus əsgərləri tərəfindən öldürülmüşdür.Hadisə belə baş vermişdir.Mir
Qulamhüseynin oğlu Mir Qulam belə rəvayət edir: “atam deyirdi ki,O zamanlar Lerik rayonuna
gedən indiki yol yox idi və yol aeroportun həyətindən keçirdi və kiçik –dar at arabası yolu
idi.Darquba avto dayanacağının yanlında dəmir elektrik dirəyi var idi və onun altında bir rus
əsgəri növbə tuturdu.Qaçaqlar hücum edəndə o əsgəri öldürüb onun meyiti ilə hörmətsiz
hərəkətlər edib dağlara qaçırlar.Buna cavab olaraq ruslar çayqırağı ilə Lüvəsər kəndinə qədər
ərazidə sıra ilə düzülmüşdülər.Onlar bu əsgərin yerli sakinlər tərəfindən öldürüldüyünü zənn
edərək rastgələ atəş açaraq günahsız insanları güllələyirdilər.Bu zaman Mir Qulamhüseyn də
onların arasında idi.Çay qırağı ilə gələn Mir Qulamhüseyn ağa ağ paltarda Rus əsgərinə rast
gəlir və rus əsgəri ona»кто ты» deyə soruşur.Rusca bilməyən Qulam Hüseyn ağa əsgərin nə
demək istədiyini anlamaq üçün qabağa gəlir.Bunu müqavimət kimi başa düşən əsgər ağaya atəş
açaraq onu öldürür ağanın həyat yoldaşı gəlir,lakin əsgər onu da,öldürür və atam isə mir
Abdullanın himayəsində qalır.
36.Mirəğə ocəğ(Mirağa ocağı).(Kərgəlan kəndi0)Mirəğə ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və
Lənkəran rayonunun Kərgəlan kəndində,Kərgəlan üç yol ayrıcısının sol tərəfə dönən yolun 70
metr getdikdə sağda yerləşir.Ocağın sahibi Mir Qulam Hüseyn ağanın qardaşı oğlu və Mir
Həsən ağanın əmisi oğlu Mir Ağa adlı ağır seyiddir.Mir Ağa da,o bölgənin tanın-mış ağır
seyidlərindəndir.Mirağa ocağı da Mir Həsən ocağı ilə eyni vaxtdan fəaliyyət göstərir.Məhərrəm
aylarında bu ocaqda da böyük ziyarətçi axını müşahidə olunur.Mirağa ağa da öz dövrünün
tanınmış ağır seyidlərindən olmuşdur.Onun yuyulduğu yer ziyarətgaha çevrilmişdir.Mirağa
1913-cü il mart ayının 16-da anadan olmuşdur.Mir ağa Mir Qulamhüseyn ağanın oğlu və Mir
Həsən ağanın qardaşıdır.O,1983-cü ildə vəfat etmişdir.Mirağanın yuyulduğu yer ziyarətə
çevrilmiş və sonradan orada 1967-ci ildə məqbərə tikilmişdir.Mir ağa iki dəfə ailə qurmuş və bu
evlilikdən olan övladları aşağıdakılardır: Əlipaşa,Mir Bəşir,Seyidağa,Mir Əhməd,Mir Ələm,Mir
Kərim,Mir Cavad və sair.
37.Mir Kərim əğə ocəğ(Mir Kərim ağa ocağı).(Kərgəlan kəndi).Mirkiərim ağa ocağı yerli
əhəmiyyətlidir və Lənkəran rayonunun Kərgəlan kəndində,Kərgəlan üç yol ayrıcısının sol tərəfə
dönən yolun 80 metr getdikdə sağda yerləşir.Ocağın sahibi Mirağanın oğlu Mir Kərim ağadır.Bu
ocaq son dövürlərdən fəaliyyət göstərir.Məhərrəm aylarında da bu ocağa ziyarətçilərin axını
müşahidə edilir.Mir Kərim ağa da .tanınmış ağır seyidlərdəndir.
38.Mir Əhməd ağa ocağı.(Göyşaban qəsəbəsi).Mir Əhməd ağa ocağ yerli əhəmiyyətli ocaqdır
və Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndi ərazisində yerləşir.Belə ki,Ayaz Əhmədov “Göyşaban ”
kitabında Mirəhməd ağa haqqında məlumat verərkən yazır: “Mirəhməd Mirbəşir oğlu Abbasov
1888-ci ildə Göyşaban kəndindən anadan olmuşdur. Onun babası Seyid Abbas XIX
əsrinortalarında Xorasandan (Məşhəd) buraya köçmüşdür.Mir Əhməd ağa öz dövrünün tanınmış
və hörmət edilən seyidlərindən olmuşdur.O , həmişə ona pənah gətirənlərə kömək olmuşdur.
Mirəhməd ağa 1953-cü ildə vəfat edərək kənd qəbristanlığında dəfn edilmişdir.Sağlığında
olduğu kimi,vəfatından sonra da ağanın yaşadığı ev ziyarətgah kimi fəaliyyət göstərir.”
(Bax:Ayaz Əhmədov.Göyşaban.Bakı, 2013; səh.329-330).Ocaq əsasənyerli və ətraf yaşayış
məntəqələrinin sakinləri tərəfindənziyarət olunur.
39.Mir İbrahim ağa ocağı.(Şvlik kəndi).Mir İbrahim ağa ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və
Lənkəran rayonunun Şivlik kəndi ərazisində yerləşir.Ocaq Əslən İranın Ərdəbil mahalının
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Nəmin kəndindən olan Mir İbrahim adlı seyidin adı ilə bağlıdır.Mirİbrahim ağa ocağının
yaranma tarixi XVI əsrə aiddir.
40.Mir Kərim ağa ocağı.(Kərgəlan kəndi).Mir Kərim ağa ocağı yerli əhəmityətli ocaqdır
Lənkəran rayonunun Kərgəlan kəndi ərazisində yerləşir və əsasən “təkiyyə” xarakterlidir.Bu
ocaqda ələm var və sadəcə məhərrəım aylarında aktivlik müşahidə olunur.
41.Mir Ələm ocağı.(Kərgəlan kəndi). Mir Ələm ağa ocağı yerli əhəmityyətli memarlıq
abidəsidir və Lənkəran rayonunun Kərgəlan kəndi ərazisində yerləşir və əsasən “təkiyyə”
xarakterilidir.Bu ocaq sadəcə məhərrəm aylarında aktivlik gösdərir.
42.Mir Şərif Ağa ocağı.(Osakücə kəndi).Mir Şərif ağa ocağı yerli əhəmiyyətliocaq.Mir Şərif
Ağa ocağı Lənkəran rayonunun Osakücə kəndi ərazisində,Osakücə kənd qəbiristanlığı həyətində
yerləşir.Bu ocağın sahibi Mir Şərif ağadır. Mir Şərif Ağanın nəticəsi Telnaz Kazımovanın
dediklərinə görə onun ulu babası olan Seyid Şərif ağa Mədinə seyidlərindən olub.O qeyd edir
ki,seyid Şərif ağa VI imam Cəfər Sadiqin nəslindəndir.O,vaxtlar təqiblərə məruz qalmış imam
övladları xilafətin hər yerinə səpələnmişdir.Seyid Şərifin babası da ağır seyid olmuş və o Lerikin
,,xəlifə kujə,, kəndinə gəlib orada məskən salmışdır.Orada ömrünü başa vurmuşdur və onun
məzarı müqəddəs bir ocağa çevrilmiş və zaman-zaman insanlar tərəfindən ziyarət
edilmişdir.Xəlifə kujə kəndində yerləşən bu ocaq ,,qara sap ocağı,, (Talışca-Siyo toğ ocağı)
adlanır.Telnaz Kazımovanın dediklərinə görə o zamanlar Talış xanıl Seyid Şərifin Lerikin xəlifə
kujə kəndində yaşayan babasına arabalarla dolu ,,beytül-mal,, göndərmişdir.Lakin sonralar Talış
xanı Qara xan onlara Lənkəranın Türkəncil kəndində iqta ayırır və onları gətirib bu kənddə
yerləşdirir.Seyid Şəfinin yoldaşı Əsli xanım xəstə olmuşdur və onu seyid Şərifə ərə
verirlər.Seyid şərifin Əsli xanımdan 6 oğlu olub.İki oğlu həşim və sadiq ikicinci dünya
muharibəsində həlak olublar.Mehdi adlı oğlu xəstələnərək vəfat etmişdir.Sonrakı oğlanları isə
son dövürlərdə vəfat etmişlər.Onun böyük oğlu Miri və axırıncı oğlu isə Mirmus-tafa
Lənkəranda yaşayıb.sonra Osakücə kəndinə gələrkən orada yeri əkin üçün şumlamışlar və bu
zaman yer çox yumuşaq olduğundan bu yerə talışca ,,pambə hi,,(pambıq bağı ) demişlər.Telnaz
Kazımovanın dediklərinə görə o zaman kənd camaatı Aşura axşamı imam ehsanı vermək üçün
qazanlarla dolu yeməkləri məscidə aparanda Mir Şərif ağanı da dəvət etmişlər.Bu zaman Mir
Şərif ağa da gedib və orada məscidə gedən yolda taxta körpünün yanında qoz ağacı kötüyü
üstündə əyləşir.Camaat isə ehsanla dolu qazanı taxta körpü ilə çayın o tərəfinə keçirən zaman
xan gəlir və əlində bir bardaq su ilə ağaya xoş gəldin deyir.Bu zaman ağa pa-pağı çıxarır və bunu
görən xan arxadan onun hörüklərinə su tökən zaman ağanın hörüyü yerə tərəf sallanır və xan
ağanın ətəklərindən yapışıb yalvarır və deyir: “ağa cəddinə qurban olum,bütün mahal yanır və
quraqlıq hər tərəfi bürüyüb ,yağış istəyirik sənin cəddindən.Ağa xana deyir: ,, xan ,sən məni indi
sınayırsan,, deyə əlini hörüyünə atıb dua oxuyan kimi tufan qopur və qısa bir zamanda ətrafı sel
basır və qazanları çayın o biri sahilinə keçirə bilmirlər.Xan kərbəladan gələndə ağa üçün bir çuxa
gətirir.Xan gələn kimi tonqal qalatdırır və digər xanları da dəvət edir.Burada bir dana kəsdirir.Orada
hamının yanında çuxanı ağaya ge-yindirir.O çuxa çox parıldayır.Bunu görən xanın cavan oğlu atasına
deyir ki,sən niyə belə gözəl çuxanı o seyidə bağışladın və o,ona layiq deyil deyir.O əgər həqiqətən
seyiddirsə öz seyidliyini sübut etsin.Bu zaman bunu eşidən ağa ətəyini açır və xanın oğluna deyir:
,,tonqaldakı közdən tök ətəyimə,,Xanın oğluda taxta lapatkayla tonqaldakı közdən tökür onun
ətəyinə.Lakin hamı heyrətində donub qalır.Çünki bu közlər ağanın ətəyini zərrə qədər yandırmır.Lakin
xanın oğlu isə sonralar xəstələnib vəfat edir.Beləki Mir Şərif Mir Məhəmmd oğlu kənddə və bölgədə
böyük hörmətə malik olmuşdur.Mir Şərif ağanın seyidliyinə sübut kimi deyə bilərəm ki, hələ Səfəvilər
dövründə Səfəvi şahı I Abbas tərəfindən,şahın öz möhürü ilə onların cəddini sübut edən yazılı şəcərə
kağızı vardır.Bu şəcərə sənədi bu günkü günə qədər onların evinə qorunub saxlanılır.Onların dediklərinə
görə bu ocağa Azərbaycanın hər yerindən camaat axışaraq gəlib bu ağanın qəbrini ziyarət edirlər.Bundan
əlavə onlar qeyd edirlərki,bu ocağın həyətindəki taxtadan tikilmiş katejdə buraya niyyət edib gələn
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insanlar öz niyyətlərinə uyğun olaraq ehsan verirlər.Belə ki,Mir Şərif ağa qapısına gələn hər kəsə
köməklik göstərmişdir.Mir Şərif ağa 110 yaşında vəfat etmişdir.Məzarı da osakücə kəndindəki Mir Şərif
ocağında yerləşən türbədədir.

Şəkil.Mir Şərif ağanın ocağı və məzarı.07.06.2017
43.Mir Sələmə nənə ocağı(Mir Sələmə nənə ocağı)(Velədi kəndi)..Mir Sələmə nənə ocağı yerli
əhəmiyyətli ocaqdır və Lənkəran rayonunun Velədi kəndi ərazisində yerləşir.Ziyarətgahın sahibi
Mir Sələmə Mir Cavad qızı Hüseynovadır.Belə ki,Mir Sələmə Lənkəran rayonunun Velədi
kəndində anadan olmuşdur.Mir Sələmə nənə öz dövrünün tanınımış ağır seyidlərindən olmuş və
öz nuru və cəddi ilə onlara həmişə kömək olmuşdur.Mir Sələmə nənə vəfat etdikdən sonra onun
qəbri ziyarətgaha çevrilmişdir.Kənd sakini Rasim kişinin dediklərinə görə Mir Sələmə nənənin
evinə qonşu kəndlərdən insanlar ziyarət etmək üçün gəlirlər.Mir Sələmə nənənin evində
məhərrəm aylarında təkiyyə qoyulur.İnsanlar öz ümidləri və istəkləri üçün bu ocağa pənah
gətirirlər.
44.Mir Xanım ocağı.(Lənkəran şəhəri).Mir Xanım ağa ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və
Lənkləran şəhərinin Azad Mirzəyev küçəsində,şəxsi evdə yerləşir.Bu ocada ələm mövcuddur
ki,elə bu ələmə görə də bu ocaq Mir Xanım ocğı kimi tanınır.Mir xanım Lənkəran şəhər Kiçik
bazar qəbiristanlığında dəfn edilmişlər.Mir Xanım ağır seyid olan Mir Nağının qızıdır.Mir
Xanımın atası Mir Nağı da Lənkəranın tanınmış ağır seyidlərindən olmuşdur.
45.Mir Salam ağa ocağı.(Liman şəhəri).Mir Salam ağa ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və
Lənkəran rayonunun Liman şəhəri ərazisində yerləşir.Bu ocaq Mir Salam adlı seyidin adı ilə
bağlıdır.Yazıçı Səyavuş Süleymanlının “Liman – bir dünya sevgim mənim” kitabında Mir Salam
haqda belə yazır:Abdullayev Mirsalam Mir Abbas oğlu 1930-cu ildə masallı rayonunun
Qızılağac kəndində anadan olmuşdur.Mir Salam ağa hələ uşaq ikən valideyinləri Portİliç(Liman) şəhərinə köç etmişlər.Deyilənlərə görə Mir Salam ağanın altı barmağ olmuş və bu da
onu digər insanlardan qismən fərqləndirmişdir.Öz piraniliyi ilə insanlarda allaha dərin bir his
oyadan Mir Salam ağa 1984-cü ildə vəfat etmiş və cənazəsi Liman şəhərinin əsas
qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.Mir Salam ağanın ölümündən sonra onun məzarı ziyarətgah
yerinə çevrilmişdir.Belə ki, xeyriyyəçi VaqifAbbasovun öz şəxsi vəsaiti hesabına Ağanın qəbri
üzərində məqbərə tikmişdir.Günümüzdə də Mir Salam ağanın məzarı ziyarətçilər tərəfindən
həmişə yad edilir.
46.Bobo(Baba) Səmənd.Baba Səmənd XVI əsrdə yaşamış,ərəb ,fars dillərini bilmiş,öz dövrünün
tanınmış şəxsiyyətlərindən olmuşdur.Hörmət və nüfuzuna görə xalq arasında Şah Səmən adı ilə
də tanınmışdır.Ocağın mərkəzində böyük nil ağacı ucalır.Böyük Vətən muharibəsinə qədər
burada qonşu kəndlərin tanınmış şəxsləri dəfn olunmuşdur.Bobo Səmən ziyarətgahının
yerləşdiyi əraziyə Şah Səmən məzarlığı da deyilir.(Bax:Etibar Əhədov,Mirhaşım Talışlı.yenə
orda .səh.55).Digər bir mənbəyə görə isə ,vaxtıilə 7 qardaş islam dinini təbli etmək üçün Lerik
bölgəsinə gəlirlər.Zaman keçdikcə bu qardaşların hərəsi bir diyara məskunlaşırlar.Bu
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qardaşlardan biri də baba Səmənd idi.Baba Səmənd və onun əshabələri Lənkəranın Tükəvilə
kəndində yaşayıb və orada da rəhmətə gediblər.Onun qəbri üstündə ucaldılmış türbəyə uzun illər
Məşhədi Daşdəmirin babası Baba Səmid baxıb.Ondan sonra kəndin ağsaqqalı olmuş Hacı ocağa
xidmət göstərmişdir.O,öz əvvəlki görkəmini itirmiş ocağı abadlaşdırmış,ziyarətgaha yol
çəkmişdir.Bu ocağın möcüzələri çox olub.Bilməməzlik üzündən türbədə olan sinə daşını öz
evinə aparıb çox bəlalar çəkən kənd sakini o daşı yenidən yerinə qoyandan sonra şəfa
tapıb.Ziyarətə gələnlər müxtəlif əzaları ağrıyanlar,özlərini o daşa sürtür və nicat tapırlar.Aşura
günü türbənin həyətindəki palıd ağacından qan gəldiyini çoxları görüb.Bu ocağa niyyət diləyib
,pənah gətirənlər həmişə öz diləklərinə çatıblar.(Bax.səh.199.
47.Bobo(Baba) Nəcəf ocağı.(Türkəncil kəndi).Bobo Nəcəf ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır və
Lənkəran rayonunun Türkəncil kəndi ərazisində yerləşir.Bu ziyarətgah əslən İranın İsfahan
şəhərindən qaçıb buraya pənah gətirmiş Baba Nəcəf adlı seyidin adı ilə bağlıdır.Ocaq 2001-ci
ildə restavrasiya edlmişdir.Məhərrəm aylarında bu ocaqda İmam Hüseyn yolunda ehsanlar
verilir.Buraya qonşu kəndlərdən də ziyarətçilər gəlir.
48.Bobo(Baba) kumə.(Bobo kəm)ocağı.(Yuxarı-Nüvədi kəndi).Bobo kumə ocağı yerli
əhəmiyyətli ziyarətgah.Ocaq Lənkəran rayonunun Yuxarı –Nüvədi kəndinin qərbində,Talış
dağının yamacında yerləşir.Ocaq Bobo kəm adlı seyyidin adı ilə bağlıdır.Rzaqulu Rzayev öz
kitabında bu ocağın sahibi olan Bobo Kumu vaxtı ilə Səudiyyə Ərəbistanından buraya köçüb
gəldiyini qeyd edir.(Bax:Yuxarı-Nüvədi kəndinin tarixi.Lənkəran,2007.səh.35.)
49.İmamzadə ocağı(Şağlakücə kəndi).İmamzadə ocağı yerli əhəmiyyətli ocaqdır.Abidə
Lənkəran rayonunun “qədə Kaqəlonə”(kiçik Kərgəlan) adlı məhəllədəki qəbiristanlıqda
yerləşir.Abidənin yaranma tarixi XIV-XV əsrlərə təsadüf edir.Kərgəlan kənd sakini,araşdırmaçı
Şaban Şəfiyev bu abidəni seyid-peyğəmbər övladına aid olduğunu yazır.(Bax:Şaban
Şəfiyev.Tarixlə üz-üzə.Bakı-1999-cu il.səh.46).Araşdırmaçı-jurnalist Gülməmməd Məmmədzadə
bu abidənin 3 əsr yaşı olduğunu qeyd edir.Buna bənzər yer Lənkəran rayonunun Haftoni
qəsəbəsi ilə Şağlakücə kəndinin bitişdiyi yerdə yerləşən İmamzadə türbəsidir.
11.Ziyarətgahlar(9 ədəd)
1.Əli məydon (Əli meydanı).(Girdəni kəndi).Əli meydanı yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və
Lənkəran-Boradigah ana şose yolunun Girdəni kəndi ərazisində, qəbristanlıqda yerləşir. Şiələrin
birinci imamı hz.Əlinin adı ilə bağlıdır.Ziyarətgahın nə zaman və nə vaxt yaranması haqda
mənbələrdə və xalq çələngində heç bir məlumat yoxdur.Ehtimal ki ,zaman –zaman öncə yerli
sakinlər tərəfində stereotipləşdirilmişdir.Yerli sakinlərə görə hz.Əli məhz o ərazidə çox zaman
öncə yemək yemiş və istirahət etmişdir.Bundan əlavə bu ərazidə vaxtı ilə ərəb qoşunlarının
düşərgə saldıqları bildirilir.Lakin tarixə görə bu ərazidən ərəb orduları keçməyib.Çünki adı
gedən ərazi uzun zaman ərzində su altında olmuşdur.Ərəblərin 642-643 və 644 –cü illərdəki
Xəzərlər üzərinə hərbi yürüş isə Talış dağılarını arxa hissəsi ilə,İran muğanı və Ərdəbil
istiqaməti ilə olmuşdur.Qeyd etməliyəm ki,hz.Əli ömrünün son illərini Ərəbistanda deyil İraq
ərazisində,dolayısı ilə Kufədə və və ona yaxın şəhərlərdə və ərazilərdə yaşamış və elə Kufə
şəhərində də qətl edilmişdir.Hz.Əli Ərəbistanda az yaşamışdır.Zaman-zaman sonra yerli sakinlər
bu yeri əbədiləşdirmək üçün bu ərazini ziyarətgah çevirmişlər.Girdəni kənd sakini Hüseynova
Rəsmiyyə Bəxtiyar qızı öz şəxsi
vəsaiti hesabına 1997-ci ildə bu ərazidə türbə inşa
etmişdir.Bu ərazi istər məhərrəm aylarında ,istərsə də digər aylarda müxtəlif yerlərdən gələnlər
tərəfindən ziyarət olunur.
2.Əli lınqə riz.(Əli ayaq izi).Azərbaycanın hər qarış torpağı qədim tarixi abidələrlə zəngindir.Bu
abidələr
xalqımızın
keçmişini
özündə
əks
edir.Belə
abidələr
siyahısına
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qalalr,ibadətgahlar,ocaqlar,pirlər,qədim qəbiristanlıqlar və qədim yaşayış məskənləri
daxildir.Hələ VII əsrdə.yəni,642-ci ildə Nəhavənd və Həmədan döyüşlərindən sonra ərəblər
taqətdən düşmüş İran ordusunu məğlub edərək üç min il mövcud olan İran dövlətçiliyinə son
qoydular.Onlar İran dövləti ilə bərabər onun ərazisində hakim din sayılan atəşpərəstlik di-nini
aradan götürdülər.Əsrlər boyu Bizansla və Xəzərlərlə uzun-uzadı muharibələr aparan Sasanilər
imperiyası zəifləyib taqətdən düşdüyündən ərəblərə lazımi muqavimət göstərə bilməyərək tarix
səhnəsindən silindi.Ərəblə 642-ci ildə Ərddəbil və Savalan vuruşmasında İran ordusunun
qalıqlarına və yerli əhalidən ibarət partizan dəstələrinə qalib gəldilər.Belə ki,ilk ərəb ordusu
Azərbaycan əra-zisinə 642-ci ildə Bukeyr İbn Abdulla və Abdullah ibn Ukbənin başçılığı ilə
gəlmişdir.Ərəb ordusu talış ərazisniə daxil olanda sasanilərin Muğan mərzbanı İsfəndiyar və
onun qardaşı Bəhramla sülh müqaviləsi bağlamışlar.Bu yürüşlərd raşidi(ərəbcə -dördlük)
xəlifələri dövründə baş vermişdir.Bu səbəbdən də onların gətirdikləri dini ideolo-giya islamın
ilk yaranma dövründəki təbliğat idi.Ərəblər bu əraziləri işğal etdikdən sonra bu ərazilərdə
özlərinə etnik dayaq yaratmaq məqsədi ilə buraya xilafətin müxtəlif ərazilərindən müsəl-manərəb ailələrini köçürüb yerləşdirirdilər.Hələ 656-cı ildə xəlifə Əlinin dövründə xilafətin Bəsrə və
Kufə şəhərlərindən Azərbaycanın müxəlif ərazilərinə ərəb ailələri köçürülmüşdür.Onlar bu
ərazilərə gələn kimi öz dini əqidələrini yaymışlar.Belə ərazilərdən biri də Azərbay-canın cənub
bölgəsidir.Belə ki,cənub rayonlarımız daha yaxın və gözəl təbiətə malik olduğu üçün buraya axın
daha çox olmuşdur.Belə ki,Lənkəran ,Astara və Lerik rayonları ərazilərində islam peyğəmbərinin
nəslindən olan seyidlərin və imam övladlarının bir qisminin qəbirlərinin burada olması bunu
sübut edir.Bunun əsas səbəblərindən biri də,islam peyğəmbərinin vəfatından və raşidi
xəlifələrinin hakimiyyətindən sonra iqtidara gəlmiş Əməvi və Abbasi xəlifələrinin dövüründə
peyqəmbər övladları hakimiyyətdən uizaqlaşdırılmış və müxtəlif tarixi dövürlərdən məhv
edilmiş bir qismi də təqib edilmişdir.Təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün bu müqəddəs şəxslər
talış mahalının keçilməz yerlərində məskən salmışlar.Büu tipdə abidəlrədə Lənkəran,Lerik və
Astara rayonlarında çoxlu yerdə rast gəlmək olar.Belə yerlərdən bobigildəki Nizaməddin
Kəsgərli,Şeyxəkəran
kəndindəki(Lənkəran)
Şeyx
Zahid),Şağlakücə
kəndindəki
Lənkəran(Seyidəpir),Bobo
Rəhmon(Lənkəran),Bobo
Sultan(Astara),Ağkəşə
Möhsün
Əsəd(Lerik–orand kəndi),Cildəki Seyid xəlifə(Lənkəran) və sair. Rast gəlmək olar.İlk öncə bu
yerlər gizli qalsa da zaman-zaman bu ərazilər yerli əhali tərəfindən ocaqlara çevrilmişdir.Belə
ocaqlardan biri də,Lənkəran rayonunun Haftoni qəsəbə ərazisindəki İbadi meşəsində yerləşən
“əli lınqə riz”(əli ayaq izi) adlı ziyarətgahdır.Bu ocaq Lənkəran rayon mərkəzindən 12 km
qərbdə,Haftoni meşəsində yerləşir.Bu ocaqa dağdakı bir dərədə,qurumuş dağ çayının
yanındadır.Belə ki,bu ocaqda sivri qaval daına bənzər daşın üzərində insan,at ayaq izləri və
müxtəlif ölçüdə məişət əşyalarının,avtava və sairə tipdə qabların alt hissəsinin daşlaşmış formaları mövcuddur.Bundan başqa bu yerdə bir nil ağacı var və insanlar öz niyyətlərini tutub bu
ağaca müxtəlif rəngdə parçalar bağlayırlar.Əvvələr buraya yerli sakinlərin axını olmuş və onlar
bu yeri ziyarətgaha çevirmişlər.Lakin günümüzdə burya demək olar ki.kimsə gəlmir.Ehtimal
ki,yerli əhali əcdadlarının islamaqədərki dini inanclarını burada püxtələşdirmişlər.Qeyd
etməliyəm ki bu cür ağac Lənkəran rayonunun Şağlakücə kəndindəki “Seyidəpir” ocağında da
var və yerli əhali məhərrəm aylarında buraya gələrək ağacla-ra müxtəlif rəngdə parçaları
bağlayıb öz niyyətlərini tuturlar.Ehtimal ki,bu cür ibadət forması islamaqdərki inamla bağlıdır və
sonrakı islam elementləri ilə qarşımışdır.(Bax:Aqşin Mistanlı(əliyev).Şağlakücə Seyidəpir
ocağı.djb.saytlı.).Lakin yerli əhali daşlamış bu insan ayağını şiə imamı hz.Əlinin ayaq izlərinin
olmasını deyir və elə bu səbəbdən də bu yeri əli ayaq izi adlandırır.Lakin qeyd etməliyəm
ki,dördüncü xəlifə və ilk şiə imamı hz.Əli hakimiyyətdə olduğu illərdə islam aləmində
çaxnaşmanın,vətəndaş muharibəsinin,qardaş qanının axıdılması.Daxili çəkişmələr dövrü
olduğundan onun Haftoni ərazisinə gəlməsi həqiqətdən uzaqdır və o heç bir zaman bu ərazilərə
gəlməmişdir.Belə ki, dördüncü xəlifə hz.Əli heç bir ömrünün sonuna qədər İraqın kufə şəhərində
yaşamış və elə ordaca qətl olunmuşdur.Hz.Əlinin adı ilə bağlı bu tipdə ocaqlar bütün şərq
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ölkələrində mövcuddur.Beləki ,Əfqanıstan respublikasının Məzarı Şərif şəhərində hz.Əlinin
qəbirinin olduğiunu iddia edirlər.Lakin hz.Əli heç bir zaman Əfqanıstanda olmamışdır.Bundan
başqa Lerikin Şinəband kəndində və digər məntəqələr də də Əli ayaq izi deyilən ocaqlar var ki
günümüzdə də yerli sakinlər buraya ziyarət edirlər.(Bax:Aqşin Mistanlı.Əli lınqə riz(əli ayaq
izi.DJB. saytı.24.09.2017-ci il).Lakin Haftoni qəsəbə sakini doktor Şahverdi Novruzovun
dediklərinə görə həmən daşların üzərindəki ayaq izləri qəsəbə sakinlərinə məxsusdur və oradakı
at ayaq izi və qabların alt hissəsinin daşlaşmış forması da həmən insanlara aiddir.Sual olunur
bəs bu ayaq insan və at ayaq izi və qabların alt hissəısi necə daşlamışdır.Doktorun dediklərinə
görə Haftoni ərazisində müxtəlif palçıq vulkanlar və qeyzerlər mövcuddur ki,onların vaxtı ilə
püskürməsindən də İbadi qaynar mineral bulaqları və İsti su mineral bulaqları yaranmışdır.O
dövürlərdə həmən palçıq vulkanları püskürmüş və lavalar dağ boyu dərədə çay şəklində aşağıya
doğru axmağa başlanmışdır.Orada maye şəklində qaynar obsidian olmuşdur.Bu zaman dağda
meşədə odun doğramağa və ya Lerikdən buraya köçlə gəlmiş insanlar bu aşağı temperatura
düşmüş və qismən soyumuş lavanın üzərinə öz avtava və kasalarını qoyub yemək bişirib və ya
çay dəmləmişlər,bu səbədən də onlaırn ayaq izləri orada qalmış,və bir qisim insan da bu
soyumuş palçıq vulkanın yanından atı ilə keçmiş və atın ayaq izi hələ tam sönməmiş və soyumuş
vulkan lavasının üstündə iz buraxmışdır.Bir zaman keçdikdən sonra bu lava tamamilə soyuyub
sönmüş və onun üzərindəki ayaq və at izləri daşlaşmışdır.

Şəkil.Əli lınqə riz(Əli ayaq izi.Haftoni İbadi meşəsi.22.03.
2018-ci il.Şəkil.Sağda Lerikin Şinəband kəndində Əli lınqə riz(Əli ayaq izi).20.04.2017-ci il).
3.Əli lınqə riz(Əli ayaq izi).Əli ayaq izi yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və Lənkəran rayonunun
Tükəvilə-Gəgiran kəndləri arasındakı ərazidə yerləşir.Burada Haftoni qəsəbəsində olduğu kimi
daşlaşmış lava üzərində ayaq izi vardır.Elə bu səbəbdən də yerli əhali buranı məhz “Əli lınqə
riz”(Əli ayaq izi ) adlandırır.Qeyd etməliyəm ki,Əli ayaq izi adlı yerlər Lənkəran rayonunun
Cil,Qüurunba,Haftoni, və Boladi kəndlərində də mövcuddur.Lakin bunların heç birinin hz.Əli ilə
heç bir əlaqəsi yoxdur.Sadəcə yerli xalq uydurma-larıdır.
4.Abbasi ələm.(Abbasın ələmi).(Seyidəkəran kəndi).Abbasi ələm
yerli əhəmiyyətli
ziyarətgahdır.Lənkəran rayonunun Seyidəkəran kəndi ərazisində ,kənd sakini Miri Qubadovun
evində yerləşir.Ocağın yaranma tarixi 1930-cu ilə təsadüf edir.Kənd sakinlərinin dediklərinə
görə o zamanlarAbbas adında bir kənd sakini evində gizli sürətdə ələm saxlayırmış.Lakin 30-cu
illərdə ələmlər qadağan olunduğundan Abbas kişi bu ələmi gizli saxlayırmış.Lakin Abbas kişi o
zamanlar bankdaIşlədiyindən onun işləri düz gətirmir və ayağına pulgəlirmiş.Bu zaman ona qarşı
ittiham irəli sürülülr və evində axtarış aparılır.Axtarış zamanı ələm üzə çıxır.O zamandan bəri
Abbas kişinin evi ziyarətgaha çevrilir və məhərrəm aylarında təkyələr qoyulur.Bu səbəbdən də
bu ələm el arasında Talış dilində Abbasi ələm(Abbasın ələmi) adlandırılmağa başlanılır.

126

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
5.Mir Xitab Ağa ziyarətgahı.(İstisu qəsəbəsi).Mir Xitab ağa yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və
Lənkəran rayonunun Kirov(indiki isti su) qəsəbəsi ərazisində yerləşir.Bu ziyarətgahın sahibi Mir
Xitab ağa Mir Əli oğlu Bəhrəmovdur.Belə ki,o,deyilənlərə görə 1910-cu ildə Yardımlı
rayonunun Perimbel kəndində anadan olmuş və 1948-ci ildə Lənkəran rayonunun Kirov
qəsəbəsinə köçmüşdür.Mir xitab ağa 1989-cu ildə vəfat etmiş və isti su qəbiristanlığında dəfn
edilmişdir.Fəlsəfə Elmləri doktoru İman müəllimin dediklərinə görə Mir Xitab ağa sovet
dövlətinin qılıncının hər iki tərəfinin kəskin olduğu dövrlərdə də belə ağır seyid kimi tanınmış və
məhərrəm aylarında imam Hüseyn tənziyyəsi qurmaqdan çəkinməmişdir.Bu ziyarətgah qəsəbə
vəə qonşu kəndlərin akinləri tərəfindən ziyarət olunur.
6.Mir Səlim ziyarətgahı.(Gərmətük qəsəbəsi).Mir Səlim ziyarətgahı yerli əhəmiyyətli
ziyarətgahdır və bu ziyarətgah Lənkəran rayonunun Gərmətük qəsəbəsi ərazisində,Kəlbiobə
məhəlləsində yerləşir.Bu ocağın sahibi mir Səlim adlı ağır seyiddir.Mir Səlim ağa öz dövrünün
tanınmış ağır seyidlərindəndir.Bəzi ziyarətgahlarda olduğu kimi burada da şimşad ağacları
var.Bu ziyarətgah əsasən yerlilər tərəfindən ziyarət olunur
7.Qərə ələm(Siyo ələm).(Sütəmurdov kəndi).Qara ələm yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və
Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndi ərazisində,seyyidlər məhəlləsində yerləşir.Ocağın tarixi
haqda ocaq sahiblərinin verdikləri məlumata görə bir naməlum adam,Xəzər dənizinin
Sütəmurdov sahilində dəmirdən olan dairəvi şəkildə bir metal tapır və o metalı Sütəmurdov
kəndində yaşayan və seyid nəslindən olan Mirmustafa Mirəli oğlunun ulu babasına verir.O
hadisədən sonra həmən şəxsin evi ocağa çevrilir.Çünki.tapılan yumru metal qara ələm
imiş.Həmən kişinin övladları bu günə qədər bu ələmin hesabına öz evlərini ziyarətgah kimi
saxlayırlar.Bu ziyarətgaha Lənkəranın demək olar ki, bütün kəndlərindən camaat axışıb ziyarətə
gəlirlər.Məhərrəm aylarında burada ehsanlar verilir və camaat da ziyarət etdikdən sonra nəzir
qoyur.Belə götürsək aparılmış hesablamalara görə əgər bu qara ələmi tapan Mirmustafanın atası
Mirəlinin atasına veribsə ,onda bu ocağın təqribən 210 yaşı vardır.
8.Bobo(Baba) Səmənd ziyarətgahı.(Tükəvilə kəndi).Bobo Səmən ziyarətgahı yerli əhəmiyyətli
ziyarıtgahdır və Lənkəran rayonunun Tükəvilə kəndi və Masallı rayonunun Rüdəkənar kəndləri
arasında yerləşir.Ziyarətgahın
sahəsi 6 hektardır.Bobo Səmənin qəbri ziyarətgahın
ortasındadır.Məzarın uzunluğu 5 metrdir,eni isə 2 metrdir.Bobo Səmən Bobogilin qardaşı hesab
olunur.Lakin fikrimcə Bobo Səmən,Bobo Gil,Bobo Sultan və Bobo Rəhmon heç də qardaş
deyillər.Bu fikir yanlış və absurddur.Ildırım Şükürzadə Bobo Səməni Baba Səmən kimi
adlandırır və onu Bobo Gildə olan Nizaməddin Şahsevər Gilani Kəsgərinin qardaşı hesab
edir.Lakin fikrimcə ümumiyyərlə Bobo sözü şəxs adı deyil.Bu hələ qədim zamanlardan,hələ
Sasani dövürlərində zərdüşti atəşgahlarında,atəşgahların sahiblik rolunu oynayan nəsli şəcərə
başçısına verilən rütbə idi.Bu cür rütbələr o dövür üçün xarakterik olub.Məsələn: Sasanilər
dövründə Parfiya dövründə Sasanilər sülaləsinin,nəsli şəcərənin hazıeki aparıcı dini və hərbi
rəhbərinin adı Ərdəşir Baban və ya Ərdəşir Babəkan idi.(Bax:Solmaz Qasımova.Azərbaycan IIIIX əsrlərdə).Bundan əlavə Ərəblərin İranı işğal etməsi ərəfəsində və onan sonra ərəblərə qarşı
Azərbaycanda baş vermiş xalq üsyanına rəhbərlik etmiş Babəkin adlarından biri də Baba,
Baban,Babik və ya Papak idi.Bu adların hamısı eyni mənşəli olub Bab və ya Bob adının şaxələnmiş formsıdır.Ərəb tarixçisi Ət-Təbəri,əl-Məsudi öz əsərlərində xalq qəhrəmanıl Babəki
Papak adlandırılar.(Bax: Ət-Təbəri,III,səh.1015;Əl-Məsudi.Muruc,VII,səh.130;Ibn
ƏlƏsir,VI,səh.121).Bundan əlavə fransız tarixçisi P.K.Juze özünün “Papak və Papakizm” kitabında
Babəki Papak adlandırır.(Bax:П.К.Жузе.Папак и папакизм.стр.209-210).Vardan (səh.101)
bildirir ki,Səhl "qiyamçı Babanı tutdu".Moisey Kalankaytuklu(Dasxuranlı) özünün “Ağvan
Tarixi” əsərində yazır: Sünikhökmdarı Vasak isə İranlı Babanı tutdu,onu [Sevadanı] məğlub
edib qaçmağa məcbur etdi.Bu mənbələrdən də aydın olur ki,Baban,Bobon və ya Bobo termini
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şəxs adı yox Sasanilər dövündə dini rütbə olmuşdur.Belə ki,Həm qonşu
İranda,əgqanıstanda,Tacikistanda və Azərbaycanın cənub bölgəsində bu terminlə bağlı çoxlu
adlar var.Cənub bölgəsindəki Bobo Soltan,Bobo Rəhmon,Bobogil ,Bobo Səmən və Bobo Davud
adları da bu qəbildəndir.Lakin bəziləri bunları şəxs adı sayaraq qardaş hesab edirlər.Lakin
fikrimcə bu nəzəriyyə yanlışdır.
9.Çıləxonə.(Boladi kəndi).Yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və bu yer Lənkəran rayonunun Boladi
kəndinin
Lütobə(Lütoba)
məhəlləsində,yuxarı
tərəfdə
.Boladıçayın
sahilində
yerləşir.Ziyarətgahıın 800-ə yaxın yaşı olduğu güman edilir.Bu ziyarətgahda Qara ağaclar olub
və bu ağaclar müqəddəs sa-yılır.Bu haqda Etibar Əhədov və İsabala Xankişiyev öz kitablarında
belə qeyd edirlər:“Kəndi (Boladi) daşqınlardan qorumaq üçün 1963-cü il-də Boladi çayının
məcarasını dəyişmək lazım gəlirdi.Yeni çay yatağı salınarkən,layihəyə görə “Qaraağac”ı
kəsmək problemi yaranmışdı. Bu iş rus millətindən olan mexanizator Nikolay Nemsova
tapşırılır.Əsl möcüzə baş verir,buldozer yerindən tərpənmir.“Qaraağac” haqqında söz- söhbəti
eşidəndə isə Nikolay Nemsov ağaca yaxın düşmür.“Qaraağac” ocağı adamların çoxdan
ziyarət yerinəçevrilmişdir. Buradakı “Çıləxonə”yə pənah gətirənlərin çoxunun diləyi hasil
olub.Danışırlar ki,uşağı olmayan onlarla qadın bu müqəddəs ocaqdan şəfa tapmışdır.”
(Bax.Etibar Əhədov İsabala Xankişiyev.Boladi.Bakı-2003,səh.15-16)
12.Məqbərələr(1 ədəd))
1.Şeyx Zahid məqbərəsi.(Şıxəkəran kəndi). Şeyx Zahid türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir və Lənkəran rayonunun Şıxakəran kəndi ərazisində yerləşir.Türbənin yaranma tarixi
XII əsrə gedib çıxır.Bu türbə XIII sğəsrin tanınmış ziyalısı,alim,şair və mömin şəxslərindən olan
Şeyx Zahid Gilaninin adı ilə bağlıdır.Şeyx Zahid Gilani(təxəllüsü; tam adı Tacəddin İbrahim -22
mart 1215-ci ildə Lənkəran rayonunun Siyavar kəndində Şeyx Rövşən Əmirin ailəsində
dünyaya göz açmışdır.Şeyx Zahidin atası Şeyx Rövşən Əmir İranın Gilan vilayətinin Fumən
mahalının Mistan kəndində bir dəmirçinin qızı ilə evlənmişdir.Şeyx Rövşən Talışa köçmüş və
Lənkəran rayonunun Siyavrud ( indiki Siyavar) kəndində yaşamışdır.İlk təhsilini Astaranın
Butəsər (indiki Pensər) kəndində,XIII əsrin ən məhşur sufi alimi Seyid Cəmaləddindən
almışdır.Şeyid Cəmaləddin yaxşı oxuduğuna görə şagirdinə Zahid ləqəbini vermişdir.Şeyx Zahid
Talış,Gilək,Kürd,Fars,Ərəv və Türk və qədim Pəhləvi dillərini bilmiş və bu dillərdə şeirlər
yazmışdır.Şeyx Zahid ömrünün əsas hissəsini Gilanda,qalan hissəsini talışda keçirmişdir.Şeyx
Zahidin Siyavarda,Hiləkəranda(Şıxəkəran),Gərmətükdə dini təbliğ edən nümayəndəliyi,Şirvan
və Muğanda muridləri olmuşdur.Hiləkəran kəndində Şeyx Zahidin məktəbi olmuşdur.Bu
məktəb dövrünün ən tanınmış məşhur məktəblərindən olmuşdur.Belə ki,Səfəvilərin ulu babası
Şeyx Səfiədinə 25 il dərs demişdir.Şeyx Zahidin birinci arvadı Siyavarlı Talış qızı olmuş,ikinci
arvadı da Şıxəkəranlı Talış qızı olmuşdur.Şeyx Zahid ikinci arvadı ilə 72 yaşı olanda ailə həyatı
qurmuş-dur.Belıə ki,bu evliliklərdən ,hər iki arvadından ümumilikdə iki oğlu və bir qızı
olmuşdur.Şeyx Zahidin qızı Bibi Fatimə məhz ikinci arvadından olmuşdur.O,öz Talış qızından
olan qızı Bibi Fatiməni Səfəvilərin ulu babası Şeyx Səfiəddinə(1252-133)ərə vermişdir.Səfəvilər
ana tərəfdən talışdırlar.Bu əsl tarixi mənbə və sübuttudr.Sonralar Xəzər dənizinin səviyyəsinin
qalxması ilə əlaqadar olaraq Şeyx Zahidin məqbərəsi bir neçə dəfə dağılmışdır.Buna
əsaslanaraq məzarı bir neçə indiki Şıxəkəran kəndinə köçürülmüşdür.Məqbərənin dağılmasının
qarşısını almaq məqsədi ilə Şeyx Heydər 1478-ci ildə ,Şah İsmail 1500-cü ildə,I Şah Abbas
1609-cu ildə məqbərəni təmir etmişlər.(Bax: Etibar Əhədov və Mirhaşım Talışlı.Lənkəran
Ensiklopedik məlumatı.səh.432).Siyavarlı ziyalı Mir Hüseyn Abbası özünün “Siyavar “ kitabında
yazır: “Şeyx Zahid ölərkən ,yaratdığı dərviş cəmiyyətinin başçılığına öz oğlu Şeyx Cəmaləddini
yox,kürəkəni Şeyx Səfiəddini təyin edir.Şeyx Səfiəddinin nəsli “Səfəviyyə” adlanan yeni
cəmiyyətin başçıları olmuşlar.Şeyx Zahidin törəmələri isə Səfəvilərdən asılı vəziyyətə
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düşmüşlər.Lakin onlar mürid və vassallar içərisində hörmətli yer tutmuşlar.(Bax: MirHüseyn
Abbas.”Siyavar”.Bakı-2015.səh.276-277).Şeyx Zahid 1330-cu ildə Siyavar kən-dində vəfat edir
və elə oradadaca dəfn olunur. Bir müddət ziyarətgah kimi istifadə olunan bu türbə Rus işğalı və
Rus-İran muharibələri dövründə baxımsızlıq ucubatından dağılmağa başlamışdır.Elə bu
səbəbdən də 1900-cu ildə təmir olunmuşdur.Şeyx Zahid Gilaninin məqbərəsi vaxtaşrı suyun
qalxmasına
məruz qaldığı üçümn onun binövrəsi boşalmış və türbə uçul-mağa
başlamışdır.Bununla bağlı Şıxəkəran kəndinin ağsaqqalları Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun
Lənkəran şöbəsinin sədri,əməkdar incəsənət xadimi Baba Rzayev yoldaşa muraciət edirlər
ki,uçulmağa
məruz qalan türbənin
restavrasiya olunmasına yardım etsinlər.Kənd
ağsaqqallarının muraciətinə baxılır və 1990-cı ildə Azərbaycan Mədəniyyət Fondu Lənkəran
şöbəsi xüsusi layihə əsasında türbənin yenidən restavrasiyasına başlayır.Türbə on altı metr hündürlükdə,iki günbəzli,iki geniş otaqlı bu müqəddəs ziyarətgahın tikintisi ,kompleks halında
bərpa edilməsi təşəbbüsünə çıxlu sayda xeyriyyəçi və xeyirxah insan qoşuldu.Lənkəran şəhə
icra hakimiyyətinin o zamankı başçısı,maarifpərvər ziyalı Dilruba Camalova məqbərənin
bərpası ilə məşğul olan şəxslərə maddi və mənəvi cəhətdən əlindən gələn köməklikləri
göstərirdi.Belə ki,Azərbaycan Mədəniyyət Fondu idarə heyətinin sədri,professor Kamal Abdulla
,muavinləri mərhumə
Güllü xanım Əbilova,Rafiq Kaşanlı,əməkdaş Zenfira xanım
Qədirova,Lənkəran gömrük postu-nun rəisi Eldar Əsədullayev,Astara gömrükxanasının rəisi
Əsgər Abdullayev dəfələrlə,Astara Lənkərana gəlib məqbərənin tikintisi ilə maraqlanıb və
köməklik göstəriblər.Bundan əlavə kəndin xeyriyyəçi-ağsaqqalı Əmrəli Məmmədov kənd ağsaqqallarını
məscidin həyətinə toplayıb “Şıxəkəran xeyriyyə cəmiyyəti”ni yaratdı.Bu cəmiyyətin sədri Şıxəkəran
kənd orta məktəbinin direktoru Şəfiq Əliyev,mühəndis Üzeyir Tahirov məqbərənin tikintisində böyük
təşkilatçılıq göstərmişdilər.Belə ki,o zamanlar sovet dönəmində ağır tonlu “Ctz” tipli traktorla ziyarətgah
sökülmüş,bu məqbərəyə gəlmək və ziyarət etmək qadağan olunmuş,sonra isə qədim tarixə malik olan
məqbərəni sovxozun güb-rə anbarına çevirmişlər.Buna öz etirazını bildirən kənd sa-kini hacı Həsən
Axund represiya qurbanı oldu.“Şeyx Zahid” məqbərəsi Şıxəkəran kənd məscidi ilə ümumi bir kompleks
şəklindədir.Bu iki memarlıq abidəsində aparılan abadlıq işləri Şıxəkəran kəndində xeyriyyəçilərin cəlb
olunmasına gətirib çıxarmışdır.Belə ki,kənd xeyriyyəçilərindən Sücəddin Rüstəmov,Səyyad Tağıyev
kompleksin hasara salınmasına öz şəxsi vəsaitini sərf etmişlər.Bundan əlavə aparılan tikinti işləri zamanı
Nazim,Lazım,Ağakərim,Salam,Əbülfət və Tələt Ağayev qardaşları da iştirak edib öz əməklərini sərf
etmişlər.Şıxəkəran kənd sakini Üzeyir Tahirov terbə haqqında xatirələrində belə dedyir: Anam Suğra
xanımın dediklərinə görə babam Şeyx Əkbər məsciddə xidmətçi olub.Atam Nemətullanın atası,babam
Nəsrullah el ağsaqqalı olmuşdur.Atamın dayısı Şeyx Həbib uzun illər Şeyx Zahid məqbərəsində qulluq
etmişdir.Sovet dönəmində Şeyx Zahid məqbərəsinin dağıdıldığını görən babam ordaca dünyasını
dəyişmişdir.Sovetlər məqbərəni uçurduqdan sonra Şıxəkəran kənd camaatı aclığa düçar oldu və xeyirbərəkət çəkildi.Bunun qarşısını almaq üçün Əmim Tahir Tahirov kəndimizə kolxoz sədri təyin olunan
kimi qəbirsanlıqda cənazə gütürülməsi bəhanəsilə Şeyx Zahidin qəbrinin ətrafında sadə otaqlar
tikmilmiş,bu adla xalqa müqəddəs məzarı ziyarət etmək nəsib olmuşdur.Kənd sakinləri indi də,Tahir

tahirovu xatırlayır və ona rəhmət diləyir.Şeyx Zahidin məqbərə kompleksinin tikintisi və
bərpasında çalışan
xeyirxah insanlardan Səyyad Tağıyev,Kamal Quliyev,Murtuza Əhmədov,Altay,Surxay,Habil,Zabir,Həmzə
tahirovlar,Bəhmən
Nurullayev,İbrahim
Səfərov,Əhədulla Əhədov,Mirabdulla və Mirtalıb Məmmədovlar,Kitabullah Tahirov,Şeyyub
Əliyev,Ramiz
Əliyev,Ramiz
Əhədov,Əflatun
Rüstəmov,Nazim
Hüseynov,Ağarza
Rəhmanov,Rəfail Əzizov,İlyas Səfərov,Ağamir Məmmədov,usta Azad (Astaralı) Ələddin
Quliyev,dəmirçi Zeynal,Heydər Hüseynov,Nahid Hacıyev,Araz Hüseynov,Müslüm Əliyev,Atəş
Hüseynov,Bəbir Həsənov,Əfşan Əsədov,Vaqif Kərimov,Hacı Muxtar Əzizov,İlham Əliyev,İlham
Hüseynov,Zeynal və sair.Şeyx Zahid məqbərəsi 1478-ci il Şeyx Heydər,1609-cu ildə Şah Abbas,1950-ci
il illər dadaş Nəzər oğlu,1991-1995-ci illər AMF Lənkəran çöbəsi və “Şıxəkəran xeyriyyə cəmiyyət”i
tərəfindən restavrasiya olunmuşdur.Şeyx Zahid Gilani türbəsi haqda Səidəli Kazımbəyov,tarix

elmləri doktoru Məşədixanım Nemətova ,Seyidağa Onullahi,Səidəli Kazımbəyov,Teymur bəy
Bayraməlibəyov,İsa Əzimbəyov,Mirhaşım Talışlı,Musarza Mirzəyev,Şaban Səfiyev,Aqşin
Mistanlı(1990.Leninçi qəzeti),Mir Hüseyn Abbas,İldırım Şükürzadə Şeyx Zahid Gilani haqda
129

Aqşin Mistanlı
geniş əsərlər və elmi-publisitik məqalələr yazmışlar.Şeyx Zahid məqbərəsi ölkə əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir.Azərbaycanın mədəni irsində xüsusi yer tutur.Bu türbə ən çox ziyarət
olunan türbələrdəndfir.Məhərrəm aylarında insanların bu türbəyə kütləvi axını muşahidə
olunur.Türbənin invertar nömrəsi № 4838,sistem kodu AJA004640 – dır.

Şəkil.Şeyx Zahid Türbəsi.Lənkəran Şıxəkəran.Şəkil.Şeyx Zahid türbəsi Gilan-Lahican
13. Pirlər(2 ədəd)
1.Siyo Pi(Qara pir).(Bəlləbur kəndi).Qara pir yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və bu pir Lənkəran
rayonunun Bəlləbur kəndi ərazisində,Babər qalasına gedən suanbarı yolunun solunda,dağ yamacındakı təpədə yerləşir.Yerli sakinlərin dediklərinə görə bu ərazidə əvvəllər adsız çay
daşlarından ibarət naməlum qəbirlər mövcud olmuşdur.bu qəbir daşları qəbirləin sağ və sol
tərəflərində,hətr iki tərəfdə 5 ədəd olmaq şərti ilə düzülmüşdür.Məhərrəm aylarında əvvəllər
insanlar bu qəbir daşlarının yanında əsgi parçalarından “Ço” Talış dilində “Çıraq” və ya məşəl
düzəldir və onu arxasını yerə basdıraraq baş hissəsini yandırırdılar.O. məşəldən qara tüstü ətrafı
bürüyürmüş.Elə bu səbəbdən də el arasında bu bu türbəyə “Siyo pi” –yəni “Qara Pir”
deyirdilər.Bu pir zaman-zaman insanların ümid yerinə və sonradan isə ziyarətgaha
çevrilmişdir.Bu ziyarətgahı abadlaşdırmaq üçün Lənkəran rayonunun Rvo kənd sakini Azad adlı
xeyriyyəçi öz şəxsi vəsaiti hesabınma qəbnir üzərində uzunluğu 4 metr,eni isə 3 metr olan türbə
inşa etmişdir.Bu ocağın ərazisində vaxtı ilə Bəlləbur qalasından gətirildiyi söylənilən bir böyük
daş var.Siyopi türbəsi əsasən yerli sakinlər tərəfindən ziyarət olunur və az ziyarət olunan
ocaqlardandır.
2.Seyid Əhməd piri.(Maşxan kəndi).Seyid Əhməd piri yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lənkəran-Astara şose yolunun sağ tərəfində meşəlikdə,Maşxan kənd qəbiristanlığında,yerli
əhalinin “Seyid Əhməd Piri” adlandırdığı bir məqbərədə Soltan Əhmədin epitafiyası muhafizə
olunur.Yerli camaat bu məqbərənin müqəddəs bir şəxsə aid olduğunu söyləyirdi.Belə ki,ərəb-fars
dillərində yazılmış tərcüməsi belədir:“Bu qəbir Sultan Əhməd ibn Kərimindir.876-cı il tarixində
vəfat etmişdir”. Hicri-qəməri 876-cı il miladi 1471-1472-ci ilə bərabərdir.Fars kitabəsi Soltan
Əhmədin cavan yaşında vəfat etdiyini yazır.Məqbərə ətrafında böyük qəbiristanlıqda bir sıra
sənduqə formalı məzar daşlarının bu günə qədər qalması ,kəndin “Maşxan” – “biz şeyxlər”
adlanması Seyid Əhmədin Seyid Camalın müridi –Şeyx Zahidin davamçılarından olmasını
güman etməyə imkan verir.
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14.Türbələr(8 ədəd)
1.Bobo(Baba) Rəhmon türbəsi.(Şovu-kəndi).Bobo Rəhmon türbəsi yerli əhəmiyyətli türbə.Abidə
Lənkəran-Lerik şose yolunun 14 kilometrliyində, Şovu kəndinə bitişik yerdə , yolun sağ
tərəfində yerləşir.Abidənin yaranma tarixi XV əsrə aiddir.Türbənin iç sahəsi 5x3 metrdir.Bu
türbə el arasında Bobo Rəhman adlandırılır.Mənbələrə görə Baba Rəhmon şiələrin yeddinci
imamı Museyi Kazımın (ə.s) nəslindəndir.Deyilənlərə görə Bobo Rəhmon indiki ocaq ərazisində
yaşamış və elə ordaca dəfn olunmuşdur.O öləndən sonra onun məzarı yerli sakinlər tərəfindən
ziyarətgaha çevrilmişdir.Zaman-zaman Bonbo Rəhmon ocağı Bobo Gil ocağı kimi həm
yaxın,həm də uzaq yerlərdən axıb gələn insanların ziyarət və inam yerinə çevrilmişdir.Ocaq kənd
sakinləri tərəfindən 1995-ci ildə restavrasiya edililmiş və şəxsi hesaba məzar üzərində məqbərə
inşa edilmişdir.Belə ki,ocağın pilləkənini Heybət Hüseynov,üstünü isə Əhəd Əhəddov
düzəldib.Lakin Hacı Şirəli adlı kənd sakini isə bu ocağa öz övladları ilə birlikdə su çəkib.Bu
ocağa uzun illər Mehdiyev Hacı Əli Şıxəli oğlu xidmət göstərib baxmışdır.Sonra isə oun oğlu
Əkrəm Mehdiyev və anası Qızbəs Manaf qızı ocağa gələnlərə xidmət göstərmişlər.
Məhərrəm aylarında hər yerdən Bobo Rəhmon ocağına insanlar dəstə-dəstə axın edib ocağı
ziyarət edir və öz diləklərini edirlər.Bobo Rəhmonun Bobo Gil və Bobo Sultan ocağ ilə qardaş
olduğu və əslən Gilandan olduğu fikri tamamən yanlış və absurddur.O zaman məqbərə
rexstavrasiya olunanda iki qəbirin tən arasında divar hörülmüş və hər qəbir bir otaqda ayrı
şəkildə qalmışdır.Belə ki,deyilənlərə görə Bobo Rəhmonun məzarı sol otaqda,digər məzar isə
sağ tərəfdəki otaqdadır.Sağ tərəfdəki otaqda yerləşən qəbir üzərində qara mərmərdən məzar
daşı qoyulmuşdur.Bu qara mərmərli məzar daşının üzərində həm ərəbcə,həm də Azərbaycanca
“imam Musey-i Kazımın nəslindəndir” sözləri həkk olunmuşdur.Bobo Rəhmon ocağının ön
tərəfində məzar daşını xatırladan qara daş var .Bu daş təqribən 50 sm-dır.Bobo Gil ocağında
olduğu kimi Bobo Rəhmon ocağının həyətində də Şimşad ağacları var.Ziyarətgah əsasən yay
aylarında ziyarətçilər üçün rahat ziyarət etmək üçün uyğun idi.Lakin qış aylarında bu məsələ bir
az çətin idi.Belə ki,ziyarətçilər payızyaz və qış aylarında burada ziyarət etmək üçün bağlı yer
tapa bilmirdilər.Məhz bu məsələni qaydasına qoymaq üçün Lənkəran rayonunun Şovu kənd
sakini Kərbəlayı Əkrəm Hacı Əli oğlu Mehdiyev ocaq ərazisində qapalı tikili inşa etmişdir.Bu da
digər ay-larda ocağa gələn ziyarətçilərin işini asanlaşdırmışdır.O zamanlar kənd sakini 82 yaşlı
Səfər Məmmədqulu oğlu Abbasovun dediklərinə görə keçmişdə bu ocaqda uzunluğu 3-4 metr
olan qəbirlər olmuş və çayın o biri üzündəki daşlara “Divə ğəb”(div qəbri) demişlər.(Bax:Həşim
Həsənoğlu.Azərbaycanın
dini-tarixi
abidələri,ziyarətgahlar,seyidlər,övliyalar.I
Hissə.Bakı.2005.səh.200)
2.Bobogil (Babagil)türbəsi.Bobogil türbəsi yerli əhəmiyyətli
türbə və Lənkəran rayonunun qərbin-də,Talış dağları
ətəyində yerləşir.Bu türbə Şeyx Zahid
Gilaninin
müridlərindən biri,nüfuzlu tayfa ağsaqqalı Niza-məddin
Əmirə Şahsevər Gilani Kəsgəri (Babagil) adı ilə bağlıdır.El
arasında Gilanlı Baba adlanan bu şəxsiyyət 1578-ci ildə
şəhid olmuşdur.Kəsgəri öz dövrünün böyük din xadimi
olmuş,ərəb,fars qədim pəhləvi və gilək dillərini bilmiş,həmin dillərdə şeirlər yazmışdır.Lakin fikrimcə Bobo Gil
şəxs adı yox o dövrlərdə dini şəcərə rütbəsi olmuşdur.Çünki
Bobo termini ilə əlaqədar Lənkəranda buna bənzər bir neçə
ziyarətgah
vardır.Babagilin
Lənkəranın
Xarxatan
,Şeyxəkəran,Tükəvilə və s.yerlərdə sufiliyi təbliğ edən
müridləri olmuşdur.Azərbaycan EA Tarix İnstitutunun elmi
arxivində Babagil məqbərəsindən götürülmüş 6 sənəd
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saxlanılır.Həmin sənədlər 300 ildən çox tarixə malik olduğunu göstərir.Sənədlərdə məqbərə
kopmleksində şeyxin xanəgahı,istirahət otağı,karvansara və başqa yardımçı binalar haqqında
da məlumat verilir.Türbənin olduğu yer karvan-ticarət yolu kimi tanınmışdır.Türbə 2000-ci ildə
Hacı Sadıq Kərimov,onun övladları və digər xeyirxah insanlar tərəfindən yenidən bərpa
edilmişdir.(Bax:Etibar Əhədov,Mirhaşım Talışlı.Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti.Bakı2014.səh.55).Bobogil türbəsi.16.06.2016.).Tədqiqatçı-jurnalist ,cənub bölgəsinin mahir bilicisi
,mərhum Gülməmməd Məmmədzadə türbədə dəfn olunmuş Babagilin şəxsiyyəti barədə
maraqlı tədqiqatlar aparmışdır.Deyilənlərə görə babagilin qardaşları Baba Məhəmməd,Baba
Həsən,Baba Davud ,Baba Peyda,Baba İsa,Baba Rəhman,Baba Soltan,Baba Rəsulun ,bir sözlə
tayfasının bu kəndə köçməsindən çox-çox əvvəllər də kənd yaranmış,müqəddəs şəxsin buraya
köçməsi ilə əvvəlki “Asnaqaran” –Dəmirçilər adı ədricən unudulmuşdur.Tarixçi Musaəvi də
məlumat verir ki,buocaq hələ Şah İsmaildən əvvəl mövcudvə olub.Tarixçi Tağı Musəvi özünün
1965-ci ildə “Orta əsr Azərbaycan tarixinə dair fars dilində yazılmış sənədlər” adlı kitabında
qeyd edir ki,Babagilin əsl adı Nizaməddin Əmir Şahsevər Kəsgəridir və o 1578-ci ildə I Şah
Təhmasbın zamanında yaşamışdır.
Belə ki, I şah təhmasbın fərmanı ilə 1573-cü ildə Babagilin övladlarından Mir Hüseynin Şeyx
Səfiəddin məqbərəsini ziyarət etməsi və orada şah hakimiyyətini davamı üçün xeyir-dua
verməsi
təsdiq edilmişdir.Deyilənlərə görə Babagil şeyx Zahidin yaxın müridlərindən
olmuşdur.Belə ki,deylənlərə görə xeyriyyəçi və iş adamı İslam Hacı Sadıq oğlu Kərimov bir
gün yuxuda görür ki,Babagil türbəsində qəbir üstündə məqbərə tikdirib.Sonra isə o bu
yuxusunu öz atası Hacı Sadıqa danışır.Atası məsləhət görür ki, Babagil kəndinin ağsaqqalları ilə
görüşüb onların da fikrini öyrənsin.Kənd camaatının fikri əvvəlcə birmənalı olur.Nəhayət qərara
alınır ki,kənd camaatının və xeyriyyəçinin köməyi ilə türbədəki qəbir üzərində məqbərə
ucaldılsın.Belə ki,türbə Hacı Ağamirzə Mirzəyevin cızdığı layihə əsasında ,1998-1999-cu illərdə
inşa edilib.Məqbərənin abadlaşmasında Vaqif Musayevin ,Lənkəran şəhər sakinləri Mahir və
onun qardaşlarının da xidməti olub.Mirzağa seyid Xudad oğlu Vəiyevin dediklərinə görə “Atamın 108 yaşı vardı.Hələ mən uşaq ikən o bizə danışardı ki,Əmir Şahsevər Babagil XV-XVI
əsrlərdə buraya Gilandan gəlib.yerli cavanlar bilməyib onun mal-qarasına daş atıb və elə oradaca
ağızları bağlanıb.Bu ocağın qəzəbi çoxdur.Belə ki,1870-ci ildə Nikolay höküməti kəndi ocağa
görə bütün vergilərdən azad etmişdi.(Bax:yenə orda səh.236).Keçmişdə bu ocağın Lənkəranın
RVO kəndinə qədər becər yerləri olmuşdur.
3.Bobo və ya Bob termini haqda.Məsələn: Sasanilər dövründə Parfiya dövründə Sasanilər
sülaləsinin,nəsli şəcərənin aparıcı dini və hərbi rəhbərinin adı Ərdəşir Baban(Bobon)vəya
Ərdəşir Babəkan idi.(Bax:Solmaz Qasımova.Azərbaycan III- IX əsrlərdə)Bundan əlavə Ərəblərin
İranı işğal etməsi ərəfəsində və ondan sonra ərəblərə qarşı Azərbaycanda baş vermiş xalq
üsyanına rəhbərlik etmiş Babəkin adlarından biri də Baba,Baban,Babik və ya Papak idi.Bu
adların hamısı eyni mənşəli olub Bab və ya Bob adının şaxələnmiş formsıdır.Ərəb tarixçisi ƏtTəbəri,əl-Məsudi öz əsərlərində xalq qəhrəmanıl Babəki Papak adlandırılar.(Bax: ƏtTəbəri,III,səh.1015;Əl-Məsudi.Muruc,VII,səh.130;Ibn Əl-Əsir,VI,səh.121).Bundan əlavə fransız
tarixçisi
P.K.Juzeözünün
“Papak
və
Papakizm”
kitabında
Babəki
Papak
adlandırır.(Bax:П.К.Жузе.Папак и папакизм.стр.209-210).Vardan (səh.101) bildirir ki, Səhl
"qiyamçı Babanı tutdu".Moisey Kalankaytuklu(Dasxuranlı) özünün “Ağvan Tarixi” əsərində
yazır:Sünik hökmdarı Vasak isə iranlı Babanı tutdu,onu [Sevadanı] məğlub edib qaçmağa
məcbur etdi.Bundan sonra Baqk vilayəti Babanın təqsiri üzündən hakimiyyətsiz qaldı. İrandan
səfərə çıxan [Baban],ölkəni alıb viranetdi, Baqkın qadın və uşaqlarını qılıncdan keçirtdi.Sonrakı
ildə BabanYeqrkuni vilayətinə gəldi,15 minədəkəhalini qılıncdan keçirtdi, böyük Makenosas
monastrını yandırdı.[Burada] ancaq bir dəyirmandan başqa heç bir şey qalmadı.O, biriildə isə
Baban Let oğlu İbrahimi məğlub etdi.Yenə həmin ildə[830/1] Davon və Şapux dostluğu və sülhü
pozaraq, Ablasad adlananStepannosu öldürdülər; O,Babanı gətirmişdi ki,o da Bercor vilayətində
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və Ursas,Karnakaş,Xaxari,Tapat kəndlərində Baqkəhalisini qırmışdı.Sonra onlar Babanın
əleyhinə üsyan qaldırdılar və Qoroz qalasında möhkəmlənərək 12 il buranın vilayətlərini
əllərində saxladılar.Həmin vilayətlər isə bunlardır:Yuxarı Vaykunik Bercor,Baban oradan öz
ölkəsiAtrpatakana qayıtdı. Rostom adlı sərkərdəsini öz yerində qoşunla birlikdə qoyub əmr etdi
ki,qala iləvuruşmasın, onları xoşluqla itaətə cəlb etsin.Rostom isə Babanın əmrinə qulaq
asmadı,səfər edib,qala ilə vuruşmağa başladı.Ondaqalanın döyüşçüləri İsanın gücünə arxalanıb,
müqəddəslərin quru cəsədlərini və əllərində xaç tutaraq yeridilər.İran ordusunu ağır
məğlubiyyətə düçar etdilər(Bax:Moisey Kalankaytuklu (Dasxuranlı).”Alban tarixi”əsəri.(III
kitab, XX fəsil).Stefannos Orbelian özünün “Sünnik Tarixi “ əsərində yazır:Müsəlman sərkərdəsi
Mruvan Sünik üstünə gedir. İranlı Baban bu ölkənin hökmdarı Vasakın kürəkəni olur, Makenik
monastırını yandırır,Geqarkuni vilayətini, habelə Baqasakanı qarət edir.Onda Sünik hakimi və
knyazlar başçısı Vasak təcili olaraqyola düşdü və ıranlı Babanı çoxlu qoşunu ilə Azərbaycandan
çağırdı.[Baban] da Mruvanı dəhşətli məğlubiyyətə uğratdı və qaçmağa məcbur etdi.Vasak həmin
ildə öldü. Baban onun qızı ilə evləndi və ogündən onun vilayətini idarə etməyə başladı.Bundan
sonra Baqasakan vilayəti daha Babana tabe olmadı.Onda Baban gəlib albaniyalı Ablasadın
köməyi ilə Balasakan vilayətində dəhşətli qırğın törətdi,hətta qadınları və balaca uşaqlarıda
qırdı.(Bax:Stepannos Orbelian”Sünnik Tarixi”.XXXIII fəsil.səh.95-97).Vardapert Vardan
özüsnün “Ümumi Tarix” əsərində yazır: Həmən günlərdə Bağdaddan bir adam gəldi ki, özü
İranda doğulmuş,adı da Bab[an] idi; O, İsmaililəri(Ərəbləri) kəskin məğlubiyyətlərə uğra-dırdı,
çoxunu əsir aparırdı, özünü isə ölməz adlandırırdı.Bir vuruşmada o, ismaililərdən 30 min
qırmışdı.O,Geqarkuniyədək irəlilədi,böyüyü də, kiçiyi də qılıncdan keçirtdi.Xəlifə Məmun
öldükdən sonra hakimiyyəti onun qardaşı Əbu Saak[Mötəsim] öz əlinə aldı,Apşini(Afşini) böyük
bir qüvvə ilə Babanın üstünə göndərdi. Afşin Ermənistana yola düşdü və Babanın qoşununu
məğlubiyyətə uğratdı.Sumbat oğlu Səhl isə Babanı əsir tutdu,buna görə də Apşindən min dəfə
min kşir gümüş,bir daha yüz min aldı.Babanın əllərini və ayaqlarını kəsdilər,özünü də dirəkdən
asdılar.(Bax:Vardarapert Vardan.”Ümumi Tarix” əsəri.səh.101).Bu mənbələrdən də aydın olur
ki,Baban,Bobon və ya Bobo termini şəxs adı yox Sasanilər dövündə dini rütbə olmuşdur.Belə
ki,Həm qonşu İranda,Əgqanıstanda ,Tacikistanda və Azərbaycanın cənub bölgəsində bu terminlə
bağlı çoxlu adlar var.Cənub bölgəsindəki Bobo Soltan,Bobo Rəhmon,Bobogil,Bobo
Səmən,Bobo Davud və Bobo Nəcəf adları da buqəbildəndir.Lakin bəziləri bunları şəxs adı
sayaraq qardaş hesab edirlər.Lakin fikrimcə bu nəzəriyyə yanlışdır
4.Şağlakücə İmamzadə Türbəsi..Ölkə əhəmiyyətlitürbə.Bu türbə Lənkəran-Lerik şose yolunun
9-cu km də Şağlakücə kəndinin Talışlı kəndi ilə bitişdiyi ərazidə yerləşir.Bu türbənin dəqiq tarixi
məlum deyil və bu barədətarixi mənbələrdə heç bir söz açılmır.Türbə hündür bir təpənin üstündə
yerləşir və bu təpənin başına çıxmaq üçün kubik mişar daşlarından səyyari qaydada pilləkan
düzəldilib.Bu türbədən hal-hazırda heç bir əsər əlamət qalmayıb,yalnız təpənin cənub ətəyində
islamdan qabakı qəbirlərə rast gəlmək olur.Bu qəbirlər qiblənin əks tərəfinə dəfn edilmiş və bu
qəbirlərin üzərində yalnız çay daşlarını xatırladan daşlardan qəbir daşı qoyulmuş və üzərində heç
bir yazı işarəsi yoxdur.Lakin kənd sakinlərinin dediyinə görə bu imamzadə türbəsinin yaşı orta
əsrlərə gedib çıxır.Ama kimsə bu türbə kimin dəfn olunduğunu bilmir.Lakin mən orada
araşdırma apararkən kənd sakini Aşur Mirzəyevlə bu barədə söhbət apardım və onun dediyinə
görə bu türbə ç ox qədim bir türbədir və buranın sakinləri çox qədim dövürlərdən buranı
ziyarətgah kimi qoruyurlar.Orada mövcud olan türbə dağılıb yoxa çıxdığından yerli camaat özü
səyyari qaydada ağac dirəklərində müvəqqəti ocaq düzəltmiş və mühərrəm ayla-rında imam
Hüseyn tənziyyə mərasimini burada qeyd etmişlər.Onun sözlərinə görə sovet dövründə bu
təpənin üstündə elektrik cərəyan xətti çəkilişi başlanmışdər.Bu xəttin çəkilişinə yerli camaat
etiraz etsədə sovetlər ruslar buna məhəl qoymamış və xəttin çəkilməsinə davam etmişlər.Lakin
gözlənilmədən 2 traktorçu burada qəflətən dünyasını dəyişmişdir.Bunun səbəbi isə bu günə
qədər sirr olaraq qalır.Lakin Sovet dövləti dağıldıqdan sonra,müstəqillik dövründə,yəni yəni
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2002-ci ildə kənd sakinləri səyyari qaydada bu türbənin şərq tərəfində ,kənd yolunun yanında
yeni türbə tikmək istəmişlər,lakin sənədiolmadığına görə yerli orqan tərəfindən tikintisi
dayandırılmışdır.Yenə həmən ildə,yəni 2002-ci ildə kənd sakini Aşur Mərəyev türbənin şərq
ətəyində tikinti aparmaq üçün yerin altında qədim kərpic qalıqlarına rast gəlmiş və bu
minvallada qazıntını davam etmiş və qazıntı zamanı türbənin qalıqlarına rast gəlmişdir.Qazıntı
zamanı Aşur kişi orada türbənin qapı fivarı hissəsini tapmışdır.Onun ddiyinə görə bu türbənin
qalıqlarında islam rəmzi daşıyan böyük aypara təsviri var idi.Lakin sonradan bu qa-lıqlar
ovalanaraq yoxa çıxmışdır.Bütün bunlara nəzərən demək olar ki,burada ehtimal ki,bu türbə ilk
əvvəl yerli sakinlərin islamaqədərki,ibadət etdikləri bir atəşgah olub və isllama qədər yerli əhali
öz dini ayinlər-ini burada keçirmiş və əsrlər boyu ibadət etmişlər.Çünki bu türbənin cənub
ətəklərindəki qiblənin əksinə olan qəbirlər bunu sübut edir.Lakin sonradan islam dini
yayıldıqdam sonra buraya xilafətin digər əyalətlərində təqib olunan Ili təfədarları kimi imamı
Museyi Kazımın nəslindən biri (adı məlum deyil) buraya pənah gətirmişdir.Təpənin ətrafı
rütubətli və düzən olduğundan o bu təpənin üstündə qərar tutmuşdur.Elə o vaxtdan bu yer el
arasında ,,İmamzadə kimi,, adlandırılmışdır.Burada dəfn ounan şəxsin Museyi Kazımın
nəslindən olması fikri isə həqiqətdir.Çünki bu türbədən cəmi 40 1km aralıda yerləşən ,,seyidə pir
,,adlı pirdədə İmam Museyi Kazımın nəslindən olan bir seyidin dəfn olunduğunu qeyd
edirlər.Bundan əlavə bu ərazidən 40 km aralıda,qərb istiqamətində ,dağlarda ,,Bobogil,,adlı
türbədə Museyi Kazımın nəslindən olan Nizaməddin Kəsgəri dəfn olunmuş və bu yerdə böyük
bir türbə sayılır.Buna istinadən demək olar ki bu hər üç türbə Şiə İmamı Museyi Kazımın
nəslindən olan seyidlərdir ki, Abbasilər xilafəti zamanında xilafətin mərkəzi vilayətlərindən
təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün buraya pənah gətirmişlər.Ümumiyyətlə İmam Museyi Kazımın
nəslinin üzüvlərinin böyük bir hissəsi məs Talış mahalına üz tutmuş və burada özlərinə qərar
tapmışlar.Bu da yəqin ki,Allahın hökmü ilə olmuşdur.(Bax: Aqşin Mistanl;Şağlakücə İmamzadə
türbəsi.16-09-2017, 17:37)

Şəkil.Şağlakücə İmamzadə türbəsi.Şəkil.Şağlakücə imamzadə türbəsində naməlum qəbirlər.
5.Səydə tıbə(Seyid türbəsi).(Yuxarı-Nüvədi kəndi).Yerli əhəmiyyətli ziyarətgah.Bu ziyarətgah
Lənkəran rayonunun Yuxarı-Nüvədi kəndi ərazisində,təpəlik bir yerdə yerləşir.Bu türbə
Məhəmməd adlı seyidin adı ilə bağlıdır.El arasında bu türbəyə “səydə tıbə(Seyid türbəsi)
deyilir.Rzaqulu Rzayev özünün “Yuxarı-Nüvədi kəndinin tarixi” kitabında belə yazır: “Seyid
Məhəmməd burada yaşadığı müddətdə Bərbəradında şəxs bu ərazidə padşahlıq edərmiş, onun
iqamətgahıLənkəran çayının cənubunda “Bərbər qalası” deyilən yerdəolmuşdur. Ərəb xilafəti
VII əsrdə Məhəmməd peyğəmbərindinini qəbul etdirmək məqsədilə buraya yürüş
etmişdir.Bununla əlaqədar olaraq Seyid Məhəmməd də islam dininintərəfdarı olduğu üçün
ərəblərlə birlikdə Bərbər şahınqoşunları ilə vuruşmada həlak olur.Onu yaşadığı yerdə dəfn
edirlər.(Bax: Rzaqulu Rzayev.Yuxarı-Nüvədi kəndinin tarixi.Lənkəran, 2007; səh. 36-37).Qeyd
etməliyəm o əraziyə yaxın olan Bəlləbur kəndinin yaxınlığındaqkı dağdakı qala da “Babər qa-
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lası adlanır”.(Bax.Akşin Mistanılı.Persona.az. saytı.Babər qalası.19.09.2017-ci il.).Bu türbə
əsasən yerli sakinlər tərəfindən ziyarət olunur və az ziyarət olunan ocaqlardandır.
6.Səydəkinə tıbə(Seyid qızı türbəsi).(Sütəmurdov kəndi).Seyid qızı türbəsi yerli əhəmiyyətli
türbədir və Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndinin ərazisində,yuxarı “məscidəməhəllə
“deyilən yerdə yerləşir.Bu türbənin də,sahibi ağır seyid qızı olmuşdur.Seyid qızı bu ərazidə
yaşamışdır.O,vəfat edəndən sonra onun məzarı ziyarətgaha çevrilmişdir.Yerli sakinlər bu gün də
seyid qızının qəbrini ziyarət edirlər.Seyid qızı öz dövrünün ağır seyidlərindən olmuşdur.Yerli
sakinlər onun cəddinə görə ona hörmət etmiş və dara düşəndə seyid qızının cəddini
çağırmışlar.Az ziyarət olunan türbələrdəndir.
7.Səydəkinə tıbə(Seyid qızı türbəsi).(Kənarmeşə kəndi).Seyid qızı türbəsi yerli əhəmiyyətli
türbədir və Lənkəran rayonunun Kənarımeşə kəndi ərazisində yerləşir.Bu türbə ağır seyid qızının
adı ilə bağlıdır.Çünki,”Səydə kinə” sözü Talış diolində “Seyid qızı” deməkdir.Lənkəran
bölgəsində bu adla bir neçə ocaq mövcüddur.Bunların hamısı eyni qəbildəndir.Belə ki,Lənkəran
ratyonunun Şağlakücə kəndi ərazisində yaşayan və ağır seyid qızı olan mərhum Şəfiqə
paşazadəni də yerli camaat “səydə kinə”,yəni “Seyid qızı” adlandırırdılar.,çünki onun atababaları ağır seyid olmuşlar.Bundan əlavə Lənkəranın Veravul və Sütəmurdov kəndlərində də
“Səydə kinə” adlı türbələr mövcuddur.”seyidəkinə” türbəsi haqda M.Talışlı,İ.Şükürzadə və
digərləri öz kitablarında geniş məlumat vermişlər.Səydəkinə türbəsi haqqında ən geniş məlumatı
Fayaz Qasımzadə özünün “Kənarmeşə” kitabında veir və o yazır: “Seyidnisə Mirzəli qızı 1870ci ildə anadanolub.O, dünyaya şikəst gəlmiş, əl-ayağı iflic, nitqi isə qüsurluolmuşdur.Atası Seyid
Mirzəli əslən iranın Ərdəbilmahalından olmuş,o, bir neçə ailə ilə birlikdə iranda hökm sürən
özbaşnalıqlardan yaxa qurtarmaq üçün bu yerlərə pənah gətirmişdir. Seyid Mirzəlinin arvadı Mir
Səkinə yoldaca keçinmiş və meşədə basdırılmışdır.Seyidn isə kəramətli seyidlərdən olmuş,
insanlar onun cəddinə hörmətlə yanaşmış mış,ona sağlığında nəzir ayırmış, cəddinə and içmişlər.
Seyidin özü isə1924-cü ildə 54 yaşında vəfat etmişdir.” (Fayaz Qasımzadə.”Kənarmeşə”Bakı,
2008;səh.287).Seyid Nisə öz dövrünün tanınmış və ağır seyidlərindən olmuşdur.Belə ki,yerli
camaat həmişə dara düşəndə seyid qızına və onun cəddinə pənah aparmışlar.O da öz cəddi ilə
onlara kömək olmuşdur.O,vəfat edəndən sonra onun məzarı ziyarətgaha çevrilmişdir.Belə
ki,kənd sakini Sakit Babayev öz şəxsi vəsaiti hesabına türbəni restavrasiya etmişdir.
8.Bobo(Baba) Kərim türbəsi.(Yuxarı-Nüvədi kəndi).Baba Kərim türbəsi yerli əhəmiyyətli
türbədir və Lənkəran rayonunun Yuxarı-Nüvədi kənd qəbiristanlığında yerləşir.Beləki Türbənin
içərisində qəbir var və yerli sakinlərrin və kənd ağsaqqallarının dediklərinə görə bu məzar Baba
Kərimindir.Türbə əsas etibarı ilə taxtadan düzəldilib və formaca düzbucaqlı olan bu türbənin
damı şiferlə örtülüb.Baba Kərim türbəsinin iç sahəsi 12 kv.metrdir.Türbənin yaxınlığında daşdan
yonulmuş bir qoç heykəli qoyulub və ürbənin heç bir giriş qapısı yoxdur.
15.Saraylar(5 ədəd)
1.Şahnişin sarayı.(Lənkəran şəhəri).Bu abidə XVIII-XIX əsrlərdə Lənkəran şəhərinin “Yolə
vıjor”(Böyük bazar) hissəsində,indiki Füzuli küçəsində yerləşmişdir.Bu binanı Hacı Mir Abbas
bəy tikmişdir.Belə ki,Mir Abbas bəy Lənkərana gələn yüksək vəzifəli qonaqlarını məhz bu
binada qonaq edirmiş.Mənbələrə görə İran şahlarından biri bir zamanlar məhz bu binada oturub
camaatla qəbul keçiribmiş.Bina iki mərtəbədən ibarətdir.Hər mərtəbədə 20 otaq mövcud
olmuşdur.Binanın qapı-pəncərələri yerli ağac materiallarından yerli sənətkarlar tərəfindən
düzəldilibmiş.Belə ki,1890-cı ildə Lənkəranda olmuş Rus yazıçısı V.Sidrov yazır: “Binanın hər
tərəfini başdan-başa əlvan rəngli pəncərələri olan qəbul salonu tutub.Tavan və qarnizləri
yuvacıqlar,gözəl medalyonlar və rəsmlər güzgülü şüşəciklərdən tərtib edilib.Qabartmaların ağ
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salxımları güzgülkərdə əks olunub.Yuvacıqlardan qara deşiklər buraxan güzgü şüşəcikləri
sallanır və yavaş-yavaş dağılır...”Bu bina Sovet hakimiyyətinin ilk illərində dağıdılmış və
binanın binövrə qalıqları qalmaqdadır(Bax.Həmçinin E.Əhədov.Yenə orda səh.292.)
2.Xan Sarayı.M.A.Əliyev adına Lənkəran tarix-diyarşünaslıq muzeyi – üçmərtəbəli memarlıq
abidəsi.Talış xanı Mirəhməd Mirəlixan oğlu Talışinski (1883-1916) tərəfindən ömür yoldaşı
Tuğra xanım Mirəsgərxan qızının şərəfinə tikilib(1913).Nina Lənkəranda ilk çoxmərtəbəli bina
sayılır,fransız memarları və yerli ustalar tərəfindən ucaldılıb.İnşaat materialları bakıdan
gəmilərlə gətirilib.1991-ci ildən Lənkəran tarix-diyarşünaslıq muzeyi kimi istifadə edilir.
3.Həbsxana.Lənkərnda yerləşən tarixi abidələrdən biri də,Lənkəran həbsxanasıdır.Burada
dustaqların saxlandığı yer olmuşdur.Beləki,Lənkəran həbsxanası Lənkəran qalası ilə eyni vaxtda
1747-1786-cı illərdə tikilməsi ehtimal olunur.Bu həbsxana Lənkəran şəhərinin Sütəmurdov
kəndinə gedən yolun sol tərəfində yerləşir.Bu öz tikilmə quruluşuna görə Lənkəran mayakının
sanki əksidir.Deyilənlərə görə bu yer altı ilə mayaka gizli yol olmuşdur.Belə ki, bir zamanlar bu
yeraltı kçidlə iki nəfər sərbəst gedə bilirmiş,lakin bu həbsxana dənizə yaxın olduğuna görə dəniz
suyu ilə dolmuş və yarasız hala düşmüşdür.Qala həbsxanası ilə Lənkəran mayakı ətrafındakı
hasar Lənkəran qalasının ön hissəsini birləşdirib əhatə edirmiş.Lənkəran Qalasının iki qala
bürcündən biri şəhər həbsxanasının ixtiyarına verilmiş və orada toplar yerləşdirilmişdir.Bu
həbsxana Quba,Zaqatala,Şuşa və Nuxa həbsxanaları ilə bir yerdə ikinci dərəcəli həbsxanalar
sırasındadır.Şəhər həbsxanasının təmirinə 1857-ci ildə 12815 manat,1894-cü ildə 12815
manat,1894-cü ildə 29000 manat xərclənmişdir.Bu həbsxana 140 məhbus üçün nəzərdə
tutulduğu halda ,burada 236 nəfərdən 310 nəfərdək məhbus saxlanılmışdır.Lənkəran
həbsxanasında müxtəlif vaxtlarda illərə görə məhbusların sayı:1907-ci il -2368 nəfər,1988-ci il
2319 nəfər,1909-cu ildə 2319 nəfər,1910-cu ildə 2777 nəfər,1911-ci ildə 2668 nəfər.1920-ci ildə
isə burada 4 böyük və 14 kiçik nəzarətçi işləmişlər.Lənkəran həbsxanasında məhbusların əməyə
cəlb olunması 1903-cü ildən başlanır.1926-1927-ci illərdə Lənkəran İslah Əmək evinə 30 nəfər
işləmişlər.Lənkəran həbsxanasının 2 kamerası 15 xəstə üçün ayrılmışdır.Həbsxana nəzdində 30
nəfərlik xəstəxana binasının tikintisi üçün təşəbbüslər olsa da,öz həllini tapmamışdır.Lənkəran
həbsxanası 1965-ci ilədək fəaliyət göstərmişdir.Sonuncu həbsxana rəisi Babaxan Cahangirov
olmuşdur.(1963-1965).Ondan əvvəl bu vəzifədə Nüsrət Məmmədov işləmişdir.(19501963).1970-19090-cı illərdə tikiş sexi,2014-cü ildən şəkil qalereyası kimi istifadə
edilmişdir.2010-cu ildə memarlıq abidəsi kimi təmir edilmişdir.Bu gün dairəvi qala adı ilə də
tanınır,tarixi abidə kimi muhafizə edilir(1990-cı ildən).2014-cü ildən Lənkəranda yeni penitensar
kompleksi fəaliyyət göstərir.Etibar Əhədov,Mirhaşım Talışlı.yenə orda səh.195).

Şəkil.Lənkəran həbsxanası.
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4.H.Aslanovun ev muzeyi.Yerli əhəmiyyətli
Bağ-park,monumental və xatirə abidəsi.Abidə
Lənkəran şəhərində yerləşir.H.Aslanovun ev
muzeyində qəhrəmanın həyatını və dööyüş
yolunu əks etdirən müxtəlif cür şəkillər və o
zamankı
hərbi
paltarları
qorunub
saxlanır.Muzeyin həyətində isə H..Aslanovun
öz əli ilə əkdiyi İnnab ağacı var.Abidənin
invertar nömrəsi 5673,sistem kodu AJA005475dir.
Şəkil.H.Aslanovun ev muzeyi.
5.Böyük Vətən muharibəsində həlak olmuş
həmvətənlərimizin xatirə abidəsi.Yerli əhəmiyyətli Bağ-park,monumental və xatirə
abidəsi.Abidə Lənkəran şəhərində,Z.Əliyeva küçəsinin kəsişdiyi yerin ön hissəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5674,sistem kodu isə AJA005476-dır.
16.Hamalar(6 ədəd)
1.Hamam.(Hacı Qurban hamamı).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və bu hamam
Lənkəran şəhərində yerləşir.Hacı Qurban hamamının tikilmə tarixi XIX əsrə aiddir və
hamamının invertar nömrəsi № 4804,sistem kodu AJA004606 – dır.
2.Hamam(Hacı Mirzə hamaı).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi.Hacı Mirzə hamamı Lənkəran
şəhərində yerləşir.Hacı Mirzə hamamının tikilmə tarixi XIX əsrə aiddir və hamamın invertar
nömrəsi № 4803,system kodu AJA004605 – dir.
3.Hamam.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi.Bu hamam Lənkəran rayonunun Boladi kəndi
ərazisində yerləşir.Hamam 1914 – cü ildə tikilmişdir.Hamamın invertar nömrəsi № 4799,sistem
kodu AJA004610 – dur.
4.Hamam.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lənkəran şəhərinin kiçik bazar ərazisində
yerləşir.Hamamın tikilmə tarixi XIX əsrə aiddir və hamaın invertar nömrəsi № 4808,system
kodu AJA004610 – dur.
5.Hamam.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və hamam Lənkəran rayonunun Separadi kəndi
ərazisində yerləşir.Hamamın tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf edir və hamamın invertar nömrəsi №
4831,sistem kodu AJA004633 – dür.
6.Hamam.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və hamam Lənkəran rayonunun Şağlaser kəndi
ərazisində yerləşir.Hamamın tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf edir və hamamın nömrəsi №
4830,sistem kodu AJA004632 –dir.
17.Abidələr.Xiyabanlar.Heykəllər və Fiqurlar(6 ədəd)
1.Qala-Qələ(Ğələ) xiyabanı.Lənkəran ərazisindəki tarixi abidələrdən biri də “Qala”
xiyabanıdı.Qala xiyabanı Lənkəran şəhərinin mərkəzi hissəsində yerləşir.Bu xiyaban öz adını
1990-cı ildə almış və 2008-ci ildə yenidən restavrasiya olunmuşdur.N.B.Vəzirov adına Lənkəran
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Dövlət Dram Teatrı,Uşaq Sağlamlıq Mərkəzi,Doqquz-mərtəbəli yaşayış binaları ,”Lənkəran”
mehmanxanası ,sosial obyektlər və müxtəlif istirahət güşələri “Qala “ xiyabanında yerləşir.
1970-ci ildə tikilmiş “Qala” mehmanxanası 2003-cü ilin oktyabr ayında yenidən qurulmuşdur.
2.Daş qoç fiquru.Yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq abidələri.Bu abidənin tarixi Orta
əsrlərə təsadüf edir.Abidə Lənkəran rayonunun Yuxarı-Nüvədi kəndi ərazisində yerlə-şən
Suyudətubər qəbiristanlığı ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6258,invertar nömrəsi
isə AJA006060-dır.
3.Bazar.Alış-veriş yeri.Lənkəran mövcud
olduğu vaxtdan
bazarlarda
mövcud
olmuşdur.Lənkəran bazarında yerli və gəlmə tacirlər,sənətkarlar,xırda alverçilər ,dəllallar və s.
Fəaliyyətdə olmuşlar.Şəhər böyüdükcə ,qala divarlarından kənara çıxdıqca daha iri bazarların
istehsal sahələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur.Şəhərin girəcəyindən Qala hissəsinə qədər
Kiçik bazar,Qaladan üzü yuxarı uzanan yerə Böyük bazar,mərkəzi hissədə,Qala daxilindəki
yerə “veçerni bazar”(axşam bazarı-red) deyilmişdir.1853-cü ildə Lənkəranın Böyük bazar və
Kiçik bazar hissələrində 30 ticarət dükanı olmuşdur.Muasir üslubda fəa-liyyət göstərən Böyük
bazardakı ticarət obyektləri
1935-ci ildə tikilmişdir.1961-ci ildə bazarın Qala adlanan
hissəsində yanğın olmuşdur.70-ci illərin ortalarında yeni bazar tikilmişdir.Həmzə Axundov,Qulam Məmmədli,Şamməd Abdullayev,Əhməd Əhmədbəyli,Abdulla Səfərov,Zahid
Şükürov,Mühəndis Heydərov.Əli Nazim Axundov və başqaları müxtəlif illərdə Böyük
bazardakı 1 saylı kolxoz bazarının müdiri işləmişlər.1988-ci ilin sentyabr ayından mərkəzi bazar
“Lənkəran-Bazar”
açıq tipli səhmdar
cəmiyyətinə çevrilmişdir.2005-ci ildən yenidən
qurulmuşdur.Müdiri Kənan Natiq oğlu Axundovdur(200-ci ildən).“Lənkəran-Bazar” ATSC 360
yerlik örtülü və açıq salonlardan ibarətdir.bazar iqtisa-diyyatına keçidlə əlaqədar 2002 və
2014-cü illərdə
əlavə örtülü salonlar yaradılmışdır.(Bax:Etibar Əhədov,Mirhaşım
Talışlı.Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti.Bakı-2014.səh.77.).
4.Bərgah.Bərgah gəmilərin,qayıqların sahilə yan alıb lövbər atdığı yer.Veravul kəndinin
aşağısında,Murdova (Ürgəyə) tərəf uzanan yerdə yerləşirdi.60-cı illərin əvvəllərinədək fəaliyyət
göstərmişdir.
5.Alaboxça.Lənkəran şəhərinin Böyük bazar hissəsində qədim məhəllə.Lənkəran şəhərinin yaşı
qədər tarixi vardır.Vaxtı ilə bura gənclərin oyun,əyləncə meydanı olmuşdur.Uşaqlar parçanı
ot,ələf və əski ilə doldurub kos əvəzinə işlətmişlər.Oyunçular “boxça” adlanan bu “kos” u oyun
zamanı bir-birinə atarkən “al boxçanı!” nidası ilə qışqırmışlar.(Bax:Etibar Əliyev,Mirhaşım
Talışlı.Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti.Bakı-2014.səh.43.).
6.Daş qoç fiquru.Yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir və bu abidə
Lənkəran rayonunun Yuxarı-Nüvədi kəndi ərazisində,Suyudətubər qəbiristanlığı ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 62-59,sistem kodu isə AJA0066061-dir.
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18.Köhnə binalar(5 ədəd)
1.Mir Əhməd xanın yaşayış evi.Yerli memarlıq
abidəsidir.Bu abidə Lənkəran şəhərininAxundov
küçəsi – 21 –də yerləşir.Abidənin tikilmə tarixi
XIX əsrə aiddir..M.A.Əliyev adına Lənkəran
tarix-diyarşünaslıq muzeyi – üçmərtəbəli
memarlıq
abidəsi.Talış
xanı
Mirəhməd
Mirəlixan oğlu Talışinski (1883-1916) tərəfindən
ömür yoldaşı Tuğra xanım Mirəsgərxan qızının
şərəfinə tikilib(1913).Nina Lənkəranda ilk
çoxmərtəbəli bina sayılır,fransız memarları və
yerli
ustalar
tərə-findən
ucaldılıb.İnşaat
materialları bakıdan gəmilərlə gətirilib.1991-ci
ildən Lənkəran tarix-di-yarşünaslıq muzeyi kimi istifadə edilir.Abidənin nömrəsi №
4793,sistem kodu – AJA00595 – dir.Şəkil.Mir Əhməd xanın yaşayış evi.
2.İlk məktəb binası.Lənkəran şəhərində mövcud olmuş tarixi abidələrdən biri də,Lənkəranda
açılmış ilk məktəb binası olmuşdur.Belə ki. Lənkəranda ilk məktəb 1856-cı il fevral ayının 20də “Первоначальное училише» ( ibtidai təhsil) adlı dövlət məktəbi olmuşdur. Belə ki ,1856-cı
ilin dekabr ayında Seçenov familiyalı bir müəllim bu açılmış təzə məktəbdə dərs demişdir.Bu
məktəbdə “Tatar” (Azərbaycan)dili və şəriət dərsləri tədris olunmuş və bu dərsləri Mirzə Səfər
Məmmədov adlı şəxs tədris etmişdir.Burada dünyavi təhsil verən ilk müəllimlər Molla Mirzə
Əli xundov,Mirzə Səidəli Kazımbəyov ,Mirzə İsmayıl Qasir ,Molla Əziz və s. Olmuşlar.Məktəbi
binası Lənkəran şəhərinin köhnə xəstəxana binası yaxınlığında,hacı Nəsir adlı şəxsin mülkündə
yerləşmişdir.Belə ki,bu mülk tikilən gündən Hacı Nəsirin babası onu məktəbə kirayə
vermişdir.Sonralar məktəb “Городское училише» (şəhər məktəbi) ,sovet dövründə “Bir
dərəcəli mək-təb” adlanmışdır.1907-ci ildən isə həmən məktəb “Üsuli cədid” lə birlikdə indiki 1
saylı şəhər orta məktəbinin keçmiş binasının (indiki H.Əliyev Xatirə parkı) köçürülmüşdür.
1856-cı ildə Lənkəranda dörd məscid məktəbinə 75,1859-cu ildə iki məktəbdə 80 şagird
oxumuşdur.Mirzə İsmayıl Qasir və Qori Müəllimlər Seminariyasının məzunu Teymur bəy
bayraməlibəyov beş sinifli şəhər məktəblərində dərs demiş,dünyəvi elmləri tədris etmişlər.
Məktəbin müdiri F.A.Kapitalov olmuşdur.(Bax:Etibar Əhədov,Mirhaşım Talışlı.Lənkəran
Ensiklopedik Lüğəti.Bakı-2014.səh.325).
3.Nizami adına kinoteatr binası.yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və bu abidə Lənkəran
şəhərində yerləşirdi.Kinoteatrın invertar nömrəsi № 4792,sistem kodu AJA004594 – dür.
4.Karvansaralar.Karvansaraylar – mehmanxana tipli başqa yerlərdən gələn karvanların və yolçuların muvəqqəti qalma yerləri.XVIII əsrin əvvəllərindən Lənkəranda bir neçə karvansara
mövcud olmuşdur.Bu karvansaralar öz sahiblərinin adı ilə adlanmışdır.XIX əsrin aırlarında
Şəhərin Böyük bazar hissəsində Şeyx İbad ,Məşhədi Hacıəli,Hacı Məcid,Kərbəlayi Səməd
karvansaralarının olması haqda məlumat verilir.
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İsa Xanın Yaşayış evi.Lənkəran şəhərində
yerləşən yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir
və bu abidə Lənkəran şəhərinin kiçik bazar
ərazisində yerləşir.Abidənin tikilmə tarixi XX
əsrə təsadüf edir.Abidənin nömrəsi 4794,sistem
kodu AJA00596-dır.Şəkil.İsa xanın yaşayış evi.

19.Ləmlər(4 ədəd)
1.Ləm(Boladi kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abi-dəsidir.Lənkəran rayonunun Boladi kəndi
ərazisində yerləşir.Bu ləmin tikilmə tarixi XIX əsrə aiddir.Belə ki,bu tipdə ləmlər Talış
bölgəsini üçün səciyyəvidir.Belə ki,belə ləmlərə Lənkəran,Astara,Lerik,Masallı rayonlarının
kəndlərində indi də möğvcuddur.Qeyd etmək
istəyirəm ki.belə ləmlərdən ən məşhuru Astara
rayonu ərazisində yerləşir və bu ləm Azərbaycan
kinostudiyasının çəkdiyi “Ulduz” filimində
xüsusi olaraq yer alır.Abidənin nömrəsi 4798,
sistem kodu – AJA004600 –dir.
Şəkil.Boladi ləmi
2.Ləm.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lənkəran
rayonunun
Kosalar
kəndində
yerləşir.Bu ləmin tarixi XX əsrə təsadüf edir.Xalq arasında Məhəmməd Məhəmmədovun ləmi
adlanır.Abidənin nömrəsi №4795,abidənin sistem kodu – AJA004597-dir.
3.Ləm.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi.Ləm Lənkəran rayonunun Kosalar kəndi ərazisində
yerləşir.Bu ləmin invertar nömrəsi №4796,sistem nömrəsi AJA004598 – dir.
4.Ləm.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və bu ləm Lənkəran rayonunun Diryan kəndi
ərazisində yerləşir.Diryan ləminin yaranma tarixi XIX əsrə aiddir.Ləmin invertar nömrəsi
№4884,sistem kodu AJA004646 – dır.
20.Körpülərm və limanlar(10 ədəd)
1.Körpülər.Lənkəran öz ərazisində körpülərin sayına görə Azərbaycan respublikasının digər
rayonları arasında birinci yerdə durur.Belə ki,bu körpülərin çoxluğuna səbəb rayon ərazisində
kiçik həcmli çayların çox olması ilə izah olunur.Qədim zamanlardan bəri lənkəran ərazisində
müxtəli daş körpülər mövcud olmuşdur və bu haqda müxtəlif mənbələrdə də məlumat
verilir.Belə mənbələrdən biri də rus səyyahı A.Suxanovun “Rəştdən Qızılağaca qədər və Gilan
vilayətinin sonuna kimi “ ktabıdır.Belə ki,bu kitabda müəllif yazır ki,Lənkərandan Qızılağaca
5 ml yol gedərkən 4 ədəd dərin çay üzərindəki
körpülərdən
keçdik.Bunlar
Kasiendə,Noabində,Cil və Boladi körpüləridir.Digər bir mənbə isə şotlandiyalı səfir Velə
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aiddir.Belə ki,o 1747-ci il dekabrın 1-də Lənkərandan Qızılağaca gedərkən bir çox dərin
çayların üzərindəki körpülərdən keçməsi haqqında məlumat verir.
2.Sütəmurdov dəmir yolu körpüsü.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi.Bu körpü Lənkərn şəhəri
ilə Sütəmurov kəndi arasında,Lənkəran çayının Xəzər dənizinə töküldüyü deltası üzərində
yerləşir.Bu körpü Bakı-Astara dəmir yolunun çəkilişi ilə əlaqədar
1940-cı ildə
tikilmişdir.Günümüzə qədər bu körpü qatarların çayın o biri sahilinə keçməsi üçün istifadə edilir
və hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.Körpünün invertar nömrəsi № 4800,sistem kodu AJA004602
–dir.
3.Sütəmurdov yüngül nəqliyyat körpüsü.Yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsi.Bu körpü Lənkərn
şəhəri ilə Sütəmurov kəndi arasında,Lənkəran
çayının Xəzər dənizinə töküldüyü deltası
üzərində yerləşir.Körpü 1930-cu ildə nəqliyyat
maşınlarının hərəkəti üçün tikilmiş lakin
sonradan ağır nəqliyyat maşınlarının keçidi
qadağan olunmuş və yalnız yüngül nəqliyyatın
keçidinə icazə verilmişdir.Bu körpü günümüzə
qədər durmaqdadır və hal-hazırda işlək
vəziyyətdədir.Körpünün invertar nömrəsi №
4801,sistem kodu AJA004603 – dür.
Lənkəran yüngül nəqliyyat körpüsü.
4.Daş körpü.Daş körpü Lənkəran şəhərində,Kiçik bazar hissəsində yerləşmiş körpü.Bu körpü
Lənkəran şəhərinin Şəhidlər küçəsinin qurtaracağında salınmışdır.Sonralar meşə materialları ilə
əvəz edilmişdir.Günümüzdə bu körpü ağac materialı ilə əvəz olunsa da daş körpü kimi yadda
qalıb.
5.Qumbaşı körpüsü.Bu körpü Lənkəran-Masallı rayonları arasında yerləşir.Qumbaşı körpüsü
1872-ci ildə Bakı quberniyasının qərarı ilə ağac materiallarından tikilmişdir.Lakin sonradan
restavrasiya olunmuş və 1972-ci ildə muasir nəqliyyata uyğun tikilmişdir.

6.Sütəmurdov piyada körpüsü. Bu körpü
Lənkəran
şəhəri
ilə
Sütəmurov
kəndi
arasında,Lənkəran çayının Xəzər dənizinə
töküldüyü deltası üzərində yerləşir.Körpü 1930cu ildə piyadaların çayın qarşı tərəfinə keçməsi
üçün tikilmişdir.Piyada körpüsü günümüzə qədər
durur və halhazırda işlək vəziyyətdədir.
Şəkil.Sütəmurdov piyadə körpüsü.

7.Qumbaşi
körpüsü.Bu
körpü
Lənkəran
rayonunun
şimalında,Qumbaşı
kəndi
ərazisində,Qumbaşı çayının üzərində yerləşir.Körpü Bakı quberniyasının qərarı ilə 1872-ci ildə
ağac materiallarından tikilmişdir.1972-ci ildə muasir nəqliyyatın hərəkətinə uyğun restavrasiya
olunmuşdur.
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8.Ləkər körpüsü..Bu körpü Lənkəran rayonunun qərbində,Girdəni kəndi ərazisində,Ləkər çayının üzərində yerləşmişdir.Ləkər körpüsü XIX əsrin axırlarında Lənkəran şəhərindən Girdəni
kəndinin girəcəyində ,ağac materiallarından salınmışdır.1936-cı ildə piyadalar üçün 10-15 metr
uzunluqda taxtadan düzəldilmişdir.Lakin körpü 1956-cı ildə muasir nəqliyyat üçün yenidən
restavrasiya edilmişdir.Bu körpülərdən əlavə Lənkəran ərazisində Qumbaşı körpüsü,Bürcəli
körpüsü,Velədi körpüsü,Veravul körpüsü,Təngivan və Şovu kəndlərini birləşdirən dəmir asma
körpü,Aşağı Nüvədi ilə Kənarmeşə kəndlərini birləşdirən Zardəcü körpüsü,Lənkəran_Haftoni
qəsəbə ana şose yolu üzərindəki Zənqələkəş körpüsü,Ləkər körpüsü,Həsənin körpüsü,Burs
körpüsü,Bulaq körpüsü,Xanlıq körpüsü,İstisu körpüsü,Tükoba körpüləri,Ləj kəndinin Haftoni
qəsəbəsinə Ləkəvü çayı üzərindəki Semendə pard(Somend körpü) və İpək yolun un tikintisi ilə
əlaqədar ipək yolunun keçdiyi hər məntəqə ərazisindəki kənd yolunun kəsişmə nöqtəsindəki
eyni adlı dəmir ipək yolu körpüləri tikilmişdir.Bundan əlavə İpək yolunun Lənkəran çayı
üzərində dünya standartlarına uyğun eni 28,5 metr,uzunluğu 198 metr(Bax.Etibar Əhə-dov.yenə
orda.səh.264)olan dəmir-beton konstruksiyalı körpü tikilmişdir.Tikinti “Azəryolservis” AC-nin
sifarişi ilə “Gəncə Körpü Tikinti-2” ASC tərəfindən aparılmışdır.
9.Liman körpüsü.Liman körpüsü indiki Dəmir yol vağzalınınn qarşısında tikilmişdir.Bu
körpünün uzunluğu 25 metr olmuşdur.Körpü taxta və ağac materiallarından tikilmişdir.Körpünün
aşağısında ağac dirəklər qurulmuşdur.1941-ci ildə Bakı-Astara dəmiryolu xətti istifadəyə
verildikdən sonra fəaliyyəti dayanmışdır.
10.Şəhərin Əli Bayramov küçəsində olan, daşdan hörmə körpüdür ki, buna indi də ―Daş körpü‖
deyilir.
11.Kommunist küçəsinin qurtaracağındakı Hacı Əhməd körpüsü. Bunu 1910-cu illərdə Hacı
Əhməd adlı bir kiĢi tikdirib.Bu körpü taxtadan tikildiyindən tez –tez dağılardı və aylarla təmir
olunmurdu. Sonralar həmin körpü sökülərək,yerində indiki nəqliyyata uyğun körpü tikilmişdir.
12.N.Nərimanov və Kommunist küçələrinin kəsişdiyi yerdəki körpü.Bütün yağış suları N.
Nərimanov küçəsində qazılan ana arx vasitəsi ilə dənizə tökülür.Bu körpü də daşdan
hörülmüşdür.
13.Lerikə gedən yolun üstündə, qəbiristandan yuxarı, kərpic zavodundan aşağıdakı körpü.Bunu
da daşdan hörmüşdülər. Sovet dövründə bunu dəyişib,yerində yenisini qurmuşlar.
14.Ləkər körpüsü.Bu körpü Lənkəranla Girdəni kəndi arasındadır.Bukörpü,ilə bütün Ləj
meşəsinin sularını və yuxarıdan bicar çəltik əkilən yer sularını Murdova (Marsəyə) axıdırdılar.
Burada ancaq on – on beş metr uzunluğunda ikitaxta enində piyadalar yolu düzəltmiĢdilər,
arabalar müəyyən yerlərdən çox çətinliklə keçirdilər.
15.Girdəni,Vıravul,Vilvan, Şağlasər və Saparadidə kiçik çaylar üzərindən keçən taxta körpülər.
Bunlar da meşə ağaclarından olurdu, çox zaman qış – payızaylarında tez – tez uçulurdu.Bu
çayların hamısının suyu Murdova tökülürdü.Burada yeni nəqliyyat körpüsü tikilib.
16. Lənkəranda ən böyük körpü Qumbaşı körpüsü idi ki, bu da taxtadantikilmişdi. Bu körpünün
sağ tərəfində böyük kilsə vardı ki, bunlardan başqa bu (Xatirələrimdə yaşayan Lənkəran .səh44)
ətrafda heç bir tikinti yox idi. Körpü Lənkəranla Masallı rayonlarının sərhədidir.İndi bu
körpünün yerində hazırkı nəqliyyata uyğun körpü tikilmişdir.
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17.Xanbulan çayı, Avrora kəndinin içərisindən keçərək Lənkəran – Astara yolunu kəsir, çayın
üzərində o zaman meşə ağacından taxta körpü tikilmişdir ki,buradan ancaq piyada və faytonla
keçməyə icazə verirdilər. Arabalar isə körpüdən aşağı, çaydan keçirdilər. İndi bu körpü də təmir
edilərək hazırkı nəqliyyata uyğun edilmişdir.
18.Aşağı Nüvədi ilə Kənarmeşə arasındakı körpü.Bütün yuxarıda suvarılanbicarların ana suvarma arxı buradan dənizə tökülürdü.
19.Bir taxta körpü də Siyavarla Xalac arasındadır.Xanbulançayın suyunun və xırda suvarma
arxlarının dənizə tökülməkdən ötrü buradan keçir.Bu da Lənkəran – Astara rayonunun sərhədidir. Bu körpü də yenidən qurulub.Yuxarıda göstərilən körpülərdən başqa,Lənkəranın ətrafında
çəltik əkildiyi və bunları suvarmaqdan ötrü xırda arxlar çəkildiyi üçün yüzlərlə xırda ağac
körpülər vardı ki, bunlardan da ancaq piyadalar keçirdilər.1932-ci ilə qədər Lənkəran çayı
üzərində körpü yox idi.Ancaq çayı keçməkdən ötrü iki yerdə kolaz (qayıq) var idi. Biri Sutəmurdov qabağından (onu sutəmurdovlu Rəzzaq kişi işlədirdi,indi nəvəsi Vahab Sutəmurdov qəbiristanlığında xadimdir).Velədi. Kərmətuk və yuxarı kəndlərə getmək üçün də başqa bir kolaz
vardı.Çaya sel gələndə iki – üç günlərlə gediĢ – gəliş kəsilərdi.1927-ci ildə həbsxana bərabərliyində və qədim uçulmuş pivə zavodununyanında körpüdən ötrü kəşfiyyat işləri başladılar. Mən
də iyirmi gün orada fəhlə işləmişəm. Bu əlahiyəyə əsasən 1931 – 1932-ci illərdə Lənkəran çayı
üzərində ilk dəmir körpü quruldu.1940-cı ildə təcili olaraq layihə ilə yanaşı, Osmanlı – Astara
dəmiryolunun çəkilməsinə başlandı. Lənkəran zonasında altı yeni körpü tikdilər:
1.Qumbaşı arxı üzərində;
2.Hacı Əhməd körpüsündən aşağı, Azərbalığın yanında;
3.ġəhərin N. Nərimanov küçəsindən axan ana arx üzərində;
4.Lənkəran çayı üzərində;
5. Aşağı Nüvədidən axan arx üzərindən;
6.Siyavar körpüsündən aşağı, təzəsini tikdilər. Bundan əlavə bəzi xırda arxlara beton boru
qoyuldu.Yeni dəmiryolunun birinci mərhələsi 1941-ci ildə qurtardı, ilk qatarla cəbhəyə əsgər
apardılar.1932-ci ilə kimi Lənkərandan Astaraya getməkdən ötrü iki yol vardı: birincisi –
Sutəmurdovu keçib ordan dəniz kənarı ilə; ikincisi –Qaraçiylər qabağı çayı baş yuxarı çıxıb
Kərmutukə,oradan da əsas yola çıxıb içəri yolla gedirdilər.1932-ci ildə Lənkəranla Sutəmurdovun arasında tikilən körpüdən sonra,yolu Sutəmurdovdan ġurukə birbaşa bicarların içərisi ilə
birlə.dirdilər ki, indi gördüyümüz asfalt yoldur.1941-ci ilə kimi bütün ana yollar qrunt yollar
idi.1941-ci ildə müharibə başlanandan iki ay sonra fəhlə batalyonu Bakı – Astara yoluna təcili
olaraq asfalt döşədilər.Bütün ağır maşınlara davam gətirə bilməyən körpüləri dəyişib,
betonkörpülərlə əvəz etdilər.1961-ci ildə Lənkəranda sahəsi iyirmi dörd min hektar olan
Murdovun(bataqlığın) qurudulması işinə başlandı. Bu işə məni də cəlb etdilər. Mən ən əvvəl
Girdəni,Vıravul,Vilvan, ġağlasər və Separadi çayları üzərində kiçik körpülərin mühəndis –
geoloji işini qurtarıb təhvil verdim.Elə həmin il Girdəni və Vıravul çaylarının birbaşa dənizə,
ġığlasərin isə Qızılağac qoruğuna tökülməsindən ötrü asfalt və dəmir yollarını bu bu çayların
kəsib keçdiyi yerlərdə altı körpü tikməkdən ötrü mühəndis – geoloji iĢini apardım. Onlardan
ikisi Lənkəran – Gömşəban, ikisi Gömşəban- Port – İliç dəmiryol stansiyası arasında və ikisi də
Port – İliçlə ġirinqum arasında tikilmişdir.Nəqliyyat çoxaldığına və 1932-ci ildə tikilmiş körpü
bu nəqliyyatın öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə, Lənkərandan şəhər kənarı ilə dolama yeni bir
yol çəkildi.Lənkəran çayı üzərindən Lənkəran – Velədi arasında yeni, 3-cü körpü tikərək,həmin
asfalt yolunu Sutəmurdov – ġuruk asfalt yoluna (Velədi qabağında)birləşdirdilər.1932-ci ildə
tikilən birinci körpüdən keçən yüngül maşınlar çoxaldığı üçüntəhlükəsizlik və piyadaların
keçməsi məqsədilə birinci körpüdən 25 m aralı ona paralel Lənkəran çayından dördüncü körpünü
tikdilər.
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20.Lənkəran limanı.Bu liman XVIII əsrdən bəri
Lənkəran sahillərində gəmilərin yan almaq üçün
yer.Elə XVIII əsrdən də Lənkəran limanı kimi
tanınmışdır.Volqa-Xəzər su yolu ilə Lənkərana
gələn rus tacirləri Lənkəran sahillərinə yan ala
bilmirdilər.Səbəbi isə Lənkəran sahillərinin
zaman-zaman qumla dolması idi.Elə bu
səbəbdən də gəmilər sahilə yan alarkən qəzaya
uğrayırdılar.Belə ki,1745-ci ildə Rusiya imperiyası Lənkəran restavrasiya etmək üçün qərar
verir.1780-cı ildə Rusiyanın Xarici İşlər
Nazirliyinə göndərilmiş bir məktubda səfirliyin
nümayəndəsi Tumanovski yazırdı: “Lənkəran
elə bir limandır ki,oradan İran və başqa Şərq ölkələri ilə geniş əlaqə saxlamaq olur.”
(F.Əsədov.Dar gündə yaxşı arxa,1988.səh.53).Beləki,1830–cu ildə Həştərxan,Bakı və Lənkəran
limanlarına taxta,şalban və s.inşaat materialları göndərilmişdir.Lənkəranın Dəniz limanı indiki
dəmir yolu vağzalının qarşısında yerləşmişdir.Dənizdə dayazlıq olduğuna görə gəmi 2 kilometr
aralıda dayanar,sərnişinlər qayıqlarla sahilə yan alırmışlar.Gəmilər bəzən Port-İliç (indiki Liman
şəhəri) limanında dayanırmış.2007-ci ildə Lənkəranda yeni gəmi limanı tikilmişdir.Liman
Lənkəranın Siyavar kəndi ərazisində yerləşir.(Bax yenə orda.E.Əhədov.)Şəkil.Lənkəran
limanı.Bu şəkil 1912-ci ildə Lənkəranda yaşayan bir rusun öz anasına göndərdiyi məktubdan
çıxmışdır.
21.Kilsələr və Sinoqoqlar (6ədəd)
1.Alman kilsəsi.Lənkəranda mövcud olmuş kilsələrdən biri də Alman kilsəsidir.Bu kilsə XIX
əsrin sonunda tikilmişdir.Kilsə Lənkləran şəhərinin Forştad (indiki Firdovsi -19) küçəsində
yerləşirdi və hal-hazırda yaşayış evidir.Almanların Lənkəranda məskunlaşması 1815-1816-cı
illəri
əhatə
edir.Azərbaycanda
Almanlar
Almaniyanın
Vurtemberq
krallığındangəlmişlər.Onların Azərbaycana gəlmə səbəbləri Almaniyada baş verən aclıq və dini
siyasi münaqişələr olmuşdur.Onlar əvvəlcə Rusiyaya,ondan sonra isə Qafqaza ,ondan sonra isə
Azərbaycana gəlmişlər.Almanlar Lənkəran şəhərinin girəcəyində,”Forştat” deyilən yerdə(indiki
Heydər Əliyev prospekti) məskən salmışlar.Şəhərin Firdovsi küçəsi,19 ünvanında yerləşən
Alman kilsəsi XIX əsrin sonlarında tikilmişdir.Almanlar Lənkəranı tərk etdikdən sonra yerli
əhali həmin tikilidən yaşayış binası kimi istifadə edir.
2.Qumbaşı rus kilsəsi.Lənkəranda mövcud olmuş tarixi abidələrdən biri də bir zamanlar şəhərdə
mövcud olmuş kilsələrdir.Lakin hal-hazırda bu kilsələr mövcud deyil.XVIII əsrin əvvəllərində
Lənkəran qalasının cənub bürcündə,eyni zamanda XIX əsrin axırlarında Rus qəbirsanlığının
yanında və Qumbaşı kəndində Rus kilsələri,həmçinin hərbiçilər üçün (Qala ərazisində) Batalyon
kilsəsi tikilmişdir.
3.Alman kilsəsi.(XIX əsr).Lənkəranda yaşayan almanların ibadət etdikləri yer.Azərbaycan
rusiyaya birləşdirildikdən sonra Lənkərana alman millətindən olan xeyli ailə köçürülmüşdür.Onların Lənkərana gəlişi 1815-1816-cı illərə təsadüf edir.Həmin dövürdə Almaniyanın
daxilində baş verən
aclıq,dini münaqişələr almanların Rusiyaya,oradan Zaqafqaziyaya
köçməsini sürətləndirmişdir.Almanların xeyli hissəsi şəhərin Forştat adlanan hissəsində
(girəcəyində) və şəhər 1 saylı orta məktəbinin keçmiş ərazisində yaşamışdır.XIX əsriin sonunda
dini etiqadlarına uyğun olaraq Firdovsi küçəsində kilsə tikilmişdir.Kilsənin yuxarı hissəsində
iri günbəz ,oxun üstündə qızıl suyuna çəkilmiş xaç olmuşdur.Xaç suyuna salınma və başqa dini
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mərasimlər keşiş tərəfindən icra edilmişdir.Alman ailələrinin üzvlərindən kilsədə uşaq xoru
təşkil olunmuşdur.Müqəddəs bayramlarda Həzrəti İsanın şəninə dini mahnılar oxunmuşdur.Kilsə
1924-cü ilə-dək fəaliyyə göstərmişdir.(Bax:Etibar Əhədov,Mirhaşım Talışlı.Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti.Bakı-2014.səh.44).
4.Rus kilsəsi.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi.Kilsə
Lənkəran şəhərinin indiki “Dostluq” mədəniyyət və istirahət
parkında yerləşmişdir.Kilsənin tikilmə tarixi XIX əsrin
əvvəllərinə təsadüf edir.O ərazidəki yay kinoteatrın yerində
isə Rus kilsəsinin keşişinin evi yerləşirdi.Kiçik bazar
ərazisindəki Rus qəbiristanının yanındakı kilsə XIX əsrin
ortalarında tikilmişdir.Tibb elmləri oktoru professor Abbas
Talışinskinin məlumatına görə o,1937-ci ildə,şəhərdəki 4
nömrəli orta məktəbində oxuduğu dövürdə kilsə
sökülmüş,qırmızı kərpiclərindən yeni məktəbin tikintisinə
sərf edilmişdir.Prezident təqaüdçüsü,şair Hacı Mirhaşım
talışlının yazdığına görə,kilsənin keşişi vəfat vəfat etdikdən
sonra,onun dəfn mərasimini
“Fövcül-Füsəha”
ədəbi
məclisinin üzvü Molla Fəttah Səhbanın rəhbərliyi ilə təşkil
olunmuşdur.Müsəlman mollasının dəfn işlərindən narahat
olan xristianlar əhvalatı Bakıya çatdırırlar Bakıdan gələnlər yerli axundu rus dilində imtahana
çəkmiş,sorğusualdan məlum olmuşdur ki,Molla Fəttah dəfni xristian dini ayinlərinə uyğun təşkil
etmişdir.Kilsənin invertar nömrəsi № 4809,sistem kodu AJA004611 –dir.Şəkil.Lənkəranda
1927-ci ilə qədər mövcud olmuş Mixail Arxangel pravoslav kilsəsi.Bu kilsə Lənkəran şəhərində
mir Həmid xanın imarətinin qabağında olan bağda yerləşirdi.Ətrafında isə kilsə keçşişlərinin
evləri yerləşirdi.Bu kilsə keçən əsrin 20-ci illərində sökülmüşdür.
5.Katolik kilsəsi.Katolik kilsəsi Lənkəranın kiçik bazar ərazisində indiki 6 saylı məktəbin
yanında olmuşdur.Burada katoliklər öz ibadətlərini etmişlər.Belə ki,6 saylı məktəbin yenidən
tikilməsi zamanı traktorla binövrə qazılan zaman katoliklərə aid 6 naməlum məzar da aşkar
edilmişdir.Aparılmış araşdırmalar nəticəsində bu qəbirlərin məhz katoliklərə aid olduğu
dəqiqləşdirilmişdir.
6.Yəhudi sinaqoqu.Yəhudi sinaqoqu XIX əsrin sonu,XX əsrin əvvəllərində tikilmişdir.”Qala
xiyabanında ,indiki Mirzə Səlim Axundzadə küçəsində yerləşmişdir.Bu gün həmin binada
ağırlıqqaldırma
üzrə məşq salonu yerləşir.(Bax:Etibar Əhədov,Aşkarlıq qəzeti,07.fevral
2018,№01-02)Lənkəran ərazisində kilsələrdən başqa sinaqoqlar da mövcud olmuşdur.Belə
ki.XIX əsrin sonu,XX əsrin əvvəllərində
Lənkəran ərazisində sinaqoqlar tikilməyə
başlanmışdır.Bu yəhudi sinaqoqları Lənkəran şəhərinin “Qala “ xiyabanında ,Xasayev küçəsində
yerləşmişdir.Lakin bu kilsədən günümüzdə əsər əlamət qalmamışdır.
22.Səfirliklər
Lənkəranda mövcud olmuş abidələrdən biri də səfirliklərdir.Belə ki,XIX əsrdə Lənkəran
şəhərində müxtəlif dövlətlərin səfirlikləri yerləşirmiş və bunlar aşağıdakılardır:
1.İran səfirliyi.İran səfirliyi İran dövlətinin Lənkəran şəhərindəki rəsmi nümayəndəliyi
olmuşdur.Lakin bir müddət sonra səfirlik öz fəaliyyətini dayandırmışdır.İran səfirliyinin binası
Lənkəran şəhərinin “Qala” xiyabanında ,birinci doqquzmərtəbəli yaşayış binasının yerində
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yerləşirdi.Bu səfirlik binasının tikilməsinə qədər bu ərazidə “Lənkəran” qəzetinin redaksiyası
fəaliyyət göstərmişdir.(1931-1983).
2.Türkiyə səfirliyi.Türkiyə səfirliyi Türkiyə respublikasının Lənkəran şəhərindəki rəsmi
nümayəndəliyi olmuşdur.Lakin bir müddət sonra öz fəaliyyətini dayandırmışdır.Bu səfirlik 2012ci ildə,sentyabrın 8-də açılmışdır və ilk fəxri səfir Mais Mənsimov olmuşdur.(Bax:Etibar
Əhədov,Mirhaşım Talışlı.Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti.Bakı-2014.səh.262.).
23.Uzunömürlülər
Azərbaycanın ən uzunömürlü sakini Lənkəran rayonunun Gərmətük qəsəbə sakini Vəsmə
Abbasovadır və onun 104 yaşı var.Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası təsdiqləyib.Vəsmə Abbasovanın 7 övladı,27 nəvəsi və 46 nəticəsi və 8 kötücəsi var.Vəsmə
Abbasovadan sonra ölkənin ikinci ən uzunömürlü sakini Lənkəran rayonunun Haftoni qəsəbə
sakini Tağıyev Kərim Əşi oğlu(onun hal-hazırda 100 yaşı var) və ondan sonra isə Gərmətük
qəsəbə sakini Kəfiyyə Babayevadır və onun hal-hazırda 96 yaşı var.Kəfiyyə Babayeva özünün
uzunömürlü olmasının səbəbini belə izah edir: “mən 70 yaşa qədər işləmişəm və ancaq sulu
xörəklər yemişəm”.Belə ki,Kəfiyyə nənə indinin özündə də təsərüfat işləri ilə məşğul olur və
təndirdə belə çörək bişirir.Ümumiyyətlə Lənkəran rayonunda yaşı 90 –ı keçən uzunömürlü
sakinlərin sayı 107-dir.

Şəkil.Vəsmə Abbasova(104 yaş).

Şəkil.Kəfiyyə Babayeva(96 yaş).
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FƏSİL II - ASTARA RAYONU
Astara- 1930-cu ildə yaradılmışdır.

Tarixi.Azərbaycanın İranla s

Status:

Rayon

Daxildir:

Lənkəran-Astara

Tərkibinə daxildir:

92

Əhali

105 200

Sahəsi:

616.4 km²

Telefon kodu:

994 25

Poçt indeksi:
Hündürlüyü:
Nəqliyyat kodu:

AZ 0700
534 metr
07

[astara-ih.gov.az Rəsmi sayt]

Qədim

ərhəddində(bir hissəs İran
Azərbaycanı
ərazisindədir),Astaraçayın mənsəbində, Xəzər
dənizinin sahilindədir,Lənkəran ovalığındadır.Astara sözü yerli
Talış dilində və həmçinin digər
İran
dillərində
"ulduz"
mənasını verir.XIII əsrə aid
mənbələrdə Astara yaşayış
məntəqəsi adı kimi xatırlanır.
Astara çayının İran sahilində
yerləşən şəhər və port da Astara adlanır. Bu şəhərin qədim
adı
Qum
olmuşdur.Fars
dilində "qum" sözü də "alçaq
yer,
aşağı
yer"
kimi
izahedilir.Azərbaycanın Rusiya
imperiyası tərəfindən
işğal edildiyi dövrdə Asta-ra
qəsəbə
kimi Bakı
quberniyasının Lənkəran
qəzasına daxil olub və 1945-ci ildə
Astara şəhər statusu alıb

tarix.Qədim dünyanın görkəmli
riyaziyyatçısı, astronomu və coğrafiyaşünası
İsgəndəriyyəli Klavdi Ptolomey eramızın 90160-cı illərində yaşayaraq qədim tədqiqatçılardan
biri olmuş və II – əsrə aid Xəzər
dənizinin xəritəsini tərtib etmiş, onun sahillərində
yerləşən coğrafi adlar,obyektlər və yaşayış
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məntəqələri barədə ümumi qayda ilə dəqiq məlumat vermişdir. K.Ptolomey bu
xəritədə Albaniyanın ona məlum olan bir çox şəhər və kəndlərin adlarını çəkmiş və Astaranın adı
yunanca "Astarata" kimi qeyd olunmuşdur.Qədim dünyanın digər alimi Strabon özünün "Tarixi
hadisələr" barədəki qeydlərində "Astara" adının olmasını göstərərək,"dənizin ləpələrinin dağların
ətəklərini yuması və öpməsi" barədə fikirlər söyləmişdir.İngilis taciri Antoni
Cenkinson İngiltərə ilə Buxara arasında ticarət əlaqələrini yaratmaq məqsədi ilə 1559-cu
ildə Xəzər dənizi sahillərində olmuşdur.1562-ci ildə Londona qayıdaraq öz səfərləri haqqında
"Rusiya-Tatarıstan təsviri" adlı əsərini nəşr etdirmiş və həmin əsərdə dərc edilmiş xatirədə Xəzər
dənizi ətrafındakı yaşayış məntəqələrinin adlarını vermişdir.O,bu xatirədə Astaranın yunanca
"Stara" kimi göstərmişdir.Astara bir qədim yaşayış məntəqəsi olmaqla,tarixi İpək yolu onun
ərazisindən keçmiş,Orta, Ön,Kiçik Asiya, İran Hindistan və Ərəb dünyası ilə geniş əlaqələr
qurulmuşdur.Astara şəhərinin cənub – qərb hissəsində yerləşən Qapıçıməhəllə kəndinin
ərazisində Astara çayının kənarında çox qədim tarixə malik olmaqla karvansara mövcud
olmuşdur.Həmin karvansaranın qalıqları aşkar edilmiş və onun VII əsrə aid olması müəyyən
olunmuşdur.Müxtəlif Şərq ölkələrini, eləcə də Azərbaycanı gəzib dolaşmış Alman səyyahı Hans
Şilberqer (1394-1427) Astaranın beynəlxalq ticarət əlaqələri barədə konkret məlumat
vermişdir.Səyyah qeyd etmişdir ki,astarada çoxlu ipək istehsal olunur,bu ipəyin ən yaxşı
növü Dəməşq,Bursa,Kaşan və Venesiya kimi sənətkarlar mərkəzlərinə ixrac olunur.Bu yerlərdə
həmin ipəkdən yaxşı məxmər parçalar toxunur.Orta əsrlərdə Astaranın əyalət paytaxtı,dini,
mədəni və ticarət mərkəzi olması barədə məlumatlar da maraqlıdır. Astara şəhərində dulusçuluq
və saxsıbişirmə mədəniyyəti də geniş inkişaf etmişdir.Hələ XIII əsrin axırları,XIV əsrin
əvvələrində Astaranın Maşxan məntəqəsində pul sikkə zərbxanası mövcud olmuşdur.Rus alimi
A.M.Markov Dərbənd,Şamaxı və Təbriz, eyni zamanda Astarada zərb olunan sikkə pullarını
dərindən öyrənərək, öz əsərlərində bu barədə geniş məlumatlar vermişdir.Alim sübut etmişdir ki,
pulların üzərində adları yazılan şəhərlər,xüsusən də Astara şəhəri elə indiki Astara şəhəridir.
Müxtəlif dövrlərdə hökmranlıq etmiş Hülakilər,Cəlarilər,Teymurilər,onların varisləri və
başqaları Astarazərbxanasında pul kəsmişlər.Əmir Teymurun və ondan sonrakı dövrlərdə
üzərində "Zərbe Astara" (Astarada zərb olunmuşdur) sözləri yazılan sikkələr bilavasitə bizim
Astarada zərb olunan pullar olmuşdur.Bunu Avropa alimləri də öz əsərlərində sübut etmişlər.
Hazırda həmin sikkələrin 16 nümunəsi Tacikistan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix
İnstitutunda mühafizə edilir.Astara 1747-ci ilə kimi Talış mahalının paytaxtı olmuş,sonralar Astara hakimi Qaraxan paytaxtı Lənkərana köçürmüşdür.Paytaxt Lənkərana köçürülərkən
bir çox mühüm qədim tikinti və memarlıq obyektləri,istehkamları da söküntüyə məruz
qalmışdır.Dövrün tanınmış alimlərindən biri olmuş məşhur alman səyyahı Adam Oleari (15991671) Astarada olmuş,astaralılar barədə müəyyən maraqlı məlumatlar vermişdir.1638-ci ildə
Novruz bayramı vaxtı Astarada olan səyyah yazır ki, Astara vilayəti Xəzər dənizi sahilində
yerləşir. Burada adam yoğunluğunda üzüm tənəkləri vardır.Bu faktı vaxtı ilə qədim tarixçi Strabon da xəbər vermişdir.Strabonun verdiyi bu xəbərə görə o vaxtlar Hikaniya adlanan bu
yerlərdə bir kiçik tənək bir səbət üzüm verərmiş.Bütün bunlar Astara torpaqlarının yüksək
məhsuldarlığa malik olduğuna sübutdur.Astara talışları (1933)
Tanınmış Macar şərqşünas və səyyahı Armin Vanberinin (1832-1913) 1885-ci ildə Budapeştdə
nəşr etdirdiyi "Türk elləri" adlı kitabın böyük bir fəsli Azərbaycana həsr olunmuş,Astarada gəzib
dolaşdığını bildirmiş,burada yaşayan xalqın gözəl folklor nümunələrinə malik olmasını qeyd
etmişdir.Tanınmış fransız alimi,arxeloqu və səyyahı Jak De Morqan (1856-1934) Astarada
olmuş, bu torpağın yeraltı və yerüstü sərvətlərinə heyranlığını gizlətməmiş və Astara haqqında
belə yazmışdır: "Astara qədim rus şəhəridir.İranla-Azərbaycan arasında gömrükxana rolunu
oynayır,həm də özünün keçmiş xüsusiyyətlərini saxlayır.İndi isə sadəcə gömrükxanadır.Hazırda
Astara Azərbaycandan Ərdəbil – İrana karvanların və dənizdən yolların gəmilərin çıxış
məskənidir"Məşhur fransız səyyahı,yazıçı Aleksandr Düma da Astara haqqında maraqlı
məlumatlar vermişdir.Astara rayonu 8 avqust 1930-cu ildə təşkil olunmuşdur,4 yanvar 1963-cü
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ildə ləğv edilib Lənkəran rayonuna birləşdirilmiş,6 yanvar 1965-ci ildə ayrılaraq yenidən
müstəqil rayon olmuşdur.Tarixi faktlar təsdiq edir ki,Astara şəhəri Azərbaycanın Talış mahalının
qədim və inkişaf etmiş məntəqələrindən biri olmuşdur. Astara şəhərinin adı qədim düya
alimlərinin kitablarında,səyyahların qeydlərində,coğrafiyaşünasların xatirələrində öz əksini
tapmış, bu məntəqə barədə müəyyən maraqlı məlumatlar verilmişdir.ŞəkilAstara talışları (1933)
Mədəniyyət, təhsil və səhiyyə müəssisələri.Rayonda 8 məktəbəqədər uşaq müəssisəsi, 62
kitabxana, 28 klub,5 mədəniyyət evi,25 kinoqurğu biri rus dilli olmaqla 63 məktəb fəaliyyət
göstərir, 62 məktəbdə 1-ci sinifdən 4-cü sinfə qədər həftədə 2 saat talış dili dərsləri keçirilir.

M

emarlıq abidələri.Astara rayonunun çox qədim tarixə malik olan daşınmaz tarix və
mədəniyyət abidələri vardır.Bu qədim tarixə malik olan maddi – mədəniyyət
nümunələri haqqında çoxlu əfsanələr,rəvayətlər yaranmış, xalqın inancında və
yaddaşında indi də qalmaqdadır.Həmin abidələrdən 102 ədədi Respublika –Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli 132 №-li qərarı ilə təsdiq olunmuş "Azərbaycan Respublikası
ərazisində Dövlət Mü-hafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və Mədəniyyət abidələrinin
əhəmiyyət dərəcəsinə görə bölgüsü"nə daxil edilib uçota alınmış və rəsmi inventar nömrəsi
verilmişdir.Dərəcəsinə görə həmin abidələrdən ölkə əhəmiyyətli 26 arxeloji,yerli əhəmiyyətli 48
memarlıq abidəsi, 2 ədəd bağ – park monumental xatirə abidəsi,21 yerli əhəmiyyətli arxeloji
abidə,5 ədəd dekorativ – tətbiqi sənət nümunəsi, xalq daş – heykəltaraşlıq nümunəsinə
ayrılmışdır. Bu abidələrdən ən qədim nümunələri olan – e.ə. II minilliyin sonu I minil-liyin
əvəllərinə aid olan Əzərrüd kəndindəki "Daş qutu nekropolu",Miki kəndindəki "Miki dolmen
nekropolu", bizim e.ə. V-I əsrlərə aid Rıvadila kəndindəki "Xolobin daş qutu nekropolu",tunc və
antik dövrə aid Siyaku kəndindəki I və II – Siyaku yaşayış yerləri, tunc dövrünə aid "Baba
Cabbar kurqanı", "Təngərüd kurqanı", "Seyidcamal kurqanı","Vaqu" kurqanları, "Baba Hümmət
kurqanı","Bi yaylağı kurqanı"4 ədəd Siyakü kurqanları, Artupa kəndindəki Axi-Cəbəl
kurqanı,Alaşa kəndindəki 3 ədəd kurqan, Lovayn kurqanı,Binabəy kəndindəki "Binəbəy
kurqanları",dəmir dövrünə aid Koraoba kəndindəki "Koraoba daş qutu nekropolu" və s.
göstərmək olar.Rayonun İranla sərhəd kəndləri olan və hazırda əhali yaşamayan Anbaran,Baxçalar,Armudu, Çayağzı,Unuz, Təngöv,Növüştərü,Dilmədi,Siyov və başqa
qədim yaşayış məntəqələrində yüzlərlə arxeloji cəhətdən tədqiq olunmamış maddi- mədəniyyət
nümunələri vardır. Astara rayonunda ən maraqlı abidə hazırda Tarix – Diyarşünaslıq muzeyində
saxlanılan daş insan heykəlidir.Bu daş heykəlin 2000 ildən çox yaşı olması barədə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət institutunun mütəxəsisləri muzeyə rəsmi
rəy təqdim etmişlər.Astara rayon Tarix – Diyarşünaslıq muzeyində 8 mindən çox eksponat
vardır.Muzeydə daş, dəmir,tunc dövrlərinə aid eksponatlara rast gəlmək olar.Əsasən IX – XII
əsrlərə aid mis sikkələr Şirvanşahlara, Abbasi xəlifələrinə aid digər sikkələr muzeyin bəzəyidir.
Daş parçası üzərində Maral təsvirinin 2000 – 3500 il yaşı vardır.Astara memarlıq abidələri ilə
zəngindir.Bunlardan Şahağac kəndindəki XII–əsrə aid türbə,Burzubənd kəndindəki Şeyx
Məhəmməd Zalani türbəsi diqqəti cəlb edir.Şindan qalası Bio kəndi yaxınlığındakı QalaKafu,Alaşa kəndinin qərbində yerləşən Divankə qalası,Təngərüd kəndindəki Yekdəst
qalası,Hamuşamkəndində gəlin qayaları mədəni irsimizdən qalan yadigarlardandır.Şindan qalası
və Qala – Kafu Astaranın dağlıq ərazisinin ən uca zirvəsində yerləşir.Şindan qalası daş və
kərpicdən hörülmüşdür.Qalaya şimal tərəfdən ancaq bir yol vardır.Gözətçi və sərkərdənin
müşahidəsi üçün düzəldilmiş xüsüsi yerlər maraq doğurur.Qalanın dəniz səviyyəsindən 2000
metrə yüksəklikdə olması onun yadelli işğalçılardan mühafizə məqsədi ilə tikildiyini söyləməyə
əsas verir.Yerli xalqda olan inanca görə şindan qalası Babəkin qalalarından biridir.Ona görə də
bu gün Astarada "Şindan" qalasının adı ilə bağlı mehmanxana, ticarət mərkəzi, rəqs qrupu,
musiqi ansamblı, el aşığı qrupu və sair vardır.Azərbaycanın qədim guşələrindən biri kimi Astara
əsrlər boyu müharibə meydanı olmuşdur.Heç də təsadüfi deyildir ki,1638-ci ildə Astarada olmuş
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həmişə
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saxlayırlar".Rayonun Ərçivan kəndində 1499-cu ildə əsası qoyulmuş Məhəmməd Hənəfiyyə
məscidi Şah İsmayıl Xətai tərəfindən ziyarət edilmişdir. Həmin kənddə XIX əsrə aid Kərbəlayi
Həmid Abdulla hamamı,Pensər kəndində Məşədi Abutalıb hamamı, Hacı Teymur və Hacı
Canbaxış məscidləri diqqəti cəlb edir.Astarada IX-XIII əsrlərin yadigarı, Azərbaycan xalqının
qədim mədəniyyətini və tarixini özündə əks etdirən Şeyx Məhəmməd Zalani,Şeyx Məhəmməd
Dilimi,Şeyx Nəsrullah,Baba Rəsul,Baba Cəbrayıl,Baba Misi,Baba Məhəmməd,Seyid Camal,
Sultan Əhməd İbn Kərim,Seyid Kərim, Qırx Övliya, Xudavənd Xatun,Gəzəndaş və başqa onlarla
ziyəratgahlar,pirlər,ocaqlar vardır.Maşxan kəndindəki Seymd Əhmədin məzar daşının XIV əsrə
aid olması tanınmış tarixçi Məşədi Xanım Nemətova tərəfindən 1956-cı ildə tədqiq edilmişdir.O,
məzar daşının üzərində bu ifadələrin yazılmasını müəyyən etmişdir. "Fələyin dərzisi elə bir
köynək tikməmişdir ki, onu hamı axıra qədər geyə bilsin".
Əhalisi.
Etnik
qrup
cəmi

Yerli media.Rayonun ictimai-siyasi qəzeti
olan "Astara" 1932-ci ildən nəşr olunur.
Hazırda qəzetin təsisçiləri Astara Rayon
İcra Hakimiyyəti və redaksiyanın əmək
kollektividir. Qəzetin baş redaktoru Sakitağa
Kərimovdur.Qəzet Azərbaycan Respublikası
Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində
lisenziya almışdır. Qəzet ayda 2 dəfə nəşr
olunur. Tirajı 500 nüsxədir. Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin jurnalı olan "Alov"
2000-ci ildən nəşr olunur və rayonda yalılır.
Jurnalın baş redaktoru Yazıçılar Birliyinin
üzvü, Astara rayonunun Şuvi kənd sakini
Tarif Əsgərdir.Jurnal vaxtaşırı 500-ə qədər
tirajla nəşr olunur.

17-23 yanvar, 1939-cu il
sa
Sayı

%

1 388

100.00%

azərbaycanlı 740

53.31%

rus

423

30.48%

talış

167

12.03%

ukraynalı

15

1.08%

erməni

11

0.79%

alman

7

0.50%

gürcü

5

0.36%

yəhudi

3

0.22%

ləzgi

2

0.14%

avar

2

0.14%

digər

13

0.94%

1979-cu
ildə
11,950( Президиум
Верховного
Совета
Азербайджанского
ССР. "Азербайджанская ССР, Административно-территориальное деление на 1 января
1961-го года".Азербайджанское государственное издательство,Баку,1961,стр.8 ) nəfər
əhalisi olan şəhər əhalisi 2009-cu il siyahıya almasına əsasən 16,515(Ethno-Caucasus,
Этнодемография Кавказа: Население Астаринского района(по переписи 1939 года)
nəfərdir.Etnik
quruluşuna
görə
azərbaycanlılardan(əsasən
Talış,qismən
türklərdən)(Encyclopaedia İranica:Astara a town and a district in the Ṭāleš region on the
Caspian coast) ibarətdir.
Coğrafiya.Şimalda Lənkəran və Lerik rayonları,cənubda İran İslam Respublikası,qərbdə İran
İslam Respublikası və Talış dağları,şərqdə Xəzər dənizi həmsərhəddir.(Bax: Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi: Astara rayonu)
150

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
Relyefi.Qərbdə dağlıq (Talış silsilələri), şimal-şərqdə düzənlikdir (Lənkəran ovalığı).Dağlıq
hissədə bəzi zirvələrin hündürlüyü 2000 m-ə yaxındır.Xəzər sahilində dar zolaqda Antropogen,
dağlıq və dağətəyi yerlərdə isə Paleogen çöküntüləri yayılmışdır.Mineral bulaqlar (Ağ körpü,
İstisu, Sım,Bi,Toradi,Şeyx Nəsrullah bulaqları və s.) var. Ərazidən Təngərud çayı,İran İslam
Respublikası ilə dövlət sərhədi boyu isə Astara çayı axır.Qleyli-podzollu sarı,qonur dağ-meşə,
çimli dağ-çəmən və s. tipli torpaqlar yayılmışdır.Rayon ərazisinin çox hissəsi (37,4 min ha)
meşələrlə örtülü-dür. Burada relikt şabalıdyarpaq palıd, dəmirağac, ipək aka-siya, azat,həmçinin
palıd,vələs, fıstıq,qoz,qızılgöz,cökə və s.bitir.Hirkan milli parkının çox hissəsi Astara rayonundadır. Azərbaycanda ən çox yağıntı Lənkəran ovalığının cənubunda,Astara ərazisində müşahidə
olunur. Burada illik yağıntının miqdarı 1600 mm-dən çoxdur."Yanar bulaq" kompleksi Astara
rayonunun çoxsaylı nadir geoloji obyektlərindən biridir.Bu kompleks Astara rayonunun Ərçivan
kəndinin cənub qurtaracağında,Ələt-Astara magistral yolu yaxınlığında yerləşir.Bu bulaq
insanların ən çox maraq göstərdiyi yerlərdən biridir.Belə ki,bulaqda kükürdlü su ilə bərabər
metan qazı da çıxdığından alovu suya yaxınlaşdırarkən,sudan ayrılan qaz məşəl kimi
alovlanır.Bu bulağa, istər yerli əhali, istərsə də səyahətçilər tərəfindən böyük maraq vardır.
Təbiət.Astara aran və dağ zonasından ibarətdir.Rayonun şərqində Xəzər dənizi dalğalanır və
qərbində isə zəngin meşəli Talış sıra dağları dayanır.Xəzər dənizində olan nadir balıq
növlərindən hazırlanan xörəklər Astara mətbəxini hər yerdə məşhur etmişdir.Xəzər dənizi sahili
boyu və meşəliklərdə adı ilə tanınan bulaqlar rayona gələn qonaqlar və turistlər üçün ən gözəl
istirahət yerlərindəndir.Müxtəlif xəstəliklərin dərmanı olan Astaranın İsti suyu Respublikanın hər
yerində tanınır. Astara meşələrində bitən nadir ağacların şahı dəmirağacıdır.Dəmirağac bu
meşələrə gözəllik verməklə yanaşı, strateji əhəmiyyətə malik ağac növüdür.Astara hazırda bütün
dünyada ekoloji cəhətdən təmiz və keyfiyyətinə görə yüksək olan çayı ilə məşhurdur.2002-ci ildə
və sonrakı illərdə İspaniyanın paytaxtı Madrid, Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərlərində keçirilən
beynəlxalq sərgilərdə Astara çayına yuxarıda qeyd etdiyimiz ən yüksək qiymət verilmiş və Qızıl
medal almışdır. Astarada yetişdirilən limon, portağal, kivi,kinkan,feyxoa və başqa sitrus
meyvələri Respublika və xarici ölkə bazarlarında maraqla alınır. Astaranın ənənəvi çəltik
sahələri son vaxtlar genişləndirilmiş, indi ətirli Astara düyüsü süfrələrin bəzəyidir.Astaranın
mətbəx mədəniyyəti rəngarəng və özünəməxsus olmaqla diqqəti həmişə cəlb etmişdir.Saxsı
təndirdə bişirilən “əl çörəyi”,”ləvəngi” və onun müxtəlif növləri, düyüdən bişirilən 21 növ, ətdən
23 növ,çöl və ev quşlarından 7 növ, undan 20 növ,balıqdan 9 növ xörəklər hər yerdə tanınır.
Xüsusi ilə “Balıq sırdağı”,onun ləvəngisi,cücə ləvəngisi,pətə,qara plov,toy qatığı,boranı plov və
başqa yerli xörək növləri rayona gələn qonaqların sevimli yeməyidir.
Çaylar.Talış sahəsində axım modulu şimaldan cənuba və qərbdən şərqə doğru artır. Axımın
maksimum kəmiyyəti (25 l/san, km2 -dən çox) ərazinin mərkəzi hissəsində Təngərud və Astara
çayları hövzələrində, minimal kəmiyyəti isə (0,5-0,8 l/san.km2 )ərazinin Viləş çayından
şimaldakı hissəsində,həmçinin Lənkəran və Viləş çaylarının mənbələrində muşa-hidə
olunur.Astaraçay- Azərbaycan
Respublikasının İranla dövlət
sərhəddində
çay.
Astaraçay Astara rayonundan axıb Xəzər dənizinə tökülür.Uzunluğu 38 km, hövzəsinin sahəsi
242 km²-dir.Başlanğıcını Talış silsiləsində,Şindan qalasından(1817myüksəklikdən)alır. Alaşa
kəndi yanında qovuşan İstisu Astaraçayın əsas qolu hesab olunur.Astaraçayın bu hissədən
mənsəbə qədər olan məsafəsi Azərbaycanla İran arasında dövlət sərhəddini təşkil edir. Çayın
illik axımının 70 %-ni yağış suları, 22%-ni yeraltı sular,8%-ni isə qar suları təşkil edir. Yaz
aylarında çayda güclü daşqınlar olur.Daşqın dövründə illik axım 80-85%-i keçir.Suvarmada
istifadə edilir.Astara şəhəri astaraçayın mənsəbindədir.Astaraçay adını ərazidəki eyni adlı
bulaqdan almışdır.Hidronim ast (aşağı, çökək dərə) və ara/ura (yer,su,çay,bulaq) sözlərindən
düzəlib, "dərədə bulaq, çökək yerdən çıxan su" mənasındadır.
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Bitki örtüyü və heyvanat aləmi.Talışın düzən meşəliklərinin səciyyəvi ağac cinslərindən
dəmirağac və şabalıdyarpaq palıdı göstərmək olar. Burada relikt şabalıdyarpaq palıd,dəmi-rağac,
ipək akasiya,azat, həmçinin palıd, vələs,fıstıq,qoz,qızılgöz,cökə və s bitir.Hirkan milli parkının
çox hissəsiAstara rayonundadır.Heyvanları - bəbir,vaşaq,ayı,meşə pişiyi,oxlu kirpi,daşlıq dələsi,
porsuq, çaqqal, tülkü, canavar,çöl donuzu və s.Quşları - qırqovul,vağ,qaz,ördək,göyərçin,kəklik,
çöltoyuğu və s.Bitki örtüyü - meşəliklərin aşağı hissələrində danaya,bigəvər kimi həmişəyaşıl
kollar vardır.Qafqaz xirniyi bir qədər rütubətli yamaclarda xüsusi cəngəlliklər yaradır.Xəzər
şeytanağacı üstünlük təşkil edir.Bu meşələrin dənizə baxan yamacında Lənkəran akasiyası, cökə
və bir çox başqa ağaclar xüsusi qarışıq meşəliklər yaradırlar.Dəniz səthindən bir qədər
hündürlükdə ağcaqayının başqa bir növü Şərq fıstığı ilə birlikdə hündürboylu sıx me-şəliklər
əmələ gətirir.Bu tip meşəliyin alt mərtəbələrində qaraçöhrə, şümşad,az miqdarda danaya xüsusi
mərtəbəlik yaradırlar.
Qoruq və yasaqlıqları.Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 9 fevral 2004-cü il tarixli
sərəncamı ilə yaradılmış Hirkan milli parkının 21,3 min hektar ərazisindən 18,3 min hektarı
Astara rayonunun ərazisindədir.Meşələrdə relikt şabalıdyarpaq palıd, dəmirağac,ipək akasiyası,
azat,cökə,vələs,fıstıq,qoz,qızılgöz və s. bitir.Heyvanlardan - bəbir,vaşaq,ayı,meşə pişiyi,oxlu
kirpi,daşlıq
dələsi,porsuq,çaqqal,tülkü,canavar,çöl
donuzu
və
s.yaşayır.Quşlardan
qırqovul,vağ,qaz,ördək, kəklik,göyərçin, çöl toyuğu və s. vardır.Mineral bulaqlardan -Yanar
bulaq,Ağ
körpü,Sım,Bi,Toradi,Şeyx
Nəsrullah
və
başqaları
məşhurdur.Qoruğun
ərazisindən Astara, Ərçivan və Pensər çayları keçir.
İqlimi.Yayı quraq keçən mülayimisti.Rayonun düzənlik və dağətəyi hissəsi respublikanın
rütubətli subtropik zonasına daxildir.Orta temperatur yanvarda -l,5 °C-dən 4 °C-yədək,iyulda 1525 °C-dir. İllik yağıntı 1200–1750 mm-dir.
İnzibati-ərazi bölgüsü.AzStat-ın 2013-cü ilə olan məlumatına əsasən rayon ərazisində 1 şəhər, 2
qəsəbə və 89 kənd olmaqla 92 yaşayış məntəqəsi yerləşir. Onlar 1 şəhər,2 qəsəbə və 12 kənd
izibati ərazi dairəsi olmaqla 15 inzibati ərazi dairəsinə daxildirlər.(Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Statistika Komitəsi: İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatının qüvvədə olan variantı
(Bax:30.05.2013-tarixli nəşri):Astara rayonu—80100001)
İqtisadiyyatı.Azərbaycan Respublikasının cənubunda yerləşən Astara rayonun iqtisadiyyatını
əsasən sitrusçuluq,çayçılıq,tərəvəzçilik və çəltikçilik təşkil edir.Ayrı-ayrı təsərüfatlarda
heyvandarlıq,balıqçılıq və arıçılıq inkişaf edir.Azərbaycanda istifadə olunan sitrus meyvələrinin
çoxunun Astara rayonu verir. Astara rayonu İran İslam respublikası ilə sərhəddə yerləşməsi iki
tərəfli ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinə əlverişli imkanlar yaradır. Rayonda 3 Çay fabriki,
2 Konserv zavodu, Balıq zavodu, Kərpic zavodu, Çınqıl karxanası, Beynəlxalq Qaz Kompressor
Stansiyası.Modul tipli Elektrik Stansiyası,12 düyü və 4 un dəyirmanı və başqa müəssisələr
vardır.Köhnə təsərüfat formaları dağıldıqdan sonra rayonda torpaq islahatı aparılmış, torpaqlar
payçılara verilmiş və yeni təsərüffat qurumları yaradılmışdır.Hazırda rayonda ayrı-ayrı sahələr
üzrə 68 kəndli (fermer) təsərüfatı yaradılmış,bunlar da müxtəlif növ kənd təsərüfatı
məhsullarının istehsalı ilə məşğul olurlar.Rayonda 17,6 min ha əkinə yararlı torpaq sahəsi vardır.
Ərazi.Ərazisi haqqında daha geniş statistik məlumat
Ümumi ərazi

616.00 km²

Məhsuldar torpaqların ümumi sahəsi

176.00 km²

Kənd təsərrüfatına yararsız torpaqların sahəsi 0.00 km²
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Heyvandarlıq üçün otlaqların sahəsi

22.00 km²

Əkilmiş torpaqların ümumi sahəsi

66.00 km²

Meyvə bağlarının ümumi sahəsi

14.00 km²

Əsas məqalələr: Azərbaycan əhalisinin siyahıyaalınması (1999) və Azərbaycan əhalisinin
siyahıyaalınması (2009)AzStat-ın 1 yanvar 2013-cü il tarixinə olan məlumatına əsasən rayon
əhalisi 101.188 nəfərdir)
Görkəmli şəxsləri.İkinci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş Astara rayon sakinləri :
1.Ədalət Qədəboli oğlu Əskərov
2.Ömər Osman oğlu Əliyev
3.Sadıq Həsənverdi oğlu Əliyev
4.Mirzəhəsən Gülhəsən oğlu İsayev
5.Xanmurad Cümşüd oğlu Əliyev
6.Həsən Əli oğlu Qurbanov.
7.Allahqulu Səfərəli oğlu Məlikov
Sovet İttifaqı Qəhrəmanları:
1.Akademik Ziya Bünyadov
2.Mirzə Cəbiyev
3.İlya Ananyeviç Kaverin.
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına bərabər tutulan "Şöhrət" ordenlərinin hər üç dərəcəsini
alanlar:
1.Ağahəsən Mamulu oğlu Nəhmətov
2.Rəhmət Məmməd oğlu Hatəmov.
3.Sosialist Əməyi Qəhrəmanı — Böyükxanım Abdulla qızı Əliyeva.
Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Astara rayon sakinləri — Xanlar Mirəli oğlu Şəkərov.
1.Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı — Yalçın Nəsirov.
2.Müdafiyə naziri — Zakir Həsənov.
Rayondan 3 general çıxmışdır:
1.Azərbaycan SSR daxili işlər naziri işləmiş mərhum Aydın İsrafil oğlu Məmmədov
2.Azərbaycan Respublikası Polis Akademiyasının rəisi Rəsul Rəsulov
3.Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyində İnformasiya şöbəsinin rəisi Vaqif Süleyman
oğlu Rəsulov.
Görkəmli ictimai-siyasi xadimlər:
1.Sultan İsrafil oğlu Məmmədov.
2.Hazırda Milli Məclisin üzvü AMEA-nın akademiki Südeyf Bəşir oğlu İmamverdiyev.
3.Tarix elmləri doktoru, professor, "Şöhrət" ordenli İskəndər Həsən oğlu Quliyev.
4.Texniki elmlər doktoru, professor, "Tərəqqi" medallı, millət vəkili Vasif İzzət oğlu Əliyev.
5.Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru,elmlər doktoru,professor Maqsud Məmmədov.
6.Elmlər doktoru Əliağa Baxşiyev.
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7.BDU-nin professorları
Mİrzə Rəhimov,Xudaverdi Qəmbərov,Sabir Cümşüdov,Tofiq
Məmmədov,Gəncəli Gənciyev,Novruzəli Məmmədov,Calal Cümşüdov.
8.Bakı Slavyan Universitetinin professorları İlyas Həmidov,9.Respublika Məhkəmə Tibb
Ekspertizası İnstitutunun yaradıcısı və direktoru olmuş mərhum hüquq elmləri doktoru professor
Firudin Davıdov.
10.Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Kazım Əzimov.
11.Respublikanın əməkdar elm xadimi, "Şöhrət" ordenli Seyfulla Əsədullayev.
12.Elmlər doktoruprofessor Hüseyn Mədətov.
13. Tarix elmləri doktoru, professor Mirhüseyn Mirhadıyev.
14.Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru Əlif Məmmədov.
15.Azərbaycan Xarici Dillər Universitetinin professoru Salman Nuriyev.
16.Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin üzvü,H.B.
Zərdabi və Rəsul Rza mükafatı laureatı,yazıçı-dramaturq Kamran Nəzirli.
17.Bakıdakı 276 saylı məktəbin direktoru, respublikanın əməkdar müəllimi Bəhram Şiriyev.
18.Tanınmış ürək-damar cərrahı, tibb elmləri doktoru,Azərbaycan Ürək və Sağlamlıq
Assosiasiyası İdarə heyətinin sədri,"Qızıl çinar" mükafatı laureatı Rəşad Mahmudov.
19.Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin I idarəsinin rəisi İbrahim Hacıyev.
20.Daxili İşlər Nazirliyində idarə rəisi Kamal İmamverdiyev.
21.Azərbaycan
Respublikasının
əməkdar
müəllimləri
Zemfira
Məmmədova,Sabir
Kişiyev,Aftandil İmaməliyev,Şabala Əliyev,əməkdar mədəniyyət işçisi Cəbrayıl Əliyev.
22.Əməkdar rabitə işçisi Əlövsət Kərimov.
23.Qırmızə Əmək Bayrağı və Lenin ordenli,Əmək Veteranı medallı,prezident təqaüdçüsü və
əməkdar rabitə işçisi Cəbrail Osmanov.
24.Əməkdar heyvandar Həsən İbrahimov.
25.Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,dosent, AMEA Geolo-giya və Geofizika İnstitutunun aparıcı
elmi işçisi və Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri Orxan Abbasov və başqaları rayonu
respublikada tanıtmışlar.
26.Astaranın və Azərbaycanın idman şöhrətini dünyaya yayan idmançılardan – Helsenki
Olimpiadasının iştirakçısı, atlet Xandadaş Mədətov.
27.Sərbəst güləş üzrə dünya çempionatının gümüş mükafatçısı, Avropa çempionu,8 dəfə SSRİ
çempionu, 8 il fasiləsiz sərbəst güləş üzrə SSRİ yığma komandasının kapitanı olmuş Aslan
Ağayev.
28.Gənclər arasında boks üzrə Avropa çempionu Nurlan Məmmədov,bürünc mükafatçısı Fərid
Əsədullayev.
29.Respublikanın əməkdar məşqçisi,tanınmış güləşçi Tofiq Həmidov.
30.Respublikanın sərbəst güləş üzrə dördqat çempionu,Rusiya Federasiyasının çempionu,
Beynəlxalq yarışların qalibi,dekabr 2004-cü ildə Yaponiyanın Tokio şəhərində keçirilən
qaydasız döyüş üzrə beynəlxalq turnirin çempionu Teymur Əliye.
31.Gənclər arasında sərbəst güləş üzrə Avropa çempionatının gümüş mükafatçısı Nadir
Həmidov,
32.Avropa qitəsi üzrə beynəlxalq dərəcəli hakim Gülağa Qüdrətov.
33.Əslən Astaralı olan şair Söhrab Tahir,Əhəd Muxtar,Fatma Həsənqızı,Astaranın Pensər
kəndində yaşayan bir neçə fəlsəfi psixoloji əsərlərin(Kainatdan gələn səslər,Əbədiyyət
nəğməsi,Kosmik məhəbbət,Psixika və İntuisiya,Özünüdərk psixologiyası) müəllifi Şahin
Mehrəliyev.
34.Yazıçı Kamran Nəzirli, publisist Şakir Yaqubov.
35.Bəstəkar Oktay Kazımi.
36. Əməkdar artist Adil Məlikov.
37.Müğənnilərdən Vəliağa Tağıyev,Nazənin.
38.Astaralı şairlərdən Mehman Qaraxanoğlu, Adil Yaqub,Tarif Əskər,mərhum Novruz İbadoğlu.
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39.Respublika Yazıçılar Birliyinin,Əfqan Şəfiyev YUNESKO-nun (İKOM) – Beynəlxalq muzeylər
şurasının həqiqi üzvüdürlər.
40.Astaranın yazarları olan Mərasim Hacızadə, Seyran Şiriyev,Fərman Zöhraboğlu, Arif Əliyev,
İbrahimxəlil Fərziyev,Gülnar Əsədli,Cavanşir Salayev,Şahverən Cavab və başqaları bir neçə
kitabın müəllifləridirlər.
Astara abidələrinin siyahısı
Abidənin adı
Baba
kurqanı

İnvertar Sistem kodu Abidənin tipi
№
Cabbar 817
AJA000840 Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Ucaldılma
tarixi
Tunc
dövrü

Ünvan
Təngərüd
kəndi

Təngərud kurqanı 818

AJA000841

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Təngərud
kəndi

Kurqan

AJA00842

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Pensər kəndi

Pir Seid Camal 820
kurqanı

AJA000843

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Pensər kəndi

Vaqo kurqanları

821

AJA000844

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Vaqo kəndi

Baba
Hümmət 822
kurqanı

AJA000845

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Maşxan

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

IX—XVII
əsrlər

Hamoşam
kəndi

819

Kəndi

Kolakafo qala və
823
yaşayış yeri

AJA000846

Biyaylaq kurqanı

824

AJA000847

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Siyaku kəndi

şəhər 825

AJA000848

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

X—XII
əsrlər

Siyaku kəndi

I və II Siyaku 826
yaşayış yerləri

AJA000849

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü,
antik dövr

Siyaku kəndi

Siyaku kurqanları 827
(4 ədəd)

AJA000850

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Siyaku kəndi

Sım yaşayış yeri

AJA000851

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidəı

IX—X
əsrlər

Sım kəndi

Qırxtürbə
yeri

828
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Kurqan

829

AJA000852

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Artupa kəndi

Kurqanlar
(3 ədəd)

830

AJA000853

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidəı

Tunc
dövrü

Alaşa kəndi

Ağ körpü yaşayış 831
yeri

AJA000854

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

XIII—XIV
əsrlər

Ağkörpülü
kəndi

Daş
nekropolu

qutu 832

AJA000855

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

B.e.ə. II
minilliyin
sonu—I
minilliyin
əvvəli

Azarüd kəndi

Binabay
kurqanları

833

AJA000856

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Binabayı kəndi

Qədim
yeri

yaşayış 834

AJA000857

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

VIII—IX,
XIII—XV
əsrlər

Qapıçıməhəllə
kəndi

Dilmədi
yeri

yaşayış 835

AJA000858

Ölkəəhəmiyyətli
arxeoloji abidə

XIII-XVI

Dilmədi kəndi

Ölkəəhəmiyyətli
arxeoloji abidə

XIII-XVI

Ölkəəhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Əsxənəkəran

Zarapeştə yaşayış 836
yeri

AJA000859

Koraoba kurqan- 837
ları (3 ədəd)

AJA000860

əsrlər

əsrlər

Əsxənəkəran
kəndi

Kəndi

Koraoba daş qutu 838
nekropolu

AJA000861

Ölkəəhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Dəmir
dövrü

Kürdoba kəndi

Lomin
yeri

AJA000862

Ölkəəhəmiyyətli
arxeoloji abidə

XIII-XVI
əsrlər

Lomin kəndi

840

AJA000863

Ölkəəhəmiyyətli
arxeoloji abidə

e.ə. II
minilliyin
sonu—I
minilliyin
əvvəli

Miki kəndi

Xolobin
daş 841
qutusu nekropolu

AJA000864

Ölkəəhəmiyyətli
arxeoloji abidə

E.ə. V—I
əsrlər

Rıvədılə kəndi

yaşayış 839

Miki dolmeni
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Çıraqtürbə
yaşayış yeri

842

AJA000865

Ölkəəhəmiyyətli
arxeoloji abidə

XI—XIV
əsrlər

Şaxaqədir
kəndi

Ləm

4091

AJA005570

1906-cı il

Ərçivan kəndi

Yaşayış yeri

4092

AJA003890

1900-cü il

Ərçivan kəndi

Ləm

4093

AJA003891

1890-cı il

Kakalos kəndi

Ləm

4094

AJA003892

1890-cı il

Kaklos kəndi

Ləm

4095

AJA003893

1900-cü il

Kakalos kəndi

Ləm

4096

AJA003894

1890-cü il

Şahağac kəndi

Ləm

4097

AJA003895

1892-ci il

Şahağac kəndi

Yaşayış evi və ləm

4098

AJA003896

1878-ci il

Pensər kəndi

Ləm

4099

AJA003897

Ləm

4100

AJA003898

Ləm

4100

AJA003899

Ləm

4101

AJA003900

Orta məktəb
binası
Ləm

4102

AJA003901

4103

AJA003902

Ləm

4104

AJA003933

Təkiyyə

4105

AJA003904

Ləm

4106

AJA003935

Ləm

4107

AJA003906

Ləm

4108

AJA003907

Ləm

4109

AJA003938

Ləm

4110

AJA003909

Ləm

4111

AJA003910

Ləm

4112

AJA003911

Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
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1885-ci il

Pensər kəndi

1890-cı il

Pensər kəndi

1890-cı il

Pensər kəndi

1870-ci il

Pensər kəndi

1912-ci il

Pensər kəndi

1880-cı il

Rudəkənar
kəndi
Rudəkənar
kəndi
Təngərud
kəndi
Təngərud
kəndi
Təngərud
kəndi
Siyətük kəndi

1902-ci l

1902-ci il
1907-ci il
1840-cı il
1895-ci il
1890-cı il
1895-ci il
1895-ci il

Bala-Şahağac
kəndi
Bala-Şahağac
kəndi
Bala-Şahağac
kəndi
Səncərədi
kəndi

Aqşin Mistanlı
Ləm

4113

AJA003912

Məscid

4114

AJA003913

Kilsə

4115

AJA003914

Kərbəlayı Həmdi 4116
Abdullah hamamı
Məscid
4117

AJA003915
AJA003916

Türbə qalıqları

4118

AJA003917

Minarə qalıqları

4119

AJA003918

Orta əsr yaşayış
məntəqəsi
və
qalanın qalıqları
Məşhədi
AbuTalıb hamamı
Hacı Cahanbaxış
məscidi
Hacı
Teymur
məscidi
Məscid

4120

AJA003919

4121

AJA003920

4122

AJA003921

4123

AJA003922

4124

AJA003923

Türbə

AJA003924
4125

Hamam

AJA003925
4126

Məscid

AJA003926
4127
AJA003927

Məscid
Məscid
Məscid

4128
AJA003928
4129
4130

AJA003929

Əhməd ibn Kərim 4131
türbəsi
Məscid
4132

AJA003930

Məscid

4133

AJA003932

Sipiyə pard
(Ağ körpü)
Piyəçın pard
(Yolçukörpü)
Su dəyirmanı

4134

AJA003933

4135

AJA003934

4136

AJA003935

AJA003931

Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi

1905-ci il

Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi

XIX əsr

Pensər kəndi

XIX əsr

Pensər kəndi

XIX əsr

Pensər kəndi

XIX əsr

Şahağac kəndi

XII əsr

Şahağac kəndi

1910-cu il

Şahağac kəndi

1903-cü il

Artupa kəndi

1905-ci il

Vaqo kəndi

1907-ci il

Kakalos kəndi

1905-ci il

Maşxan kəndi

1472-ci il

Maşxan kəndi

1903-cü il

Məscidoba
kəndi
Şiyəkəran
kəndi
Sipiyəpard
kəndi
Piləkəran
kəndi
Piləkəran
kəndi
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XIX əsr

Səncərədi
kəndi
Astara şəhəri

1880-cı il

Astara şəhəri

1806-cı il

Ərçivan
qəsəbəsi
Ərçivan
qəsəbəsi
Ərçivan
qəsəbəsi
Ərçivan
qəsəbəsi
Ərçivan
qəsəbəsi

XIX sər
XIII əsr
XIII əsr
XIII əsr

1900-cü il
XIII əsr
XIII əsr
XIX əsr
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Vıloə pard

4137

AJA003936

Məscid

4138

AJA003937

N.Gəncəvinin
abidəsi

5618

AJA005421

Böyük
Vətən
muharibəsində
5619
həlak
olmuş
həmvətənlərimizin
xatirə abidəsi
(Pensər köhnə
5756
qəbiristanlığı
Köhnə
5763
qəbiristanlıq

Yerli əhəmiyyətli XIII əsr
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli 1905-ci il
memarlıq abidəsi
Bağ-park,monuXX əsr
mental və xatirə
abidəsi

Lomin kəndi

AJA005422

Bağ-park,monuXIX əsr
mental və xatirə
abidəsi

Astara şəhəri

AJA005567

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

AJA005565

Köhnə
qəbiristanlıq
Köhnə
qəbiristanlıq
Qəbiristanlıq

5764

AJA005566

5765

AJA005567

5766

Qəbiristanlıq

5767

AJA
005568
AJA
005569
AJA
005570
AJA
005571
AJA
005572
AJA
005573
AJA
005574
AJA
005575

Maşxan yaşayış 5768
yeri
Qəbiristanlıq
5769
Qəbiristanlıq

5770

Görinəbi
qəbiristanlığı
Şeyxdilim
qəbiristanlığı
Damğalı daşlar

5771

Utey yaşayış yeri

5774

AJA
005576

Çayu yaşayış yeri

5775

AJA
005577
AJA
005578
AJA
005579
AJA
005580

5772
5773

Hamiəxi
dədə 5776
qəbiristanlığı
Qəbiristanlıq
5777
Pir
Əbülğasım 5778
qəbiristanlığı

Astara
ş.Nizami
küçəsi,46

Pensər
kəndi
Qandalaş
kəndinin
şimal-qərbində
Yerli əhəmiyyətli Orta əsrlər Təngərud
arxeoloji abidə
kəndi
Yerli əhəmiyyətli Son orta Pensər kəndi
arxeoloji abidə
əsrlər
Yerli əhəmiyyətli Orta əsrlər Vaqo kəndi
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli Orta əsrlər Maşxan kəndi
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli XIV-XVII
Maşxan kəndi
arxeoloji abidə
əsrlər
Yerli əhəmiyyətli Orta əsrlər Hamoşam
arxeoloji abidə
kəndi
Yerli əhəmiyyətli Orta əsrlər Siyatük kəndi
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli Orta əsr
Zünqüləş kəndi
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli Orta əsrlər Diqədi kəndi
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli Orta əsrlər Sım kəndi,
arxeoloji abidə
Utey
ərazisində
Yerli əhəmiyyətli
Sım kəndi,
arxeoloji abidə
Utey
ərazisində
Yerli əhəmiyyətli XIV-XVII
Sım kəndi
arxeoloji abidə
əsrlər
Yerli əhəmiyyətli Orta əsrlər Dolu kəndi
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli Orta əsrlər Sipnədi kəndi
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli Orta əsrlər Səraq kəndi
arxeoloji abidə
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Son orta
əsrlər
Son orta
əsrlər

Siyakuh kəndi
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Qəbiristanlıq

5779

Qəbiristanlıq

5780

Şəhərgah

5781

AJA
005581
AJA
005582
AJA005583

Azarud
yaşayış 5782
yeri
Peştə yaşayış yeri 5783

AJA005584

Daş qoç fiquru

6105

AJA005907

Daş qaban fiquru

6106

AJA005908

İnsan başının daş 6107
heykəli

AJA005909

Yəhər formalı daş 6108
fiqur

AJA005910

Nizə
tutmuş 6109
atlının təsviri ilə
qəbir daşı
Köhnə
6763
qəbiristanlıq).

AJA005911

AJA005585

AJA005565

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
yerli əhəmiyyətli
Xalq-daş-heykəltaraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq-daş-heykəltaraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq-daş-heykəltaraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq-daş-heykəltaraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq-daş-heykəltaraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq-daş-heykəltaraşlıq abidəsi

M

Orta əsrlər Səncərədi
kəndi
Orta əsrlər Artupa kəndi
Orta əsrlər Ərçivan kəndi
XIV-XVI
Azarud kəndi
əsrlər
XIV-XVI
Peştə kəndi
əsrlər
Son orta Biu kəndi
əsrlər
Son orta Miki kəndi,
əsrlər
Asbəhiz ərazisi
Son orta Miki kəndi,
əsrlər
Asbəhiz ərazisi
Son orta Miki kəndi,
əsrlər
Asbəhiz ərazisi
Son orta Utey ərazisi
əsrlər
Son orta Gəndəlaş
əsrlər
kəndi

emarliq abidələri.Astara rayonunun çox qədim tarixə malik olan daşınmaz tarix və
mədəniyyət abidələri vardır.Bu qədim tarixə malik olan maddi – mədəniyyət
nümunələri haqqında çoxlu əfsanələr, rəvayətlər yaranmış,xalqın inancında və
yaddaşında indi dəqalmaqdadır.Həmin abidələrdən 102 ədədi Respublika Nazirlər Kabinetinin
02 avqust 2001-ci il tarixli 132 №-li qərarı ilə təsdiq olunmuş "Azərbaycan Respublikası
ərazisində Dövlət Mü-hafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin
əhəmiyyət dərəcəsinə görə bölgüsü"nə daxil edilib uçota alınmış və rəsmi inventar nömrəsi
verilmişdir.Dərəcəsinə görə həmin abidələrdən ölkə əhəmiyyətli 26 arxeloji,yerli əhəmiyyətli 48
memarlıq abidəsi, 2 ədəd bağ – park monumental xatirə abidəsi,21 yerli əhəmiyyətli arxeloji
abidə,5 ədəd dekorativ – tətbiqi sənət nümunəsi,xalq daş – heykəltaraşlıq nümunəsinə
ayrılmışdır.Bu abidələrdən ən qədim nümunələri olan – e.ə.II minilliyin sonu I minilli-yin
əvəllərinə aid olan Əzərrüd kəndindəki "Daş qutu nekropolu",Miki kəndindəki "Miki dolmen
nekropolu",bizim e.ə. V-I əsrlərə aid Rıvadila kəndindəki "Xolobin daş qutu nek-ropolu",tunc və
antik dövrə aid Siyaku kəndindəki I və II – Siyaku yaşayış yerləri,tunc dövrünə aid "Baba
Cabbar kur-qanı", "Təngərüd kurqanı", "Seyidcamal kurqanı","Vaqo" kurqanları, "Baba Hümmət
kurqanı","Bi yaylağı kurqanı" 4 ədəd Siyakü kurqanları, Artupa kəndindəki Axi-Cəbəl kur-qanı,
Alaşa kəndindəki 3 ədəd kurqan, Lovayn kurqanı, Binabəy kəndindəki "Binəbəy kurqanları",
dəmir dövrünə aid Koraoba kəndindəki "Koraoba daş qutu nekropolu" və s.göstərmək olar.
Rayonun iranla sərhəd kəndləri olan və hazırda əhali yaşamayan Anbaran,Baxçalar,Armudu,
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Çayağzı,Unuz,Təngöv,Növüştərü,Dilmədi,Siyov və başqa qədim yaşayış məntəqələrində
yüzlərlə arxeloji cəhətdən tədqiq olunmamış maddi- mədəniyyət nümunələri vardır.Astara
rayonunda ən maraqlı abidə hazırda Tarix–Diyarşünaslıq muzeyində saxlanılan daş insan
heykəlidir.Bu daş heykəlin 2000 ildən çox yaşı olması barədə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət institutunun mütəxəsisləri muzeyə rəsmi rəy təqdim
etmişlər.Astara rayon Tarix – Diyarşünaslıq muzeyində 8 mindən çox eksponat vardır.Muzeydə
daş, dəmir, tunc dövrlərinə aid eksponatlara rast gəlmək olar.Əsasən IX – XII əsrlərə aid mis
sikkələr Şirvanşahlara,Abbasi xəlifələrinə aid digər sikkələr muzeyin bəzəyidir. Daş parçası
üzərində maral təsvirinin 2000 – 3500 il yaşı vardır.Astara memarlıq abidələri ilə zəngindir.
Bunlardan Şahağac kəndindəki XII – əsrə aid türbə,Burzubənd kəndindəki Şeyx Məhəmməd
Zalani türbəsi diqqəti cəlbedir.Şindan qalası Bio kəndi yaxınlığındakı Qala – Kafu,Alaşa
kəndinin qərbində yerləşən Divankə qalası,Təngərüd kəndindəki Yekdəst qalası,Hamuşam
kəndində gəlin qayaları mədəni irsimizdən qalan yadigarlardandır.Şindan qalası və Qala – Kafu
Astaranın dağlıq ərazisinin ən uca zirvəsində yerləşir.Şindan qalası daş və kərpicdən
hörülmüşdür.Qalaya şimal tərəfdən ancaq bir yol vardır.Gözətçi və sərkərdənin müşahidəsi üçün
düzəldilmiş xüsüsi yerlər maraq doğurur.Qalanın dəniz səviyyəsindən 2000 metrə yüksəklikdə
olması onun yadelli işğalçılardan mühafizə məqsədi ilə tikildiyini söyləməyə əsas verir.Yerli
xalqda olan inanca görə şindan qalası Babəkin qalalarından biridir.Ona görə də bu gün Astarada
"Şindan" qalasının adı ilə bağlı mehmanxana,ticarət mərkəzi,rəqs qrupu,musiqi ansamblı,el aşığı
qrupu və sair vardır.Azərbaycanın qədim guşələrindən biri kimi Astara əsrlər boyu müharibə
meydanı olmuşdur.Heç də təsadüfi deyildir ki,1638-ci ildə Astarada olmuş məşhur alman
səyyahı Adam Oleari yazırdı: "Astaralılar həmişə silahı hazır saxlayırlar".
Rayonun Ərçivan kəndində 1499-cu ildə əsası qoyulmuş Məhəmməd Hənəfiyyə məscidi Şah
İsmayıl Xətai tərəfindən ziyarət edilmişdir. Həmin kənddə XIX əsrə aid Kərbəlayi Həmid
Abdulla hamamı,Pensər kəndində Məşədi Abutalıb hamamı,Hacı Teymur və Hacı Canbaxış
məscidləri diqqəti cəlb edir.Astarada IX-XIII əsrlərin yadigarı,Azərbaycan xalqının qədim
mədəniyyətini və tarixini özündə əks etdirən Şeyx Məhəmməd Zalani, Şeyx Məhəmməd Dilimi,
Şeyx Nəsrullah, Baba Rəsul,Baba Cəbrayıl,Baba Misi,Baba Məhəmməd,Seyid Camal,Sultan
Əhməd İbn Kərim,Seyid Kərim,Qırx Övliya,Xudavənd Xatun,Gəzəndaş və başqa onlarla ziyarətgahlar,pirlər,ocaqlar vardır.Maşxan kəndindəki Seyid Əhmədin məzar daşının XIV əsrə aid
olması tanınmış tarixçi Məşədi Xanım Nemətova tərəfindən 1956-cı ildə tədqiq edilmişdir. O,
məzar daşının üzərində bu ifadələrin yazılmasını müəyyən etmişdir."Fələyin dərzisi elə bir
köynək tikməmişdir ki,onu hamı axıra qədər geyə bilsin".
1.Yaşayış məskənləri və yaşayış məskənləri.(15 ədəd)
1.Maşxan yaşayış yeri.Maşxan yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Abidənin tarixi
XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Bu qədim yaşayış yeri Astara rayonunun Maşxan kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5768,sistem kodu isə AJA005570-dir.
2.Utey yaşayış yeri.Utey yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin tarixi
XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Abidə Astara rayonunun Sım kəndinin Utey ərazisində
yerləşir.Yaşayış yerinin invertar nömrəsi 5774,sistem kodu isə AJA005576-dır.
3.Çayu yaşayış yeri.Çayu yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin tarixi
XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Çayu yaşayış yeri Astara rayonunun Sım kəndi ərazisində
yerləşir.Yaşayış yerinin invertar nömrəsi 5775,sistem kodu isə AJA005577-dir.
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4.Ojəru(Azarud) yaşayış yeri.Azarud yaşayış yeri yerli əhəmyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin yaranma tarixi XIV-XVI əsrə təsadüf edir.Abidə Astara rayonunun Azarud kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5782,sistem kodu isə AJA005584-dür.
5.Pıştə jiə vırə(Pıştə yaşayış yeri).Pıştə yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Pıştə
yaşayış yerinin tarixi XIV-XVI əsrlərə təsadüf edir.Abidə Astara rayonunun Pıştə kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5783,sistem kodu isə AJA005585-dir.
6.Koləkəfo qala və yaşayış yeri.Koləkəfo qala və yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Abidənin tarixi IX-XVII əsrlərə təsadüf .Koləkəfi qala və yaşayış yeri Astara rayonunun
Hamoşam kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 823,sistem kodu isə AJA000846dır.
7.I və II Siyaku yaşayış yeri.I və II Siyaku yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi Tunc dövrü,antik dövrə təsadüf edir.I və II Siyaku yaşayış yeri
Astara rayonunun Siyaku kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 826,sistem kodu
isə AJA000849-dur.
8.Sim yaşayış yeri.Sım yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin yaranma
tarixi IX-X əsrlərə təsadüf edir.Sım yaşayəş yeri Astara rayonunun Sım kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 828,sistem kodu isə AJA000851-dir.
9.Ağ körpü yaşayış yeri.Ağkörpü yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi XIII-XIV əsrlərə aiddir.Ağ körpü yaşayış yeri Astara rayonunun Ağ körpü
kəndiərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 831,sistem kodu isə AJA000854-dür.
10.Qədim yaşayış yeri(Qapıçıməhəllə kəndi).Bu qədim yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Abidənin yaranma tarixi VIII-IX,XIII-XV əsrlərə təsadüf edir.Yaşayış yeri Astara
rayonunun Qapıçıməhəllə kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar növü 834,sistem kodu isə
AJA000857-dir.
11.Dilmədi yaşayış yeri.Dİlmədi yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin yaranma tarixi XIII-XVI əsrlərə aiddir.Dilmədi yaşayış yeri Astara rayonunun Dilmədi
kəndi ərazsində yerləşri.Abidənin invertar nömrəsi 835,sistem kodu isə AJA000858-dir.
12.Zarepeştə yaşayış yeri.Zarepeştə yaşayaış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin yaranma tarixi XIII-XVI əsrlərə təsadüf edir.Zərəpeştə yaşayış yeri Astara rayonunun
Əsxərəkəran kəndi ərazisində yerləşir.Yaşayış yerinin invertar nömrəsi 836,sistem kodu isə
AJA000859-dur.
13.Lomin yaşayış yeri.Lomin yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
yaranma tarixi XIII-XIV əsrlərə təsadüf edir.Lomin yaşayış yeri Astara rayonunun Lomin kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 839,sistem kodu isə AJA000862-dir.
14.Çıraqtürbə yaşayış yeri.Çıraqtürbə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin yaranma tarixi XI-XIV əsrlərə təsadüf edir.Çıraqtürbə yaşayış yeri Astara rayonunun
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Şaxaqədir kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 842,sistem kodu isə AJA000865dir.
15.Yaşayış yeri.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Yaşayış yerinin yaranma tarixi 1909-cu
ilə təsadüf edir.Bu yaşayış yeri Astara rayonunun Ərçivan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 4092,sistem kodu isə AJA003890-dı
2.Qalalar və Qala qalıqları(5 ədəd)
1.Şindan qalası.Şindan qalası və Qala – Kafu
Astaranın dağlıq ərazisinin ən uca zirvəsində
yerləşir.Şindan qalası daş və kərpicdən hörülmüşdür.
Qalaya şimal tərəfdən ancaq bir yol vardır. Gözətçi və
sərkərdənin müşahidəsi üçün düzəldilmiş xüsüsi yerlər
maraq doğurur.Qalanın dəniz səviyyəsindən 2000
metrə yüksəklikdə olması onun yadelli işğalçılardan
mühafizə məqsədi ilə tikildiyini söyləməyə əsas
verir.Yerli xalqda olan inanca görə şindan qalası
Babəkin qalalarından biridir.Ona görə də bu gün
Astarada "Şindan" qalasının adı ilə bağlı
mehmanxana,ticarət mərkəzi,rəqs qrupu,musiqi ansamblı,el aşığı qrupu və sair vardır.
Azərbaycanın qədim guşələrindən biri kimi Astara əsrlər boyu müharibə meydanı olmuşdur.Heç
də təsadüfi deyildir ki, 1638-ci ildə Astarada olmuş məşhur alman səyyahı Adam Oleari yazırdı:
"Astaralılar həmişə silahı hazır saxlayırlar".Şindan qalsı haqda tarixçi Səidəli Kaımbəyov
özünün “Səidiyyə” kitabında yazır:Şindan qalası yüksək bir zirvədə yerləşir və onun hansı tarixi
dövrdən bizə yadigar qalması məlum deyil”(Bax:”Səidiyyə”Bakı,2005,səh.112).Professor Nadir
Məmmədov Şindan qalasını bizim eranın III əsrinə aid edir və bu qalanın məhz Sasanilər
imperatorluğu
dövründə
tikildiyini
qeyd
edir.(Bax:”Azərbaycan
yer
adları”.B,1993.səh.168).Belə ki Şindan qalasının hündürlüyü təqribən 18 metrdir,üst sahəsi isə 1
hektardır.Qala əsasən iki hissədən ibarət olmuşdur.Qalaya girən yerdə daşdan pilləkən də
mövcuddur.Daha sonralar isə Orta əsrlərdə bu qala xarici yadellilərdən qorunmaq üçün
sığınacaq kimi istifadə olunmuşdur.Sonuncu dəfə Talış xanı Qara xan Gilanlı Hidayət xanın
hücumundan qorunmaq üçün məhz bu qalaya sığınmışdır.
2.Kafu qalası.Kafu qalası yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidəsidir və qala Talış dağlarının Astara
rayonu hissəsində,Hamoşam kəndi yaxınlığında yerləşir.Qala vaxtilə ərazini xarici düşmənlərdən
qorunmaq üçün tikilmiş və güclü istehkamlardan biri olmuşdur.Kafu qalası Şindan qalası kimi
xalq qəhrəmnanı Babəkin ərəb işğalçılara qarşı muharibədə xığınacaq istehkamlarından biri
olmuşdur.Kalfu qalasının hündürlüyü bəzi yerlərdə 70 metr,bəzi yerlərdə isə 150 metrə
çatır.Qalanın diametri 65-40- a dır.Qala müxtəlif zamanlar dağıntılara məruz qaldığından indi
yalnız onun aşağı hissəsində qala divarlarının qalıqları gözə çarpmaqdadır.Ehtimal ki,bu divar
qalıqları güclü yağış sularının yağmasından əmələ gələn boşalma nəticəsində qaya ilə bərabər
uçmuşdur.Belə ki,qala divarlarının qalıqları onun ətrafında olan əraziyə səpələnmişdir.Bundan
əlavə qalanın ətrafgında 2 hektara yaxın ərazidə orta əsrlərə aid qab-qacaq,silahlar,ox
ucluqları.müxtəlif cür qılınc və nizələr,saxsı qabların olması qaladan aşağıda qədimdə qala
şəhərciyinin olmasını mümkünmləşdirir.Ayrıca olararaq oradakı ərazidə 2,7 x 1,3 tr ölçüdə ,
təqribən 2 metr dərinlikdə hovuzlar gözə çarpır.Tarixçilər qalanı IX-XVII əsrlərə aid
edirlər.Tarixi mənbələrdə qala Kafu,Kalfu,Kalakafu kimi də qeyd olunur.Qalanın invertar
nömrəsi 823-dür.
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3.Divankə qalası(Alaşa kəndi).Divanək qalası yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Astara
rayonunun Alaşa kəndi ərazisində yerləşir.Qalanın tikilmə tarixi Orta əsrlərə təsadüdf
edir.Divanək qalası yadelli zülmünə qarşı mubarizədə mudafiə istehkamı rolunu oynamışdır.
4.Yekdəst qalası(Təngərüd kəndi).Yekdəst qalası yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Astara rayonunun Təngərüd kəndi ərazisində yerləşir.Qalanın tarixi Orta əsrlərə təsadüf
edir.Qala müdafiə xarakterli olmuş və yadelli zülmünə qarşı mubarizədə sığınacaq yeri rolunu
oynamışdır.
5.Orta əsr yaşayış məntəqəsinin və qalanın qalıqları.Qala qalıqları yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Abidənin Astara rayonunun Ərçivan kəndinin ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 4120,sistem kodu isə AJA003919-dur.
3.Qədim qəbiristanlıqlar(14 ədəd)
1.Qəbiristanlıq(Xamoşam kəndi).Bu qədim qədim qəbiristanlıq yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə aiddir.Hamoşam köhnə qəbiristanlığı Astara
rayonunun Hamoşam kəndi ərazisində yerləşir.Qəbiristanlığın inventar nömrəsi 5769,sistem
kodu isə AJA005571-dir.
2.Qəbiristanlıq(Siyatük kəndi).Bu qədim qədim qəbiristanlıq yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Bu qədim qəbiristanlıq Astara rayonunun
Siyatük kəndi ərazisində yerləşir.Qəbiristanlığın invertar nömrəsi 5770,sistem kodu isə
AJA005572-dir.
3.Görinəbi
qəbiristanlığı.Görinəbi
qəbiristanlığı
yerli
əhəmiyyətli
arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlıq Astara rayonunun Zınquləş(Züngüləş) kəndi ərazisində yerləşir.Görünəbi
qəbiristanlığının tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Qəbiristanlığın invertar nömrəsi 5771,sistem
kodu isə AJA005573-dür.
4.Şeyxdilim qəbiristanlığı(Diqədi kəndi).Şeyxdilim qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Şeyxdilim qəbiristanlığı Astara rayonunun
Diqədi kəndi ərazisində yerləşir.Qəbiristanlığın invertar nömrəsi 5772,sistem kodu isə
AJA005574-dür.
5.Kanə ğəbıston.(Köhnə qəbiristanlıq- Gəndəlaş kəndi)).Köhnə qəbiristanlıq yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Qəbiristanlığın tikilmə tarixi Son orta əsrlərə təsadüf edir.Köhnə qəbiristanlıq
Astara rayonunun Gəndalaş kəndinin şimal-qərbində yerləşir.Qəbiristanlığın invertar nömrəsi
6763,sistem kodu isə AJA005565-dir.
6.Köhnə qəbiristanlıq(Təngərüd kəndi).Təngərüd köhnə qəbiristanlığı
yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə aiddir.Köhnə qəbiristanlıq Astara rayonunun
Təngərüd kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5764,sistem kodu isə AJA
005566-dır.
7.Köhnə qəbiristanlıq(Pensər kəndi).Bu köhnə qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi Son orta əsrlərə təsadüf edir.Bu köhnə qəbiristanlığı Astara
rayonunun Pensər kəndi ərazisində yerləşir.Qəbiristanlığın invertar nömrəsi 5765,sistem kodu isə
AJA005567-dir.
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8.Qəiristanlıq(Vaqo
kəndi).Bu
köhnə
qəbiristanlıq
yerli
əhəmiyyətli
arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlğın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Bu köhnə qəbiristanlığı Astara rayonunun
Vaqo kəndi ərazisində yerləşir.Qəbiristanlığın invertar növü 5766,sistem kodu isə AJA005568dir.
9.Qəbiristanlıq(Maşxan kəndi).Bu köhnə köhnə qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Bu köhnə qəbiristanlıq Astara rayonunun
Maşxan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin sistem kodu 5767,sistem kodu isə AJA005569-dur.
10.Hamiyəhi dədə qəbiristanlığı(Dolu kəndi).Hamiyəhi dədə qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Qəbiristanlığın tarixi orta əsrlərə aiddir.Hamiyəhi dədə qəbiristanlığı Astara
rayonunun Dolu kəndi ərazisində yerləşir.Qəbiristanlığının sistem kodu 5776,sistem kodu isə
AJA005578-dir.
11.Qəbiristanlıq(Sipnəd kəndi).Bu
qədim qəbiristanlıq yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Bu qədim qəbiristanlıq Astara rayonunun
Sipnəd kəndi ərazisində yerləşir.Qəbiristanlığın invertar nömrəsi 5777,sistem kodu isə
AJA005579-dur.
12.Piy Əbülğasımi ğəbıston(Səraq kəndi).Pirəbülqasım qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Prəbülqasım qəbiristanlığı Astara
rayonunun Səraq kəndi ərazisində yerləşir.Qəbiristanlığın invertar nömrəsi 5778,sistem kodu isə
AJA005580-dır.
13.Qəbiristanlıq(Səncərədi kəndi).Bu qədim qəbiristanlıq yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tikilmə tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Qədim qəbiristanlıq Astara
rayonu ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5779,sistem kodu isə AJA005581-dir.
14.Qəbiristanlıq(Artupa kəndi).Bu qədim qəbiristanlıq
yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Bu qədim qəbiristanlıq Astara rayonunun
Artupa kəndi ərazisində yerləşir.Qəbiristanlığın invertar nömrəsi 5780,sistem kodu isə
AJA005582-dir.
4.Kurqanlar(12 ədəd)
1.Bobo Cəbbar(Baba) kurqanı(Təngərüd kəndi).Baba Cabbar kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Baba Cabir kurqanının yaranma tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Abidə Astara
rayonunun Təngərüd kəndi ərazisində yerləşir.Kurqanın invertar nömrəsi 817,sistem kodu isə
AJA000840-dır.
2.Təngərüd kurqanı.Təngərüd kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın yaranma
tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Təngərüd kurqanı Astara rayonunun Təngərüd kəndi ərazisində
yerləşir.Kurqanın invertar nömrəsi 818,sistem kodu isə AJA000841-dir.
3.Kurqan(Pensər kəndi).Bu kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın yaranma tarixi
Tunc dövrünə təsadüf edir.Pensər kurqanı adından da göründüyü kimi Astara rayonunun Pensər
kəndi ərazisində yerləşir.Kurqanın invertar nömrəsi 819,sistem kodu isə AJA00842-dir.
4.Pir Seyid Camal kurqanı.(Pensər kəndi).Pir Seyid Camal kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın yaranma tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Pirseidcamal kurqanı Astara
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rayonunun Pensər kəndi ərazisində
AJA000843-dür.

yerləşir.Kurqanın invertar nömrəsi 820,sistem kodu isə

5.Vaqo kurqanaları.Vaqo kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın yaranma
tarixi tunc dövrünə təsadüf edir.Vaqo kurqanları Astara rayonunun Vaqo kəndi ərazisində
yerləşir.Kurqanların invertar nömrəsi 821,sistem kodu isə AJA000844-dür.
6.Bobo Hummət(Baba Hümmət) kurqanı(Maşxan kəndi).Baba Hümmət kurqanı
ölkəəhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın yaranma tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Baba
Hümmət kurqanı Astara rayonunun Maşxan kəndi ərazisində yerləşir.Baba Hümmət kurqanının
invertar nömrəsi 822,sistem kodu isə AJA000845-dir.
7.Biyaylaq kurqanı(Hamoşam kəndi).Biyaylaq kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın yaranma tarixi Tunc dövrünə təsadür edir.Biyaylaq kurqanı Astara rayonunun Hamoşam kəndi yaxınlığında yerləşir.Kurqanın invertar nömrəsi 824,sistem kodu isə
AJA000847-dir.
8.Siyaku kurqanları.(4 ədəd).Siyaku kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanların
yaranma tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Siyaku kurqanları Astara rayonunun Siyaku kəndi
ərazisində yerləşir.Kurqanların invertar nömrəsi 827,sistem kodu isə AJA000850-dir.
9.Kurqan(Artupa kəndi).Atrupa kurqanı ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Kurqanın
yaranma tarixi Tunc dövrünə aidir.Atrupa kurqanı Astara rayonunun Atrupa kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 829,sistem kodu isə AJA000852-dir.
10.Kurqanları(3 ədəd-Alaşa kəndi).Alaş kurqanları ölkə əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Kurqanların yaranma tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Alaşa kurqanları Astara rayonunun Alaşa kəndinin şimalında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 830,sistem kodu isə
AJA000853-dür.
11.Binabay kurqanları.Binabay kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanların
yaranma tarixi Tunc dövrünə aiddir.Binabay kurqanları Astara rayonunun Binabay kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 833,sistem kodu isə AJA000856-dır
12.Kürdoba kurqanları.(3 ədəd).Kürdoba kurqanalrı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın yaranma tarixi tunc dövrünə təsadüf edir.Kürdoba kurqanı Astara rayonunun
Kürdoba kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 837,sistem kodu isə AJA000860dır
5.Nekropollar(4 ədəd)
1.Daş-qutu nekrolpolu(Ojəru –Azarud kəndi).Azarud daş-qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi e.ə.II minilliyin əvvəlinə təsadüf edir.Azarud daş-qutu
nekropolu öz qədimliyinə görə dünyanın ən qədim nekropolundan hesab edilir.Azarud nekropolu
Astara rayonunun Azarud kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar növü 832,sistem kodu isə
AJA000855-dir.
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2.Kürdoba daş-qutu nekropolu.Kürdoba daş-qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun yaranma tarixi Dəmir dövrünə aiddir.Nekropol öz tarixinə görə dünyanın
ən qədim nekropollarından biridir.Kürdoba daş-qutu nekropolu Astara rayonunun Kürdoba kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 838,sistem kodu isə AJA000861-dir.
3.Miki dolmen nekropolu.Miki dolmen nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun yaranma tarixi e.ə.II minilliyin sonu-I minilliyin əvvəlinə təsadüf
edir.Nekropol öz tarixinə görə dünyanın ən qədim nekropollarındandır.Miki dolmen nekropolu
Astara rayonunun Miki kəndi ərazisində yerləşri.Abidənin invertar nömrəsi 840,sistem kodu isə
AJA000863-dür.
4.Xolobin daş qutusu nekropolu(Rıvədılə kəndi).Xolobin daş qutusu nekropolu ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Nekropolun yaranma tarixi e.ə.V-I əsrlərə təsadüf edir.Xolobin nekropolu
Astara rayonunun Rıvadıla kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 841,sistem kodu
isə AJA000864-dür.
6.Şəhərgahlar(2 ədəd)
1.Şəhərqo(Şəhərgah)(Ərçivan kəndi).Şəhərgah yerli əhəmiyyətli memarklıq arxeoloji abidədir.
Şəhərgahın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Ərçivan şəhərgahı Astara rayonunun Ərçivan kəndi
ərazisində yerləşir.Şəhərgahın invertar nömrəsi 5781,sistem kodu isə AJA005583-dür.
2.Qırxtürbə şəhər yeri.(Siyaku kəndi).Qırxtürbə şəhər yeri ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.
Abidənin yaranma tarixi X-XII əsrlərə aiddir.Qırxtəpə şəhər yeri Astara rayonunun Siyaku kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 825,sistem kodu isə AJA000848-dir.
7.Türbələr və türbə qalıqları(20 ədəd)
1.Türbə(Şahağac kəndi).Bu türbə yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Türbənin tikilmə tarixi
XII əsrə təsadüf edir.Türbə cənub bölgəsində yerləşən ən qədim memarlıq abidələrindəndir.Şahağac türbəsi Astara rayonunun Şahağac ərazisində yerləşir.Türbənin invertar
nömrəsi 4125,sistem kodu isə AJA003924-dür.
2.Əhməd ibn Kərim türbəsi(Maşxan kəndi).Əhməd ibn Kərim türbəsi yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir.Türbənin tikilmə tarixi 1472-ci ilə təsadüf edir.Əhməd ibn Kərim türbəsi
Astara rayonunun Maşxan kəndi ərazisində yerləşir.Belə ki,Seyid Əhməd yeddinci imam Musa
kazımın nəslindəndir.Seyid Əhmədin məzar daşı məhz burada yerləşir və onun üzərində ərəbfars dillərində yazılar var və bu yazılar 1956-cı ildə tarix elmləri doktoru Məşədixanım
Nemətova tərəfindən oxunub tərcümə edilmişdir.(Bax:Məşədixanım Nemətova.Azərbaycan
pirləri.Bakı,1992,səh.40) .Mənbələrə əsasən Seyid kərim hicri 876-cı ildə vəfat edir ki,bu da
miladi tarixi ilə 1472-ci il deməkdir.Türbənin invertar nömrəsi 4131,sistem kodu isə
AJA003930-dur.
3.Türbə
qalıqları(Ərçivan
kəndi).Türbə
qalıqları
yerli
əhəmiyyətli
memarlııq
abidəsidir.Abidənin tikilmə tarixi XIII əsrə aiddir.Türbə qalıqları Astara rayonun Ərçivan kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4118,sistem kodu isə AJA003917-dir.
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4.Seyid Kərim türbəsi(Maşxan kəndi ).Seyid Kərim türbəsi yerli əhəmiyyətli türbə.Türbənin
tikilmə tarixi IX-XIII əsrlərə təsadüf edir.Lakin 1995-ci ildə burada yeni bir türbə inşa
edilib.Türbə Astara rayonunun kəndi ərazisində yerləşir.Türbənin iç sahəsi 3,5x4,5 metr olmaqla
hündürlüyü 2,20 metrdir.Türbə əsasən mişar daşlarından tikilib və türbənin dam örtüyü qırmızı
kirəmitlə işlənib.Türbənin içərisi yalnız sərdabədən ibarətdir və bu sərdabədə Seyid Kərim adlı
zatın qəbri yerləşir.Kənd sakinlərinin inanclarına görə Seyid Kərim peyqəmbər nəslindən olub.
5.Bobo(Baba) Cəbrayıl türbəsi(Təngərüd kəndi).Baba Cəbrayıl türbəsi yerli əhəmiyyətli
türbə.Türbənin tikilmə tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Bu türbə Astara rayonunun Təngərüd
kəndi ərazisində yerləşir.Türbə düzbucaqlı formada olmaqla divarları qırmızı kərpicdən
hörülüb.Türbənin damı kirəmitlə örtülüb.Beləki bu türbəni bir giriş qapısı və bir giriş pəncərəsi
var.Türbənin sahəsi 4,5x5,5 metrdir,hündürlüyü isə 2 metrdir.Türbə yalnız bir otaqdan
ibarətdir.Bu türbənin içərisində Bobo Cəbrayıl adlı şəxsin qəbri yerləşir.Yerli camaatın
dediklərinə görə Baba Cəbrayıl seyid olmuş və bir zamanlar təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün bu
əraziyə pənah gətirmiş əshabələrdəndir.Türbədə 1993-cü ildə təmir-bərpa işləri aparılmışdır.
6.Seyid Əhməd ibn Kərim türbəsi(Maşxan kəndi). Türbəsi yerli əhəmiyyətli türbədir Astara
rayonunun Maşxan kəndi ərazisində yerləşir.Türbənin tikilmə tarixi 1472-ci ilə təsadüf
edir.Əsasən yerli və qonşu rayon sakinləri tərəfindən ziyarət olunur.Seyid Əhməd ibn Kərim
türbəsi formaca düzbucaqlıdır və bir giriş qapısı var.Türbənin qapısından içəri dəhliz(10 kv.metr)
yerləşir.Bu dəhlizdən sonra içəridəyə doğu getdikdə daha bir otaq var.Bu otağın içərisində isə
sahəsi 35 kv.metr olan bir qəbir yerləşir.Bu qəbirdə öz dövrünün ağır seyidlərindən sayılan Seyid
Əhməd adlı zat yatır.Türbənin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialındandır.Seyid Əhməd
adından göründüyü kimi peyqəmbər (s) nəslindən olmuşdur.Bu türbə son zamanlara qədər
dağılmış vəziyyətdə idi.Lakin 1990-cı ildə burada təmir-bərpa işləri aöparılmış və türbə
restavrasiya olunaraq yararlı hala salınmışdır.
7.Zoləzo piri(Burzbənd kəndi).Zoləzo türbəsi yerli əhəmiyyətli türbədir.Türbənin tikilmə tarixi
dəqiq məlum deyil.Bu türbə Astara rayonunun Burzbənd kənd qəbiristanlığı ərazisində
ərazisində yerləşir.Pir düzbucaqlı formada olmaqla
bütünlüklə taxta materialı ilə
hörülüb.Türbənin damı dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür.Türbənin içərisində,orta hissədə bir qəbir
var.Deyilənlərə görə burada dəfn olunan şəxs İranda yaşamış Şeyx Məhəmməd adlı
şəxsdir.Onun ərəb mənşəli olduğu və təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün buraya pənah gətirdiyi
söylənilir.Onun bu ərazilərə dəqiq gəlmə tarixi məlum deyil,ehtimal ki VIII əsrdə gəlmişdir.Lakin digər məlumatlara görə Şeyx Məhəmməd bu əraziyə 1000-1300 il bundan əvvəl
gəlmişdir.Abidənin sahəsi 4x5 metr,hündürlüyü isə 2,20 metrdir.Bu pir ərazisindəki
qəbiristanlığında Bobo Həmzənin övladlarından olan Şeyx Şəms dəfn olunmuşdur.O, böyük
kəramət sahibi olmuşdur.Şeyx Molla Babanın eyni adlı nəvəsi Şeyx Molla Babanın məzarı
“Şeyx Sultan Məhəmməd Zalani” (“Zoləzo”) qəbristanlığındadır.
135 il ömür sürmüş, beş övlad sahibi Şeyx Şəmsinin həm də yuxarıda adları çəkilən şeyxlərin
“əmisi
oğlu”
olduğunu
öyrəndim.
Fətullayev Sabirin atası Şeyx Molla Mirhəsəndən eşitdikləri bu yaxınlığı bir daha təsdiq edir. O,
1969-cu ildə olmuş bir əhvalatı belə xatırlayır: Ramazan bayramı idi. Ailəmizlə birlikdə
“Zoləzo” türbəsinə ziyarətə getmişdik. Yuxarı qəbristanlıqda təpənin üstündəki qəbri ziyarət
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etdikdən
sonra
atam
bizi
məzarın
ətrafına
toplayıb
dedi:
-Bu məzar böyük kəramət sahibi olan “əmioğlu”muz Şeyx Şəmsinindir.Atam Şeyx Molla Abbas
ömrünün son çağında vəsiyyət edib dedi ki, nə vaxt övladlarım hökumət işində çətinə düşərsə,
gəlsin Səlivəyə məzarımın başına.Qəbrimin sol tərəfində dayanıb dərdini, arzusunu desin. Mən
sizi eşidərəm. Əgər sizə qarşı haqsızlıq edilibsə, cəddim köməyiniz olar, qələbə qazanarsınız.
Birdən Səlivəyə gəlmək sizin üçün çətin olsa onda “Zoləzo” da bizim “əmioğlu”muz Şeyx
Şəmsinin məzarı başına gedin. Mənə danaşacaqlarınızı ona deyərsiniz. O, mənə çatdırar. Amma
məzar başında ağlamayasınız.Yoxsa göz yaşlarınız sizin üzünüzü görməyə imkan verməz.
Burzubənd kənd sakini Hidayətov Yədullanın19 verdiyi məlumata görə Şeyx Şəmsinin dörd
əmisi və özündən yaşca balaca olan Şeyx Lətif adlı qardaşı olub.Atası Şeyx Məhyəddin əvvəllər
Astara rayonun Ovələ kəndində yaşamış, sonra qardaşları ilə birğə qonşu Burzubənd kəndinə köç
etmişlər.250-300 il əvvəl bu ərazidə yaşayan tayfa ağsaqqalı Şeyx Şəmsi vəfat etdikdən sonra
qəbristanlığın yuxarı başında, təpənin üzərində qoyulan məzarı ziyarətgah kimi əhalinin inanc
yerinə çevrilmişdir.Qotur və qarayara xəstəliklərinə mübtəla olan şəxs Şeyxin məzarı başında
Allahdan imdad diləsə tezliklə şəfa tapar.Ən çox məzar başına gələnlər körpəsi yeni dünyaya
gəlmiş analardır. Hələ uşaqikən övladlarını ziyarətə gətirirlər ki, bir çox xəstəliklərdən Allahın
izni
ilə
ömür
boyu
hifz
olunsun.
1993-cü il 16 may tarixində Şeyxin nəslindən olanların köməyi ilə məzarın üzərində məqbərə
ucaldılıb. Məqbərə Şeyxin qəbri ilə yanaşı daha üç naməlum qəbrin də üstünü örtmüşdür.
Şeyx Şəmsi haqqında şifahi xalq rəvayətlərin birində deyilir ki, onun tayfa başçısı olduğu bir
zaman Ərəbistandan gəlmiş Hacı Canbaba adlı mömün bir dostu olur. Onlar kəramətdə birbirindən heç də geri qalmazmışlar. Hər ikisi Allahın onlara bəxş etdiyi kəramət nəticəsində
dünyanın bir çox elmlərinə və qeybdən bilmə qabiliyyətinə malik olublar. Bu kəramət sahibləri
haqda Allah bəndəsinin söylədiyi hər bir söz-söhbətdən onlar agah olarmış. Bütün bunlarla
yanaşı Şeyx Şəmsi həm də Allahın ona bəxş etdiyi kəramət nəticəsində hər gün sübh namazını
Kəbədə qılarmış. O, bununla həmişə öyünərmiş. Belə anlarda dostu Hacı Canbabanın ona doğru
olaraq
söylədiyi
məsləhətlərini
belə
eşitməzmiş.
Heç nə Allahdan gizli qalmadığı kimi, Şeyxin bu əməli də Tanrıya sirr deyildi. Günlərin bir günü
Şeyx Şəmsi Allah-Təala tərəfindən bu hərəkətinə görə cəzalanır. Onun hər gün Kəbəyə getmək
hikməti əlindən alınır. Hacı Canbabaya verilir. Böyük bir kəramətdən məhrum olan Şeyx Şəmsi
öz əməlindən ona xətər toxunduğunu başa düşür. Dərd-qəm çəkməyə başlayır. Ağlamaqdan
gözləri tutulur. Hacı Canbaba dostunun bu iztirablarına dözməyib köç edib uzaqlara, Arana
doğru gedir.
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Baba Həmzə nəslinin böyük kəramətə sahib digər bir övladı Şeyx Əbdülbağır Əfəndidir.
Əlihəsən Həmzəyev21 tərəfindən yaradılmış, babası Şeyx Əbdülbağır Əfəndinin Miki kəndində
fəaliyyət göstərən ev muzeyində olarkən
onu da öyrəndim ki, Şeyxə məxsus kitab və
əlyazmalar təkcə burada yox, həm də
Respublika Əlyazmalar Fondunda saxlanılır.
Astara rayonun Miki kəndində anadan
olmuş, İraqda çoxillik dini və dünyavi təhsil
almış, riyaziyyat, münəccimlik, ilahiyyat,
tarix və s. elmlərə dərindən bələd olan Şeyx
Əbdülbağır Əfəndi 85 yaşında (1851-1936cı ilin I yarısında) doğulduğu kənddə də
vəfat
etmişdir.22
Şeyxin vəsiyyətinə görə məzarı Miki kənd
qəbristanlığında
(“Baba
Məmməd
qəbristanlığında”) qoyulmuş və tezliklə ətraf
əhalinin ziyarətgahına çevrilmişdir.
8.Seyid
Cəmaləddin
piri(Pensər
kəndi).Seyid
Cəmaləddin piri yerli əhəmityətli pir.Bu pir LənkəranAstara şose yolunun üstündə (Butəsər) kənd
qəbiristanlığında
yerləşir.Bu türbə yerli camaat
tərəfindəın
“Seyid
Cəmalədiin
piri”
adlandırılır.Deyilənlərrə görə,burada çoxlu mərmər
başdaşıları var imiş ki,bunlar da 1918-ci ildə yanğın
nəticəsində tələf olmuşdur.1924-cü il məlumatına
görə,Seyid Camal türbəsi iki otaqdan ibarət
olmuşdur.Otaqlardan birində
Seyid camal dəfn
olunmuş,ikincisində isə iki qəbir daşı varmış.Sonradan köhnə abidənin yerinə bişmiş
kərpicdən,daxildən və xaicdən düzbucaqlı plana malik,təzə bir bina tikilmiş və içərisində
yerləşən taxta qutu içərisinə qoyulmuşdur.Türbənin içərisindəki dördbucaqlı mərmərdən qadına
məxsus başdaşı qoyulmuşdur.Ehtimallara görə baş sərkərdə Pir hüseynin hicri 811-ci (14081409) ildə vəfat etmiş qızı Xudavənd xatuna aid olduğunu söyləmək olar.Seyid Cəmaləddin
abidəsi dövrümüzə qədər qalmaqdadır.Bu abidə başqa tarixi sənədlərdən də məlum olduğuna
görə,Aynəzzəman Cəmaləddin Gillidir(yəni Gilanlıdır) və Butəsər mahalının Malvan
kəndindəndir.Beləki,O,Şeyx Səfi Ərədbilinin Şeyx Zahid adıyla tanınmış ustadı tacəddin
İbrahimin mürşidi olmuşdur.Seyid camal öz ömrünün çox hissəsini Astarada yaşayıb sufizmi
təbliğ etmiş və öz nəzəriyyəsini Şirvanda yaymaq üçün oğlu və müridi Seyid Sədullanı Bakıya
göndərmişdir.Bakıda ,içərişəhərdə sağlamlıq zonasınmın poliklinikasının yerləşdiyi yerləşdiyi
binanın baştağında bu barədə məlumat verən XIV-XV əsrə aid maraqlı kitabələr vardır.Seyid
Sədulla Bakıda qeyd olunan xeyriyyə cəmiyəti yaratmış və sufizmi Şirvan ərazisində yaymaq
işlərinə rəhbərlik etmişdir.Həyətə açılan baştağın üstündəki iki sətirlik ərəbcə nəsx xəttilə
yazılmış kitabənin məamunu belədir.“Bu xeyriyyə idarəsinin bina olunmasına peyqəmbərliyin
məşəli,risalətin tacı Seyid Sədulla əmr etmişdir”.Baştağda dah iki kitabə var.Sağ tərəfdəki
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kitabədə Quranın 33-cü ayəsi və altıncı surənin 90-cı ayəsi yazılmışdır.Sol tərəfdəki kitabədə
hədis yazılmışdır: “Peyqəmbər – ona salam olsun – dedi: Allaha inanalar ziyarət edilir və allah
onları pis işdən uzaqlaşdırır.”Kompleksdə,həyətə daxil olanda sağ və sol tərəfdə həyət boyu
otaqlar var.Bu otaqların bəziləri sonralar aparılan bərpa və təmir işləri zamanı əvvəlki görkəmini
dəyişməsinə baxmayaraq vaxtıilə mühüm sosial –iqtisadi mərkəzlərdən biri olmduğunu sübut
etmişdir.(Bax:Azərbaycan Məscidlərinin Ensiklopediyası.Bakı-2001.səh.28-31).
9.Şeyx Məhəmməd Dilimi türbəsi.Şeyx Məhəmməd Dilimi türbəasi yerli əhəmiyyətli türbədir və
yaranma tarixi - IX-XIII əsrlərə təsadüf edir.Buy türbə Şeyx Məhəmməd adlı bir ağır seyidin adı
ilə bağlıdır və əsasən yaxın kəndlərin əhalisi tərəfindən ziyarət olunur.
10.Şeyx Nəsrullah türbəsi.Şeyx Nəsurullah türbəsi
yerli əhəmiyyətli türbəsidir və Astara rayonunun
Sipyət kəndi yaxınlığında,Bakı-Astara əsas yolundan
təqribən 30 km,əhalinin yaşayış yerindən isə təqribən 4
km.aralıda yerləşir.Türbənin tarixi XIV-XV əsrlərə
təsadüf edir.Belə ki,bu ərazidə həmən dövrün görkəmli
və müdrik şəxsiyyətləri – Şeyx Nəsrullah,Şeyx Mir
Abbas,Şeyx Vəliəddininin qəbirləri yerləşir.Ziyarətgah
ərazisində yerləşən bulaqdan yuxarıda kiçik bir təpədə
məscidin
olması
söylənilir.”Şeyx
Nəsrullah”
ziyarətgahı ərazisində ağır çəkiyə malik namaz daşı var.Ziyarətə gələnlər bu daş üstündə namaz
qılırlar.Talış bölgəsində əfsanəvi səciyyə daşıyan gəlin daşları da bu ərazidə yerləşir.Şeyx Mir
Abbasın məzarı Mir Baba Həmzə və Şeyx Mir Ələmdən fərqli olaraq Şimali Azərbaycanda,
Astara rayonun Pəlikəş inzibati ərazisinə daxil olan, hal-hazırda heç kəsin yaşamadığı “Pü”
kəndinin ərazisində yerləşən Şeyx Nəsrulla ziyarətgahındadır.Minlərlə qəbri, bir hektardan çox
ərazisi, tamamilə müxtəlif növ qocaman ağaclarla örtülmüş bu ziyarətgahın iki əsas övliyası
yuxarıda adları çəkilən şeyxlərdir. Qəbristanlığın girəcəyində hər iki övliyanın qəbri üzərində
məqbərə
ucaldılıb.Şeyx
Mir
Abbas
həm
də
Şeyx
Nəsrullanın
əmisidir.
Sonsuz olan Şeyx Nəsrulla haqda öyrənə bildiklərimdən belə məlum oldu ki, o, özündən əvvəlki
şeyxlərdən kəramətdə heçdə geri qalmırmış. Şeyxlə bağlı xalq arasında yayılmış rəvayətlərin
birində deyilir ki, keçmişdə böyük nüfuz sahibi olan Abid adlı bir imkanlı şəxs ömrünün
sonlarında Həcc ziyarətinə getməyi qərara alır.Ziyarətə getməmişdən əvvəl İslam qanunlarına
uyğun hamı ilə halallaşır, uğurlu bir gündə Həcc ziyarətinə yola düşür.
Gün o gün olur ki, Həcc mərasimi başa çatır. Gecəni Kəbə ətrafında digər zəvvarlar kimi
keçirdən Abid yuxuda görür ki, ağsaqqal, uzun əbalı, nurani bir kişi ziyarətçilərə bir-bir deyir:
“Sənin ziyarətin qəbul olundu”, “sənin ziyarətin qəbul olundu”.Elə ki, gəlib ona çatdı – “sənin
ziyarətin qəbul olunmadı ”dedi və keçib yoluna davam etdi.Abid yuxudan ayılır. Səhər vətənə
qayıtmaq fikrindən daşınır.Düz bir il Ərəbistanda (Məkkə şəhərində) qalıb gələn Həcc
mövsümünü gözləyir.Onun yuxusu isə yenidən əvvəlki tək təkrar olunur. Aradan illər keçir
Abidin yeddinci Həcc ziyarətində yuxusuna girən nurani kişi onun Hacı olduğunu nəhayət ki,
ona söyləyir.Abid bu illər ərzində daha da qocaldığından çox uzaqlarda olan məmləkətinə
getməyə nə taqəti, nə də pulu qalmışdır.O, hamının tanıdığı, hörmətlə yanaşdığı bir üləmanın
yanına məsləhətə getməyi qərara alır.Başına gələn əhvalatı əvvəldən-axıra ona danışır.Onun
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Abidə rəhmi gəlir.Ona məsləhət görür ki, səhər sübh namazı vaxtından əvvəl Kəbənin qapısı
ağzına gəlib gözləsin.Yaşıl əbalı, alçaq boylu, belində “tvolə ğəyş” (“cökə ağacının qabığından
kəmər”) nişanələri olan bir şəxs hər gün beş vədə namazını qılmaq üçün sizin məmləkətdən
buraya gəlir.Çalış namaz vaxtı onu gözdən qaçırmayasan.Mənə söylədiklərini ona da danışarsan
və xahiş edərsən ki, sənə kömək etsin. Abid deyilən vaxtda yaşıl əbalı şəxsin gəlişini görəndə
çox sevinir.Dünən üləmanın dediyi bütün nişanələrini özündə daşıyan həmvətəninə yaxınlaşıb
başına gələn əhvalatı ona danışır. Sonda ondan xahiş edir ki, onu da özü ilə məmləkətinə aparsın.
Həmən şəxs əvvəl Abidə evinə dönmək üçün yol pulu təklif edir.Abid isə dönə-dönə ondan xahiş
edir ki,ona rəhm edib özü ilə məmləkətinə aparsın.Nəhayət,yaşıl əbalı şəxs razılıq verir.
Namazdan sonra Abid yaşıl əbalı şəxsin nişan verdiyi yerdə onunla görüşür.Həmin şəxs Abidə
deyir ki, ayaqlarını ayaqlarımın üzərinə qoy, belimi möhkəm qocaqla və gözlərini yum.Mən aç
deməyincə gözlərini açmayasan.Abid bütün deyilənlərə əməl edir.Bir azdan onun qulaqlarına səs
gəlir–aç gözlərini.Abid gözlərini açır.Bura Həcc ziyarətinə getməzdən əvvəl hər cümə günü
ziyarət etməyə və “Yasin” oxumağa gəldiyi “Səyd Cəmul” (“Seyid Camal”) türbəsi idi.Həmin
şəxsondansoruşur: -Buranıtanıyırsan? -Bəli. -Evinə gedə bilərsən? -Bəli. - Bax gör o gələnlər
kimdir?Abid arxaya baxdı, uzaqdan bir dəstə adam gəlirdi. Sonra yol-yoldaşına tərəf döndü.
Ancaq ona əvəzsiz yaxşılıq etmiş həmin şəxs yox idi. Dörd tərəfinə boylandı, amma yaşıl əbalı
şəxs qeyb olmuşdu.Abid vətəninə sağ-salamat gəldiyi üçün Allaha min dəfə şükür etdi.Daha
sonra
əzizləri
ilə
görüşmək
üçün
doğma
evinə
tələsdi.
Aradan aylar ötür.Həqiqətdə baş vermiş, lakin qeyri-adi görsənən bu hadisə hər tərəfə yayılır.
Sonra məlum olur ki, bütün bu nişanələrə malik olan şəxs böyük kəramət sahibi Şeyx
Nəsrulladır.Şeyxin bu qeyri-adi kəramətini təsdiqləyən ikinci bir rəvayətdə deyilir ki,bir dəfə
atası Şeyx Nəsrullanı yanına səsləyir,lakin səs verən olmur.İkinci dəfə səsləyir, yenə də səssəmir gəlmir.Ata oğlunu üçüncü dəfə səsləmək istəyərkən Şeyx Nəsrulla özünü qapıdan içəri
salır. Heç vaxt atası oğlunu iki dəfə çağırmazdı. Atasının bircə səsinə hay verərmiş. Ona görə də
ata oğlu ilə maraqlanır ki,nə üçün gecikdin.Şeyx Nəsrulla atasından üzür istəyib deyir:
-Ata, məni birinci dəfə səsləyəndə “Kəbə” də artıq namazımı qılıb qurtarmışdım.İkinci səsinizdə
yarı yoldaidim.Şeyxlə bağlı üçüncü rəvayətdə deyilir ki,Şeyx Nəsrulla dostları ilə bulaq başında
söhbət edirmiş.Onlar: “Öz kəramətini bizə göstər” deyə, ona sataşırlar. Şeyx təsbehini suya atır.
Şirhaşırla axan su təsbehi aparır. Şeyx,“Gedək təsbehimi evimin yanında olan bulaqdan
götürəcəyəm” deyib, onlarla bir yerdə gəlib təsbehi axar bulağın başında götürür”.11
Digər rəvayətə görə bir gün Nəmindən Şeyx Nəsrullanın qonağı gəlir.Şeyx sözarası qonağa
deyir:-Bugü nsizə elə bir yemək verərəm ki,heç yeməmiş olasız.Süfrəyə yemək gətirilir. Qonaq
görür
ki,bu
həmişə
yediyi
südlüaşdır.Ona
görə
də
deyir:
-Şeyx,bəs deyirdin ki, heç yemədiyiniz yemək verəcəyəm?Bu ki, südlüaşdır.
Şeyx
deyir:-Doğrudan
da
siz
beləsini
ömründə
yeməmisiniz.
Sonra pəncərəsinin pərdəsini çəkib, evin tinində “Küjqo” (“Maral”) sağan arvadını qonağa
göstərir.Qonaq
başa
düşür
ki,Şeyx
verdiyi
vədə
əməl
edib.
İstər Cənubi Azərbaycanda (Ərdəbil ostanlığında), istərsə də Şimali Azərbaycanda (Astara
rayonunda) Şeyx Nəsrullanın nə atasının adını, nə də onun haqqında yuxarıda verilən
rəvayətlərdən
savayı
heç
bir
məlumat
əldə
edə
bimədim.
Mir Baba Həmzənin övladlarından Şeyx Müstəfir, Şeyx Exsan, şeyx Molla Babanın adlarını
tədqiqat apardığım ərazidə tanıyanlar çoxdur. Lakin adlarını çəkdiyim bu üç Şeyxin həyatı
barədə
heç
kimdəm
əlavə
bir
məlumat
öyrənə
bilmədim.
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Səbəb budur ki, XX əsrin əvvəllərində (1920 - 1938-ci illər) onlardan bəhs edən şəcərələr dövlət
məmurları
(“NKVD”)
tərəfindən
aparılmışdır.
Bununla belə Məmmədova Xanımnisanın14 verdiyi məlumatdan belə aydın oldu ki, yuxarıda adı
çəkilən Şeyx Molla Babanın eyni adlı nəvəsi Şeyx Molla Babanın məzarı Astara rayonun Kijəbə
qəsəbəsinin Burzubənd kəndi ərazisində yerləşən “Şeyx Sultan Məhəmməd Zalani” (“Zoləzo”)
qəbristanlığındadır.Adı çəkilən sonuncu Şeyxin oğlu Şeyx Molla Kamal Əfəndinin məzarı isə
qonşu Səlivə kənd qəbristanlığındadır.Şeyx Molla Kamal Əfəndi adından göründüyü kimi
Şeyxlər nəslinin dərin təhsil görmüş nümayəndələrindəndir.O, çoxillik təhsilini Kürdüstanda
(İraqda) almışdır.Eyni zamanda Şeyx İlahi vergisinə, qeybdən bilmə kəramətinə malik
olmuşdur.Şəkil.Şeyx Nəsrulla və Şeyx Abbasın türbəsi.(Sim kəndi)
11.Bobo(Baba) Rəsul türbəsi.Baba Rəsul türbəsi yerli
əhəmiyyətli türbədir və yaranma tarixi - IX-XIII əsrlərə
təsadüf edir.Rayon mərkəzindən 30-km aralıqda ucqar
dağ kəndində yerləşən bu ziyarətgaha yolların
çətin olmasına
baxmayaraq,
bütün
bölgələrdən
gələnlərin ardı-arası kəsilmir.Azərbaycanın ən məşhur
ziyarətgahlarından biridir.Buraya Azərbaycanın hər
yerindən ziyarətgaha gələnlər olur."Baba Rəsul" XIV
əsrdə yaşamış bir şəxsiyyət olmuşdur.Tarixdə, yazılı
mənbələrdə
Baba
Rəsulun 1400
–
cü
ildə yaşadığını
göstərən
qeydlər
vardır.Astarada Toradi və Nişunu kəndlərinin ətrafında yerləşən yalın qayaları, gəlin daşları seyr
etmək adamda qəribə təəssüratlar yaradır.Bəzi yerli və yaşlı sakinlərin dediyinə görə gəlin
daşları adı zalım əjdahanın toy məclisinin bütün üzvlərini daşa döndərməsi haqqında əfsanə ilə
bağlıdır.Əcaib qayalardan biri yırtıcı başına bənzəyən formasına görə toy karvanının bütün
üzvlərini daşa çevirdiyi güman edilən əjdahanın adını alıb.Ehtimal olunur ki, gəlin daşlarının bu
adı alması qədim zamanlarda icra edilən ayinlərin əks sədasıdır.Bu türbə Baba Rəsul adlı bir ağır
seyidin adı ilə bağlıdır və əsasən yaxın kəndlərin əhalisi tərəfindən ziyarət olunur. Rəvayət
edildiyinə görə Teymurləng(Orta Asiyada iri feodal hakimi olmuş) öz qoşunu ilə Turədi
kəndindən bir neçə kilometr aralıqada yerləşən"Bİ"yaylağında dincəlirmiş.O,həmişə
özünəməxsus Şahin quşunu pərvazlandırmaqdan böyük həzz alırmış.Bir dəfə quş Baba Rəsulun
toyuq-cücəsindən aparmaq istəyəndə kamil şəxsiyyət onu tutub saxlayır.Xəbər Teymurləngə
çatır.O,qəzəblənmiş halda cəlladı onun üstünə yollayır.Lakin əlində qılıncı daşa dönmüş
kimi,yerə sərildiyini görürlər.Bu xəbəri Teymurləngə çatdırıldıqdan sonra qəzəbli halda
özü Baba Rəsulun yanına gəlir.Möcüzədən sarsılaraq,bağışlanmasını xahiş edir.Bu kimi
ziyarətgahlarımızı ziyarət etmək həm tarixi yada salmaq, həm ruhi, mənəvi paklaşmaq,
təmizlənmək, həm də müqəddəs insanların var olmasında Allahın əzəmətinin olduğunun
göstəricisidir.Allah Rəhmət Etsin!!!.Şəkil.Baba(Bobo) Rəsul türbəsi.
12.Baba Misi türbəsi -Baba Misi türbəsi yerli əhəmiyyətli türbədir və yaranma tarixi - IX-XIII
əsrlərə təsadüf edir.Bu türbə Baba Misi adlı bir ağır seyidin adı ilə bağlıdır və əsasən yaxın
kəndlərin əhalisi tərəfindən ziyarət olunur.
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13.Baba Məhəmməd türbəsi.- Baba Məhəmməd türbəsi yerli əhəmiyyətli türbədir və yaranma
tarixi - IX-XIII əsrlərə təsadüf edir.Bu türbə Baba Məhəmməd adlı bir ağır seyidin adı ilə
bağlıdır və əsasən yaxın kəndlərin əhalisi tərəfindən ziyarət olunur.
14.Qırx Övliya türbəsi.Qırx Övliya türbəsi yerli əhəmiyyətli türbədir və yaranma tarixi - IXXIII əsrlərə təsadüf edir.Bu türbə Qırx Övliya ilə bağlıdır və əsasən yaxın kəndlərin əhalisi
tərəfindən ziyarət olunur.
15. Xudavənd Xatun türbəsi.Xudavəndə Xatun türbəsi yerli əhəmiyyətli türbədir və yaranma
tarixi - IX-XIII əsrlərə təsadüf edir
16.Gəzəndaş türbəsi(Ərçivan qəsəbəsi).Qəzəndaş türbəsi yerli əhəmiyyətli türbədir və Astara
rayonunun ərçivan qəsəbəsində yerləşir.Türbənin yaranma tarixi - IX-XIII əsrlərə təsadüf edir.
17.Piri Sobo salo türbəsi.Piri Sobo Salo türbəsi yerli əhəmiyyətlidir və Astara rayonunun Kijəbə
qəsəbəsi ərazisində yerləşir.Türbənin tikilmə tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir və əsasən yerli
sakinlər tərəfindən ziyarət olunur.
18.Kanə hi(Köhnə bağ)(Sım kəndi) türbəsi.Kanə hi türbəsi yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və
Astara
rayonunun
Sım
kəndi
ərazisində
yerləşir.
“Kanə-hi” ziyarətgahı XVII əsr və ondan sonrakı dövrlərdə kəndə gələn Səfəvi şeyxlərinin nəsli
və Baba Həmzənin övladlarının adı ilə bağlıdır.Tarixin yadigarı olan Sım kəndi şeyxlər dövründə
(XVII - XX əsrin ilk illəri) yenidən inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. İslam dinini yayan ,
təbliğ edən Sım şeyxləri dövrünün tarixi şəxsiyyətlərindən biri olan, “XIII yüz ildə monqolların
işğal etdikləri ərazidə (Azərbaycanın Ərdəbil mahalında) kortəbii sufi-dərviş ordenlərinFdən
birinin banisi, ordenin və şeyxlər sülaləsinin adı müqəddəs sayılan Şeyx Səfiəddin İshaq əlMusəvi-əl-Ərdəbillinin (1252-1334)”2 nəsli ilə bağlı meydana gəlmişdir.“Kanə-hi”
ziyarətgahında Şeyx Saleh,Şeyx Molla Fərəc Əfəndi ilə yanaşı daha iki qardaşı Şeyx Məmmədlə,
Şeyx Sovqat uyuyur. Şeyx Molla Fərəcin iki nəvəsi, Şeyx Məmmədağa və Şeyx Molla
Əzizağanın da məzarı bu qəbristanlıqdadır.Digər iki nəvəsi,Şeyx Hafis ikinci dünya
müharibəsində həlak olmuş. Şeyx Molla Mirhəsən isə 2003-cü ildə 22 yanvarda dünyasını
dəyişmişdir. Şeyx Molla Mirhəsən yarım əsrdən artıq yaşadığı Kijəbə qəsəbəsindəki Sultan Şeyx
Məhəmməd
Zalani
ziyarətgahında
dəfn
olunmuşdur.
Şeyx Molla Fərəc Əfəndinin dörd oğlu Şeyx İsa, Şeyx Musa, Hacı Şeyx Əhməd və Şeyx Molla
Abbas Səlivə kənd qəbristanlığında dəfn olunmuşlar.
19.Şeyx Mir Abbas türbəsi.(Sm kəndi).Şeyx Mir Abbas
türbəsi yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və Astara
rayonunun Sım kəndində olan “kanə hi” adlı qədim
qəbiristanlıqda yerləşir.Şeyx Abbas Bobo Həmzənin
oğludur.Şeyx Mir Abbasın məzarı Mir Baba Həmzə və
Şeyx Mir Ələmdən fərqli olaraq Şimali Azərbaycanda,
Astara rayonun Pəlikəş inzibati ərazisinə daxil olan, halhazırda heç kəsin yaşamadığı “Pü” kəndinin ərazisində
yerləşən Şeyx Nəsrulla ziyarətgahındadır.Minlərlə qəbri,
bir hektardan çox ərazisi, tamamilə müxtəlif növ
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qocaman ağaclarla örtülmüş bu ziyarətgahın iki əsas övliyası yuxarıda adları çəkilən şeyxlərdir.
Qəbristanlığın girəcəyində hər iki övliyanın qəbri üzərində məqbərə ucaldılıb.Şeyx Mir Abbas
həm də Şeyx Nəsrullanəmisidir. Bu nəslin nümayəndəsi olan Şeyx Abbasın (Bax şəcərə-1)
həyatı əsasən Astara rayonunun Sım kəndində keçib. Hələ Şeyx Mir Abbasın dövründə Pəlikəş
inzibati ərazisi, xüsusən “Pü” kəndi və onun ətrafı uzun illər Şeyxlərin yaylağı olması ətraf
ərazilərdə heç kimə sirr deyildir. Onların Sım kəndində daimi məskunlaşması isə Şeyx Abbasın
və onun övladlarının adı ilə bağlıdır. Digər nəslin nümayəndələrindən fərqli olaraq Şeyx Abbasın
adı əhalinin iqtisadiyyatı ilə bağlı daha çox səslənir.Sımın mərkəzində Şeyx Abbas əhalinin
tələbatını nəzərə alaraq əvvəl bir su dəyirmanı tikdirib. Bu dəyirmanda dörd oğlu növbə ilə şərik
işləyib. Sonra kəndin müxtəlif yerlərində hər oğlu üçün bir su dəyirmanı inşa etdirib. Sımda isə,
ümumiyyətlə, yeddi belə su dəyirmanının fəaliyyət göstərməsi ətraf əhaliyə məlumdur. Son
dövrlərədək həmin dəyirmanlardan ikisi, hal-hazırda isə biri əhalinin istifadəsindədir. Əvvəlki
dövrlərdə fəaliyyət göstərən su dəyirmanlarından ikisinin yeri indi belə adlanır: “penə üsyo
həmo” (“Yuxarı dəyirman hamarlığı”) və “Jinə üsyo həmo” (“Aşağı dəyirman hamarlığı”). Bu
gün fəaliyyət göstərən su dəyirmanı “Jinə üsyo həmo”nun 50 metrliyindədir.
Şeyx Abbasın XVIII əsrin sonunda inşa etdirdiyi su dəyirmanının qalıqları (daş çarxlar) hələ də
kənd
ərazisinin
müxtəlif
yerlərində
açıq
səma
altında
qalmaqdadır.
Sım kənd sakini Abbasov İskəndərin16 verdiyi məlumata görə bir gün (XIX əsrin II yarısı)
“Şindoni ğalə”nin ətəyindəki otlaqda ot biçən yeddi-səkkiz Sım sakini onlarla bir yerdə işləyən
Şeyx Molla Fərəc Əfəndi qardaşı Şeyx Salehin kəramətindən həmkəndlilərini agah etmək üçün
qardaşına üz tutub çiçəklərin üstündə uçuşan arılardan birini göstərib soruşur:
-Şeyx,
deyə
bilərsən
bu
bizim
hansı
pətəyin
arısıdır?
Şeyx
deyir:-Allahın
köməkliyi
ilə
deyə
bilərəm.
Sonra göstərilən arının ayaqlarına nazik bir sap bağlayıb, onun hansı arı pətəyindən olduğunu
söyləyib arını buraxır.Həqiqətən da otlaqdan qayıdan biçinçilər Şeyx Salehin nişan verdiyi arı
pətəyinin yanına gələndə, ayağına sap bağlanmış arını pətəyin qabağında uçuşan görürlər.
Şeyx Abbasın kiçik oğlu Şeyx Molla Fərəc Əfəndi də dövrünün təhsil almış şeyxlərindən biri
olub.O,Ərdəbildə
(İran
İslam
Respublikasında)
ilk
təhsilini
almışdır.
Şeyx Molla Fərəcin 90 yaşlı nəvəsi Şeyx Molla Mirhəsən (Bax şəcərə-I) söylədiklərindən belə
məlum oldu ki, 4-5 yaşlarında olarkən babası onu dizi üstə oturdub, başına əl sürtüb əzizləyər,
oxuduğu “Fatihə”, “İxlas” və sair Quran sürələrini əzbərləyib, təkrarlamağı tapşıraramış.
Şeyx Molla Mirhəsən babası haqqında el içində geniş yayılan, anası Şərabanu xanımdan
dəfələrlə
eşitdiyi
bir
hadisəni
xatırlayaraq
deyir:
-Bir dəfə Ərdəbildə qonaq olarkən, gənc Şeyx namaz qıldıqdan sonra ev sahibindən icazə alıb,
qurani Kərimin mübarək surələrindən birini Allah yolunda oxumağa başlayır. Oxuyub
qurtardıqdan sonra əlindəki “Müqəddəs kitab”ı hələ yerinə qoymamış eşidir ki, ev sahibəsi
nadinclik
edən
bir
uşağına
acıqlanıb
deyir:
-Oğlum, dinc otur. Qonağımız “Yasin”in qol-qıçını necə sındırdısa, mən də sənin qol-qıçını eləcə
sındıraram. Bu deyilənləri eşidən cavan Şeyx ev sahibəsinin eyhamından başa düşür ki, “Yasin”i
yaxşı oxumayıb.O, heç bir söz demədən bir gün sonra Sıma qayıdır.Bir müddət sonra isə
evdəkilərlə xudafizləşib “Kürdüstan”a təhsil almağa gedir.Şeyx Molla Fərəc 25 il dini və
dünyavi təhsil aldıqdan sonra,Əfəndi dini rütbəsi ilə doğma kəndinə dönür.
Digər bir rəvayətə görə isə ilk təhsilini Ərdəbildə alan gənc Şeyx “Kürdüstan”a gedir ki, imtahan
verib, tam dini biliyə sahib olmaq barədə ruhani məktəbindən bir sənəd alsın. İraqda qonaq
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olduğu evdə namaz qılıb, sonra ev sahibəsindən “Yasin”i17 oxumağa icazə alır.Oxuyub
qurtarandan
sonra
eşidir
ki,ev
sahibəsi
nadinclik
edən
oğluna
deyir:
-Oğlum dinc otur.Əgər dinc qalmasan qonağımız “Yasin”in qol-qıçını necə bağladısa, mən də
sənin qol-qıçını eləcə bağlayaram.Gənc şeyx ev sahibəsinin eyhamlarından başa düşür ki, onun
hələ öyrənməli olduğu çox şey var.Daha nə səbəbdən gəldiyinin üstünü açmır.
Məktəbə də gedərkən imtahan verməyə yox, elm öyrənmək üçün gəlməsini deyib, düz 25 ildən
sonra tam təhsilini başa vurub vətəninə dönür. Doğma kəndinə qayıtdıqdan sonra, evlərinin
yaxınlığında, “Şeyx Abdulla” türbəsinin bir-neçə metrliyində məscid tikdirir (sonradan bərpa
olunan məscid indi əhalinin istifadəsindədir) və ətraf kəndlərdən yanına gələn yüzlərlə şagirdinə
din və şəriət haqqında biliklər öyrədir.Firdovsinin “Şahnamə”, Sədinin “Gülüstan” və “Bostan”,
Nizami Gəncəvinin və Məhəmməd Füzulinin divanlarından dərs demişdir.Pəlikəşdən Molla Nafe
Əfəndi, Təngərüd kəndindən Mir Yəhya,Piyəkənərüd kəndindən Molla Əmir, Gilgün1kəndindən
Şeyx Molla Osman Şeyx Fətulla oğlu və s. öz dövrünün dini biliciləri Şeyx Molla Fərəc
Əfəndinin məktəbində təhsil almışlar.Şeyx Molla Fərəc Əfəndi 107 yaşında (1915-ci ildə), həyat
yoldaşı Şinənoz xanım isə XX əsrin ilk illərində Sım kəndində dünyasını dəyişmişlər.
20.Arta ocağı(Arta kəndi).Arta ocağı yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və Astara rayonu Artupa
kəndi ərazisində yerləşir.Burada iri nil ağacları var.Bu müqəddəs ocağın üstündə maüxtəlif
diləklərinə çatmış insanlar tərəfindən həmişə qurbanlar kəsilir.Az ziyarət olunan ocaqlardandır.

8.Məscidlər(33 ədəd).
№

Şəhər, qəsəbə,
kənd

Məscidin adı

1.

Astara şəhəri,
Qum küçəsi,
157

Astara şəhər
221m2 200
"Qum" məscidi nəfər

Əhali tərəfindən
1898-ci ildə

2.

Astara şəhəri

“Stansiya”
məscidi

Məscidin
sahəsi (m2) və
tutumu (nəfər)

“İmam
Zaman”
məscidi
“Məhəmməd
Hənəfiyyə”
məscidi

197,2 m2,
150 nəfər

Xeyriyyəçi Hacı
Həsən Salmanov
tərəfindən
XIX əsr
Əhali tərəfindən,
1998-ci il

180 m2
200 nəfər

Əhali tərəfindən
XIX əsr

Qəsəbə
məscidi

207 m2,

Xeyriyyəçi İsayev
Fizuli Həbib oğlu
tərəfindən
2004-cü il

240 m2,
200 nəfər

3.

Astara şəhəri

4.

Ərçivan
qəsəbəsi

5.

Kijəbə qəsəbəsi

Kim tərəfindən
və nə vaxt
tikilmişdir

200 nəfər
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16. Şiyəkəran
kəndi
17. Şahağac kəndi

Kənd məscidi

18. Alaşa kəndi

Kənd məscidi

102 m2,
90 nəfər

19. Hamoşam
kəndi

Kənd məscidi

20 m2
30 nəfər

Əhali tərəfindən
1907-ci il
Əhali tərəfindən
1999-cu il
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı tərəfindən,1997-ci il
Əhali tərəfindən
1998-ci
Əhali tərəfindən
1989-cu il
Əhali tərəfindən
1905-ci
Əhali tərəfindən
1904-cü il
Əhali tərəfindən
1900-cü il
Əhali tərəfindən
1998-ci il
Əhali tərəfindən
1900-cü il
Əhali tərəfindən
1906-cı il
Mirəhməd xan
Talışxanov tərəfindən,1901-ci il
Xeyriyyəçi
Nəhmətov Abdulla
Şahpələng tərəfindən2001-ci il
Əhali tərəfindən
1923-cü il

20. Toradi kəndi

Kənd məscidi

21. Miki kəndi

“Şeyx
Əbdülbağır”
məscidi
Siyəkü kənd
məscidi

20 m2,
30 nəfər
50 m2
40 nəfər

Əhali tərəfindən
1997-ci il
Əhali tərəfindən
1984-cü il

252 m2 240
nəfər

Əhali tərəfindən
1900-cü ildə

174 m2 180
nəfər

Əhali tərəfindən
1890-cı ildə

24. Astara rayon
Sığaloni kəndi

Vaqo kənd
“Cümə”
məscidi
Sığaloni kənd
məscidi

170 m2 150
nəfər

Xeyriyyəçi Xanağa Qurbanov tərəfindən 1996-cı il

25. Astara rayon

Pensər kəndi

240 m2 200

Hacı Teymur tə-

6.

Kakalos kəndi

Cümə məscidi

7.

Lovayın kəndi

Kənd məscidi

8.

Vəznəş kəndi

Kənd məscidi

9.

Təngərüd kəndi “Həzrət Əli“
məscidi
Rudəkənar
Kənd məscidi
kəndi
Qapıçıməhəllə Kənd məscidi
kəndi
Seləkəran
Kənd məscidi
kəndi
Səncərədi
Kənd məscidi
kəndi
Balaca
Kənd məscidi
Şahağac kəndi
Şuvi kəndi
Kənd məscidi

10.
11.
12.
13.
14.
15.

22. Astara rayon
Siyəkü kəndi
23. Astara rayon
Vaqo kəndi

Kənd məscidi

194 m2,
200 nəfər
152 m2,
150 nəfər
90,3 m2,
80 nəfər
280 m2,
200 nəfər
81,2 m2,
75 nəfər
88,2 m2,
80 nəfər
60 m2,
50 nəfər
153 m2,
180 nəfər
214 m2,
200 nəfər
101 m2,
95 nəfər
100 m2,
95 nəfər
288 m2,
200 nəfər
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"Hacı Teymur
Cümə”
məscidi
Pensər kəndi
"Cümə"
məscidi

nəfər

rəfindən
ildə

240 m2 200
nəfər

Hacı Canbaxış
tərəfindən
1892-ci ildə

27. Astara rayon
Sım kəndi

Sım kənd
məscidi

40 m2
nəfər

Əhali tərəfindən,
1905-ci ildə

28. Astara şəhəri,
H.Əliyev
prospekti, 204
29. Astara rayon
Məscidməhəllə
kəndi

Giləkəran kənd 181,8 m2 150
məscidi
nəfər

Əhali tərəfindən
1905-ci ildə

Məscidməhəllə
kənd məscidi

105,1 m2 120
nəfər

Molla Hacı Məhəmməd tərəfindən 1903-cü ildə

30. Astara rayon
Suparibağ
kəndi
31. Astara rayon
Artupa kəndi

Suparibağ
kənd məscidi

100,5 m2 90
nəfər

Əhali tərəfindən
1906-cı ildə

Artupa kənd
məscidi

105 m2 120
nəfər

Əhali tərəfindən
1907-ci ildə

32. Astara rayon
Maşxan kəndi

Maşxan kənd
məscidi

153 m2 150
nəfər

Əhali tərəfindən
1905-ci ildə

Pensər kəndi

26. Astara rayon
Pensər kəndi

30

1896-cı

Astara məscidləri – 34 ədəd
1.Astara şəhəri “Qum”məscidi.Astara şəhər
Qum məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və məscid Astara şəhəri Qum küçəsi №157də yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi hicri-qəməri
1325-ci ildə yəni,miladi 1898-ci ilə (XIX
əsrətəsadüf
edir.Həyətyanı
sahəsi
1200
kv,metr,kişilər üçün nəzərdə tutulmuş ibadət
zalının sahəsi iki hissədən ibarət olub ,hər
birinin ayrı-ayrılıqda sahəsi 7x4 metrdir.Astara
şəhəri Qum məscidinin əsas binası bişmiş
kərpiclərdən inşa olunub.İçərisi qum,siment
məhlulu ilə suvanıb və əhənglə ağardılıb.Tavanı
taxta və fanerlə örtülüb.Məscidin döəməsindən
tavana qədər 5,5 metr,mehrabın hündürlüyü 4,5 metrdir.Minbəri taxtadandır və 5 pillədən
ibarətdir.Məscidin ibadət zalında beş tağvari pəncərə qoyulub Əsas giriş qapısının üstündə daş
kitabə həkk olunub.Belə ki,bu kitabədə məscidin inşa tarixi qeyd edilib.Orda bu sözlər
yazılıb:“Məscid hicri-qəməri tarixi ilə 1325-ci il Cəmadi Əl-axər ayında tikilib”.Məscidin
həyətində yardımçı otaqlar tikilmişdir və məscidin dam örtüyü qırmızı kirəmitdəndir.Bundan
əlavə məscidin güldəstə formasında olan günbəzi səkkizgüşəli olub ,şəbəkələrlə
işlənilmişdir.Həyətyanı sahə asfaltla döşənilib.Məscid binası onun yerləşdiyi küçə camaatının
vəsaiti hesabına tikilib.Bundan əlavə onun tikintisinə H.Z.Tağıyevin maddi yardım göstərdiyi
qeyd olunur.Sovetlər dönəmində bu məscid bağlanmış və bir çox məscidlər kimi öz fəaliyyətini
178

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
dayandırmışdır.1992-ci ildə burada təmir işləri bərpa işləri aparılıb.Məscid Astara şəhəri Qum
küçəsində yerləşir.(Bax: Azərbaycan respublikası Məscidlər Ensiklopediyası).Məscidin sahəsi
221 kv.m,tutumu isə 200 nəfərdir.Abidənin invertar nömrəsi 4114,sistem kodu isə AJA003913dür.Şəkil.Astara şəhər “Qum” məscidi.
2.Astara şəhər”stansiya”) məscidi.Astara şəhər məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və məscidin
tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscidin ölçüsü 240 kv.metr və tutumu isə 200
nəfərdir.Məscid Astara şəhəri ərazisində yerləşir.Bu məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Astara
şəhəri ərazisində yerləşir.Məscid yerli sakinlərin və ağsaqqallarının təşəbbüsü ilə
tikilmişdir.Astra şəhər “stansiya” məscidi qırmızı kərpicdən tikilmişdir.Məscidin sahəsi
300kv.metr,uzunluğu 20 metr,eni isə 12 metrdir.Bu məscid Astara rayonunun
yaxşı
məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki qapı və beş ensiz,hündür
pəncərələr
vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr
tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq
məqsədilə
beş sütun
yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə
boya
sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O
şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Məscidin döşəməsi
torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından
,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar
görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş
taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2 metrdir.
3.Astara şəhər “İmam Zaman ağa” məscidi.Astara şəhər “İmam Zaman ağa” məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Astara şəhərində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi XIX əsrə
təsadüf edir və məscid kənd sakini xeyriyyəçi Hacı Həsən Salmanov tərəfindən tikilmişdir və
Astara şəhəri ərazisində yerləşir.Məscid yerli Astra şəhər “stansiya” məscidi qırmızı kərpicdən
tikilmişdir.Məscidin sahəsi 200kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12 metrdir.Bu məscid Astara
rayonunun yaxşı məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki qapı və beş ensiz,hündür
pəncərələr vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr
tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq
məqsədilə
beş sütun
yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə
boya
sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O
şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Məscidin döşəməsi
torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından
,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar
görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş
taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2,5 metrdir.
4.Artupa kənd məscidi.Artupa kənd məscidi yerli əhəmiy-yətli memarlıq abidəsidir.Məscidin
tikilmə tarixi hicri-qəməri təqvimi ilə 1303-cü ilə təsadüf ediryəni 1907cü ildə tikilmişdir.
Həyətyanı sahəsi 500 kv.metr,iç sahəsi 6,5x18-dir.Düzbucaqlı formada olan bu məscid qırmızı
kərpicdən tikilib və divarlarının qalınlığıə 0,60 metrdir.Məscidin üç qapısı və altı pəncərəsi var
və qapı-pənəcərələri tağvari formadadır.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta ilə işlənib və
mehrab bişmiş kərpiclə işləniv.Minbır taxtadan olmaqla beşplləlidir.Damı kirəmitlə
örtülüb.Günbəzin hündürlüyü 2,5 metrdir və dörd güşəyə malikdir.Onun üst hissəsi kirəmitlə
işlənib.Məscidin qadınlar şöbəsi iki mərtəbəlidir.Hər bir mərtəbənin sahəsi 6,5x4 metrdir.Birinci
və ikinci mər-təbə arasındakı arakəsmə taxtadandır.Şöbənin tavanı 3 taxta sü-tun üzərində
dayanır.Artupa kənd məscidi camaatın şəxsi vəsaiti hesabına tikilib və sovetlər dönəmində anbar
kimi istifadə olunub.1989-1990-cı illərdə təmir zamanı məscidin dam örtüyü tamamilə
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dəyişdirilib.Artupa məscidinin sahəsi 105 kv metr və tutumu isə 120 nəfərdir.Məscidin invertar
nömrəsi 4127,sisitem kodu isə AJA003926-dır.
5.Alaşa kənd məscidi.Alaşa kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Astara rayonunun Alaşla
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi 102 kv.metr,tutumu isə 90 məfərdir və məscid kənd
sakini xeyriyyəçi Nəhmətov Abdulla Şahpələng tərəfindən 2001-ci ildə tikilmişdir.Məscid qırmızı
kərpicdən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 200kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12 metrdir.Bu məscid
Astara rayonunun yaxşı məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki qapı və beş ensiz,hündür
pəncərələr vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr
tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq
məqsədilə
beş sütun
yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə
boya
sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O
şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Məscidin döşəməsi
torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından
,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar
görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş
taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2,5 metrdir.
6.Bala Şahağac məscidi.Bala Şahağac məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Astara rayonunun
Bala
Şahağac
kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi 1992-ci ildə
əhali tərəfindən tikilmiş və Təngərüd
kəndindəki
hz.Əli
məscidinə
bənzəyir.Məscidin iç sahəsi 21x8 metr,sahəsi
214 kv.metr,tutumu isə 200 nəfərdir.Məscid
formaca düzbucaqlıdır və əsasən bişmiş
qırmızı kərpiclə,qismən
mişar daşı ilə
tikilib.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə
taxtadandır.Məscidin iki qapısı və üç pəncərəsi
var.Qapılar və pəncərələr tağvari formalıdır və
taxtadan düzəldilib.Məscidin damı dəmir
təbəqə ilə örtülüb.Məscidin sağ və sol tərəfində 2 minarə tikilib.Minarələr (hündürlüyü 13 metr)
forma etibarı ilə dairəvidir.Minarələrin üstü dəmir təbəqəsi ilə işlənib və minarəyə çıxış ibadət
zalındandır.Şəkil.Bala Şahağac kənd məscidi.

7.Ərçivan qəsəbəsi”Məhəmməd Hənəfiyyə”
məscidi-I.Məhəmmdə Hənəfiyyə məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Astara
rayonunun Ərçivan qəsəbəsi
ərazisində
yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi XIV əsrə aiddir
və bu məscidin yaşı 500 ildən çoxdur.Kənd
sakinlərinin sözlərinə görə məscidin əsası 1499cu ildə qoyulmuşdur.Belə ki,onun divarları
bişmiş
kərpicdən
hörülmüş,tavanı
isə
taxtadandır.Sonralalr dağıntılara məruz qalmış
bu tarixi abidənin özülü üzərində yeni məscid
tikilib.Məscidin tikilməsində diqqət cəlb edən
amillərdən biri də odur ki,bu ibadətgah qiblə
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səmtinə deyil,qiblənin əks istiqamətdə qaılıb.İç sahəsi 22x6 metrdir və divarları isə bişmiş
kərpiclə hörülüb.Məscid kişilərin və qadınların ayrıca ibadət etməsi məqsədilə iki hissədən
ibarətdir.Qadınlar olan hissə ikimərtəbəlidir.Binanın dam hissəsində azan vermək üçün 7 pilləli
ağac materialdan minarə tikilib..Əvvəllər məscid iki mərtəbədən ibarət olub.Məscidin döşəməsi
qırmızı kərpic,tavanı isə taxtadandır.Mehrabı sadə formaya malik olub hündürlü-yü 3
metrdir.Minbər 1984-1985-ci illərdə düzəldilib.Məscidin həyətində Hüseyniyyə binası da(16x5
metr)yerləşib.Tarixi məlumatlara görə şah İsmayıl Xətai Şirvana yürüşü zamanı burdan
keçərkən bu məsciddə namaz qılıb.Səfəvilər dövlətinin banisi ,balaca İsmayıl Ağqoyunlu sultanı
Rüstəm Mirzənin təqiblərindən qorunmaq üçün 6 il Lahicanda ya-şayıb,1499-cu ilin
avqustunda isə tərəfdarları ilə Astara rayonunun Ərçivan kəndinə gələrək 1499-1500-cü ilin
qışını burada keçirib.Sovetlər dövründə anbar,hal-hazırda məscidin axundunun oturduğu otaq isə
kitabxana kimi istifadə olunub.Hüseyniyyə binası isə anbar və kitabxana kimi də istifadə
olunub.1990-cı ilə qədər məsciddə bərpa işləri aparılmışdır.Bundan sonra məscid və hüseyniyyə
fəaliyyətə başlamışdır.Hazırda Məhəmməd Hənəfiyyə məscidi XIX əsr memarlıq abidəsi kimi
dövlət qeydiyyatına alınıb və qorunur.Məscidin sahəsi 180 kv.metr,tutumu isə 200
nəfərdir.Abidənin invertar nömrəsi 4117,sistem kodu isə AJA003916-dır.Şəkil.Hənəfiyyə
məscidi.Astara rayonu Ərçivan qəsəbəsi.
8.Ərçivan qəsəbə məscidi- II.Ərçivan kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və məscid Astara
rayonu-nun Ərçivan kəndinin qəbiristanlığı ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi dəqiq
məlum deyil,lakin XIX əsrdə tikildiyi ehtimal olunur.Məscidin iç sahəsi 22x6 metrdir.Məscidin
divarları bişmiş kərpicdən hörülüb.Məscid iki hissəyə qadınlar və kişilər şöbəsinə
bölünür.Qadınlar şöbəsi iki mərtəbədən ibarətdir.Qadınlar şöbəsinin ayrıca giriş qapısı
var.Məscidin döşəməsi qırmızı kərpic,tavanı isə taxtadandır.Mehrabı sadə formaya malik
olu,hündürlüyü 3 metr-dir.Məscidin minbəri taxtadan olmaqla yeddi pilləlidir.Minbər 19841985-ci illərdə düzəldilib.Məscidin həyətində Hüseyniyyə binası da var və bu hüseyniyyənin
ölçüsü 16x5 metrdir.Sovetlər dövründə anbar,hal-hazırda axundun oturduğu otaq isə kitabxana
kimi istifadə olunub.Hüseyniyyə binası isə anbar,kitabxana və idarə kimi istifadə olunurdu.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 27 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
"Daşın-maz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası,qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı" çərçivəsində
Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsində (Bakı-Astara magistralın Astaraya gedən istiqamətdə yolun sağ
tərəfində) yerləşən və böyuk bir tariximizi özundə yaşadan - 1806-cı ilə aid Kərbalayi Həmid Abdulla hamamı
da bərpa edilsin. İşlək hala gətirilərsə daha yaxşı olar.Bu, mümkün olmadığı təqdirdə isə tarixi abidə kimi uçulubdağılmasının qarşısıalınar və etibarlı şəkildə gələcək nəsillərə ərməğan edilər.Bu hamı üçün örnəkdir.Şəkil.Ərçivan
qəsəbə məscidi II.

9.Giləkəran kənd məscidi.Giləkəran kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Astara
rayonunun
Giləkəran
kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi XIX əsrin
axırlarına təsadüf edir.Məscid Astara rayonunun
Giləkəran kəndi ərazisində yerləşir,H.Əliyüv
küçəsi № 204-də yerləşir.Məscidin həyətyanı
sahəsi 600 kv.metr.iç sahəsi 22x8 metr,məscidin
sahəsi 181,8,tutumu isə 150 nəfərdir.Giləkəran
kənd
məscidi
bişmiş
kərpicdən
tikilmişdir.Məscid divarlarının qalınlığı 0,60
metrdir
və
məscidin
minbəri
taxtadandır.,üçpilləsidir.Giləkləran məscidinin
iki giriş qaoısı var(kişilər və qadınlar üçün).İbadət zalında beş pəncərə var.Məscididin tavanı
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taxta,döşəməsi isə kərpicdən
olmaqla üstündən suvaq
çəkilmiş və əhənglə
ağağrdılmışdır.Məscidin damı kirəmirtlə örtülüb.Məscidin damında günbəz var günbəz
dördgüşəlidir və hündürlüyü 2,5 metrdir.Giləkəran məscidi Sovetlər dönəmində
abnbar,kitabxana və sair məqsədlər üçün istifadə edilib.1990-cı ildə məsciddə təmir-bərpa işləri
aparıldıqdan sonra fəaliyyətə başlamışdır.Şəkil.Giləkəran məscidi.
10.Hamoşam kənd məscidi.Hamoşam kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Astara
rayonunun
Hamoşam
kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 20 kv.metr.tutumu isə
30 nəfərdir.Məscid yerli əhali tərəfindən 1923-cü
ildə tikilmişdir.Lakin zaman-zaman sonra o
yararsız hala düşmüşdür.Bu səbəbdən də kənd
sakinləri və xeyriyyəçiləri tərəfindən yeni
məscidin tikilməsi üçün vəsait yığılmış və
Hamoşam kəndində yeni məscid binası tikilməyə
başlanmışdır.Məscid
dağın
yamcında
yerləşir.Məscid digər məscidlərə nisbətən çox
hüündür və muasir üslibda tikilmişdir.Məscid divarları mişar daşlarından tikilmiş və onun damı
isə yaşıl rəngli məxnməri dam örtüyü ilə örtülmüşdür.Məscidin giriş hissəsində dördkünc formalı
talvar var və onun eyni ölçüdə 12 ədəd pəncərəsi var.Bu pəncərələrin hündürlüyü iki metr,eni
isə 1 metrdir.Pəncərələrin üst hissəsi tağvari formadadır.Ayrıca olaraq qeyd etmək istəyirəm ki
Hamoşam məscidinin divarları çöl tərəfdən xüsusi plitkalarla hörülmüşdür.Məscidin damında iki
ədəd kvadrat formalı azan verən yer var və bu azanverən yerlərin damı da yaşıl
rənglidir.Məscidin içərisində muiasir üslübda hər bir şərait yaradılmışdır.Bundan əlavə onun
içərisi iki hissəyə bölünmüşdür.Bundan əlavə məscidin içərisində akt zalı,məscid ehsanatlarının
saxlanılması üçün yerlər və kitabxana vardır.
11.Kələdəhnə kənd “Sahibəzzəman” məscidi.Kələdəhnə kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir
və Astara rayonunun Kələdəhnə kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi 1988-ci ilə
təsadüf edir.Məscidin İç sahəsi 24x8,5 metrdir və bişmiş kərpiclərdən inşa olunub.Damı dəmir
təbəqə ilə örtülüb.Məscidin iki qapısı bə üç pəncərəsi var.Qapı və pəncərələr tağvari formadadır
və taxtadan hazırlanıb Məscid qoşa minarəyə malikdir.Minarələr bişmiş kərpicdən
hörülüb.Minarələr dairəvi formadadır,onların yuxarı hissəsi dəmir təbəqə ilə işlənib.Qübbənin
üstndə dəmirdən aypara rəmzi qoyulub.
12.Kakalos kənd “Cümə”məscidi.Kakalos kənd ”Cümə” məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir və Astara rayonunun Kakalos kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi 1907-ci
ilə təsadüf edir,bəzi mənbəılərdə isə onun XIX əsrdə tikildiyi qeyd olunur. Həyətyanı sahəsi 600
kv.metr,iç sahəsi 24x9 metr- sahəsi 194 kv.metr,tutumu isə 200 nəfərdir.Məscid formaca
düzbucaqlı olan bu məscid bişmiş kərpicdən tikilib.Məscidin ibadət zalı iki hissəyə-kişilər və
qadınlar şöbəsinə bölünür.Qadınlar şöbəsi iki mərtəbədən ibarətdir.Hər bir mərtəbənin sahəsi
9x4 metrdir.İbadət zalının tavanı taxtadır.Məscidin i beş pəncərəsi və dörd qapısı var. Qapı və
pəncərələr tağvari formadadır.Məscidi damı kirəmitlə örtülüb.Günbəz dördgüşəlidir və
hündürlüyü iki metrdir.Məscid səki üzərində yerləşir.Sovetlər dönəmində anbar kimi istifadə
olunub.Məscidin invertar nömrəsi 4129,sistem kodu isə AJA003928-dir.
13.Kijəbə qəsəbə məscidi.Kijəbə kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Astara rayonunun
Kijəbə qəsəbəsində yerləşir.Məscidin sahəsi 207 kv.metr,tutumu isə 200 nəfərdir.Məscid kənd
xeyriyyəçisi İsayev Fizuli Həbib oğlu tərəfindən 2004-cü ildə tikilib. Məscid yerli ustalar
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tərəfindən qırmızı kərpicdən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 200kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12
metrdir.Bu məscid Astara rayonunun yaxşı məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki qapı
və beş ensiz,hündür pəncərələr vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə
yerləşir,qapı və pəncərələr tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma
vardır.İnteryerdə tavana dayaq məqsədilə beş sütun yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə boya sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də
şəbistan vardır.O şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Məscidin
döşəməsi torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac
materialından ,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar
görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş
taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2,5 metrdir.
14.Qapıçıməhəllə
kənd məscidi.Qapıçıməhəllə kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli
tikilidir.Məscidin tikilmə tarixi 1985-ci ilə təsadüf edir.Məscid Astara rayonunun QapıçıMəhəllə kəndində yerləşir.Həyətyanı sahəsi 300 kv.metr.iç sahəsi 13x4,5 metr,sahəsi 88,4
kv.metr və tutumu isə 80 nəfərdir.Məscid yerli sakinlər tərəfindən 1905-ci ildə
tikilmişdir.Qapıçı-Məhəllə kənd məscidi düzbucaqlıdır və divarları bişmiş qırmızı kərpiclə
hörülüb.Divarların qalınlığı 0,70 metrdir.Məscidin iç tərəfdən divarları siment məhlulu ilə
suvanaraq ağardılıb.Döşəmə torpaq,tavan isə taxta və fanerlə işlənib.Minbər də,taxtadan
düzəldilib,beşpilləlidir.Mehrab divarın içindədəir,qəhvəyi rənglə boyanıb və tavanadək
hümdürlüyü 3 metrdir.Günbəz dəmir təbəqə ilə işlənib,hündürlüyü 2 metrdir və 4 gözlüyü
var.Məscidin damı qırmızı kirəmitlə örtülüb.Məscid kənd camaatının şəxsi vəsaiti hesabına
tikilib.Qapıçı-Məhəllə kənd məscidi hündürlüyü 1,20 metr olan səki üzərində yerləşir.
15.Lovayın kənd məscidi .Lovayın kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Astara
rayonunun Lovayın kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi 152 kv.metr,tutumu isə 150
nəfərdir. qırmızı kərpicdən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 200kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12
metrdir.Bu məscid Astara rayonunun yaxşı məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki qapı
və beş ensiz,hündür pəncərələr vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə
yerləşir,qapı və pəncərələr tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma
vardır.İnteryerdə tavana dayaq məqsədilə beş sütun yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə boya sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan
vardır.O şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Məscidin döşəməsi
torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından ,dam
örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar görmüşdür.Məscid pilləkənləri
daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin
hündürlüyü 3 metr,eni isə 2,5 metrdir.

16.Maşxan kənd”İmam Hüseyn”məscidi-I.
Maşxan kənd “İmam Hüseyn məscidi” yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Astara rayonunun Maşxan
kəndi ərazisində yeləşir.Məscidin tikilmə tarixi
1885-ci ilə təsadüf edir.və məscidin həyətyanı
sahəsi
200
kv.metr,iç
sahəsi
15x7
metrdir.Düzbucaqlı formadadır və bişmiş
kərpiclərdən tikilib və məscidin damı qırmızı
kirəmitlə örtülüb.Məscid mehrabı çox sadə
formaya malikdir.Məscidin tavanı taxta ilə işlənib
və üç taxta sütun üzərində dayanıb.Bundan əlavə
məscidin içərisi iki şöbəyə -qadınlar və kişilər
üçün
ayrılıb və məscidin iki giriş qapısı
var.Pəncərələrin sayı beşdir,qapı və pəncərələr
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tağvari formadadır.Günbəzin hündürlüyü 2 metrdir və taxta ilə işlənilib.Məscid hündürlüyü 1,5
metr olan səki üzərində yerləşir.Sovetlər dövründə bura anbar kimi istifadə olunub.1898-ci ildə
nəsciddə təmir-bərpa işləri aparılıb.Şəkil.Maşxan kənd “İmam Hüseyn “ məscidi.
17.Maşxan kəndi məscidi -II.Maşxan kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir
Astara rayonunun maşxan kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi 1905-ci ilə təsadüf
edir.Məscidin sahəsi 153 kv.metr.tutumu isə 153 nəfərdir və qırmızı kərpicdən
tikilmişdir.Məscidin sahəsi 200kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12 metrdir.Bu məscid Astara
rayonunun yaxşı məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki qapı və beş ensiz,hündür
pəncərələr vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr
tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq
məqsədilə
beş sütun
yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə
boya
sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O
şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Məscidin döşəməsi
torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından
,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar
görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş
taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2,5 metrdir.Məscidin invertar
nömrəsi 4130,sistem kodu isə AJA003929-dur.
18.Məscidməhəllə kənd məscidi.Məscidməhəllə kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Astara rayonu Məscidəməhəllə kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi 1903-1906-cü
ilə təsadüf edir.Məçitəməhlə məscidi Astara rayonunun Məscidəməhlə kəndi ərazisində yerləşir.
Məscidin sahəsi 105,1 kv.metr tutumu isə 120 nəfərdir. qırmızı kərpicdən tikilmişdir.Məscidin
sahəsi 200kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12 metrdir.Bu məscid Astara rayonunun yaxşı
məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki qapı və beş ensiz,hündür
pəncərələr
vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr
tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq
məqsədilə
beş sütun
yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə
boya
sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O
şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Məscidin döşəməsi
torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından
,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar
görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş
taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2 metrdir.Məscidin invertar
nömrəsi 4132,sistem kodu isə AJA003931-dir.

qapının qarşısında

19.Miki kənd “Şeyx Əbdülbağır“məscidi.Miki kənd
“Şeyx Əbdülbağır” məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir
və Astara rayonunun Miki kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 50 kv.metr,tutumu isə 40
nəfərdir və məscid 1984-cü ildə yerli sakinlər
tərəfindən
tikilmişdir.
qırmızı
kərpicdən
tikilmişdir.Məscidin sahəsi 200kv.metr,uzunluğu 25
metr,eni isə 12 metrdir.Bu məscid Astara rayonunun
yaxşı məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki
qapı və beş ensiz,hündür pəncərələr vardır.Məscidin
sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı
və pəncərələr tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç
artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq məqsədilə
beş sütun
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yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş və üzərinə boya sürülmüşdür.Məscid ortadan iki
hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O şəbistana sol tərəfdən
girməkolar.Məscidin
minbər
və
mehrabı
var.Məscidin
döşəməsi
torpaq,qapıpəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından ,dam
örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar görmüşdür.Məscid
pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş taxta pəncərə
var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2,5 metrdir.
20.Pensər kənd “Hacı Cahanbaxış” məscidi-I.Hacı Cahanbaxış məscidi yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir və Astara rayonunun Pensər kəndində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi hicriqəməri tarixi ilə 1304-cü ildə,miladi 1894-cü ildə hacı Cahanbaxış tərəfindən tikilmişdir. .
Məscidin həyətyanı sahəsi 800 kv.metr,iç sahəsi isə 9x21 metr,sahəsi 240 kv metr,tutumu isə
200 nəfərdirdir.Formaca düzbucaqlıdır və qırmızı kərpicdən tikilib və döşəməsi bişmiş
kərpic,tavan nisə taxta ilə işlənib.Məscidin ta-vanı 4 taxta dirək üstündə dayanıb.Məscidin üç
qapısı var.Qadınlar şöbəsi iki mərtəbədən ibarətdir.Onun sahəsi 4x9 metrdir.Mehrab sadə
formaya malikdir və əhənglə ağardılıb,pəncərələr rəngli şüşələrlə işlənib və damı isə kirəmitlə
basılıb.Məscidin günbəzi dördgüşəlidir və güldəstə formasındadır.Günbəzin üst hissəsi kirəmitlə
örtülüb.Məscidin həyətində Hüseyniyyə də var.Bu məscid kənd sakini Hacı Canbaxış kişi
tərəfindən tikildiyinə görə bu günə qədər məscid onun adını daşıyır.Məscidin pəncərələrinin
hündürlüyü 3,5 m.-eni isə 2 meetrdir.Qapıların da hündürlüyü 2,5 m.dir.Hacı Cahanbaxış
məscidinin yan tərəflərində də eyni ölçüdə ağac materialından iki pəncərə var.Məscidin damı
kirəmitdəndir və məscidin damında azan vermək üçün dördkünc minarə var.Məscidin içərisi də
digər məscidlər kimi ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Bu hissənin yarısı kişilərə,yarısı da
qadınlara aiddir.Bundan əlavə məscidin içərisində bir neçə sütun var ki bunlar da məscidin
tavanını saxlayır.Məscidin tavanı ağac materialından olmaqla xüsusi ustalıqla
işlənmişdir.Məscidin ön tərədində mişar daşlarındann kiçik tikili var və bu tikilinin damı dəmir
materialındandır.Abidənin invertar nömrəsi 4122,sistem kodu isə AJA003921-dir.Şəkil.Pensər
kəndi Hacı Cahanbaxış məscidi.
21.Pensər kəndi “Hacı Teymur “ məscidiII.Hacı Teymur məscidi yerli əhəmiyyətli
memarlıq
abidəsidir və Astara rayonunun
Pensər kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
tikilmə tarixi XIX əsrə aiddir.Məscidin tikilmə
tarixi hicri-qəməri təqvimi ilə 1314-cü,miladi
1896-cı ildə Hacı Teymur adlı şəxs tərəfindən
tikilmişdir,lakin 1901-ci ildə əsaslı təmir
edilmişdir.Məscid Astara rayonunun Pensər
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin həyətyanı
sahəsi 600 kv metr,iç sahəsi isə 23x8
metr,sahəsi 420 kv metr,tutumu isə 200
nəfərdir..Məscid düzbucaqlı formadadır və qırmızı bişmiş kərpicdən tikilmişdir.Tavanı dörd
böyük sütun üzərində dayanmışdır və Məıscidin döşəməsindən tavanına qədər hündürlüyü 4,5
metrdir.İki giriş qapısı var və məscidin yanında
bişmiş kərpicdən
tək minarə
ucaldılıb.Minarənin hündürlüyü 15 metrdir və üst hissəsi dəmir təbəqə ilə işlənib.Məscidin
mehrabı sadə olmaqla hündürlüyü 2,5 metrdir.Mehrabdan sağ tərəfdə qadınlıar şöbəsi
yerləşir.Qadınlar olan hissə iki mərtəbədən ibarətdir.Hətr bir mərtəbənin ayrı-ayrı sahələri
45kv.metrdir.Məscid,hündürlüyü 1,20 metr olan səki üzərində yerləşib.Giriş qapı tərəfdə
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divarda daş kitabə həkk edilib və bu kitabədə məscidin tikilmə tarixi yazılıb.Abidənin invertar
nömrəsi 4123,,sistem kodu isə AJA003922-dir.Şəkil.Pensər kənd Hacı Teymur məscidi.
22.Rudəkənar kənd məscidi.Rudəkənar kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Astara rayonu
rudəkənar kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi 1989-ci ildə kənd sakinlkəri
tərəfindən tikilmişdir.Məscidin Həyətyanı sahəsi 30 kv.metr.iç sahəsi 11x9 metr,sahəısi 81,2 kv
metr,tutumu isə 75 nəfərdir.dir və formaca düzbucaqlıdır və əsas etibarı ilə bişmiş kərpicdən
tikilib.Məscid divarların qalınlığı 0,60 metrdir və iç divarları siment məhlulu ilə suvanıb və
əhənglə ağardılıb.Döşəməsi torpaq.tavanı taxtadandır və damın örtüyü qırmızı
kirəmitdəndir.Məscidin Mehrabı taxtadan düzəldilib və dördpilləlidir.Mehrab sadə formaya
malikdir və əhənglə ağardılıb və Məscid hündürlüyü 1,20 metr olan səki üzərin-də
yerləşib.Məscid kənd camaatının şəxsi vəsaiti ilə tikilib.

23.Siyaku kənd məscidi..Siyaku məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Astara
rayonunun
Siyaku
kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscidinin tikilmə tarixi 1905-ci ilə
təsadüf edir.Siyaku məscidi Astara rayonunun
Siyaku kəndi ərazisində yerləşir.Siyaku kənd
məscidinin tikilməsi kənd sakini hacı Şeyx Məhəmməd adlı şəxsin təşəbbüsü ilə olmuşdur.Belə
ki,Hacı Şeyx Məhəmməd 1868-ci ildə Astara
rayonunun
Siyaku
kəndində
anadan
olmuşdur.Onun Atası Şeyx Əli əfəndi 18041893-cü illərdə dövrün xeyirxah insani, eşq və
irfan sahiblərindən olmuşdur.Şeyx Əli əfəndi 1870-ci ildə kənd sakinlərinin birgə köməyi ilə
Siyaku məscidini tikmişlər və bu məscid Astara rayonunun dağ kəndlərinin ilk bişmiş qırmızı
kərpicdən olan məscid binası olmuşdur.Lakin hazırki məscidin binası isə 1900 0-cü ildə
tikilmişdir.Bütün qonşu kəndlər həmin məsciddə ibadət etməyə gəlmiş və burada dini dərslər
almışlar.Şeyx Əli oğlu Hacı Şeyx Məhəmməd Misirdə,Mədindədə,İstanbulda təhsil almışlar.Bir
çox deyimlərə görə iyirminci əsrin əvvəllərində Bakıda dövrün məşhur xeyriyyəçi si olan
Tağıyev Hacı Şeyx Məhəmmdə və Pensər kənd sakini məşhur molla Hacı Osman Əfəndini öz
yanına dəvət etmişdir.Məsciddə iştirak edənlərdən biri Şeyxi sınamaq üçün sorğu-suala tutmuş
və onun böyük kəramət və elm sahibi olduğunu görmüşdür.Hacı Zeynalabidin Tağıyev də onun
kəramətini,elmini bəyənmuiş və nəyə ehtiyacıolduğunu soruşmuşdur.Şeyx isə ondan məscidin
tavanı nı təmir etmək üçün kömək istəmişlər.Qayıtdıqdan sonra H.Z,Tağıyev Paraxodla Astaraya məscidin təmirtrri üçün material göndərmişdir.Məscidin təmirindən qalan materialları Şeyx
Məhəmmdə qonşu məscidlərə paylammışdır.Sovet höküməti qurulduqdan sonra hacı Şeyx
Məhəmmd kimilər təqiblərə məruz qalmıçlar.Onlar Quran və digər dini vəsaitlrəi müxtəlif
sandıqlarda yerləşdirib gizlətmişlər.Həmin illərdə öplkəmizin digəır bölgələrində olduğu kimi
,rayonumuzda da din xadimlərinə divan tutulmuş,hətta işgəncələrə məruz qalmışlar.Belə
işgəncələrdən boyun qaçıran Şeyx qonşu Anbaran kəndinə ailəsi ilə birlikdə
köçmüşdür.Sərhədlər bağlandıqdan sonra vətən həsrəti ilə yaşayan Şeyx 1949-cu ildə vəfat
etmişdir.Atası şeyx Əlinin tikdirdiyi məscid ,Siyaku “Cümə” məscidi kimi fəaliyyət göstərir və
tutumuna görə rayonun iri məscidlərindən biri sayılır.Məhəmmədin yaşadığı evindən heç bir
əlamət qalmasa da ,üstündə oturub daima zikr edən köhnə,qədim daşları sanki onun ruhunun
əbədi yaşadığını xatırladır.Həyətyanı sahəsi 1000 kv.metr,iç sahəsi 7x122 metr-sahəsi 252
kv.metr,tutumu isə 240 nəfərdir.Düzbucaqlı formaya malikdir və qırmızı bişiş kərpicdən
tikilib.Divarların qalınlığı 0,70 metrdir.Tavan üç taxta sütun üzərində dayanıb.İç divarları qum186
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sement məhlulu ilə suvanıb və əhənglə ağardılıb.Bir giriş qapısı və yeddi pəncərəsi vardır.Mehrabın hündürlüyü 3
metrdir və sement məhluylu ilə suvanıb.Minbər suvanıb.Minbər taxtadan düzəldilib və üçpilləlidir.Məscidin damı
qırmızı kirəmitlə
örtülüb.Günbəz dördgüşəlidir və üstü kirəmitlə örtülüb.Məscid açıqşəkilli neyvana
malikdir.Məscdi hündürlüyü 1,50 metr olan səki üzərində yerləşir.Məscidin həyətində mədrəsə fəaliyyət
göstərmişdir.Sovetlər dönəmində anbar kimi istifadə olunub.1987-ci ildə kənd camaatının vəsaiti hesabına təmir
bərpa işləri aparılıb.Məscidin invertar nömrəsi 4138,sistem kodu isə AJA0033937-dir.Şəkil.Siyaku kənd məscidi.

24.Seləkəran kənd məscidi.Seləkəran kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Astara
rayonunun Seləkəran kəndi ərazisində yerləşir..Məscidin həyətyanı sahəsi 3500 kv metr,iç
sahəsi 60 m2,tutmu isə 50 nəfərdir.Məscid Əhali tərəfindən 1904-cü ildə tikilmişdir.Məscid
düzbucaqlı formada olmaqala divarları qırmızı bişmiş kərpicdən,döşəməsi torpaqdan,tavanı isə
faner və taxtalardan tikilmişdir.Məscid divarları iç fasad tərəfdən sement məhlulu ilə
suvanıb.Məscidin iç divarları göy rənglə boyanıb və məscidin minbərinin dörd taxta pilləsi
var.Seləkəran məscidinin iki giriş qapısı və üç pəncərəsi var.Məscidin divarları qırmızı
kərpicdən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 200kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12 metrdir.Bu məscid
Astara rayonunun yaxşı məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki qapı və beş ensiz,hündür
pəncərələr vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr
tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq
məqsədilə
beş sütun
yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə
boya
sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O
şəbistana sol tərəfdən girmək olar.Məscidin minbər və mehrabı var.Məscidin döşəməsi
torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından
,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar
görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş
taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2,5 metrdir.
25.Səncərədi kənd məscidi.Səncərədi kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Astara
rayonunun Səncərədi kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1900-cu ildə yerli əhali tərəfindən
tikilmişdir.Məscidin həyətyanı sahəsi 6000 kv metr,iç sahəsi 16x8,5- metr,sahəsi 153
kv.metr,tutumu isə 180 nəfərdir.Məscid düzbucaqlı formada olmaqala daşdan, döşəməsi torpaqdan,tavanı isə faner və taxtalardan tikilmişdir.Səncərədi məscidinin damı qırmızı
kirəmitdən,günbəzi isə düzbucaqlı formadada olmaqla hündürlüyü hündürlüyü
2,5
metrdir.Səncərədi məscidinin iki giriş qapısı var və məscid ortadan iki hissəyə (kişi və qadınlar
üçün)ayrlmışdır. Məscidin tavanı 4 azbes boru sütun üzərində dayanmışdır.Məscid özü
hündürlüyü 2,5 metr olan səki üzərində yerləşir.
26.Sığaloni kənd məscidi. Sığəloni kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və məscid
Astara rayonunun Sığəloni kəndi ərazisində
yerləşir.Məscid 1996-ci ildə yerli xeyriyyəçi
Xanağa
Qurbanov
tərəfindən
tikilmişdir.Məscidin İç sahəsi 9x15 metrsahəsi 170 kv.metr,tutumu isə 150 nəfər
dir.Düzbucaqlı formaya malikdir və qırmızı
kərpicdən tikilib.İç divarları qum-sement
məhlulu ilə suvanıb və əhənglə ağardılıb.Əsas
ibadət zalı iki hissədən-kişilər və adınlar
şöbəsindən ibarətdir.Şöbələr taxta arakəsmələr
ilə ayrılıb.Məscidin iki giriş qapısı və dörd
pəncərəsi var.Döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta və fanerlə işlənib.Sığəlon kənd məscidinin
hündürlüyü 1,70 metr olan səki üzərində yerləşib.Məscidin hündürlüyü 12 metr olan qoşa
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minarəsi var.Minbərlər qırmızı kərpicdən tikilib,qübbəsi dəmir təbəqə ilə işlənib.Məscid kənd
sakini xanağ kişi tərəfindən tikilib.Şəkil.Sığəloni kənd məscidi.
27.Suparibağ kənd məscid.Suparibağ kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və məscid Astara
rayonu Suparibağ kəndi ərazisində yerləşir.Suparibağ məscidi 1906 –cı ildə yerli sakinlər
tərəfindən tikilmişdir.Həyətyanı sahəsi 1500 kv.metr,iç sahəsi 5x16 metr,sahəsi 100,5
kv.metr,tutumu isə 90 nəfərdir.Suparibağ kənd məscidi formaca düzbucaqlıdır və bişmiş
kərpicdən tikilib.Məscidin döşəməsi torpaq.tavanı isə taxtadır,damı kirəmitlə örtülüb.Günbəz
səkkiz güşəlidir.Günbəz dəmir təbəqə ilə işlənib.Məscidin iki giriş qapısı var.Qapılardan biri
kişilər,o biri isə qadınlar şöbəsinə aiddir.İbadət zalında dörd ədəd pəncərə qoyulub.İç divarları
sement məhlulu ilə suvanıb və əhənglə ağardılıb.Məscid hündürlüyü 1 metr olan səki üzərində
yerləşib.
28.Sım kənd məscidi.Sım kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Astara rayonunun Sım
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi 40 kv metr,yuyumu isə 30 nəfərdir.Məscid Əhali
tərəfindən, 1905-ci ildə tikilmişdir.Məsciodin divarları qırmızı kərpicdən tikilmişdir.Məscidin
sahəsi 200kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12 metrdir.Bu məscid Astara rayonunun yaxşı
məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki qapı və beş ensiz,hündür
pəncərələr
vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr
tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq
məqsədilə
beş sütun
yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə
boya
sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O
şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Məscidin döşəməsi
torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından
,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar
görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş
taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2,5 metrdir.
29.Şahağac kənd məscidi.Şahağac kənd məscidi
əhəmiyyətli yerli memarlıq abidəsidir və Astara
rayonunun
Şahağac
kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscid
1901-ci ildə
yerli sakin
Mirəhməd
xan
Talışxanov
tərəfindən
tikilmişdir.Həyətyanı sahəsi 1200 kv.metr,iç
sahəsi 8,5x18 metr,sahəsi 288 kv.metr ,tutumun
isə 200 nəfər dir.Məscid Formma etibarı ilə
düzbucaqlıdır və hündürlüyü 1 metrə çatan səki
üzərində yerləşir.Məscidin damı kirəmitlə
örtülüb,mehrabı isə sadə formadadır və ağ rənglə
boyanıb.Minbər ağac materialından olmaqla
dördpilləlidir,məscidin döşəməsi
döşəməsi
kərpic,tavan isə taxtadandır.Tavan 4 taxta sütun üzərində dayanmaqdadır.Məscidin iki qapısı və
dörd pəncərəsi var.Məscid divarlarının qalınlığı 80 sm.dir.Minarələrin hündürlüyü 12 metr
olmaqla dairəvi formadadır və bişmiş kərpiclə işlənib.Minarə bir şərətəyə malikdir və onun
yuxarı hissəsi səkkizgüşəlidir.Minarənin qübbəsinin üstü isə qırmızı kərpiclə örtülüb.Böyük
Şahağac kənd məscidinin içərisində ayrıca qa-dınlıar şöbəsi avr və bu şöbə iki mərtəbəli olmaqla
sahəsi 3x8,5 metrdir.Məscid sovetlər dönəmində anbar kimi istifadə olunub.Lakin 1987-ci ildə
məscidin fəaliyyəti bərpa edilmişdir.1988-ci ildə məsciddə dövlət vəsaiti hesabına təmir-bərpa
işləri aparılıb.Məscidin invertar nömrəsi 4124,sistem kodu isə AJA003923-dür.Şəkil.Şahağac
kənd məscidi.
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30.Siyəkəran kənd məscidi. Şiyəkəran kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Astara rayonu Şiyəkəran kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi XIX təsadüf edir,lakin
o köhnə məscid zaman-zaman yağış suları nəticəsində sülümüş və yararsız hala düşmüşdür.Elə
bu səbəbdəndə 1906-cü ildə kənddə yeni məscid tikilmişdir.Məscidin həyətyanı sahəsi 4500
kv.metr,iç sahəsi isə 6x18 metrsahəsi 100 kv.metr,tutumu isə 95 nəfərdir. Məscid düzbucaqlı
formadadır və başdan-başa qırmızı kərpiclə inşa olunub.Məscid hündürlüyü 80sm olan səki
üzərində yerləşib.Divarlarının qalınlığı 60 sm.dir.Döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadandır.Tavan
üç taxta sütun üzərində dayanıb,mehrabı sadə formaya malikdir və divarın içindədir.Məscidin
damı kirəmitlə örtülüb.Məscidin iki giriş qapısı var.İbadət zalında 2 böyük,3 kiçik pəncərə
qoyulub.Sovetlər dövründə anbar kimi istifadə olinub.Məscidin invertar nömrəsi 4133,sistem
kodu isə AJA0033932-dir.
31.Şuvi kənd məscidi.Şuvi kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Astara rayonunun Şuvi
kəndi ərazisində yerləşir.Məscid
1900-cü il
ildə
yerli sakinlər tərəfindən tikilmişdir.
Məscidin iç sahəsi 14x7 metr,həyətyanı sahəsi
800 kv.metr,sahəsi 101 metr,tutumu isə 95
nəfərdir.Məscid
düzbucaqlı
formadadır.Məscidin
döşəməsi
qırmızı
kərpiclə,tavanı isə fanerlə işlənmişdir,damı isə
qırmızı
kirəmitlə örtülmüşdür.Sovetlər
dönəmində anbar kimi istifadə olunub.Lakin
1984-cü
ildə
məscid
yenidən
inşa
edilmişdir.Şəkil.Şuvi kənd məscidi.

32.Təngərüd(Tanqərü)kənd-“Hz.Əli
“məscidi.Təngərüd kənd “ Hz.Əli “ məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidirvə əscid Astara
rayonunun
Təngərüd
kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscidin 1989-cu ildə yerli sakinlər
tərəfindən tikilmişdir.Məscidin həyətyanı sahəsi
1000 kv,metr,iç sahəsi 20 x9 metr,sahəsi 280
kv.metr,tutumu isə 200 nəfərdir.Məscidin
divarları bişmiş kərpiclərdən tikilib,döşəməsi isə
torpaq,tavanı isə taxta materialındandır.Damı
dəmir təbəqə ilə örtülüb.Məscidin hündürlüyü
15 metr olan qoşa inarəsi var.Minarələr də
bişmiş kərpiclərdən inşa olunub.Minarələrin qübbəsinin yuxarı hissəsi dəmir təbəqə ilə
işlənib.Məscidin günbəzinin hündürlüyü 2 metrdir.Günbəzin üstündə dəmir təbəqədən aypara
qoyulub.Məscidin iç divarları semenr məhlulu ilə suvanıb.Məscidin iki giriş qapısı və bu qapıpəncərələri taxtadan düzəldilib.Digər məscidlərlə eyni quruluşa malikdir.Şəkil.Təngərüd kənd məscidi

33.Toradi kənd məscidi.Toradi kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Astara rayonunun
Toradi kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi 20 kv.metr,tutumu isə 30 nəfərdfir.
Məscid 1907-ci ildə yerli sakinlər tərəfindən tikilmişdir. qırmızı kərpicdən tikilmişdir.Məscidin
sahəsi 200kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12 metrdir.Bu məscid Astara rayonunun yaxşı
məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki qapı və beş ensiz,hündür
pəncərələr
vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr
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tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq
məqsədilə
beş sütun
yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə
boya
sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O
şəbistana sol tərəfdən girmək olar.Məscidin minbər və mehrabı var.Məscidin döşəməsi
torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından
,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar
görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş
taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2,5 metrdir.
34.Vaqo kənd “Cümə” məscidi.Vaqo kənd “cümə” məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Astara
rayonunun Vaqo kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi 174 kv.metr,tutumu isə 180
nəfərdir.Məscid 1890-cı ildə yerli sakinləri tərəfindən tikilmçişdir.Məscid Astara rayonun digər
məscidləri kimi ənənəvi quruluşa malikdir.Vaqo kəndi ərazisində ilk məscid hələ 1905-ci ildə
tikilmişdir.Sonradan bu məscid yararsız hala düşmüş və sonradan kənd xeyriyyəçiləri tərəfində
təmir olunmuşdur.Məscidin tikintisində kəndin bütün sakinləri yaxından iştirak etmişdir.Məscid
yerli ustalar tərəfindən tikilmişdir.Məscidin invertar nömrəsi 4128,sistem kodu isə AJA003927dir.
10.Minarə qalıqlar(1 ədəd)
1.Minarə qalıqları(Ərçivan kəndi).Bu minarıə qalıqları yerli əhəmiyyətli memarklıq abidələrinə
daxildir.Abidənin tikil-mə tarixi XIII əsrə təsadüf edirə.Minarə qalıqları Astara rayonunun
Ərçivan kəndində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4119,sistem kodu isə AJA003918-dir
11.Təkiyyələr(1 ədəd).
1.Təkiyyə(Təngərüd kəndi).Bu təkiyyə yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsididir və təkiyyə Astara
rayonunun Təngərüd(Tanqərü) kəndi ərazisində yerləşir.Məhərrəm aylarında şiələr bu təkiyyəyə
yığışaraq gizli surətdə imam Hüseyn tənziyyəsini saxlayarlarmış.Təkiyyənin invertar nömrəsi
4105,sistem kodu isə AJA003904-dür.
12.Hamalar(3 ədəd).
1.Məşhədi
Abu-Talıb
hamamı(Pensər
kəndi).Məşhədi Abu-Talıb hamamı yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Astara
rayonunun Pensər kəndi ərazisində yerləşir.Bu
hamamın
yaranma
tarixi
XX
əsrə
aiddir.Hamamın divarları qırmızı bişmiş
kərpicdən yerli ustalar tərəfindən tikilmişdir və
onun damı bir neçə günbəzdən ibarət tağvari
formadadır.Abidənin
invertar
nömrəsi
4121,sistem kodu isə AJA003920-dir.
Şəkil.Məşhədi
Abu-Talıb
hamamı(Pensər
kəndi).
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2.Hamam(Şahağac kəndi).Bu hamamı yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəısidir.Hamamın tikilmə
tarixi 1910-cu ilə təsadüf edir.Hamam Astara rayonunun Şahağac kəndi ərazisində
yerləşir.Hamamın invertar nömrəsi 4126,sistem kodu isə AJA003925-dir.
3.Kərbəlayı Həmid Abdulla hamamı.(Ərçivan qəsəbəsi).Kərbəlayı Həmid Abdulla hamamı
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsi ərazisində
yerləşir.Hamam 1806-cı ildə “Kərbəlayı Həmid Abdulla” tərəfindən tikilmişdir.Hamamın
üstündə səkkiz günbəz var və yuxarıdan baxanda səkkizgüşəli ulduz kimi görünür.Bu maddimədəniyyət nümunəsi XIX əsrin əvvəllərində yumurta sarısı və adi odun külünün qarışığı ilə
inşa olunub.Hahamın suyu cəmi bir tiyanla qızdırılıb.Əhalinin həm də unsiyyət yeri olan
Ərçivan hamamı sonuncu dəfə 1980-cı ildə təmir edilib və həmin ilin sonuna kimi yerli əhalinin
istifadəsində olub.2001-ci iliin avqustunda isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin muvafiq
qərarı ilə abidə dövlət tərəfindən qorunur. Abidənin invertar nömrəsi 4116,sistem kodu isə
AJA003915-dir.
13.Abidələr.Heykəllər və Fiqurlar(8 ədəd)
1.Nizami Gəncəvinin abidəsi(Astara şəhəri).Nizami Gən-cəvinin abidəsi yerli əhəmiyyətli
Bağ-park,monumental və xatirə abidəsir və Astara şəhərində,Nizami küçəsi 46-da yerləşir.
Nizami Gəncəvi abidəsinin invertar nömrəsi 5618,sistem kodu isə AJA005421-dir.
2.Böyük Vətən muharibəsində həlak olmuş həmvətənlərimizin xatirə abidəsi(Astara
şəhəri).Yerli əhəmiyyətli Bağ-park,monumental və xatirə abidəsidir və Abidə Astara şəhərində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5619,sistem kodu isə AJA5422-dir.
3.Damğalı daşlar(Sım kəndi).Damğalı daşlar yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Abidənin
yaranma tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Abidə Astara rayonunun Sım kəndinin Utey ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5773,sistem kodu isə AJA005575-dir.
4.Daş qoç fiquru(Biu kəndi).Daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltaraşlıq abidələridir.Abidənin tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Daş qoç fiqur abidəsi Astara rayonunun Biu kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6105,sistem kodu isə AJA005907-dir.
5.Daş qaban fiquru(Miki kəndi).Daş qaban fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidəsidir və abidə Astara rayonunun Miki kəndinin “Asbə hi”(at bağı) adlı yerində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6106,sistem kodu isə AJA005908-dir.
6.İnsan başının daş heykəli(Miki kəndi).Daş heykəl yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidəsidir və abidə Astara rayonunun Miki kəndinin “Asbə hi” adlı ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 6107,sistem kodu isə AJA005909-dur.
7.Yəhər formalı daş fiqur(Miki kəndi).Yəhər formalı daş fiqur yerli əhəmiyyətli Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsidir və abidə Astara rayonunun Miki kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 6108,sistem kodu isə AJA005910-dur.
8.Nizə tutmuş atlının təsviri ilə qəbir daşı(Utey kəndi).Bu qəbir daşı Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir və abidə Astara rayonunun Utey kəndi ərazisində yerləşir və abidənin
invertar nömrəsi 6109,sistem kodu isə AJA005911-dir.
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9.Daş insan heykəli.(Hamoşam kəndi).Daş insan heykəli yerli
əhəmiyyətli tapıntıdır və Astara rayonunun Hamoşam kəndinin
qərb tərəfində ,Diqoband adlanan dağ yamacının şərq ətəyində
yerləşir.Daş heykəlin tapıldığı yer el arasında “Tıbə bın”(bax
talışca Türbə dibi) adlanır.Abidənin bu cür tapılması sübut edir
ki.onlara laqeyd münasibət var,çünki bu daş heykəlinin yerləşdiyi
ərzi fərdi yaşayış evi tikmək üçün həyətyanı sahə kimi verilmiş və
elə ev tikmək üçün aparılan qazıntılar zamanı tapılmışdır.Bu daş
heykəl görünüşünə əsasən qadını xatırladır və onu hündürlüyü 94 sm,eni isə yuxarı hissədə 45
sm,heykəlin qalınlığı isə 14 sm.dir.Heykəlin yuxarı hissəsi üçbucaq şəkilindədir.Daş heykəlin
qabaq hissəsində onun üzü
oyulmuş,baş hissəsi isə yatay dairəvi formada təsvir
olunmuşdur.Bundan əlavə heykəlin ön hissəsində sinəsinə yapışmış formada onun qolları təsvir
olunmuş və hər iki qolları qurşağına basılmış,lakin sol əli sağ ələ nisbətən bir az aşağıya
dartılmış formadadır.Daş heykəlin gövdə hissəsi onun bədəninin digər hissəslərinə nisbətdə azca
enli olması onun qdın olmasına işarə verir.Sonra isə onun qurşaq hissəsində kəsişmə formasında
iki kant təsviri var.
14.Köhnə binalar(1 ədəd)
1.Orta məktəb binası(Pensər kəndi).Orta məktəb binası yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Binanın tikilmə tarixi 1912-ci ilə təsadüf edir.Orta məktəb binası Astara rayonunun
Pensər
kəndindi
ərazisində
yerləşir.Bir
zamanlar
burada
Rus-Tatar
məktəbi
yerləşmişdir.Abidənin sistem kodu 4102,sistem kodu isə AJA003901-dir
15.Ləmlər(22 ədəd).
Ləm(Ərçivan
qəsəbəsi).Yerli
əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir və Astara rayonunun
Ərçivan qəsəbəsi ərazisində yerləşir.Ləmin
tikilmə tarixi 1906-cı ilə təsadüf edir.Bu ləm eyni
zamanda
“Ləm”
istirahət
mərkəzi
də
adlanır,çünk,1963-1956-ci illərdə burada “Ulduz”
bədii filmi çəkilmişdir.Bu ləmin 110 yaşı var və
filimdəki dillər əzbəri olan Məhəmmdlə və
Züleyxanın
səhnəsi
məhz
bu
ləmdə
çəkilmişdir.Ləm özü hündürlüyü 1,5 metr olan
kdörd ədəd qırmızı bişmiş kərpic sütunlar
üzərində tikilmiş və onun üzərində də hündürlüyü
2 metr olan dörd ədəd qırmızı bişmiş kərpic
sütunlar üzərində birinci mərtəbə qurulmuşdur.Ləm əsasən düzbucaqlı formaya malikdir.Birinci
mərtəbənin döşəməsi və tavanı ağac materialından dzəldilmiş və ləmin kənarları xüsusi yandəstək üslubuna bənzər fomada haçalı –xırda çubuqlardan zolaqlar düzəldilmişdir.Ləmin ikinci
mərtəbəsində isə heç bir daş sütun yoxdur və onu isə 20 ədəd dar ölçüdə ağac sütunlar əvəz edir
və ətrafı da ağac dəstəklərlə bərkidilmişdir.Ləmin damı qıırmızı kirəmitlə işlənmişdir.Bundan
əlavə ləmin yerdən birinci mərtəbəyə bir,birinci mərtəbədən ikincisinə də bir taxta pilləkən var
və onların birində altı,ikincisində isə 8 pillə var.Onun Yerli əhalinin yay yaşayış evi olan tikili
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indi tarixi əhəmiyyətli abidə kimi dövlət tərəfindən qorunur.Bu ləm Ərçivan qəsəbə sakini
əsaədulla Musayevin həyətində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 4091,sistem kodu
isəAJA003889-dur.Şəkil.Ərçivan ləmi.
2.Ləm(Kokolos kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Ləmin tikilmə tarixi 1890-cı ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Kokolos kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4093,sistem kodu isə AJA003891-dir.
3.Ləm(Kokolos kəndi).Bu ləm yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1890-cı ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Kokolos kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4094,sistem kodu isə AJA003892-dir.
4.Ləm(Kakalos kəndi).Bu ləm yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1900-cu ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Kakalos kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4095,sistem kodu isə AJA003893-dür.
5.Ləm(Şahağac kəndi).Bu ləm yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1890-cı ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Şahağac kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4096,sistem kodu isə AJA003894-dür.
6.Ləm(Şahağac kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1892-ci ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Şahağac kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4097,sistem kodu isə AJA003895-dir.
7.Yaşayış evi və ləm(Pensər kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və yaranma tarixi
1878-ci ilə təsadüf edir.Bu yaşayış yeri Astara rayonunun Pensər kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4098,sistem kodu isə AJA003896-dır.
8.Ləm(Pensər kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1885-ci ilə təsadüf
edir.Ləm Astara rayonunun Pensər kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4099,sistem kodu isə AJA003897-dir.
9.Ləm(Pensər kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1890-cı ilə təsadüf
edir.Ləm Astara rayonunun Pensər kəndində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4100,sistem
kodu isə AJA003898-dir.
10.Ləm(Pensər kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1890-cı ilə təsadüf
edir.Ləm Astara rayonunun Pensər kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4101,sistem kodu isə AJA003900-dır.
12.Ləm(Pensər kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1890-cı ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Pensər kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4102,sistem kodu isə AJA003901-dir.
13.Ləm(Rüdəkənar kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmı tarixi 1880-cı ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Rüdəkənar(Rüəkəno) kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 4103,sistem kodu isə AJA003902-dir.
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14.Ləm(Rüdəkənar kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1902-ci ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Rüdəkənar(Rüəkəno) kəndi ərazisində yerlıəşir.Abidənin
invertar nömrəsi 4104,sistem kodu isə AJA003903-dür.
15.Ləm(Təngərüd kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlqı abidəsidir və tikilmə tarixi 1902-ci ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Təngərüd(Tanqərü) kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 4106,sistem kodu isə AJA0033905-dir.
16.Ləm(Təngərüd kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1907-ci ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Təngərüd(Tanqərü) kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 4107,sistem kodu isə AJA3906-dır.
17.Ləm(Təngərüd kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1840-cı ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Siyətük kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4108,sistem kodu isə AJA0033907-dir.
18.Ləm(Bala Şahağac kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1895-ci ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Bala Şahağac kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 4109,sistem kodu isə AJA003908-dir.
19.Ləm(Bala Şahağac kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1890-cı ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Bala Şahağac kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 4110,sistem kodu isəAJA003939-dur.
20.Ləm(Bala Şahağac kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1895-ci ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Bala Şahağac kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 4111,sistem kodu isə AJA003910-dur.
21.Ləm(Səncərədi kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1895-ci ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Səncərədi kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 4112,sistem kodu isə AJA003911-dir.
22.Ləm(Səncərədi kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və tikilmə tarixi 1905-ci ilə
təsadüf edir.Ləm Astara rayonunun Səncərədi kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 4113,sistem kodu isə AJA003912-di
16.Körpülər(3 ədəd)
1.Sipiyə pard(Ağ körpü-Sipiyə pard kəndi)).Sipiyəpard körpüsü yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Körpünün tikilmə tarixi XIII əsrə aiddir.Körpü öz tikilmə tarixinə görə Azərbaycan
ərazisində tikilməş ən qədim körpülərdən biridir.Sipiyəpard körpüsü Astara rayonunun
Sipiyəpart kəndi ərazisində yerləşir.Körpünün
invertar nömrəsi 4134,sistem kodu isə
AJA003933-dür.
2.Piyəcənaparə pard(Piyəcənəpar körpüsü-Piləkon kəndi).Piyəcənəpara pard körpüsü yerli
əhəmiyyətli memarlıq abi-dəsidir.Məscidin tikilmə tarixi XIII əsrə təsadüf edir.Piyəcənapar
körpüsü Astara rayonunun Piləkon(Piləkəran) kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 4135,sistem kodu isə AJA003934-dür.
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3.Vılo pard(Dağılmış körpü)(Lomin kəndi).Vılopard körpüsü yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Körpünün tikilmə tarxi XIII əsrə təsadüf edir.Vılo pard körpüsü Astara rayonunun
Lomin kəndi ərazisində yerləşir.Körpünün invertar nömrəsi 4137,sistem kodu isə AJA003936-dır

17.Dəyirmanlar(2 ədəd).
1.Su dəyirmanı(Pləkon-Piləkəran kəndi).Piləkon su dəyirmanı yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Dəyirmanın tikilmə tarxi XIX əsrə təsadüf edir.Piləkon su dəyirmanı Astara
rayonunun Piləkon(Piləkəran) kəndi ərazisində yerləşir.Su dəyirmanının invertar nömrəsi
4136,sistem kodu isə AJA003935-dir.
2.Yanar bulaq.Yanar bulaq kompleksi Yerli əhəmiyyətli abidədir və Astara rayonunun Ərçivan
qəsəbəsi ərazisində yerləşir.Yanar bulaq həm yerli,həm də xarici turistlərin diqqətini cəlb
etməkdədir.Bu bulaq çox maraqlı görüntüdən ibarətdir,belə ki,kibriti bu bulağın suyuna
yaxınlaşdıranda bulaq suyu dərhal ad tutub yanır.Mütəxəsislər bunu suyun tərkibində kükürd
maddəsinin olması ilə izah edirlər.
18.Kilsələr(1 ədəd).
1.Kilsə.Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Kilsənin tikilmə tarixi 1880-cı ilə təsadüf
edir.Kilsə Astara şəhəri ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4115,sistem kodu isə
AJA003914-dür.
19. Şəhər yerləri(1 ədəd).
1.Qırxtürbə şəhər yeri(Siyaku kəndi).Qırxtürbə şəhər yeri Ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji
abidədir.Şəhər yerinin tarixi X-XII əsrlərə təsadüf edir.Qırxtürbə yaşayış yeri Astara rayonunun
Siyakuh kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 825,sistem kodu isə AJA000848dir.
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FƏSİL III – LERİK RAYONU
1930-cu ildə Züvand rayonu adı ilə təşkil
olunmuşdur.
Status:
Daxildir:

Rayon
Lənkəran iqtisadi rayonu

Tərkibinə daxildir:

157

Şəhər əhasisi:

7.301 nəfər(2009)

Rayon əhalisi:

80 835 (2015)

Sahəsi:

1 083.6 km²

Telefon kodu:

994 25

Poçt indeksi:

AZ 4300

Gerb
Koordinatlar:
Ölkə

38°46′31″N 48°24′55″E
Azərbaycan

Saat qurşağı:
Əhalisi :
Hündürlüyü:

UTC+04:00
7.301 nəfər (2009)
1.096±1 metr

[lerik-ih.gov.az Rəsmi sayt]
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Lerik rayonu — Azərbaycan Respublikasında inzibati–ərazi vahidi.
İnzibati mərkəzi Lerik şəhəridir.
Lerik rayonu1930-cu il avqustun 8-də
təşkil olun-muşdur. 1938-ci ilədək
Zuvand rayonu adlandırılmışdır.
Lerikdə yaşayış məntəqələrinin sayı
161-dir. 29 ərazi-inzibati vahidi, 1
qəsəbəsi, 161 kəndi var.
Tarixi.Lerik rayonunun ərazisi ən
qədim
yaşayış
məskənlərindən
biridir. Qədim amanlardanibtidai
insanlar dağların ətəklərində indi də
mövcud olan təbii mağaralardan yaşayış məskəni kimi istifadə etmişlər.
Buranın
təbii
mağaralarından
bəzilərinin hətta tunc dövründən də
əvvəllərə aid olması ehtimal olunur.
Görkəmli arxeoloq Hümmel bu
mağaraları neolit (yeni daş dövrü)
dövrünə aid edir. Buranın dağlarında
eramızdan əvvəl III-II minilliklərə aid
maddi-mədəniyyət
abidələri
mövcuddur.
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oğrafi mövqeyi.Relyefi.Lerik rayonunun ərazisi Talış silsilə dağlarının əhatəsindədir.
Cənub və cənub-qərbdə Yardımlı,şimal-şərqdə Lənkəran,şimal-qərbdə Masallı,cənubşərqdə Astara rayonları ilə həmsərhəddir.İran İslam Respublikası ilə sərhəd boyu Talış
dağ silsilələri,bundan şimalda Peştəsər və Bürəvər dağ silsilələri uzanır.Talış və Peştəşər
silsilələri arasında Zuvand (Diabar) çökəkliyi yerləşir.Ən yüksək zirvələri Talış silsiləsindəki
Gömürgöy (2493 m) və Qızyurdudur (2433 m).Əsasən pallogenin vulkanogen-çökmə
süxurlarından təşkil olunmuşdur.

C

İqlimi.Payız fəslində Lerikdə tez-tez yağış yağır,kənd yollarında gediş-gəliş çətinləşir.Yayı
quraq keçən mülayim isti yarımsəhra və quru çöl iqlimi, həmçinin yayı quraq keçən mülayim isti
iqlim üstündədir.Orta temperatur yanvarda 1-dən -4 dərəcə S qədər,iyulda 22 - 12 S-dir. İllik
yağıntı 300 mm-dən 800 mm-ə qədərdir.
Relyefi.Lerik rayonunun ərazisi Talış silsilə dağlarının əhatəsindədir.Cənub və cənub-qərbdə
Yardımlı,şimal-şərqdə Lənkəran,şimal-qərbdə Masallı,cənub-şərqdə Astara rayonları ilə
həmsərhəddir.İran İslam Respublikası ilə sərhəd boyu Talış dağ silsilələri, bundan şimalda
Peştəsər və Bürəvər dağ silsilələri uzanır.Talış və Peştəşər silsilələri arasında Züvand (Diabar)
çökəkliyi yerləşir.Ən yüksək zirvələri Talış silsiləsindəki Gömürgöy (2493 m) və Qızyurdudur
(2433 m). Əsasən pallogenin vulkanogen-çökmə süxurlarından təşkil olunmuşdur.
Təbiəti.Lerikin bitki örtüyü əsasən kollu və seyrək meşəli çəmənlərdən və dağ meşələrindən
ibarətdir.Meşələrdə palıd,vələs,fıstıq,qoz,dəmirağacı,azalt (nil) çoxluq təşkil edir.Meşələrdə və
Lerik çayının sahillərində tülkü,çaqqal,canavar,ayı,qaban,ördək,dovşan,meşə pişiyi,süleysin,
kəklik,torağayı,bildirçin və s. heyvanlara,meşələrin əlçatmaz yerlərində,dağlarda bəbirə rast
gəlmək olar.Rayonun Zuvand ərazisində Zuvand dövlət yasaqlığı (qoruq) vardır.Burada fəaliyyət
göstərən Milli Elmlər Akademiyasının "Nəbatət elmi-tədqiqat mərkəzi"ərazinin fauna və
florasını öyrənir. Ərazidə 40,3 min hektar meşə örtüyü vardır.Lənkəran-Lerik 56 km-lik
avtomobil yolu boyu bir sıra turizm, istirahət əyləncə mərkəzləri inşa edilmişdir. "Relax",
"Təbəssüm", "Meşəbəyi", "Ağgöl", "Paradis" və digər turizm obyektləri bu cür mərkəzlərdəndir.
Burada kotec, istirahət evləri, əyləncə mərkəzləri,restoran və barlar,idman qurğuları qonaqların
xidmətindədir.Turizm obyektlərində, 600 nəfərdən çox, o cümlədən "Relax" turizm istirahət
əyləncə mərkəzində eyni vaxtda 600 nəfərdən çox qonağın qəbulu üçün şərait yaradılmışdır.
İri yaşayış məntəqələri.Lerikdə yaşayış məntəqələrinin sayı 161-dir. 29 ərazi-inzibati vahidi, 1
qəsəbəsi, 161 kəndi var.
Əhalisi.Lerik həmişə uzunömürlülər diyarı kimi məşhur olmuşdur.Bu rayonun sakini
olmuş Şirəli Müslümov uzunömürlülüküzrə dünya rekordu müəyyən etmişdir.O, 163 il (18121975) ömür sürmüşdür. Onun digər həmyerlisi Məcid Ağayev 138 il (1835-1973) və Mahmud
Eyvazov isə 150 il (1808-1958) yaşamışdır.Hazırda bu rayonda yaşı 100-ü keçmiş, lakin hələ də
əmək qabiliyyətini saxlamış onlarca insan yaşayır. Səyyah,etnoqraf-tarixçi Berezin qeyd edir ki,
"buranın yerli əhalisi çox qədim xalqdır. Onlar keçmiş midiyalılardır".
Etnik tərkib. (Bax-Azərbaycan əhalisinin siyahıyaalınması (1999) və Azərbaycan əhalisinin
siyahıyaalınması (2009)
Lerik rayonunun etnik tərkibi, rəsmi siyahıyaalmalara əsasən (1939-2009)
Etnik
qrup

1939-cu il1[5]

1959-cu il2,3[6]

1970-ci il2[7][8]

1979-cu il2[9]

1999-cu il[10]

2009-cu il[11]

Əhali

Əhali

Əhali

Əhali

Əhali

Əhali

%

%

%
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%

%
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Türk

8 855

29.09%
26 690

Talış

20 984

68.93%

rus

402

1.32%

Ukray

85

0.28%

Ləzgi

20

0.07%

7

Tatar

...

...

erməni

32

0.11%

Gürcü

5

Yəhudi
Avar

98.73%

36 936

98.62%

45 696

56 197

88.76%

72 228

96.92%

7 076

11.18%

2 281

3.06%

99.71%

306

0.82%

28

0.06%

8

0.01%

11

0.01%

93

0.25%

0

0.00%

27

0.04%

0

0.00%

0.03%

9

0.02%

26

0.06%

5

0.01%

0

0.00%

...

...

8

0.02%

3

0.01%

1

0.00%

0

0.00%

10

0.04%

20

0.05%

43

0.09%

0

0.00%

0

0.00%

0.02%

2

0.01%

15

0.04%

4

0.01%

0

0.00%

0

0.00%

9

0.03%

0

0.00%

3

0.01%

2

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

2

0.01%

1

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

Saxur

1

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

1

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

Kürd

0

0.00%

0

0.00%

5

0.01%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

Alman

10

0.03%

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

digər

38

0.12%

62

0.23%

56

0.15%

23

0.05%

35

0.06%

2

0.00%

cəmi

30 443

260

27 032

0.96%

37 452

45 827

63 314

74 522

1939-cu ildə Ağullar, Rutullar və Saxurlar birlikdə Digər Dağıstan xalqları başlığı altında siyahıya alınmışlar.
Talışlar azərbaycanlı olaraq siyahıya alınmışlar.
Ruslar və ukraynalılar.
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addi-mədəni irsi.Lerikdə dövlət mühafizəsində olan da-şınmaz tarixi mədəniyyət
abidələri mövcuddur.Bunlardan yerli əhəmiyyətli memarlıq abidələri 27, arxeloji
abidələr 25, monumental və xatirə abidələri 1, dekorativ, tətbiqi sənət abidələri 78 və
s.dir.Lerik şəhərində 1 ədəd tarix-diyarşünaslıq muzeyi,"Uzunömürlülər" muzeyi, rəsm qaleriyası fəaliyyət göstərir.Lerikdə tapılmış mağarada daş dövrünün insanlarının yaşa-ması güman
edilir.Rayonda çoxsaylı tarixi abidələr var.Xanəgah kəndindəki Xoca Seyid məqbərəsi (XIV
əsr),Lüləkəran kəndindəki məscid (XIX əsr), Mistan kəndində, dəniz səviyyəsindən 2438 metr
yüksəklikdə yerləşən "Qızyurdu" adlı qədim insan məskəni,Mondigah kəndindəki Baba İsa türbəsi,Kekonu kəndinin yaxınlığındakı Pir Yusif məqbərəsi,Lerikdən Cəngəmiran kəndinə gedən
yolun üstündəki Cabir məqbərəsi (XII–XIV əsrlər) və s. Kəndlərin çoxunda daşdan yonulmuş
qoç heykəlləri salamat qalmışdır.Cəngəmiran kəndinin yaxınlığında Xəlifə Zəkəriyyə məqbərəsi
var.Bu kənddə qədim ağaclar da tarixi abidələr kimi qorunur. Məşhur fransız yazıçısı Aleksandr
Düma vaxtilə Qafqaza səyahət edərkən Lerik meşələrindən keçərək Hovil kəndində olmuş,öz
əsərlərində bu kəndin eskizlərini çəkmiş,gözəlliklərini vəsf etmiş,əhalinin qonaqpərvərliyindən,məşğuliyətindən geniş yazmışdır.Lerik ərazisində mövcud olan Oğlan və Qiz qalaları
müdafiə məqsədi ilə tikilmişdir.Bu qalalara su dulus borularla bulaq çeşmələrindən
çəkilibmiş.Qalaların bürcləri orjinal arxitektura quruluşuna malikdir.Rəvayətə görə bura qədim
albanların məskəni olmuşdur.Burada albanlara məxsus qəbirstanlıq indi də mövcuddur.Səfəvilərin hakimiyyəti illərində Şah İsmayıl öz inanılmış adamlarını Lerik rayonu ərazisinə
də göndərmişdir.İndi əhalinin ziyarətgaha çevirdiyi Babagil məqbərəsi də o dövrlərin
yadigarıdır.Qədim tarixə malik olan Lerik rayonu ərazisində daş dövrünə aid olan əşyalar
tapılmışdır. Buzeyir mağarası Azərbaycan ərazisində daş dövrünə aid olan ən qədim yaşayış
məskənlərindəndir.XVIII-XIX əsrlərdən başlayaraq məşhur fransız arxeoloqu Jak de Morqan,
K.Şaffer və qardaşı Henri ilə apardığı arxeoloji qazıntı zamanı buranı "arxeoloji cənnət"
adlandırmış,qiymətli tarixi eksponatlar aşkarlamışdır.Morqan Lerikin Veri kəndi ərazisindəki
Qızılbaşlar qəbiristanlığında arxeoloji qazıntılar aparmış,bu diyarın qədim tarixindən söhbət
açmışdır.O,mərtəbəli qəbirlərdən tapdığı bütün maddi mədəniyyət nümünələrini özü ilə Fransaya
aparmışdır.Həmin eksponatlar indi də Paris muzeylərini bəzəyir.Görkəmli arxeoloq H.Hümmel
Lerikdə tapılan maddi-mədəniyyət nümunələrini neolit (yeni daş) dövrünə aid etməklə
Azərbaycan paleolit dövrü adamlarının Lerik ərazisində məskunlaşmasını təsdiq edir.Elmlər
Akademiyası Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya şöbəsinin müdiri,professor Əsədulla
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Cəfərov Lerik rayonu ərazisində elmi tədqiqat işləri aparmış, ilk dəfə olaraq Buzeyir mağarasında orta paleolit dövrünə dair qədim insan düşərgəsi aşkar etmişdir.Talış dağlarında yerləşən bu
rayon füsünkar təbiəti ilə,zəngin maddi-mədəniyyət abidələri ilə diqqətə layiqdir.Məhz rayonun
cənub-şərq bölgəsində,turizm potensialını zənginlik baxımından maraqlı edən faktorlardan biri
də Talış dağlarının ən yüksək zirvələri olan Kömürgöy (2493 m) və Qızyurdu (2433) dağlarının
rayon ərazisində yerləşməsidir.Zəngin və ecazkar təbiəti ilə maraq doğuran rayon eyni zamanda
tarixi-mədəni abidələri baxımından da zəngin tarixi olan bir diyardır.Lerik rayonun arxeoloji
abidələri öyrənilməsinə XIX əsrin 90-ci illərində başlanmış və ilk tədqiqatlar Fransanın SenJerman muzeyin əməkdaşı Jak de Morqanın adı ilə bağlı olmuşdur.1890-ci ildə Jak de Morqan
Lerik rayonunun cənubunda yerləşən kəndlərdə ilk arxeoloji təqiqat işləri aparmışdır.O, Lerik
rayonu ərazisində bir çox abidələri tədqiq etmiş,əldə etdiyi maddi-mədəniyyət nümünələrin ən
nəfislərini Sen-Jerman muzeyinə göndərmişdir.Jak de Morqan rayonun dağlıq ərazisində 220-yə
qədər müxtəlif qəbir abidələri açaraq, son tunc və ilk dəmir dövrunə aid zəngin maddimədəniyyət nümünələri əldə etmişdir.Lerikin tarixi abidələrin tədqiqi ilə Fransa,Rusiya
Almaniya və bu ölkələrin arxeoloq alimləri ilə yanaşı Azərbaycan arxeoloqları məşğul
olmuşdur.Lerik rayonun ərazisində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində daş dövrunə,sontunc erkən dəmir dövrunə,antik və orta əsrlər dövrunə aid xeyli abidə qeydə alınmış onların
bəzilərində qazıntılar aparılmış və bölgənin turizm potensianlını ehtiva olunduğu tarix və
mədəniyyətə işıq salan qiymətli maddi mədəni irs toplanılmışdır.Lerik rayonunun maddimədəniyyət abidələri aşağıdakı xronoloji mərhələ üzrə təsnif etmək olar;
1. Daş dövru abidələri;
2. Son Tunc və Erkən Dəmir dövru abidələri;
3. Antik dövr abidələri;
4. Orta əsr abidələri;
Lerik rayonun təbii-coğrafi şəraiti, burada ibtidai insanların məskunlaşması üçün əlverişli
mağaraların mövcudluğu ərazidə paleolit abidələrinin varlığı ehtimalını artırmışdır.XX əsrin 80ci illərin ortalarına qədər rayon ərazisində daş dövru abidələrin olması elmə məlum
deyildir.Bölgə qədim daş dövru abidələrinin axtarışı məqsədi ilə Azərbaycan Elmlər
Akademiyası Paleolit arxeoloji ekspedisiyası 1985-ci ilin iyul-avqust aylarında Lənkəran,Astara,
Lerik və Masallı rayonları ərazisində arxeoloji kəşfiyyat işləri aparmışdır.Qeyd olunan
rayonların ərazsisi diqqətlə müşahidə olunmuş, ümidverici elmi nəticə Lerik rayonu ərazisində
əldə edilmişdir.Büzeyir mağarası bölgənin ibtidai insanların yaşaması üçün coğrafi baxımından
əlverişli olduğunu söyləməyə əsas vermişdir.Mağara Talış dağların yüksək silsilə qatındadır. Büzeyir mağarası Lerik-Büzeyir yolunun 10-cu km-də Zuvand çayının sol sahilində Büzeyir
kəndindən 3 km şərqdə,dəniz səviyyəsində 1640 m hündürlükdə olan Dəlikdaş zirvəsində
yerləşir.Büzeyir mağarasının uzunluğu 17 m, eni 9-14 m mağara dəliyinin hündurluyu 10 m,
torpaq çöküntüsunun qalınlığı 2-2,5 mdir.Lerik rayonun qədim dövr abidələri içərisində son tunc
və erkən dəmir dövr abidədələri xüsusi yer tutur.Lerik rayonu ərazisində son tunc və ilk dəmir
dövrunə aid yarım köçəri maldarlıq təsərrüfatı əlamətləri özundə əks etdirən çoxlu abidələr
qeydə alınmış və tədqiq edilmişdir.Bu dövrun abidələri əsasən qəbir abidələri olduğu üçün onlar
3 tipə ayırmaq olar:
1.Daş qutu qəbirstanlıqları; 2.Kurqanlar; 3. Dolmenlər.
Daş qutu qəbirstanlıqlar Keraveladi,Veri,Tülu,Coni, Hama-rat,Hovil,Orand,Rvarud və s
qəbirıstanlıqlarda rast gəlinir.Vüzuial müşahidələrə əsasən Lerik rayonu ərazisində Kurqanların
yüksək dağlıq ərazilərində və dağ zirvələrində Salındığı qeyd etmək olar.Beləki rayonda
Çayrud,Rvarud,Nürəvüd,Pirəküjə,Andurmə,Mistan və sair kurqanlar mövcuddur.Lerik rayon
ərazisində dolmenlərin olması haqqında ilk məlumat Fransız arxeoloqu Jak de Morqan
vermişdir.O, Kera-Veladi, Çodigəş,Coni,Tülü,Rəzgov və s.kəndlərdə dolmenlərin olmasını qeyd
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etmişdir.Lerik rayonun antik dövr abidələrin tədqiqi ilə əsasən Q.Qoşqarlı məşğul
olmuşdur.Antik dövr abidələrinə Şağolakan,Boykəndil, Kürdəsər,Mistan və s göstərmək olar.
Rayonun antik dövr abidələri 2 qrupa bölunur;
1.Yaşayış yerləri , 2.Qəbir abidələri.
Yaşayış yerlərinə Şağolankan, Cındırtəpə, Zövnə, Köhnə Orand və s misal çəkmək olar.Qəbir
abidələri rayon ərazi-sində əsasən antik dövrə aid daş qutu və kup qəbirlərindən ibarət nekropol
üzə çıxarılmışdır.Lerikin orta əsr arxeoloji abidələrini aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar;
1.Qalalar; 2.Kənd tipli yaşayış yerləri; 3.Dini-tarixi abidələr; 4.Daş qoç heykəlləri.
Rayonda ərazisində qeydə alınan arxeoloji abidələrinin müəyyən qismini kənd tipli yaşayış
yerləri təşkil edir.Arxeoloji cəhətdən Lerikin orta əsr kənd tipli yaşayış yerləri tədqiq olunmayıb.
Burada Lildiqo,Kanadi (Köhnə kənd),Kamilikəqo,və s misal çəkmək olar.Lerikin memarlıq
abidələri içərisində dini-tarixi abidələri mühüm yer tutur.Bunun başlıca səbəbi isə orta əsrlər bu
bölgədə islam dinin güclu təsir qüvvəsinə malik olması idi.Bunlara Hüseyn Ata,Babagil,Yaşıl
Baba, Xoca Seyid türbəsi,Seyid Əbulqasim,Seyid Paşa və s.aid etmək olar.Rayonun Rvaurd
kəndində qədimlərdən gələn rəvayətlərə görə bu ərazidə HZ.Yaqub Peyğəmbərin (s) pirinin
yerləşdiyini qeyd edirlər.Pir ziyarətgaha çevrilmişdir.Pirin yeri məlumdur.Lerik rayonun dinitarixi abidələrində və orta əsr qəbirstanlıqlarında çoxlu sayda daş qoç heykəlləri
qeydəalınmışdır.Rayonun Cəngəmiran,Barzavu,Mondigah,Rvarud,Çayrud,Coni Veri və s.
Kəndlərin ərazsindəki orta əsr qəbirstanlıqlarında 100-dən çox daş qoç heykəli qeydə alınsada,
hazırda onlara çox az rast gəlinir. Bütövlukdə rayonun arxeoloji abidələrinin tədqiqi rayonun və
eləcədə respublikamızın tarixi ilə bağlı problem məsələləri aydınlaşdırmaqda mühüm elmi
əhəmiyyətə malikdir.Bununla yanaşı bu rayonun tarixi-mədəni abidələr aspektində tədqiqi
rayonun nə qədər zəngin turizm potensialına malik olmasını bir daha sübut edir.Rayonun
tarixində önəmli yer tutan abidələr sırasında xüsusi ilə Rvarud kəndində yerləşən Seyid
Əbulqasim,Seyid Paşa,Mir Cahangir ağa ,Seyid Vəliağa türbələrinə turların təşkil olunması dini
turizm marşrutun miqyasının genişləndirilməsi yönumundən məqsədəuyğun hesab etmək
olar.Lerikin Pirasora kəndində yerləşən Piramidalar son zamanlar bir sıra tədqiqaçıların
marağına səbəb olmuşdur və əraziyə turist axına şərait yaratmişdir.Beləliklə,rayonun tariximədəni abidələrində yaşanan tarix,rayonun əzəmətli keçmişindən xəbər verir.Tarixi zəngin olan
rayon üçün bu cür abidələrin tarixin sınağından gəlib çatmas,gələcəkdə rayonda turizmin bura
üçün xarakterik növlərin inkişaf etməsi üçün əlverişli şərait yaradır.(Bax:Kulturoloq Camal
Rzayev.dosye.org.saytı).Lerik rayonu öz abidələrinin qədimliyinə görə dünya özünəməxsus
yerlərdən birini tutur.Belə ki,Lerik kəndlərinin demək olar ki,hər birində qədim yaşayış
məskəni,qədim qəbiristanlıq,qədim türbə və ocaqlar var.Bütün bu arxeoloji və memarlıq abidəlri
bu ərazilərdə qədim bir tarixin və mədəniyyətin yatdığını sübut edir.Belə ki,Leriki 4 böyük kəndi
bu qədim mədəniyyətin beşiyi olmuşlar.
4.BunlarMistan,Orand,Rəzqo,Çəngəmiran,Coni,Tülü,Soru və Çayrud kəndləridir.
Görkəmli şəxsiyyətləriləri.Ucqar dağ rayonu olan Lerik Azərbayca-na bir çox görkəmli şəxslər
bəxş edib.Bu gün respublikanın ayrı-ayrı ali məktəblərində, MDB ölkələrinin ali məktəblərində
tanınmış elm adamları, hüquq mühafizə orqanları iş-çiləri fəaliyyət göstərir.
1.Bala Məmməd Mistanlı – Tanınmış inqilabçı-polkovnik,Lənkəran qəzasının hərbi qərərgah
rəisi.,xalq qəhrəmanı.
2.Böyükağa Mirsalayev - Zaqafqaziya KP(b)MK-nın II katibi.
3.Mirzə Məmmədov - Azərbaycan KP(b)Mk-nın III katibi,Azərbaycanın Xalq Maarif Komissarı,
Azərbaycan SSR Maarif naziri.
4.Hüseynbala Mirələmov- Yazıçı,dramaturq,Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
5.Miri Qənbərov - Azərkontrakt SC-nin sədri.
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6.Xeyrulla Məmmədov - Filologiya elmləri doktoru, professor.
7.Vaqif Musayev (siyasətçi) - İqtisad elmləri doktoru.
8.Bəhlul Abdulla - Filologiya elmləri doktoru, professor.
9.Elman Quliyev - Filologiya elmləri doktoru, professor.
10.Novruz Novruzov - Yazıçı-publisist, Şabran rayon İH başçısı.
11.Mirağa Cəfərquliyev - Hüquq elmləri doktoru.
12.Əlihüseyn Hidayətov - Tibb elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi.
13.Asəf İsgəndərov - Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Lənkəran DU-nun rektoru.
14.Elcan Məmiyev-Şair,
15.Məmmədhüseyn Əliyev - Yazıçı-dramaturq.
16.Əlisa Nicat - Yazıçı-dramaturq, filosof.
17.Xanoğlan Bayramov - Neftçi, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
18.Elman İsgəndərov - Texnika üzrə fəlsəfə doktoru.
19.Yaşar Kəlbiyev - İqtisad elmləri doktoru, professor, Azərbaycan İqtisadiyyat Universitetində
kafedra müdiri.
20.Eldar İsgəndərzadə - Şair-dramaturq, ssenarist.
21.İqbal Məmmədov - İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin deputatı.
22.Valeh Müslümov - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı.
23.Rövşən Abdullayev - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı.
24.Fəhad Ağayev- Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı.
25.İslam Qəribli - Filologiya elmləri doktoru.
26.Qədiməli Əhməd - Şair.
27.Xalid Mahmud - Şair.
28.Allahverdi Məmmədli - Şair.
29.Gülməmməd Məmmədzadə - Tədqiqatçı-jurnalist.
30.Fazil Ağayev- Tibb elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi
31.Kərim Kərimov-Pedaqoji elmlər doktoru, professor.
32.İlkin Əzizli – Ədəbiyyatçı,Lerik-Lik ictimai-ədəbi məslisinin rəhbəri.
33.Rəhimov Mubariz Fədail oğlu – İlahiyyatçı

M

istan. Lerik rayonunun ən qədim kəndlərindən biri də,Mistan kəndidir.Mistan,yer
,məntəqə,çay və kənd adlarıdır.Mistan adlı hər hansı bir məntəqə adılna qonşu
İran,Türkiyə,İraq və Suriya dövlətləri ərazisində də rast gəlmək olar.Ən maraqlısı
odur ki,dünya mövcud olan Mistan adlı bütün məntəqələr dağlıq ərazilərdə yerləşir.Ən başlıcası
isə bu tipdə olan məntəqələrdə yaşayan əhali eyni antropoloji tipin daşıyıçıları olmaqla bərabər
eyni adət-ənənələri paylaşırlar.Belə ki,zahiri görünüşcə,müəyyən olunmuş ölkələrin ərazisində
yerləşən Mistan adlı məntəqələrin əhalisi biri-birinin əvəzsiz təkrarıdır ki,bu da,onların eyni
kökdən və gendən gəlmələrinə dəlalət edir.Məsələ bununla bitmir,çünki dünyanın hər yerində
mövcud
olan
Mistan
adlılı
məntəqələrinin
əsas
məşğuliyyətləri
içərisində
sənətkarlıq,heykəltəraşlıq, dəmirçilik,misçilik,zərgərlik və musiqi xüsusi yer tutur.Bəs yer
üzündə Mistan adlı məntəqələr harada yerləşir.Belə ki,yer üzündə mövcud olan Mistan adlı
məntəqələr aşağıdakılardır.
1.Azərbaycan respublikasının Lerik rayonundakı Mistan kəndi.
2.Azərbaycan respublikasının Qubadlı rayonundakı Mistan kəndi.
3.Türkiyə respublikasının Bingöl vilayətinin Genç ilçəsindəki Mistan kəndi.
4.İran İslam Respublikasının Mazandaran vilayətindəki Mistan kəndi.
5.İran İslam Respublikasının Hörmüzqan vilayətindəki Mistan kəndi.
6.İran İslam Respublikasının Zəncan ostanındakı Mistan kəndi.
7.Əfqanıstan respublikasının Feyzabad əyalətindəki Mistan kəndi.
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8.Türkiyə respublikasının Zonquldak ilinin Mistan-ağa kəndi.
Bunlardanm əlavə bir neçə avropa ölkəsində də Mistan adlı kiçik məntəqələr var ,lakin bu
məntəqələrin sözü gedən Mistanla heç bir bağlılıqları yoxdur.
1.Azərbaycanın Lerik rayonunun Mistan kəndi – Mistan kəndi Lerik rayonunun inzibati ərazi
vahidliyinə daxildir.(Bax:Azərbaycan Respublikasının inzibati-ərazi bölgüsüMəlumat
toplusu.Bakı-2013).Mistan kəndi Talış dağlarında yerləşir.Kəndin koordinatları 30 dərəcə
38`46``N 48 dərəcə 25`55``E / 38.64611 dərəcə N 48.43194 dərəcə E-dir.Kəndin hündürlüyü
1.831 metrdir və saat qurşağı isə UTC+04:00 – dır.Mistan kəndinin əhalisi isə 185 nəfərdir.
Mistan kəndinin əhalisi Talış dilində danışır və talışlardan ibarətdir.(Bax:Azərbaycan
Respublikasının əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il. I cild.Bakı – 2010).Lerik rayonun-dakı
Mistan kəndinin oykoniminin mənasına aid bir neçə fikir mövcuddur.Birinci fikrə görə Mistan
şəxs adı olmuşdur.Digər tədqiqatçılar bildirirlər ki,Mistan Talışca “Miston” adlanır və talış
dilindəki Mist,mis, - on - cəmlik bildirən şəkilçidir.Lakin fikrimcə digər məntəqələrin də adlarının eyniliyini və mənalarını nəzərə alsaq Mistan şəxs adı ola bilməz.Çünki,Mistan yer adı iki
“Mist” və “On” hecalarından ibarətdir.Buradan da ,belə nəticə çıxır ki,Mistan adındakı “Mist”
sözünün mənası bilinmir və “on” isə İran dillərində olan “an” cəm şəkilçisinin talışca olan olan
formasıdır ki,bunu da,mənası Azərbaycan dilində “lar”,”lər” cəm şəkilçisidir.Onda “Mist” söz
kökünü nəzərə almasaq onda Mistan adının mənası “Mistlər” kimi tərcümə olunur.Çünki,bu söz
metal olan “Mis”lə bağlı olsa idi onda bu ad Mistan yox,”Misan” olardı.Bundan əlavə Farsca
olan “İstan” sözü “dayanacaq” və ya “dayaq məntəqəsi” kimi tərcümə olunur və bu sözün indiki
mənası olan “Mistan”-“dayanıram”,Mistan”-dayanırlar və “Mistən(d)”- dayanırlar kimi
tərcümə olunurlar.Bütün bunları nəzərə alsaq onda Mistan sözünü “dayanacaq” və ya “dayaq
məntəqə”si kimi mənalandıra bilərik.Qeyd etməliyəm ki Lerikin Mistan kəndində İmam Musey-i
Kazım məscidi dini icması fəaliyyət göstərir.(Bax.Müsəlman Dini İcmalar – 2016-cı ildə
qeydiyyatda keçənlər.scwra.gov.az)Lerik rayonundakı Mistan kəndinin əhalisi qədimdə 6
qəbilədən
ibarət
olmuşdur
və
bunlar
aşağıdakılardır.1.Misçiyon(misgərlər).2.Ğələyçiyon(qalayçılar)3.Amburon-Osonəğəçiyon
(dəmirçilər).4.Çukəşon(ağackeşlər).5.Zərgəron(Zərgərlər).6.Nunçiyon(çörəkçilər).Bu qəbilələrin nümayəndələri müxtəlif dövürlərdə müxtəlif ərazilərə səpələnmişlər.
1.Misçilər qəbiləsi - İranın Zəncan şəhərinə köçüb getmiş və bir daha onlardan soraq
alınmamışdır.Lakin SSRİ qurulduqdan sonra onların bir qismi Bakı şəhərinə köçmüş və onların
törəmələri olan Məmmədov familiyasının üzüvləri halhazırda Bakı şəhərində yaşayırlar.Belə
ki,vaxtı ilə İrandan Bakıya köçmüş Məmməd tayfasının nümayəndəsi olan Professor Nadir
Məmmədli Bakı Şəhərində yerləşən “Elm və Təhsil “ nəşriyyatının direktorudur.O,eyni zamanda
tanınmış dünyaşöhrətli filoloqdur.
2.Amburon və ya Osonəğəçiyon (dəmirçilər) qəbiləsi - Müəyyən tarixi dövürdə indiki Mistan
kəndinin əks tərəfində,qonşu İran ərazisində yerləşən Amburan(məhəllə) ərazisinə köçmüş və
orada məsgən salmışdır.Hal-hazırda o ərazidə Amburan(dəmirçilər.Bax ambur talışca dəmir
deməkdir və oson sözününə sinonimidir) kəndi var.Qeyd etməliyəm ki,tanınmış İran müğənnisi
Yaser Kəremzadə məhz bu qəbilədəndir.İndinin özündə belə İranın Amburan kəndinin əhalisi
əsasən dəmirçiliklə məşğuldurlar.Dəmirçi qəbiləsinin bir hissəsi isə XIX əsrin əvvəllərində
Lənkəran rayonu ərazisinə köçmüş və Lənkəran şəhərinin indiki Qələyçilər(qalayçılar)
məhəlləsində yaşayırlar.Lənkərana köçmüş dəmirçi qəbiləsinin tanınmış nümayəndələrindən
olan tanınmılş inqilabçı-kommunist və hərbiçi ,palkovnik Bala Məmməd Mistanlı,onun sağ əli
olan dəmirçi Bəndiəli(digər mənbələrdə Əhmədəli) (ona öz aralarında Kot Əli demişlər-(Bax
Talışca kötək vuran Əli deməkdir)olmşlar. Bala Məmməd Mistanlı. Bala Məmməd Abdulla oğlu
Mistanlı 1885-ciilin martın 16-da Lerik rayonunun Mistan kəndində,Misci-dəmirci və qalaycı
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ailəsində dunyaya gəlmişdir.Partizan dəstəsinin rəhbəri olmuşdur. Bala Məmməd Mistanlı 1914cu ildə Bakının Ramana neft mədənlərindəişə başlamış və elə orada məşhur kommunist İ. V.
Stalinlə tanış olmuş və onun dəstəsinə qoşulmuşdur. Lakin bir il sonra Sarıtsin(indiki Volqaqrad)
şəhərində fəhlə, 1917-ci ildə doğma yurduna qayıtdıqdan sonra oz ata-babasının dəmircixanasında işləmişdir. 1918-ci ildə partizan dəstələri yaradaraq cənub bolgəsinin yaşayış
məntəqələrini qacaq quldur Luləkəranlı Şahverəndən və digər quldurlardan , vətənimizi dağı-dan
erməni daşnaqlarından təmizləmiş və onların kabusuna cevrilmişdir.Bala Məmməd Mistanlı
1920-ci ildə Haftoni ərazisində yerləşən İbadi mineral bulaqlarında olmuşdur.O,orada vaxtaşrı İ.
V. Stalinlə və Orconokidze ilə yığışmışdır və orada bir uddət gozləmədə durmuşlar. Bala
Məmməd Mistanlı 1920-ci ilin yanvarında Lənkəran həbsxanasından gunahsız insanları azad
edib qayıdarkən şəhərin “Qala “ hissəsində,kecmiş bankın,indiki doqquzmərtəbəli binanın
yaxınlığında qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Lənkəran şəhərində Bala Məmməd adına kuçə
vardır.Bəndiəlinin övladları olan tanınmış dəmirçi Əliyev Həsən bu dəmirçilik sənətini davam
etdirmiş və sonra öz oğlu Cahangir Əliyevə ötürmüşdür.Cahangir Əliyevdən sonra dəmirçilik
sənətini onun övladları olan Əliyev Orucəli Cahangir oğlu və Əliyev Böyükağa Cahangir oğlu
davam etdirmişləır.Əliyev Orucəli Cahagir oğlu dəmirçilik sənətini öz övladlarəna,Əliyev
Böyükağa Cahangir oğlu isə bu sənəti öğlu Əliyev Elşad Böyükağa oğluna ötürmüşdür.Halhazırda adları çəkilən bu gənclər ata-babalarından onlara irs qalmış dəmirçilik sənətini sevə-sevə
davam etdirirlər.(Bax:Aqşin Mistanlı.”Haftoni:Qəlbimdəki yeddi bulaq”.səh.283.”Elm və
Təhsil”.Bakı-2018).
3.Ğələyçiyon(qalayçılar) qəbiləsi - XIX əsrin əvvəllərində Lənkərana köçmüş və onla da
Lənkəran şəhərinin Qələyçillər(qalayçılar ) məhəlləsində məskunlaşmışlar.Zaman-zaman bu
tayfanın üzüvləri də qalayçılıqla məşğul olmuşlar.Qeyd etmək istəyirik ki,kitabın müəllifi Aqşin
Mistanlı mənşəcə özü də,sözü gedən qalayçılar tayfasındadnır.Mistanın Ğələyçiyon(Qalayçılar
qəbiləsi haqda ən tutarlı məluta tarixçi Mirzə Əhməd bəy Mirzə Xudaverdi oğlu özünün 1855ci ildə yazdığı “Əxbərnamə əsərində rast gəlirik.Belə ki,Əxbərnamə kitabında Qalayçılar haqda
belə yazır:“Mir Həsən хan öz köçü,ailəsi və qоşunu ilə еvini tərk еdib Lənkəran şəhərindən
çıхdı.Öz ailəsini tabеlərinin köçlərilə birlikdə Siyahlələ kəndinə göndərdi.Özü də Darğakəndində
(Bax:indiki Lənkəranın Darquba kəndi) sakin оldu. Ətrafdan Lənkəran şəhərini mühasirəyə
aldı.Mir Kazım хan bir gün öz atlı qarnizоnu ilə Lənkərana daхil оlan, Rusiya qо-şununa
[təsadüf еtmiş] və atasından хəbərsiz bir nеçə sоldatı [tutub] əsir almışdı.Kələntəriyyə tayfasının
хahişinə görə Kərbəlayı Ağababa bəy bu məzmunda хəbər göndərmişdi: «Siz mənim əvəzimə
əsir еdilmiş [sоldatları] vеrsəniz, оnlar da məni azad еdərlər!». Mir Kazım хan о sоldatları
atlılarının tərkinə alıb gеtmişdi. Qərəçiоbanı (Bax: indiki Lənkəran şəhərinin Mistanlıların
ğələyçiyon(qalayçılar) qəbiləsi-nin yaşadığı məhəllə)kеçib Mir Ağa Mir Əsgər оğlunun
dükanlarının yеrində sıra ilə durmuşdu. Lənkəran tərəfdən də bir nеçə nəfər kazak və müsəlman
gəlib оnların qarşısında sıra ilə durub bir-birilə danışıq aparırdı.[Ruslar] dеyirdi: «Əvvəl
sоldatları vеrin,biz də Kərbəlayı Ağababanı azad еdək!».Оnlar hiylə işlədirdilər.Оnların qarşısını
almaq üçün Köhnərud(yeri məlum deyil) yоlu ilə bеş yüz sоldat göndərmişdilər ki, о tərəfdən
sоldatlar,bu tərəfdən isə kazaklar Mir Kazım хanı dövrəyə alıb tutsunlar.Mir Kazım хanın bu
hiylədən хəbəri yох idi. Birdən arхadan, yəni Sərdabəyi Хil tərəfdən sоldatların gəldiyini
gördükdə Mir Ka-zım хan öz dəstəsi ilə (50,b) cilоvu gеri döndərib görmüşdü ki, 65 arхadan
sоldatlar,qabaqdan da kazaklar [yоlunu kəsmişlər].Çarəsiz qalıb Lənkəran çayından kеçmək
ümidi ilə atlarını qibləyə tərəf çapmışdılar. Lakin оradan kеçmək çох çətin idi.Su çох dərindən
aхırdı. Sahil isə, türkün sözü, uca bir yarğan idi.Fürsəti qənimət bilən əsir sоldatlar atlıların
tərkindən yеrə atılıb Lənkəran tərəfə qaçdılar.Sоldatlar atdan yеrə atılarkən həmin atlıları tutmaq,
kazaklar gəldikdən sоnra isə öldürmək istəyirdilər.Lakin atlılar min çətinliklə özlərini хilas еdib
qaça bildilər.”(Bax:Mirzə Əhməd bəy Mirzə Xudaverdi oğlu.Əxbərnamə.Lənkəran-1855.səh.6566).Burada söhbət 1882-1883-cü illərdən gedir.Demək 1883-cü illərdə artıq mistanlılar Lənkəran
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şəhərində böyük bir ərazidə məskunlaşmış və artıq burada özlərinin bir neçə belini
yaşıyırdılar.Əgər bunları nəzərə alsaq onda Lerik rayonunun digər kəndlərindən Lənkəran gələn
köçlərdən fərqli olaraq Mistanlılar artıq XIX əsrin əvvəllərində,yəni 1800-cü illərdə artıq
Lənkəranda məskunlaşımış və onun əhalisinin 30 faizini təşkil edirdilər.Qeyd etmək lazımdır
ki,1800-cü illərdə Lənkərana köçüb gəlmiş Mistan qəbilələrindən fərqli olaraq Lerikin
Mondigah,Nısli,Pirəsora,Çayrud,Buzeyir və sair kəndlərindən köçlər yalnız XX əsrin
ortalarında,yəni 1940-1950-ci illərdə köçüb gəlmişlər.Bu da Mistanlıları Lənkəranın qədim
sakinlərindən biri edir.Bundan əlavə Lənkəranda yaşayan Mistanlıları 30-50-cı illərdə “Çex”
adlandırmışlar.Lakin bu sözün əsl mənası “Çex” yox “Cek”-dir.Çünki,Cek adı ilk zamanlar dağ
yəhudilərin,sonradan tatların bir hissəsinə deyilsədə,daha sonralar isə konkret olaraq ləzgidilli
qrupa xalqa şamil edilmişdir.Belə ki,bu xalq Bakı quberniyasının Quba qəzasında,Böyük
Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində yaşamışlar.Əsaəndəmirçilik,misçilik və qalayçılıqla məşğul
olmuşlar.Demək Ceklər Mistanlılra xas olan bu üç Kustar sənət növlərinin üçünə də sahib
olmuşlar.Əsrin əvvəllərində onların bir qrupu indiki əlçatmaz Lahıc
ərazinə köçüb
məskunlaşmış və indinin özündə ata-babalarının sənət növlərini yaşatmaqdadırlar və hal-hazırda
Lahıc əhalisi Tatca danışır.Mistanlıların Lahıclara və ya Lahıcda yaşayan İrandilli Tatlarla eyni
kökdən olmaları və eyni mədəniyyətin daşıyıcıları olmaları şübhəsizdir.Çün ki,bu hər iki etnik
qrupu biri-birinə bağlayan və tarixi bilinməyən dövürlərə gedib çıxan qədim mədəniyyət və
sənətkarlıq sahələri var.Belə ki,Mistan toponiminin əsasını təşkil edən “Mis” sözünə uyğun
olaraq Mistanlılar ata-babadan misgərlik,dəmirçilik və qalayçılıqlaməşğul olmuş və onu
nəsildən-nəsilə ötürmüşlər.Bundan əlavə bu sənətkar Mistanlılar hansı diyarlara köçüb getsələr
də bu mədəniyyəti və sənətkarlıq növlərini özləri ilə aparmış və yeni ərazilərdə yaymışlar.
4.Çükəşon(Ağac çəkənlər) qəbiləsi - XIX əsin əvvəllərində Lənkəran rayonunun Təngivan
kəndi ərazisinə köçmüş və elə oradaca məsgən salmışlar.Hal-hazırda bu qəbilənin nümayəndələri məhz bu məntəqə ərazisində yaşayırlar.Mistan kəndinin tarixi çox qədimdir.Belə
ki,Mistan kəndini öz qədimliyinə görə Lerikin altı böyük və qədim kəndlərindən biri hesab
etmək olar.Bunu Mistan kəndində yerləşən qədim tarixi abidələr sübut edir və bu abidələr
aşağıdakılardır.
5.Zərqəron(zərgərlər) qəbiləsi - XIX əsrdə Lənkəranın şəhəri ərazisnə köçüb məskunlaşmış və
hal-hazırda onların nəsilləri məhz bu məntəqələrdə yaşayırlar.
6.Nunçiyon(Çörəkçilər) qəbiləsi - XIX əsrə bu qəbilənin bir qismi Lənkəran şəhərinin Böyük
bazar ərazisinə köçüb məskunlaşmış ,digər bir qismi isə vaxtı ilə yaylaq və qışlağa getdikləri
Cəlilabad və Biləsuvar rayonları ərazisinə köçmüş və başq qismi də,Lənkəran rayonunun Şovu
və Yuxarı-Nüvədi kəndləri ərazisinə köçüb məskunlaşmışdır.

L

ahıc. Qəsəbə Azərbaycanın şimalında, Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub yamacında
dəniz səviyyəsindən 1505 m hündürlükdə yerləşir.Lahıc Girdiman çayının sahilində yerləşməklə Babadağ və Niyaldağ silsilələri ilə əhatə olunur və ona təbii qala şəraiti bəxş
edir.Belə bir coğrafi məkan qədim zamanlarda Lahıcın xarici təsirlərdən, basqınlardan yaxşı
müdafiə olunması üçün imkan yaratmışdır.Maraqlıdır ki,qədim tarixə malik olan Lahıc kəndinin
sakinləri İran dillərində danışırlar və məişət,mədəniyyət və sənətkarlıq baxımından Mistanlılara
çox yaxındırlar.Belə ki,mistanlılar kimi Lahıcların da qədim sənətkarlıq sahələrində əsasən
Misgərlik,dəmirçilik və qalayçılıq üstünlük təşkil edir.Onlar bu sənəti ata-babadan qoruyub
saxlamış və nəsildən-nəsilə ötürmüşlər.Belə ki,Lahıc XVIII-XIX əsrlərdə Azərbaycanın
misgərlik və silah istehsalı
mərkəzlərindən biri olmuşdur.Lahıc ustaları Misdən
hazırladıqları,mürəkkəb və incənaxışla bəzədikləri dolça,satıl, sərnic,məcməyi,sərpuc,güyüm,
aşsüzən,kəfgir,kasa,cam,qazan,çıraq və sair məmulatlar Orta Asiya,İran,Gürcüstan,Dağıstan və
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Türkiyədə tanınıb.1980-cı ildən muzey-qoruğa çevrilmiş və Lahıcda həmin illərdən yadigar
qalan məhəllə məscidləri,su kəməri və kanalizasiya,Girdiman qalası qayğı ilə qorunur.Burada
1859-1864-cü illərdə həyata keçirilmiş kameral siyahıyaalmaya əsasən Bakı quberniyasının
Şamaxı qəzasının Lahıc kəndində 589 evdə Tatlardan ibarət 5228 nəfər(2.889 nəfər kişi,2.339
nəfər qadın) əhali yaşayırdı.(Bax,Сборник материалов для описание местностей и племен
Кавказа» Издание Управления Кавказского учебного округа.Выпуск двадцать девятый.Тифлись.Типография канцелярии главначальствующ его гражданство чатью на
Кавказе и К.Козлав-скаго.1901.Отдел второй.стр.79).Bu ailələrdən 10 sunni müsəlman
ailəsi,qalanı isə şiə idi.(Bax.Списки Населенных пунет Российской империи.По Кавказскому
краю составленные и издаваемые Кавказскими статистическими комитетом при
Главном управлении Наместника Кавказского LXV.Бакинская губерния.Списокь населенных мест по сведениям 1859-1864 годь.Кавказским статистическимь комитетом
при Главном управление мнаместника кавквзского.Составленном главным ре-дактором.
Комитета Н.Зейдлицем.Тифлись.В типографии
главного
управленя наместника
кавказского.26 ноября 1870.Содержание Список населенных мест Бакинской
губернии.стр.30).Belə ki,1 yanvar 1886-cı il tarixinə olan məlumata görə Lahıc kəndində 3.817
nəfər kişilər və 3.098 nəfəri qadınlar olmaqla cəmi 6.915 nəfər əhali yaşayırdı.Onlardan 117
nəfəri (10 ailə) bəy ailəsindən,40 nəfəri(3 ailə) ruhani ailəsindən,6.758 nəfəri isə (89 ailə) dövlət
kəndliləri nəslindən idi.(Bax.»Сборник материалов для описания местностей и племен
Кавказа» Тифлись.1901.стр.78).Bundan əlavə Lahıcda yerli Lahıc Tatlarından başqa oraya
sonralar gəlmiş Şamaxı şəhərindən olan bir neçə ailə,Qacar Şahənşahlığı təbələri olan bəzi
ailələr və Samur dairəsinin Miskincə kəndindən olan bir neçə Ləzgi ailəsi yaşayırdı.Məmbələr
göstərir ki,lahıclıların ata-babadan məşğuliyyəti elə Mistanlılarda olduğu kimi
misgərlik,dabbaqlıq,çəkməçilik,papaqçılıq,sərraclıq,dəmirçilik,həkaklıq,dərzilik və digər sənət
növləri olmuşdur.XIX əsrdə Rusiyanın İjevsk silah zavodunda Lahıc ustalarının təcrü-bəsindən
istifadə olunmuşdur.
Lahıcın tanınmış şəxsiyyətlərin - Manaf Süleymanov yazıçı,nasir,tərcüməçi,Azərbaycan
Respublikası
Əməkdar Mədəniyyət Xadimi Əli Bayramov –
inqilabçı,Şövkət Səlimova-İlk Azərbaycanlı qadın
gəmi kapiitanı,Babayev İkram Sani Oğlu - Alim
Əhmədov Rəsul – Alimdir.
Şəkilk.Lahıc Misgərlərinin düzəltdfikləri
sənətkarlıq nümunələri.
Lahican.Başqa bir maraqlı fakt odur ki,Lahıc toponiminə uyğun olan Lahican farsca Lahıclar

deməkdir) şəhəri də iranın Mazandaran vilayətinin,xəzər dənizi sahillərində yerləşir və bu
şəhərin yaxınlığında,yuxarıda qeyd etdiyimiz qədim Mistan kəndi yerləşir.Əlbətdəki bu təsadüfi
deyil.Çünki,İranda yerləşən Lahican məntəqəsinin əhalisi də Misgərlik,dəmirçilik,qalayçılıq və
digər sənətkarlıq növləri ilə məşğuldurlar.
1.Mistan yaşayış yeri və qədim qəbiristanlıq.Mistan qədim yaşayış yeri və qədim qəbiristanlıq
öz səviyyəsinə görə ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Bu abidənin tarixi XV-XVI əsrlərə
aiddir.Bu qədim qəbiristanlıqda XV əsrə aid orta əsr qədim qəbirlər mövcuddur və bu qədim
məzarlıqda Mistanlıların ulu babaları dəfn edilmişdir.Bu abidənin invertar nömrəsi 1476,sistem
kodu isə AJA001498 – dir.(Bax:Azərbaycan respublikası Mədəniyyət Nazirliyi saytı.).
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2.Mistan Meydan kurqanları.Mistan kəndi ərazisində mövcud olan qədim abidələrdən biri də,
Mistan Meydan kurqanlarıdır.Mistan Meydan kurqanları öz səviyyəsinə görə ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Buradakı kurqanlar Tunc dövrünə aiddir.O zamanlar Azərbaycan Elmlər
Akademiyasından Mistan kəndinə bir qurup arxeoloq və tarixçi getmişdir.Bu qrupun rəhbəri
akademik İdeal Nərimanov olmuşdur.Akademik İdeal Nərimanov və onun işçi qrupunun Mistan
Meydan kurqanlarında arxeoloji tədqiqatlar və qazıntılar aparmış və Mistan Meydan
kurqanlarını Son Tunc – ilk də-mir dövrünə aid etmişdir.Çünki kurqanlarda qazıntılar apararkən orada son Tunc – ilk dəmir dövrünə aid maddi-mədəniyyət abidələri tapılmışdır.Tapılmış
materiallar içində tunc qəmə,təbərzin baltalar,tuncdan ox ucluqları və sairə üstünlük təşkil
edir.Mistan Meydan kurqanları cənub bölgəsindəki digər kurqanlarla eynilik təşkil edir.Bu
kurqanların invertar nömrəsi 1479 və sistem kodu isə AJA001501 – dir.
Mistançay.Hidronim,Lerik rayonunun Mistan Mistan kəndi ərazisində çay.Çayın adı Talış
dilində Mistonçay adlanır və Talış dilində mist,mis,-on cəmlik bildirən şəkilçidir”,çay” isə
coğrafi termindir.(Bax:”Azərbaycan toponimlərinin ensi-klopedik luğəti”.İki cilddə.I
cild.Bakı,”Şərq-Qərb”,2007,səh.113.)

Şəkil.Lerik rayonunun Mistan kəndi.Şəkil.Lerik rayonunun Mistan kəndinin İmam Musey-i
Kazım məscidi.
2.Azərbaycan respublikasının Qubadlı rayonundakı qədim Mistan kəndi.Mistan adlı ikinci
məntəqə Azərbaycan respublikasının Qubadlı rayonunda
mövcud olmuşdur.Qubadlı
rayonundakı qədim Mistan kəndi bir müddət sonra sakinləri tərəfindən tədricən tərk edilmiş və
əhalisi qismən yarımköçmə yayalaq maldarlığına,digərləri isə qonşu Zəngilan rayonu ərazisində
yerləşən yaxın kəndlərə səpələnmişlər.Qubadlıdakı Mistan kəndi dağlarda mövcud olmuşdur və
hal-hazırda o kəndin mövcudluğu sual altındadır.Qubadlı rayonunda Mistan kəndinin mövcud
olması barədə Rübabə Muradova özünün Azərbaycan toponomiyası kitabında məlumat
vermişdir.(Bax:”Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik luğəti”.İki cilddə.I cild.Bakı,”ŞərqQərb”,2007,səh.236).Qeyd etməliyəm ki,Qubadlı kəndində mövcud olmuş Mistan kəndinin
əhalisi əsasən Kürd millətindən olmuş və Kürd dillərinin Kurmanici ləhcəsində danışmışlar.
3.Türkiyə respublikasındakı Diyarbakır şəhərinin Bingöl İlinin Genç ilçəsinin Mistan Serla
kəndi.Mistan adlı üçüncü kənd qonşu Türkiyə respublikasının Diyarbəkir şəhərinin Bingöl ilinin
Genç ilçesində yerləşmişdir.Bu məntəqə dağlıq ərazidə yerləşir və əhalisi əsasən Zaza-etnik
qrupu yaşayır və onlar İran dillərində danışırlar.Bu məntəqənin əhalisi Lerikin Mistan kəndinin
əhalisinindən adət-ənənə və milli geyiminə görə heçdə fərqlənmirlər.Kənd əhalisi əsasən
dəmirçiliklə
məşğuldur.Hal-hazırda
bu
kəndin
Kaymakamı
Abdullah
Köklü(Bax:www.genc.gov.tr),bələdiyyə
başçısı
Mehmet
Ali
Topraktan(AKP)(Bax:www.hgk.gov.tr),Əhalisi - 2016 nəfər,toplam - 1.718 kv km(663,3 mi kv)
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(Bax:2014 “genel nüfus sayimi verileri”,,Türkiye İstatistik Kurumu.10 Şubat.2015 tarihinde).kır
– 14,483,şəhər – 19,828 ,saat qurşağı – UDAZD(UTC+03-00),poçt kpdu – 12500,il kodu –
426,il plaka kodu – 12-dir.(Bax.Kaymakamlık).İlçənin üz ölçümü 1646 kv km-dir.Bunun il
üzölçümünə olan məsafəsi yüzdə 20.26-dır.Mistan kəndi il mərkəzinə ən yaxın kənddir və
mərkəzdən 20 km aralıda yerləşir.İlçə mərkəzinin dəniz səviyəsindən yüksəkliyi 1125-dir.İlçə
sərhədləri içində Mistanın bələdiyyəsi ilə birlikdə 2 qəsəbə bələdiyyəsi möv-cuddur.Ümumi
məhəllə muxtarlığı 13-dür.Bunlardan 5 –si ilçə bələdiyyəsi,7-si Sərvə bələdiyyəsi,1-i Çaytəpə
bələdiyyəsi içindədir.İlçə sərhədləri içində Mistanla bərabər 62 kənd və bu kəndlərə bağlı 243
məzarlıq var.Bunların ən qədimi də,Mistan kəndində yerləşir.Belə ki,Koroğlu dastanındakı
Koroğlunun oğ-lu olan Kürdoğlu məhz bu nahiyədəndir.Türkiyənin bu Mistan kəndində məşhur
Şeyx Sait adlı(Şeyx Səlid)adlı tanınmış dindarın nəsli yaşayır.Şeyx Səid 1925-ci ildə silahlı dəstə
yaratmış və Diyarbəkir bölgəsini zəbt etmişdir.O,zəbt etdiyi kəndlərdən bütün vergiləri Mistan
kəndinə toplamış və oranı özünə mərkəz elan etmişdir.Hal-hazırda Türkiyənin bu ərazisində
yaşayan əhali “Mistan aşirəti”(Mistan qəbiləsi) adlanır.Bu aşirətin söz-cüsü hal-hazırda Abdullah
Ərdaldır.(Bax.Tigris saytı.2017.11.22.).Maraqlısı budur ki, muasir Türkiyə tarixində tarixçilər
Diyarbəkir Zaza-Mistanlıları haqda belə yazırlar.“Ləhcəcə Zaza Mistanlıları,Hind-Avropa dil
ailəsinin İran dilləri qrupunun şimal-qərb qoluna daxildir.Bəluci,Qorani və Səngsəri dili ilə
şimal-qərb qolunun Hirkan alt qurupunu təşkil edir.Zaza Mistanlılarının digər qohum olduqları
dillər arasında Talış,Mazandaran,Səmnan,Gilək,Tat,Hərzəni və Kürd dili hesab edilir.Belə
ki,qramatik xüsusiyyətlərinə və sözlərin oxşarlığına görə türkiyə Mistanlılarının danışdıqları
dilə yaxın olan dillər şimali İranda xəzər dənizi sahillərində yaşayan xalqların dilləridir.Professor
Doktor J.Gipper və P.Lesoq Türkiyə Mistanlılarının danışdıqları bu dili şimal-qərbi İran
dillərinə və daxil edir.(Bax.Zaza-Mistan aşireti.Kardeşligin adresi saytı.)

Şəkil.Mistan kəndi.Türkiyə,Diyarbəkir ilinin,Bingöl ilçəsinin,Genç mahalının Mistan-Serla
kəndi.Şəkil.Türkiyənin Mistan-Serla kəndində ənənəvi Mistan evi.
Türkiyə Respublikasının Zonquldaq ilinin Mistan kəndi.Bu Mistan kəndi Türkiyə
respublikasında Mistan adındakı sayca ikinci kənddir və Zonquldağ ilinin Amasra köyünə
bağlıdır.Oxşarlıq sadəcə adət-ənənədə deyil həm də milli geyimlərdə,milli yeməklərdə və
folklorundadır.Ehtimal ki,Zonquldaq ilində yerləşən Mistan kəndinin əhalisi elə Diyarbəkir
vilayətinin Bingöl ilində yerləşən Mistan Serla kəndindən köçüb gələnlərdir.Onlar yəqin
ki,oradan köçüb Qara dəniz sahilində yerləşən Zonquldağın Amasra ilçəsinə gəlmiş və orada
məskunlaşaraq Mistan kəndinin əsasını qoymuşlar.
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Şəkil.Türkiyə respublikasının Zonquldaq ilinin Mistan ağa kəndinin xəritəsi.Şəkil.Türkiyənin
Mistan kəndlərindəki Mistanlı qadın milli geyimdə.
İranın Mazandaran vilayətinin Mistan kəndi.Mistan adında kəndlərdən biri də,İran İslam
respublikasının Mazanadaran ostanının,Cuybar nahiyəsinin Gilxoran qəsəbəsinin Çəpəğrud
mahalında yerləşir.Bu kənd El-Burs dağının ətəyində yerləşir.Əsasən dağətəyi kənddir.Kəndin
əhalisinin əksəriyyətini Talışlara yaxın və qohum olan etnik qruplar təşkil edir.Əhalisi 2006-cı
ilin siyahıyaalmasına görə 715 nəfər olmaqla 188 ailə olmuşdur.(Bax.”Cenesus of the İslamic
Respublic of İran,1385(2006)” nəfərdir,saat qurşağı UTC+3-30(İRST),yay vaxtı (DST) UTC+430(İRDT)-dir.Mazandaranın Mistan kəndinin koordinatları 36 dərəcə 40`36 dərəcə N 52 dərəcə
49`509 dərəcə E-dir.Bu kəndin əhalisi də adət ənənə,antropoloji quruluşu və milli geyimlərinə
görə mövcud olan digər Mistan adlı kəndlərin sakinlərindən heç də fərqlənmirlər.Uzun zaman
keçmələrinə baxmayarq ata-babalarının gətirdikləri adət-ənənəni nəsildən-nəsilə ötürərək
günümüzə qədər saxlamaqdadırlar.Lakin bu ərazidə yaşayan əhalinin danışdıqları Kürd
ləhcəsi,Kürd dilindən çox Talış dilinə yaxındır.Tanınmış sufi Şey Zahid Gilaninin atası Şeyx
Rövşən Əmir İranın bu Mistan kəndindən olan bir dəmirçinin qızı ilə evlənmişdir.Sonralar isə
Şeyx Rövşən Talışa köçmüş və Lənkəran rayonunun Siyavrud ( indiki Siyavar) kəndində
yaşamışdır.Deməli Şeyx Zahid Gilani ana tərəfdən Mazandaranın Mistan kəndindəndir.

Şəkil.İranın Mazandaran vilayətindəki Mistan kəndinin xəritəsi.Şəkil.İranın Mazandaran
vilayətindəki Mistan kəndində Mistanlı Nənə və baba Mistan milli geyimində.
İranın Hörmüzqan ostanının Mistan kəndi.Bu kənd İran İslam respublikasının Hörmüzqan
ostanının,Bəstək mahalının Cenah qəsəbəsinin Cinah nahiyəsində yerləşir.Kəndin əhalisi 2006-cı
ilin siyahıyaalmasına görə 156 nəfərdir.Bu Mistan kəndinin saat qurşağı UTC+3-30(İRST),ya
vaxtı isə (DST) UTC+4-30(İRDT)dir.Bu Mistan kəndi də dağlıq ərazidə yerləşir və əhalisi əasən
talışlardan və ona mənşə və dil baxımından qohum olan etnik qruplardan oluşaraq Talış dilnin
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ayrı-ayrı ləhcələrində danışırlar.Bu Mistan kəndinin əhalisi də öz antropoloji quruluşu və adətənənəsinə görə digərlərindən heçdə fərqlənmir ki, bu da onların eyni kökdən gəlmələrinə
dəalalət edir.Bu kənd İranın Fars körfəzi sahilində yerləşən Hörmüzqan vilayətində
yerləşir.Burada yerləşən Mistan kəndinin necə yaranması və bu kənddə yaşayan Mistanlıların bu
əraziyə haradan gəlmələri barədə hələlik məlumat yoxdur.Lakin,ehtimal ki,onlar da,bu əraziyə
İranın Talış mahallarından və ya Talış dağlarının İrandakı ətəklərindən köçüb gəlmiş və burada
məskən salıb Mistan kəndini yaratmışlar.

Şəkil.İranın Hörmüzqan vilayətinin Mistan kəndinin xəritəsi.Şəkil.İranın Hörmüzqan vilayətinin
Mistan kəndindəki Mistan qalası.
2.Rəzqov.Rəzgöv kəndinin tarixinə keçməzdən əvvəl kəndinin adının mənasına nəzər salaq.Belə
ki,kəndin adı talış dilində Rəzqodur.Belə ki,Talışca “Rəz”(üzüm tənəgi),”qo” isə (gah) yer
deməkdir.Tam mənası isə “tənək yeri “ demək-dir.Rəzgöv kəndi haqda yazılı mənbələrdə hər
hansı bir məlumatlara rast gəlmək mümkün deyil.Lakin 1904-cü ildə çar Rusiyasının
siyahıyaalınması zamanı Rəzgöv kəndinin adı çəkilir.Belə ki,bu siyahıyaalma zamanı Rəzgöv
kəndində 157 tüstü,(yəni ev),469 nəfər ,o cümlədən 268 nəfər kişi və 201 nəfər qadın yaşadığı
göstərilir.Sözü gedən dövürdə Züvandın özündə 18 min nəfər əhali yaşamışdır.Bu da ,Rəzgöv
kəndinin hələ o dövürlərdə qədim kənd olmasına işarədir.(Bax:Кавказский календар.19041905.Типография А.А.Кутателадзе.Тифлись.1904).Belə ki,Nazirləq kabinetinin kataloqunda
XIII əsrdə qeydə alınmış yaşayış məntəqələrinin siyahısında Rəzgöv kəndinin adı
qeyd
edilmişdir.Fransanın Sen-Jermen muzeyinin əməkdaşı Jak De Morqan tərəfindən 1890-cı ildə
Rəzgöv kəndinin ərazisində,O cümlədən,kənd qəbiristanlığında arxeoloji qazıntı işləri aparmışdır.Qazıntı işləri zamanı Morqan Rəzgöv qəbiristanlında olan daş-qutu qəbirlərini tədqiq
etmişdir.O bu qazıntılardan sonra Rəzgöv kənd qəbiristanlığını Talış-Muğan mədəniyyətinin I
mərhələsinə,yəni b.e.ə.XIV-XIII əsrlərə aid etmişdir.Bundan əlavə Jak de Morqan Bəhri Siyab
türbəsi
haqda
məlumat vermişdir.”Bəhri Siyab türbəsi Rəzgöv kəndinin ərazisində
yerləşir.Türbə Bəhri-Siyab adında bir din xadiminin adı ilə bağlıdır.Bəhri Siyab türbəsinin
ərazisində orta əsrlərə aid qəbiristanlıq da vardır.Bu qəbiristanlıqda 2 daş qoç heykəl vardır.Bu
daş qoç heykəllrə əsasən Bəhri Siyab türbəsinin XVI_XVII əsrlərə aid etmək olar.Rəzgöv kəndi
haqda məlumatlardan biri də Mirzə Xudaverdi oğlunun XIX əsrdə yazdığı “Əxbərnamə”
kitabında məlumat verilir.Belə ki,bu kitabın 61-ci səhifəsində qeyd olunur ki,mayor İlinski beş
yüz nəfər atlı kazak və Rus dəstəsi ilə Mir Həsən xanın Lənkərandakı evinə hücüm edir.Onun
qardaşı Mir Hüseyn xanın ailə üzüvlərindən bir neçə nəfəri həbs edirlər.Digərləri isə əvvəllcədən
xəbərdar olduqlarından Şilavar kəndinə tərəf çəkilirlər.Oradan da,Rvo kəndinə,sonra isə Rəzgöv
kəndinə çəkildilər.
3.Orand.Cənub bölgəsinin hər qarış torpağı qədim abidələrlə zəngindir.Çünki bu gözəl yurdun
hər elində,hər obasında böyük bir tarixi özündə əks etdirən abidələr və insanlıq əsəri yatır.Bu
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insanlıq əsəri yurdumuzun bəşər tarixində ən qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biri olduğunu
göstərir.Belə abidələr cənub bölgəsində daha çox rast gəlmək olur.Bu tipdə olan abidələrə qədim
qəbiristanlıqlar və qoç fiqurlu başdaşılar daxildir.Qöç fiqurlu başdaşılar Azərbaycanın başqa yerlərində yerləşən abidlərədə təktük olduğu halda cənub bölgəsində isə bunlar kütləvidir. Belə
qəbirsanlıqalrdan biri də Lerik rayonunun Orand kəndində yerləşən ,,köhnə Orand,. Adlı ərazidə
olan qədim qəbirsanlıqdır.Orand,Lerik rayonunun inzibati ərazi vahidində kəddir.Orand kəndi 38
dərəcə 44`55` şim.e. 48 dərəcə 20`46 dərəcə ş.u.\38.74861 dərəcə şm.e. 48.34611 dərəcə
ş.uzunluğunda yerləışir.Orand kəndinin əhalisi 1534 nəfərdir.(2009).Saat qurşağı isə UCT+0400-dır.Orand kəndi Lerik rayonunun Prəsora inzibati ərazi vahidində ,Bilnə çayının sahilində və
Peştəsər silsiləsinin yamacındadır.8 fevral 2000-ci ildə Azərbaycan Respubli-kasının Milli
Məclisinin qərarı ilə Orand kəndi Pirəsora kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindən ayrılaraq ,həmin
kənd mərkəzi olmaqla Orand kənd inzibati ərazi vahidi yaranmışdır.Mənbələrin məlumatına görə
,XIX əsrdə Lənkəran qəzasında maldarlıqla məşğul olmuş orandlılar 3 qoldan ibarət idilər.Onlar
qışı Muğanda,yazı isə Talış dağlarında keçirirdilər.Onlardan birinci qolu Ləzran,ikinci qolu
Orand ,üçüncü qolu isə Nüravud kəndlərini salmışlar.Bu orand kəndində qədim qəbirsanlıq
yerləşir.Bu qədim qəbirsanlıq ,,köhnə Orand,, adlı ərazinin ,,kələ tıbə,, adlıanan yerində
yereləşir.Burada tarixi bilinməyən daş qutu qəbirlər var.Buradakı qəbir daşları öz qədimliyinə
görə xüsusi bir dövrü özündə əks etdirir.Beləki,bu daş qutu qəbirləri müxtəlif öl-çüdə və
müxtəlif formada olmaqla bir neçə dəfn adətini özündə əks etdirir. Orand kəndində yerləşən bu
daş
qutu
qəbirlər
öz
dəfnetmə
adətinə
görə
6
hissəyə
ayrılır.
1.Hündürlüyü 10sm olan və yastı çay daşlarını xatırladan və dərə-daş tikələrindən ibarət olan
qəbir daşları.
2.Hündürlüyü 40 sm olan və üst hissəsi üç dairəvi oval for-masında çıxıntısı olan və üzərində
müxtəlif astronomik işarələr olan qəbir daşları.3.Hündürlüyü 40 sm olan və aşağı hissəsi dairəvi
və günəşi əks etdirən dişli dairə formasında olan və üst hissəsi isə daha az dairə formasında olan
və
orta
əsr
Səfəvi-Sufi
qəbirlərinə
oxşar
qəbir
daşları.
4.Hündürlüyü 80sm olan və üzərində saçaqlı günəş və orta-sında Davud peyqəmbərin 6 güşəli
ulduzunu
xatırladan
6
güşəli
ulduz
işarəli
qəbir
daşları.
5.Hündürlüyü 30 sm olan və üzərində müxtəlif cür döyüş silahlarının şəkli olan qoç fiqurlu qəbir
daşları.
Birinci tipə aid olan çay daşlarını xatırladan daşlardan ibarət qəbir daşları qiblənin əksi
istiqamətindədir və bu da onun islamaqədərki qəbir olduğunu göstərir.Bu tip qəbirlərin sağ və sol
tərəfində 6 cüt daş var.Ehtimal ki bu daşların sayı bu qəbirdə dəfn olunan şəxsin dini inancını
bildirmişdir.Bu tip qəbirlər şimali qafqazda və cənubi Rus çöllərində yaşamış maldar və İrandilli
kimmer-Sak və Skif tayfalarına aid tapılmş qəbirsanlıqlarda da rast gəlmək olur.Belə qəbir
daşları Lənkəran –çayının sahilində yerləşən Bobogil qəbirsanlığındada var və bunlar eyni
dəfnetmə mədəniyyətinin nümunəsisir.
İkinci tip qəbir daşları olan,hündürlüyü 40 sm olan və yuxarı hissəsində üç oval –dairə formada
və üzərində müxtəlif astronomik işarələr olan qəbir daşlarının üzərində isə yuxarı ovalda kainatı
əks etdirən işarə,sağ və sol hissəsəki oval dairəsinin içərisində isə Davud peyqəmbərin altıgüşəli
ulduzu var.Bu tip qəbir daşlarına Bobogil qəbirsanlığında,Yardımlının Şiləvəngə kəndindəki
qədim qəbirsanlığında və Laçının Malıbəyli kəndindəki qədim qəbirsanlıqda rast gəlinir.Bundan
əlavə belə qəbir daşlarına şərqi avropadakı qədim qəbirsanlıqlarda rast gəlmək olur.
Üçüncü tipə aid olan və hündürlüyü 40sm olan və alt hissəsi günəşi xatırladan dairəvi-oval
formalı qəbir daşları isə orta əsr sufi-Səvfəvi qəbir daşlarına bənzəyir.Lakin bu qəbir daş-larının
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İrandilli maldar Kimmer tayfaalarına aid olan qəbir daşlarına oxşarlığı istisna deyil.Bu qəbir
daşlarının oxşarı Lənkəran çayı sahilində yerləşən qədim Bobogil qəbirstanlığında,yardımlı
rayonunun Şiləvəngə kəndindəki qədim qəbiristanlığında və Laçın rayonunun Malıbəyli
kəndindəki qədim qəbiristanlığında rast gəlinir.Bu tip qədim qəbirlər eyni dəfnetmə qəbir
mədəniyyətinə aiddir.Bu qəbir daşları qiblənin əksinədir və islamaqədərki məzarlıqlara aiddir.
Dördüncü tipdə olan və hündürlüyü 80sm olan qəbir daşları isə üzərilərində Günəş təsfiri və
onun içərisində də Davud peyqəmbərin 6 güşəli ulduzunu xatırladan 6 güşəli ulduz təsfiri
var.Yenə qeyd etməliyəm ki bu tip qəbir daşlarına həm Bobogildə,həm Laçın rayonunun
Malıbəyli qəbiristanlığında,həm Yardımlının Şiləvəngə qəbirsanlığında rast gəlmək olur.Bu
qəbirlər qiblənin əksinədir və şübhəsizki,Islamaqədərki dini inanclara bağlı olan qəbir daşlarıdır.
Beşinci tipə aid olan və hündürlüyü 30sm olan qoç fiqurlu qəbir daşlarına isə cənub bölgəsinin
demək olar ki hər yerində və hər qədim qəbirsanlığında rast gəlmək olur.Bu tip qəbir daşları bu
xalqın yerli və maldar tayfalardan ibarət ol-masını bildiri.Bu cür qəbir daşları şərqi Avropa
düzündə yaşamış İrandilli maldar Kimmer tayfalrına aid olan qəbiristanlıqlarda daha çox rast
gəlmək olur.Beləki qədim Bobogil qəbirsanlığında,Şiləvəngə(Yardımlı))kənd qəbirsanlığında,
Malıbəyli(Laçın) qəbirsanlığında,Cəngəmiran(Lerik) kənd qəbiristanlıqlarında və Coni,Tülü və
Sori kəndindəki qədim qəbirsanlıqlarında rast gəlmək olur.Bu əbirlər Antik orta əsrlərə
aiddir.Azərbaycan tarixçilərinin bir qismi bu tipdə olan qoç fiqurlu qəbir daşlarını Ağqoyunlu və
Qaraqoyunlu tayfalarına aid edir.Lakin Tarixçi Araz Qurbanov bu qoç fiqurlu qəbir daşlarının
Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu tayfalarına aid edilməsi fikri ilə razılaşmır.O,qeyd edir ki,bu cür qoç
fiqurlu qəbir daşlarının yanında dini ayinlərin həyata keçirilib.Ümumilikdə götürdükdə isə
həqiqətəndə bu qəbirlərin Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu tayfalarına aid olduğu fikir səhvdir.Çünkü
bu qoç fiqurlarının üzərində heç bir ərəb əlifbası ilə yazılar yoxdur.Necə olar ki,adlı-sanlı Oğuz
tayfa başçıları və bəyləri dəfn edilərkən onların məzar daşlarında onların nə adı nə də haqqında
heç bir yazı həkk olunmayıb.O səbəbdən də bu qoç fiqurlu qəbir daşları elə yerli Orandlıların
ata-babalarının islamaqədərki dini inanclarını əks etdirən qəbir daşlarıdır.Bu qoş fiqurlarının
aşağı hissəsi dördkünc formada bir keçid var.Yerli sakinlərin inanclarına görə kimin günahı
varsa bu deşikdən keçə bilməz.Yox əgər o insanın günahı yoxsa və qəlbi təmizsə və kök olsa
belə bu qoç fiqurunun altındakı deşikdən rahatca keçəcək.Bu cür qoç fiqurları erkən orta əsrlərə
aiddir.Bu qəbir daşlarından əlavə Orand kəndində ,,kələtıbə,, adlı ərazidə qədim bir ziyarətgah
var.Yerli sakinlərin dediklərinə görə burada Məhəmməd peyqəmbərin səhabələrindən olan
Ahkəşə ibn Möhsün Əsəd və onun digər tərəfdaşları dəfn olunub.Onlar orta əsrlərdə islamı təbliğ
etmək üçün Talış mahalına üz tutmuşlar və elə ömürlərini bu yerlərdə başa vuraraq burada da
dəfn olunmuşlar.Sonralar bu müqəddəs şəxslərin məzarları ziyarətgaha çevrilmişdir.Zamanzaman qonşu kəndlərdən əhali müqəddəs aylarda bu məzarı ziyarət etmək üçün axışmışlar.Bu
türbə bu gün də çox dəyərli və mçüqəddəs bir xiyarətgah sayılır.Digər qəbir daşlarına gəldikdə
isə baxımsızlıq ucubatından və təbii sel suları və palçıq sürüşmələri nəticəsində torpaq altında
qalmışdır.Lakin yerli sakinlər tərəfindən torpağın alıtından çıxarılaraq abadlaşdırılıb sıralanmışdır.Bu məzarlıqların arasında diqqəti çəkən bir məzar var.Bu qəbir daşının digərlərindən
fərqi ondadır ki,onun sinə daşının üzərində kiçik bir oyuq var.Yerli sakinlər niyyət edib kiçik bir
daşı o oyuğun ortasına qoyurlar.Beləki yerli inanclara görə niyyəti çin olacaq insanın daşı
oyuğun içində qalacaq,niyyəti çin olmayan insanın isə daşı yerə düşəcəkdi.
Bu cür rəngarəng bir adət ənənə şübhəsiz ki,böyükl bir mədəniyyətin daşıyıcıları olan
Orandlıların çox qədim bir mədəniyyətə və adət-ənənəyə malik olmalarını göstərir.Orand
kəndində bu qədər qədim qəbursanlıqların olması onun qədimdə bir dövlət mərkəzi olduğunu
Sübut edir.Orand ,ehtimal ki,qədim Arattadır.
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Şəkil.Köhnə orand ərazisində islamaqədərki qədim qəbir daşları
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əngəmiran. Azərbaycan tarixinin ən keşməkeşli dövürlərindən biri də antik antik
çağlardır..Bu dövürlərdə Azərbaycan ərazisi köçərilərin basqınlarına məruz qalmış və
onların cəng meydanına çevrilmişdir.Zaman-zaman yurdumuz Asiyadan Avropaya köç
etmiş yadellilərin aramsız hücumlarına məruz qalmış,el obalarımız talan edilmiş və insanlarımız
isə əsir götürülərək qula çevirmişlər.Lap qədim zamanlardan bəri həm təbii fəlakətlərin həmdə
köçərilərin yürüşlərini nəzərə alaraq əcdadlarımız yadellilər üçün əlçatmaz olan dağlarda məskən
salmış və elə oradaca öz mədəniyyətini yaratmışlar.Dağ yerlərindəki həyat tərzinə uyğun olaraq
əcdadlarımız qoyunçuluq və maldarlıqla məşğul olmuş və bu sahələrə üstünlük verərək onu öz
həyat şəraitinə uyğunlaşdırmışlar.Belə ki,qoyunçuluqla məşğul olan insanlarımız qoyunu öz dini
inanclarına və mənəvi dəyərlərinə qədər aparmış və onun bir parçasına çevirmişlər.Bu cür inanc
növü onlara aid olan və antik dövürlərdə mövcud olmuş qəbir daşlarında da özünü əks
etdirir.Bunlara qoç fiqurlu qəbir daşları deyilir.Belə qəbir daşları yurdumuzun hər yerində
mövcuddur və bu tipdə olan qoç fiqurlu qəbir daşlarına cənub bölgəsində daha çox rast
gəlinir.Bu da şübhəsiz ki,cənub regionu əhalisinin ta qədim zamanlardan bəri oturaq
qoyunçuluqla məşğul olduğunu göstərir.Belə qədim qəbirsanlıqlarından biri də Lerik rayonunun
Cəngəmiran kəndindəki qoç fiqurlu daş qutu qəbirlərdir.Cəngəmiran kəndi dağlıq ərazidə
yerləşir.(Azərbaycan Respublikasının inzibati-ərazi bölgüsü.Məlumat toplusu.Bakı-2013-cü
il.488-ci səhifə.)Kəndin əha-lisi 1419 nəfərdir.(Azərbaycan respublikası əhalisinin
siyahıyaalınmasıl 2009-cu il .I cild.Bakı -2010-cu il.)Cəngəmiran kəndi 38 dərəcə 45`35 şm e.48
dərəcə 2626`21 ş.uzunluğunda yerləşir.Kənd mərkəzinin hündürlüyü 1599 metrdir.Cəngəmiran
kəndinin saat qurşağı UTC+04-00-dir.Poçt indeksi AZ4300-dür.Cəngəmiran kəndi Lerik
şəhərin-dən 1km aralıda,dağlıq ərazidə yerləşir.Cəngəmiran kəndi Talış mahalının ən qədim
kəndlərindən biridir.Cəngəmiran kəndinin adı tarixi mənbələrdə XII əsrdən bu yana çəkilir.Orta
əsrlərdə buradan şərq ölkələrinə karvan yolları olmuşdur.Bəzi tarixçilərin Cəngəmiran adını
Talışca “Cənqəmiyon” döyüş meydanı kimi vermişlər.Onlar bunu Əmir teymurun qoşunu ilə
gedən muharibələrə görə vermişlər.(Vikipeiya).Digər tarixçilərin fikrincə isə bu kəndə
Cənqəmiyon adı məhz Babəkin ərəb işğalçılarına qarşı Talış dağlarında apardığı döyüşlərdən
birinin məhz bu kənd ərazisində baş verdiyinə görə vermişlər.Bəzi tarixçilər hesab edirlər
ki,Əmir Teymur Cəngəmiranda heç vaxt olmayıb.XVIII əsrdə,Talış xanlığının dövründə buradan
Rusiya ilə əlaqə saxlanılırdı.Dırıq hakimlərinin iqamətgahı da məhz bu kənddə olmuşdur.Mənim
fikrimcə Cəngəmiran kəndinin adının digər iki varıantı da var.Birincisi ,,Cəng-e Əmiran-yəni
Əmirlərin cəngi,, ,ikinci variant isə ,,Cəng-e Miran,, - yəni ,,ilanların cəngi ,, dir.Əmirlərin orada
olmamasını nəzərə alsaq ikinci variant daha həqiqətə uyğundur.Beləki,kəndin adının ,,Cəng-e
Miran,, yəni ,,ilanların cəngi,, mənasını verməsi daha həqiqətə yaxındır.Məsələn Əmir Teymurun
oğlunu çox qəddar olduğuna görə farsca ,,Miran şah,, yəni ,,ilanlar şahı ,, adlandırırdılar.Lkin bu
adın ən çox geniş yayılmış forması isə “Canqəmiyan”(Cəngəmiyan) sözüdür ki, bu ən doğru
yanaşma sayılır.Belə ki.ərəbdilli mənbələrə baxdəqda orada 642-ci ildə taleşan hakimi Bəhram
Fərruxzad öz sərkərdələri olan Fərhad,Cobir nasar və digərləri ilə birgə məhz burada ərəblərlə
toqquşmuş və böyük bir cəng olmuşdur.Ehtimal ki,elə Talışca olan canqəmiyan sözü də buradan
yaranmışdır.Cəngəmiran kəndi çox səfalı və mənzərəli yerdir.Kənddən qərağda yerləşən qədim
qəbirsanlıq sübut edir ki,bu kəndin tarixi çox qədimdir.Tarixi mənbələrdən bizə aydın olur ki,
cəngəmiranlılar döyüşkən tayfa olmuş, hərb sənətinə yiyələnib,onu yaxşı mənimsəmişlər.Bu qoç
fiqurlu qəbirl daşları Cəngəmiran kəndinin ,,Xəlifə Zəkəriyyə,, adlı qədim qəbirsanlığında
yerləşir.Qeyd etməliyəm ki,bu tip qoç fiqurlu qəbir daşları təkcə Cəngəmiran kəndindəki Xəlifə
Zəkəriyyə qəbirsanlığında deyil,Bobogil qəbirsanlığında,Orand kəndindəki ,,köhnə Orand ,, adlı
ərazinin ,,kələtıbə,, adlı qəbirsanlığında,Astara rayonundakı Maşxan qəbirsanlığında,Yardımlı
rayonunun Şiləvəngə kənd qəbirsanlılğında və Laçın rayonunun Malıbəyli kənd qəbirsanlığında
da rast gəlmək olur.Lerikin Cəngəmiran kəndindəki ,,Xəlifə Zəkəriyyə,,qəbirsanlığındakı
qəbirləri
öz
dəfnetmə
xüsusiyyətinə
görə
5
yerə
bölmək
olar.
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1.Hündürlüyü 40sm olan və üst hissəsi üç dairəvi oval formasında çıxıntısı olan və üzərində
müxtəlif
astronomik
işarələr
olan
qəbir
daşları.
2.Hündürlüyü 40 sm olan və aşağı hissəsi dairəvi və günəşi əks etdirən dişli dairə formasında
olan və üst hissəsi isə daha az dairə formasında olan orta əsr Səfəvi-Sufi qəbirlərinə oxşar qəbir
daşları.
3.Hündürlüyü 80sm olan və üzərində saçaqlı günəş və or-tasında Davud peyqəmbərin 6 güşəli
ulduzunu
xatırladan
altıgüşəli
ulduz
işarəli
qəbir
daşları.
4. Hündürlüyü 30 sm olan və üzərində müxtəlif cür döyüş silahlarının şəkli olan qoç fiqurlu
qəbirdaşları.
5.Hündürlüyü 20sm olan və dairəli formada insan başlı qəbir daşları.Bu tip qəbir daşları digər
qədim
qəbiristanlıqlarda
rast
gəlinmir.
Beləki bu qəbir daşlarının heç birinin üzərində ərəb yazıları yoxdur və bu qəbir daşlarının hamısı
qiblənin əksinədir.Bu da bu qəbirlərin islamaqədərki dövürə aid qəbirlər olduğunu
göstərir.Bundan əlavə bu qəbir daşları üzərində Əhəməni və Sasanilər dövürlərinə aid və
zərdüştlik dininin simvolu olan od işarələri olmadığından bu ərazilərin bu iki imperiyanı siyasi
təsirinin az olmasını göstərir.Çünki bu qəbiristanlıqlarda bu iki imperiyanın mədəniyyətinin
təsirlərinə rast gəlinmir.Qəbir daşlarının üzərindəki,qılınc,xəncər və qayçı təsfirləri isə bu
şəxslərin qoyunçu tayfalardan olan döyüşçü olmasına işarədir.Çünki, qayçı döyüş silahı
deyil.Qayçı qoyun yununu qırxmaq üçün istifadə olunan alətdir.Bu tip qəbirlərə biz Bobogil və
Orand qədim qəbirsanlıqlarında da rast gəlirik.Qəbir daşlarının üzərində,yuxarı hissədə üç ovalın olması və bu ovalların işərisində kainatı və günəşi əks etdirən işarələrin olması bu qəbir
daşlarının erkən dəmir dövrünə aid olduğunu sübut edir.Çünki səma cisimlərinə sitayiş məhz
erkən dəmir dövrndə olmuşdur.Bundan əlavə qəbir daşlarının üzərində Davud peyqəmbərin 6
güşəli ulduzunu xatırladan altıgüşəli ulduzun olması burada daha bir qədim dini inanca nə vaxtsa
sitayiş edilməsindən xəbər verir.Çünki bu tip işarəli qəbir daşları həm Bobogil qəbiristanlığında,həm Bobo Rəhmon qəbirsanlığında və ümumiyyətlə cənub bölgəsinin bütün qədim
qəbirsanlıqlarında rast gəlinir.Bu da İudaizmin nə vaxtsa bu yerlərdə bir islamaqədərki dini inanc
olmasına işarədir.Tarixçilərin bəziləri bu qoç fiqurlu qəbir daşlarını Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu
tayfalarına aid edir.Bu cür qəbir daşları Orand kəndindəki qədim qəbirsanlıqda olduğu kimi
onlarıda Ağqoyunlulara aid edirlər.Lakin tarixşi Araz Qurbanov və tədqiqatçı Həşim Kəlbiyev
bu qoç fiqurlu qəbir daşlarının Ağqoyunlu tayfalarına aid edilməsi fikrini düzgün hesab etmirlər.Tədqiqatçı H.Kəlbiyev qeyd edir ki, ,,bu qoç fiqurlu qəbir daşlarını Ağqoyunlu və
Qaraqoyunlularla bağlamaq,onların tarixini aşağılamaq deməkdir.Çünki,Ağqoyunlu və
Qaraqoyunlu tarixi dövründə,yəni XV əsrdə yazı mədəniyyəti var idi və ədəbi əsərlər
yaranırdı.Necə ola bilərdi ki,Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu sərkərdələri,hökümdarlarının qəbri
üstünə sənətkarların qoç heykəli qoyub və heç bir yazı yazmaması həqiqətdən
uzaqdır,,.Azərbaycan tarixinin araşdırılmasına əsaslı dəlillər verən bu cür abidələr daha qədim
hesab olunur.Bu qoç heykəlləri əsasən maldar və qoyunçu tayfalarına aiddir.Tarixçi Nəriman
Ağazadə qeyd edir ki : ,,Beləki, bu məzarlıqda dəfn olunmuş şəxslər qoyunçuluqla məşğul
olmuşlar.Şübhəsiz ki,qoyunçuluqla məşğul olan şəxslər qoyunçuluqdan əlavə ayrı peşəyə və
sənətə malik olmuşlar.Ona görə də bu qoç heykəllərinin bəzilərinin böyürlərində müxtəlif cür
əmək alətləri,xüsusilə silahlar təsfir edilmişdir.Bu qəbir daşları üzərində qılınc,nizə,qəmə və
qayçı kimi müxtəlif cür əmək alətləri və silah təsvirlərinə rast gəlinir,,..Tarixçilər ərazidəki qoç
fiqurlu və insan başına bənzər heykəllərin əksəriyyətini son tunc və erkən dəmir dövrünə aid
edirlər.Bu qəbirlərin əksəriyyəti ikikameralıdır və burada lazımınca tədqiqat aparılmadığından
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bu qəbirlər haqqında qaneedici nəticəyə varılmayıb.Lakin onların arasında Səfəvi Sufi qəbir
daşlarına da rast gəlmək olur.Səfəvilərə aid qəbir daşlarına Bobogil,Orand qəbirsanlığı,Bobo
Rəhmon və Astaradakı Maşxan qəbiristanında da rast gəlmək olur.Cəngəmirandakı ,,Xəlifə
Zəkəriyyə,, qəbiristanlığında vaxtı ilə 10-dan çox bu tipdə qəbir daşı l olub,amma onlardan bir
neçəsi bu günümüzə qədər qorunub saxlanılıb.Çünki,o zaman belə şayə gəzirdi ki,guya bu qoç
fiqurlarının içərisində qızıl var və elə bu səbəbdən də yerli əhali tərəfindən bu qoç fiqurları
ortadan sındırılaraq bərbad hala salınmışdır.Bundan əlavə bu qoç fiqurlu qəbir daşları o zamanlar
sovet əsgərləri tərəfindən təlim zamanı məhv edilmişdir.Lakin yerli əhalinin etirazından sonra bu
məsələ öz həllini tapmışdır.2011-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Cəngəmiran kəndindəki
bu abidələr xüsusi muhafizə altına alınıb.

Şəkil.Cəngəmiran qədim qəbiristanlığında olan qədim məzar daşları.
Lerik abidələrinin sxem cədvəli
Abidənin adı
Molla Abdulla
bulağı”
Qalaça
Daş qutusu
nekropolu
Coni daş qutusu
nekropolu

İnvert
ar №
942

Sistem
koddu
AJA004565

943

AJA004566

1465

AJA001487

1466

AJA001488

Abidənin tipi
Ölkəəhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
215

Ucaldılma
tarixi
Orta əsrlər

Qazaxyolçu kəndi

Orta əsrlər

Qazaxyolçu kəndi

Son tunc,
ilk dəmir
E.ə.XII-X
əsrlər

Lənkəran-Lerik
yolunnun üstündə
Cəngəmiran
kəndi

Ünvan

Aqşin Mistanlı
Hovari daş qutu
nekropolu
Andurma yaşayış
yeri
Razqov yaşayış
yeri
Yaşayış yeri

1467

AJA001489

1468

AJA001490

1469

AJA001491

1470

AJA001492

Nekropol

1471

AJA001493

Mondigah yaşayış 1472
yeri
Türbə
1473

AJA001494

Noda yaşayış yeri

1474

AJA001496

Küp qəbirləri
nekropolu
Mistan yaşayış
yeri
Mistan qədim
qəbiristanlığı
Mistan daş qutu
nekropolu
Qalaça yaşayış
yeri
Mistan meydan
kurqanları
Hiveri nekropolu

1475

AJA001497

1476

AJA001498

1476

AJA001498

1477

AJA001499

1478

AJA001500

1479

AJA001501

1480

AJA001502

Qosmalyan
yaşayış yeri
Qızyurdu yaşayış
yeri
Nekropol

1481

AJA001503

1482

AJA001504

1483

AJA001505

Hovli nekropolu

1484

AJA001506

Baba Piəli
qəbiristanlığı

1485

AJA001507

Bobgil nekropolu

1486

AJA001508

Kürdəsər torpaq
qəbirləri
Kürdəsər yaşayış
yeri
İlantəpə yaşayış
yeri

1487

AJA001509

1488

AJA001509

1489

AJA001511

AJA001495

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Son tunc-ilk
dəmir
XIII-XV
əsrlər
XIII-XV
əsrlər
XIII-XIV
əsrlər
Son tunc-ilk
dəmir
XIII-XIV
əsrlər
Antik dövr

Haovari kəndi

XII-XVI
əsrlər
Antik dövr

Noda kəndi

XV-XVI
əsrlər
XV-XVI
əsrlər
Son tunc-ilk
dəmir
Son tunc-ilk
dəmir
Son tunc-ilk
dəmir
Son tunc-ilk
dəmir
Son tunc-ilk
dəmir
Son tunc-ilk
dəmir
Son tunc-ilk
dəmir
Son tunc-ilk
dəmir
XV əsr

Mistan kəndi

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Son tunc-ilk
dəmir
Antik dövr

216

Antik dövrorta əsrlər
XII-XVI
əsrlər

Andurma kəndi
Razqov kəndi
Cəvanşir kəndi
Coni kəndi
Mondigah kəndi
Noda kəndi

Şingədülan kəndi

Mistan kəndi
Mistan kəndi
Mistan kəndi
Mistan kəndi
Qosmalyan kəndi
Qosmalyan kəndi
Qosmalyan kəndi
Veri kəndi
Bürsülüm kəndi
Ordaxıl
kəndindən 3
km.şərqdə
Lənkəran çayının
sol sahilində
Kürdəsər kəndi
Kürdəsər kəndi
Nüvədi kəndi
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Cındrırtəpə küp
qəbirləri
nekropolu
Hambaxan
yaşayış yeri
Qaravedi daş
qutu nekropolu

1490

AJA001512

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Antik dövr

Kürəvüd kəndi

1491

AJA001513

Antik dövr

Kirəvüd kəndi

1492

AJA001514

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Qışlaq yaşayış
1493
yeri
Tüli daş qutu
1494
nekropolu
Xəlifə yaşayış yeri 1495

AJA001515

Xanbaulaq
1496
qəbiristanlığı
Köhnə Orand daş 1497
qutu nekropolu
Əvilə yaşayış yeri 1498

AJA001518

Barzavu yaşayş
yeri
Buzeyir mağarası

1499

AJA001521

1500

AJA001522

Hamarat daş
qutu nekropolu
Zevnə daş qutu
nekropolu
Kadux kəndi

1501

AJA001523

1502

AJA001524

1503

AJA001525

Bırkandül yaşayış
yeri
Küp qəbirləri
nekropolu
Bırkandül torpaq
qəbirləri
Qala qalıqları

1504

AJA001526

1505

AJA001527

1506

AJA001528

4765

AJA004567

Qəqə Hüseyn
türbəsi
Qəəbiristanlıq

4766

AJA004567

4767

AJA004569

Baba İsa türbəsi

4768

AJA004570

Baba Məhəmməd
türbəsi
Xoca Seyid
türbəsi
Məscid

4769

AJA004571

4770

AJA004572

4771

AJA004573

AJA001516
AJA001517

AJA001519
AJA001520

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
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Tunc
Lomar çayının sol
dövrü,X-XVI sahilində
əsrlər
X-XVI əsrlər Lomar çayının sol
sahilində
Son tunc,
Tüli kəndi
ilk dəmir
X-XIII
Xəlifəkənd
əsrlər
Son tunc,
Köhnə Orand
ilk dəmir
kəndi
E.ə.V-II
Köhnə Orand
əsrlər
kəndi
XIII-XIV
Əvilə kəndi
XIII-XIV

Barzavu kəndi

Daş dövrü

Buzeyir kəndi

Son tunc,
ilk dəmir
Antik dövr

Hamarat kəndi

XV-XVI əsr

Aşağı-Kadux
kəndi
Bırkandül kəndi

Antik dövr
E.ə.I əsr-e.I
əsr
Antik dövr

Zevnə kəndi

Bırkandül kəndi
Bırkandül kəndi
Loda kəndi
Şivlə kəndi
Ordahal kəndi

XVII əsr

Mondigah kəndi
Coni kəndi
Xanəgah kəndi

XIX əsr

Lüləkəran kəndi

Aqşin Mistanlı

Baba Məhəmməd
türbəsi
Baba Həsən
türbəsi
Şıx Cənnət
türbəsi
Bobogil türbəsi

4772

AJA004574

4773

AJA004575

4774

AJA004576

4775

AJA004577

İmam türbəsi

4776

AJA004578

Pir Yusif türbəsi

4777

AJA004579

Baba Peyda
türbəsi
Kəla türbəsi

4778

AJA004580

4779

AJA004581

Oğlan qalası

4780

AJA004582

Şeyx Səla türbəsi

4781

AJA004583

Baxi Ziyad
türbəsi
Zəkəriyyə türvəsi

4782

AJA004584

4783

AJA004585

Cındır türbəsi

4784

AJA004586

Cabir türbəsi

4785

AJA004587

Günədib türbəsi

4786

AJA004588

Türbə

4787

AJA004589

Qız qalası

4788

AJA004590

Baba türbəsi

4789

AJA004590

Türbə

4790

AJA004591

Çakara türbəsi

4791

AJA004592

“Fağır Əhməd”- 5926
köhnə
qəbiristanlığı
“Dədə Məqsud “ 5927
köhnə
qəbiristanlığı
Cobir yaşayış yeri 5928

AJA005728

memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Soru kəndi
Soru kəndi
Ker kəndi
XVIII əsr

Andurma kəndi
Barzavu kəndi
Kekoni kəndi
Orand kəndi

XVIII əsr

Orand kəndi
Orand kəndinin 2
kilometrliyində
Qışlaq kəndi
Razaov kənddi

XVIII əsr

Cəngəmiran
kəndi
Davardibi kəndi
Lerik şəhərinin
cənubunda
Çayrud kəndi
Çayrud kəndi
Şingədülən kəndi
Babagil kəndi
Qəqoy kəndi

XIX əsr

Azərbaycan kəndi

Orta əsrlər

Lerik şəhəri

AJA005729

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Orta əsrlər

Lerik şəhəri

AJA005730

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Orta əsrlər

Lerik şəhərindən
1,5 km cənubda
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“Xəlifə
ZƏkəriyyə”
qəbiristanlığı

5929

AJA005731

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Orta əsrlər

Cəngəmiran
5930
yaşayış yeri
Coni yaşzayış yeri 5931

AJA005732

“Seyid”
qəbiristanlığı
Hüseynvənd
Qabağı-köhnə
qəbiristanlıq
Köhnə
qəbiristanlıq
Köhnə
qəbiristanlıq
Köhnə
qəbiristanlıq
Boboyi türbəsi

5932

AJA005734

XV-XVII
əsrlər
XV-XVII
əsrlər
Orta əsrlər

5933

AJA005735

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Orta əsrlər

Kələxan kəndinin
yaxınlığında

5934

AJA005736

Orta əsrlər

5935

AJA005737

Orta əsrlər

Hamarat kəndi
yaxınlığında
Gerabin kəndi

5936

AJA005738

Orta əsrlər

Hoveri kəndo

5937

AJA005739

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

XVIII əsr

Boboyi
qəbiristanlığı

5937

AJA005739

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

XVIII əsr

Şeyx Cənnət
qəbiristanlığı
Seyid Davud
qəbiristanlığı
Vıstən yaşayış
yeri
Baba Məhəmməd
qəbiristanlığı
Baba İsa
qəbiristanlığı

5938

AJA005740

XIX əsr

5939

AJA005741

XVII əsr

Cəmanşair kəndi

5940

AJA005742

Orta əsr

Vistən kəndi

5941

AJA005743

XVII əsr

5942

AJA005744

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Andurma
kəndindən 500
metr şimalda
Andurma
kəndindən 500
metr şimalda
Razqov kəndi

Soru yaşayış yeri

5943

AJA005745

Orand yaşayış
yeri
Lemarud yaşayış
yeri
Xanəgah yaşayış
yeri
Kekoni yaşayış
yeri
Əliabad yaşayış
yeri
Buzeyir yaşayış

5944

AJA005746

5945

AJA005747

5946

AJA005748

5947

AJA005749

5948

AJA005750

5949

AJA005751

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli

XIV-XVII
əsrlər
XIV-XVII
əsrlər
XIV-XVII
əsrlər
XIV-XVII
əsrlər
XIV-XVI
əsrlər
XIV-XVIII
əsrlər
XIV-XVI

Vistən kəndindən
500 metr şərqdə
Mondigah
kəndindən 50 m
cənubda
Soru kəndi

AJA005733
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XVIII əsr

Lerik şəhərindən
2 km
cənubda,Cəngəmiran kəndində
Cəngəmiran
kəndi
Cəngəmiran
kəndi
Ambu kəndi

Köhnə Orand
kəndi
Lemarud kəndi
Xanəgah kəndi
Kekoni kəndi
Əliabad kəndi
Buzeyir kəndi

Aqşin Mistanlı
yeri
Balabəyi yaşayış
yeri
Daş qoş fiquru

arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
Xal qdaş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xal qdaş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi

əsrlər
XIV-XVI
əsrlər

5950

AJA005752

6180

AJA005982

Daş qoş fiquru

6181

AJA005983

Daş qoş fiquru

6182

AJA005984

Daş qoş fiquru

6283

AJA005985

Daş qoş fiquru

6284

AJA005986

Daş qoş fiquru

6185

AJA005987

Daş qoş fiquru

6186

AJA005988

Daş qoş fiquru

6187

AJA005989

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi

XVIII əsr

Daş qoş fiquru

6188

AJA005990

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi

XVIII əsr

Daş qoş fiquru

6189

AJA005991

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi

XVIII əsr

Daş qoş fiquru

6190

AJA005992

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi

XVIII əsr

Sənduqə

6191

AJA005993

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi
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XIX əsr

Balabəyi kəndi
Razqov kəndi,
Bəhri Siyab
türbəsi
Razqov kəndi,
Bəhri Siyab
türbəsi
Ker kəndi,Şeyx
Cənnət türbəsi

XIX əsr

Ker kəndi,Şeyx
Cənnət türbəsi

XIX əsr

Ker kəndi,Şeyx
Cənnət türbəsi

XIX əsr

Ker kəndi,Şeyx
Cənnət qəbiristanlığı
Cəngəmiran
kəndindən 1 km
aralı,Xəlifə
Zəkəriyyə
qəbiristanlığı
Cəngəmiran
kəndindən 1 km
aralı,Xəlifə
Zəkəriyyə
qəbiristanlığı
Cəngəmiran
kəndindən 1 km
aralı,Xəlifə
Zəkəriyyə
qəbiristanlığı
Cəngəmiran
kəndindən 1 km
aralı,Xəlifə
Zəkəriyyə
qəbiristanlığı
Cəngəmiran
kəndindən 1 km
aralı,Xəlifə
Zəkəriyyə
qəbiristanlığı
Cəngəmiran
kəndindən 1 km
aralı,Xəlifə
Zəkəriyyə

XVIII əsr
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İnsan başının daş 6192
heykəli

AJA005994

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi

Daş qoç fiquru

6193

AJA005995

XVIII əsr

Daş qoç fiquru

6194

AJA005996

Daş qoç fiquru

6195

AJA005997

Daş qoç fiquru

6196

AJA005998

Daş qoç fiquru

6197

AJA005999

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi

Daş qoç fiquru

6198

AJA006000

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi

XVIII əsr

Daş qoç fiquru

6199

AJA006001

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi

XVIII əsr

İnsan başının daş 6200
heykəli

AJA006002

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsi

XVIII əsr

Daş qoç fiquru

6201

AJA006003

Daş qoç fiquru

6202

AJA006004

Daş at fiquru

6203

AJA006005

Daş at fiquru

6204

AJA006006

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi

Daş at fiquru

6205

AJA006007

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
221

qəbiristanlığı
Cəngəmiran
kəndindən 1 km
aralı,Xəlifə
Zəkəriyyə
qəbiristanlığı
Coni kəndi,Bobo
Həsən türbəsi

XVIII əsr

Coni kəndi,Bobo
Həsən türbəsi

XVIII əsr

Coni kəndi Bobo
Məhəmməd
terbəsi
Coni kəndi Bobo
Məhəmməd
terbəsi
Mondigah kəndindən 500 metr
cənubda,Baba
İsa qəbiristanlığı
Mondigah kəndindən 500 metr
cənubda,Baba
İsa qəbiristanlığı
Mondigah kəndindən 500 metr
cənubda,Baba İsa
qəbiristanlığı
Mondigah kəndindən 500 metr
cənubda,Baba İsa
qəbiristanlığı
Noda kənd
qəbiristanlığı

XVIII əsr
XVIII əsr

Noda kənd
qəbiristanlığı
Noda kənd
qəbiristanlığı
Ordahal
kəndindən 1
km.aralı,baba
Peyda türbəsi
Ordahal kəndindən 1 km.aralı,
Baba Peyda
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Daş qoç fiquru

6206

AJA006008

Daş qoç fiquru

6207

AJA006009

Daş qoç fiquru

6208

AJA006010

İnsan başının daş 6209
heykəli

AJA006011

İnsan başının daş 6210
heykəli

AJA006012

Daş qoç fiquru

6211

AJA006013

Daş qoç fiquru

6212

AJA006014

Daş qoç fiquru

6213

AJA006015

İnsan başının daş 6214
heykəli

AJA006016

Daş qoç fiquru

6215

AJA006017

Daş qoç fiquru

6216

AJA006018

Daş qoç fiquru

6217

AJA006019

İnsan başının daş 6218
heykəli

AJA006020

İnsan başının daş 6219
heykəli

AJA006021

Daş qoç fiquru

6220

AJA006022

Daş qoç fiquru

6221

AJA006023

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
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türbəsi
Şonaçola kəndi
Əliabad kəndindən 2 km aralı,
qəbiristanlıq
Əliabad kəndindən 2 km aralı,
qəbiristanlıq
Əliabad kəndindən 2 km aralı,
qəbiristanlıq
Əliabad kəndindən 2 km aralı,
qəbiristanlıq
Nüvədi kəndindən 1km aralı,
qəbiristanlıq
Nüvədi kəndindən 1km aralı,
qəbiristanlıq
Nüvədi kəndindən 1km aralı,
qəbiristanlıq
Nüvədi kəndindən 1km aralı,
qəbiristanlıq
Soru kənd
qəbiristanlığı
Vıstən kənd
qəbiristanlığı
Vıstən kənd
qəbiristanlığı
Vıstən kənd
qəbiristanlığı
Vıstən kənd
qəbiristanlığı
Camanşair kənd
qəbiristanlığı
Əvilə kənd
qəbiristanlığı
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Daş qoç fiquru

6222

AJA006024

Daş qoç fiquru

6223

AJA006025

Daş qoç fiquru

6224

AJA006026

Daş qoç fiquru

6225

AJA006027

Daş qoç fiquru

6226

AJA006028

Daş qoç fiquru

6227

AJA006029

Daş qoç fiquru

6228

AJA006030

Daş qoç fiquru

6229

AJA006031

Daş qoç fiquru

6230

AJA006032

Daş qoç fiquru

6231

AJA006033

Daş qoç fiquru

6232

AJA006034

Daş qoç fiquru

6233

AJA006035

Daş qoç fiquru

6234

AJA006036

Daş qoç fiquru

6235

AJA006037

Daş qoç fiquru

6236

AJA006038

Daş qoç fiquru

6237

AJA006039

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi

Bılaband
kəndindən 500 m
aralı,qəbiristanlıq
Amburdərə kəndi,
Bibiypni türbəsi

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi

Lərmərud kənd
qəbiristanlığı

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltə223

Lərmərud kənd
qəbiristanlığı

Lərmərud kənd
qəbiristanlığı
Lərmərud kənd
qəbiristanlığı
Lərmərud kənd
qəbiristanlığı
Şingəldülan kənd
qəbiristanlığı
Şingəldülan kənd
qəbiristanlığı
Mastail kəndi,Piri
Baba türbəsi
Mastail kəndi,Piri
Baba türbəsi
Barzavu kəndindən 1km.aralı,
İmam türbəsi
Barzavu kəndindən 1km.aralı,
İmam türbəsi
Kekoni kəndindən
1km.aralı,Piri
Yusif türbəsi
Buruq kənd
qəbiristanlığı
Qışlaq kəndi,Şeyx
Saleh türbəsi
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Daş qoç fiquru

6238

AJA006040

Daş qoç fiquru

6239

AJA006041

Daş qoç fiquru

6240

AJA006042

Daş qoç fiquru

6241

AJA006043

Daş qoç fiquru

6242

AJA006044

Daş qoç fiquru

6243

AJA006045

Daş qoç fiquru

6244

AJA006046

Daş qoç fiquru

6245

AJA006047

Daş qoç fiquru

6246

AJA006048

Daş qoç fiquru

6247

AJA006049

Daş qoç fiquru

6248

AJA006050

Daş qoç fiquru

6249

AJA006051

Daş qoç fiquru

6250

AJA006052

Daş qoç fiquru

6251

AJA006053

İnsan başının daş 6252
heykəli

AJA006054

İnsan başının daş 6253
heykəli

AJA006055

raşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
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Qışlaq kəndi,Şeyx
Saleh türbəsi
Qışlaq kəndi,Şeyx
Saleh türbəsi
Qışlaq kəndi,Şeyx
Saleh türbəsi
Orand kəndi,Kəla
türbəsi
Orand kəndi,Kəla
türbəsi
Orand kəndi,Kəla
türbəsi
Nürəvud kənd
qəbibiristanlığı
Nürəvud kənd
qəbibiristanlığı
Nücü kənd
qəbiristanlığı
Nücü kənd
qəbiristanlığı
Azərbijon kəndi,
Çərəkkə türbəsi
Davardibi kəndi,
Cındır türbəsi
Davardibi kəndi,
Cındır türbəsi
Xanəgah kəndi,
Hacı Seyid
türbəsi
Xanəgah kəndi,
Hacı Seyid
türbəsi
Xanəgah kəndi,
Hacı Seyid
türbəsi
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İnsan başının daş 6254
heykəli

AJA006056

İnsan başının daş 6255
heykəli

AJA006057

İnsan başının daş 6256
heykəli

AJA006058

Daş qoç fiquru

AJA006059

6257

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi

Kaqoy kənd
qəbiristanlığı
Perzəküjə kənd
qəbiristanlığı
Perzəküjə kənd
qəbiristanlığı
Durqan kənd
qəbiristanlığı

1.Mağaralar(1 ədəd)
1.Buzeyir mağarası.Buzeyir mağarası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Mağaranın tarixi Daş
dövrünə təsadüf edir.Belə ki,Buzeyir mağarası öz qədimliyinə görə dünyada altıncı yerdı
durur.Buzeyir mağarası Lerik rayonunun Buzeyir kəndi ərazisində yerləşir.Mağara Lerik rayonu
ərazisində Züvand çayının sol sahilində,Buzeyir kəndinin şərqində yerləşir.Mağara kəndin
yaxınlığında olduğu üçün ona Buzeyir adı verilmişdir.Buzeyir kəndi dağın döşündə,mağara isə
Talış dağlarının ən yüksək zirvəsində olub, dəniz səviyyəsindən 1640 metr yüksəklikdə yerləşir.
Buzeyir mağarasında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı beş təbəqə qeydə alınmışdır. Üst
təbəqələrdən orta əsrlər və tunc dövrlərinə aid maddi mədəniyyət qalıqları tapılmışdır.Aşağı
təbəqələrdən isə daş məmulatı və ovlanmış heyvan sümükləri aşkar olunmuşdur.Daş
məmulatının əsas hissəsini qaşov tipli alətlər və itiuclular təşkil edir.Buzeyir qədim insan
düşərgəsindən aşkar olunmuş daş məmulatının texniki və tipoloji xüsusiyyətlərinə əsasən onların
Mustye-Son Aşel dövrlərində hazırlanmasını söyləmək olur.Buzeyir mağarası Lənkəran
zonasında paleolit dövrünə aid tapılmış ilk qədim insan düşərgəsidir.Əgər indiyə kimi bu ərazidə
insanların yaşaması 10-15 min il bundan əvvələ aid edilirdisə,yeni tapıntı paleolit dövrü
adamlarının hələ 80-90 min il bundan əvvəl burada yaşadıqlarını göstərir.(Bax.İqrar
Əliyev.Azərbaycan tarixi.VII cilddə,I cild.Bakı-2007.səh.55).Buzeyir mağarasında aparılan
arxeoloji qazıntılar zamanı 63 ədəd daş məmulatı tapmışlar.Daş məmulatı içərisində diskşəkilli
nüvələr,lavallua itiucluları,sadə bir işlək ağızlı qaşovlar,bir işlək ağızlı qabarıq qaşov,qəlpələr və
lövhələr qeydə alınmışdır.Buzeyir düşərgəsinin daş məmulatı əsasən çamaq,dəvəgözü andezit
daşladan hazırlanmışdır.Düşərgənin daş məmulıatı içərisində əsas yeri levallua itiucluları və
qaşov tipli alətlər tutr.(Bax..Əsədulla Cəfərov”Qarabağın Paleolit düşərgələri.Bakı-2017.s.1819).Levallua itiucluları əsasən çaxmaqdaşından hazırlanmışdır.Levaulla itiuclilarının heç birinin
işlək ağzında disek izi yoxdur.Qaşov tipli alətlərin biri çaydaşı üzərində,ikincisi isə çaxmaqdaşı
üzərində hazırlanmışdır.Buzeyir mağarasından aşkar olunmuş daş məmulatıbnın texniki-tipoloji
tədqiqi onların Mustye mədəniyyəti Aşelin son mərhələsində hazırlandıqlanı söyləməyə imkan
verir.Buzeyir mağarası Talış dağlarında müəyyən olunmuş ilk qədim insan
məskənidir.(Bax.Cəfərov,1999,2004).953-2003-cü illərdə Azərbaycan respublikası ərazisində
aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində orta paleolit –Mustye mədəniyyətə aid Azıx(III
təbəqə),Tağlar, Daşsalahlı,Damcılı,Qazma və Buzeyir düşərgələri qeydə alınıb tədqiq
olunmuşdur.Azərbaycanın orta Paleolit düşərgələrində aparılan elmi tədqiqatlar burada
yaşamış ulu sakinlərin həyat tərzi ,alət hazırlama texnikası və ovçuluq təsərüfatı haqqında geniş
elmi məlumatlar verməklə bərabər,neandertal tipli insanların Mustye mədəniyyəti dövründə daha
geniş ərazilərdə məskunlaşmasını göstərir.(Bax.Hüseynov 1985,Cəfərov 1999-2004.Azərbaycan
Arxeo-logiyası.Altı cilddə ,I cild.Bakı-Şərq-Qərb).1985-ci ildə Ə.Q.Cəfərovun rəhbərliyi altında
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Paleolit arxeoloji ekspedisiyası Lənkəran,Lerik və Masallı rayonları ərazisində arxeoloji
kəşfiyyat işləri aparmışdır (Cəfərov, 1987).Arxeoloji kəşfiyyat işləri zamanı Lerik rayonu
ərazisində Daş dövrünə aid mağara düşərgəsi qeydə alınmışdır. Lerik rayonu ərazisinin İranla
sərhəd boyunca Talış silsiləsi, bundan şimalda Peştəsər silsiləsi, daha sonra isə silsilələr arasında
Zuvand çökəkliyi yerləşir.Ən yüksək zirvələri Gömürgöy və Qızyurdudur (2433 m) (Antonov,
1973). Əsasən üçüncü geoloji dövrdə formalaşmış Talış dağları bir növ Kiçik Qafqaz dağlarının
davamıdır.Lakin Kiçik Qafqaz dağlarından fərqli olaraq,Talış dağlarında vulkanik proses-lər
daha kəskin olmuş və bu ərazidəki mağaralar məhz vulkanik yolla əmələ gəlmişlər
(Əyyubov,1972).Arxeoloji kəşfiyyat işləri zamanı Lerik rayonunun Buzeyir kəndi yaxınlığında
mağara düşərgəsi qeydə alınmışdır.Yeni qeydə alınmış mağara Lerik-Buzeyir yolunun 10-cu
kilometliyində olub, Zuvandçayının sol sahilində olan Dəlikli-Daş zirvəsində,Buzeyir kəndindən
3 km şərqdə yerləşir. Mağara dü-şərgəsi Buzeyir kəndinin yaxınlığında olduğu üçün ona Buzeyir
adı verilmişdir. Buzeyir kəndi dağın döşündə, mağara isə Talış dağlarının ən yüksək zirvəsində,
dəniz səviyyəsindən 1640 m yüksəklikdə yerləşir.(Bax.Azərbaycan Arxeologiyası.VI cilddə,I
cild.”Şərq-Qərb”,Bakı-2008,səh.48).1985-ci ildə Buzeyir mağara düşərgəsində aparılan
kəşfiyyat qazıntısı zamanı düşərgənin çöküntülərindən Paleolit dövrünə aid daş məmulatı və
ovlanmış heyvan sümükləritapılmışdır (Cəfərov,1990). 1990-cı ilin iyun-iyul aylarında
Ə.Q.Cəfərovun rəhbərliyi altında Paleolit arxeoloji ekspedisiyası Buzeyir mağara düşərgəsində
arxeoloji qazıntı işləri aparmışdır.Əgər 1985-ci ilin kəşfiyyat qazıntısı zamanı Buzeyir
mağarasının çöküntülərində 5 təbəqə qeydə alınmışdısa,1990-cı ildə aparılan arxeoloji
tədqiqatlar zamanı isə 6 mədəni təbəqə qeydə alınıb tədqiq olunmuşdur.Buzeyir mağara
düşərgəsinin I və II təbəqələrində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı Orta əsrlər,Tunc və Eneolit
dövrlərinə aid gil qab qırıqları qeydə alınmışdır.III təbəqədə aparılan tədqiqatlar zamanı ovlanmış heyvan sümükləri və 4 ədəd daş məmulatı tapılmışdır (Cəfərov, 1999). Düşərgənin IV-VI
təbəqələrində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı isə çoxlu ovlanmış heyvan sümükləri və 50-yə
yaxın daş məmulatı aşkar edilmişdir (Cəfərov,2004).Buzeyir düşərgəsindən tapılmış daş
məmulatı içərisindən itiuclular,qaşov tipli alətlər və bıçaqlar qeydə alınmışdır. Buzeyir mağara
düşərgəsində aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı tapılmış daş məmulatının texniki və tipoloji
xüsusiyyətlərinə əsasən onların Mustye mədəniyyəti dövründə hazırlanmasını söyləmək olar
(Cəfərov,1999,2004). Buzeyir mağara düşərgəsi Azərbaycanın cənub zonasında Paleolit dövrünə
aid tapılmış ilk qədim insan düşərgəsidir.Əgər indiyə qədər bu ərazidə qədim insanalrın
məskunlaşma tarixi 10-15 min il bundan əvvələ aid edilirdisə,yeni tapıntı isə bizə elmi əsas verir
ki,Paleolit dövrü adamlarının hələ Azərbaycanın cənub bölgəsində 120 min il bundan əvvəl
yaşamasını söyləyək.1986-1990-cı illərdə M.M.Mənsurovun rəhbərlik etdiyi paleolit dəstəsi
Ceyrançöl ərazisində apardığı arxeoloji kəşfiyyat işləri zamanı orta Paleolit dövrünə aid
Qaragöz,Qarabığ və Sarıburun abidələrini qeydə almışdır (Mənsurov,2003).1993-cü ilin
iyulunda Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Arxeologiya İnstitutunun Paleolit
arxeoloji ekspe-disiyası Ə.Q.Cəfərovun rəhbərliyi altında Yardımlı rayonu ərazisində apardığı
kəşfiyyat işləri zamanı Alar mağarasını qeydə almışdır.Alar mağarası Yardımlı rayonu ərazisində
olub,Viləş çayının sol sahilində, dəniz səviyyəsindən 1500 m yüksəklikdə yerləşir. Mağarada
aparılan ilkin kəşfiyyat işləri zamanı 9 ədəd daş məmulatı tapılmışdır.Alar mağarasından
tapılmış daş məmulatının texniki və tipoloji xüsusiyyətlərinə görə onların orta Paleolit dövründə
hazırlanmasını söyləmək olur (Cəfərov, 2004).(Bax.Azərbaycan Arxeologiyası.VI cilddə,I
cild.”Şərq-Qərb”,Bakı-2008,səh.50)2007-ci ilin iyul-avqust aylarında AMEA Arxeologiya və
Etnoqrafiya İnstitutunun Ə.Q.Cəfərovun rəhbərliyi altında Paleolit arxeoloji ekspedisiyası Lerik
rayonu ərazisində arxeoloji qazıntıları bərpa etmiş və Zuvandçay sahillərində kəşfiyyat işləri
aparmışdır.Buzeyir düşərgəsində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı daş məmulatı və ovlanmış
heyvan sümükləri tapılmışdır.(Bax.Azərbaycan Arxeologiyası.VI cilddə,I cild.”Şərq-Qərb”,Bakı2008,səh.51)
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Buzeyir paleolit düşərgəsinin stratiqrafiyası.Çoxtəbəqəli Buzeyir paleolit düşərgəsində 1985,
1990 və 2007-ci illərdə Paleolit arxeoloji ekspedisiyası Ə.Q.Cəfərovun rəhbərliyi altında
arxeoloji qazıntılar aparılmışdır. Düşərgədə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı çöküntülərdə 6
təbəqə qeydə alınmışdır. Çöküntünün stratiqrafiyasında alınmış təbəqələr aşağıdakılardan
ibarətdir:
Birinci təbəqə qara çürüntülü heyvan peyinindən və qara torpaqdan olan təbəqədən ibarətdir.
Arxeoloji qazıntılar zamanı 97 Orta əsrlərə aid gil qab qırıqları aşkar olunmuşdur.Təsvir olunan
təbəqənin qalınlığı 5-7 sm-ə qədər olmuşdur.(Bax.Ə.Cəfərov.Azərbaycan Arxeologiyası Daş
dövrü I cild.Bakı-2008).
İkinci təbəqə sarı gillicə torpaq təbəqəsindən ibarətdir. İkinci təbəqədə aparılan arxeoloji
qazıntılar zamanı çoxlu gil qab qırıqları aşkar edilmişdir.Təsvir olunan ikinci təbəqənin qalınlığı
40-45 sm-ə bərabərdir. Arxeoloji qazıntılar zamanı II təbəqənin aşağısında 4-6 sm qalınlığında
boz lay qeydə alınmışdır.Həmin laydan nümunə götürülmüş və təyinat üçün AMEA Geologiya
İnstitutuna verilmişdir. Laydan olan nümunəyə Coğrafiya İnstitutunun paleocoğrafiya laboratoriyasının müdiri,akademik Ə.Məmmədov baxmış və onun rəyinə görə həmin lay karst qumundan
ibarətdir (Məmmədov,1995).
Üçüncü təbəqə boz rəngli sarı gillicə təbəqəsindən ibarətdir.Təbəqənin içərisindən ovlanmış
heyvan sümüklərinin qalıqları tapılmışdır. Təsvir olunan təbəqənin qalınlığı 32-35 sm olmuşdur.
Dördüncü təbəqə açıq boz rəngli gillicə torpaq təbəqəsindən ibarətdir.Arxeoloji qazıntılar
zamanı mağaranın tavanından düşmüş qaya qırıqları qeydə alınmışdır.Təbəqənin qalınlığı 25-30
sm-ə bərabər olmuşdur.
Beşinci təbəqə tünd-sarı rəngli gillicə torpaq təbəqəsindən ibarətdir.Təbəqənin tərkibində tək-tək
qaya qırıqları qeydə alınmışdır.Təsvir olunan təbəqənin qalınlığı 50-55 sm-ə bərabər 98
olmuşdur.Arxeoloji qazıntılar zamanı təbəqədən daş məmulatı və fauna qalıqları tapılmışdır.
Beşinci təbəqə qara çürüntülü heyvan peynindən və qara torpaqlardan olan təbəqədən
ibarətdir.Orta əsrlərə aid gil qab qırıqları aşkar olunmuşdur.Təsvir olunan təbəqənin qalınlığı 57 sm-ə qədərdir.
Altıncı təbəqə açıq-sarı rəngli qumlu təbəqədən ibarətdir.Altıncı təbəqənin tərkibində mağaranın
tavanından düşən qaya daşlarının qırıqları qeydə alınmışdır.Təsvir olunan təbəqənin qalınlığı 3540 sm-ə bərabər olmuşdur.Arxeoloji qazıntılar zamanı hələlik Buzeyir düşərgəsinin döşəməsi
aşkar edilməmişdir.Ola bilsin ki, gələcəkdə aparılacaq arxeoloji qazıntılar zamanı yeni bir
arxeoloji təbəqə qeydə alınsın.Düşərgədə qazılmış çöküntünün ümumi qalınlığı 3 m-ə
yaxındır.(Bax.Azərbaycan
Arxeologiyası.VI
cilddə,I
cild.”Şərq-Qərb”,Bakı2008,səh.96).(Bax.Əsədulla Cəfərov.”Qarabağın Paleolit düşərgələri.Bakı-2017.s.18-19)
Buzeyir paleolit düşərgəsi .Buzeyir mağara düşərgəsi 1985-ci ildə Ə.Q.Cəfərov tərəfindən qeydə
alınmışdır (Cəfərov, 1987). Buzeyir mağarası Lerik rayonu ərazisində olub,Talış dağlarının ən
yüksək zirvəsində yerləşir.Düşərgə Zuvandçayının sol sahilində olub, dəniz səviyyəsindən 1640
metr yüksəklikdə,Zuvandçayının müasir yatağından 300-350 metr yüksəklikdə yerləşir.Buzeyir
mağarasının yerləşdiyi müasir ərazi Talış dağlarının ən mənzərəli 223 guşələrindən biri olub,
ətrafları ağac örtüyü ilə əhatə olunmuşdur .
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Buzeyir düşərgəsinin daş məmulatı .Buzeyir mağarasında aprılan arxeoloji qazıntılar zamanı 63
ədəd daş məmulatı ta-pılmışdır.Daş məmulatı içərisində diskşəkilli nüvələr,levallua itiucluları,
sadə bir işlək ağızlı qaşovlar,bir işlək ağızlı qabarıq qaşov,qəlpələr və lövhələr qeydə alınmışdır
Buzeyir düşərgəsinin daş məmulatı əsasən çaxmaq,slanes,dəvəgözü və andezit daşlarından
hazırlanmışdır.Düşərgənin daş məmulatı içərisində əsas yeri levallua itiucluları və qaşov tipli
alətlər tutur.Levallua itiucluları əsasən çaxmaqdaşından hazırlanmışlar.Maraqlıdır ki,aşkar
olunmuş levallua itiuclularının heç birinin işlək ağzında dişək izi yoxdur.Qaşov tipli alətlərin biri
çaydaşı üzərində,ikincisi isə çaxmaqdaşı üzərində hazırlanmışdır.Buzeyir mağarasından aşkar
olunmuş daş məmulatınıntexnikitipoloji tədqiqi onların Mustye mədəniyyəti– Aşelin son
mərhələsində hazırlandıqlarını söyləməyə imkan verir.Lakin gələcəkdə Buzeyir düşərgəsində
aparılacaq arxeoloji qazıntılar 224 abidə haqqında daha yeni-yeni elmi məlumatların əldə
olunmasına səbəb olacaqdır. Buzeyir düşərgəsi hələlik Talış dağları ərazisində müəyyən olunmuş
ilk insan məskənidir (Cəfərov, 1999,2004). 1953-2003-ci illərdə Azərbaycan Respublikası
ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində orta Paleolit– Mustye mədəniyyətinə Azıx
(III təbəqə),Tağlar,Daşsalahlı,Damcılı,Qazma və Buzeyir düşərgələri qeydə alınıb tədqiq
olunmuşdur.Azərbaycanın orta Paleolit düşərgələrində aparılan elmi tədqiqatlar burada yaşamış
ulu sakinlərin həyat tərzi,alət hazırlama texnikası və ovçuluq təsərrüfatı haqqında geniş elmi
məlumatlar verməklə bərabər, neandertal tipli insanların Mustye mədəniyyəti dövründə daha
geniş
ərazilərdə
məskunlaşmasını
göstərir(Hüseynov,1985;Cəfərov,1999,
2004).(Bax.Azərbaycan
Arxeologiyası.Altı
cilddə,I
cild.”Şərq-Qərb”Bakı-2008,222224).Zuvançay sahillərində aparılan arxeoloji kəşfiyyat işləri zamanı Daş dövrünə aid düşərgə
qeydə alınmış və ona Züvandçay mağarası adı verilmişdir.Zuvandçay mağarası Lerik-Zuvand
yolunun 10-cu kilometrliyində olub,Zuvandçayının sol sahilində, dəniz səviyyəsindən 1600 m
yüksəklikdə yerləşir.Azərbaycan Respublikası ərazisində Mezolit və Neolit dövrlərinə aid
arxeoloji, paleontoloji və paleoantropoloji tapıntılar Qobustan ərazisində aparılan arxeoloji
tədqiqatlar zamanı əldə edilmişdir.Qobustanda ilk dəfə arxeoloji tədqiqat işlərini İ.Cəfərzadə
1939-cu ildə aparmışdır.Sonralar 1940-1965-ci illərdə İ.Cəfərzadə arxeoloji tədqiqat işlərini
davam etdirmiş və 750 daş üzərində 3500-dən artıq qayaüstü təsvir qeydə alıb tədqiq etmişdir
(Cəfərzadə,1965,1969, 1973).Orta əsrlərə aid gil qab qırıqları aşkar olunmuşdur.Təsvir olunan
təbəqənin qalınlığı 5-7 sm-ə qədər olmuşdur. Abidənin invertar nömrəsi 1500,sistem kodu isə
AJA001522-dir.
Buzeyir mağarasının quruluşu.Buzeyir mağarası Lerik rayonunun Buzeyir kəndi yaxınlığında
,Talış dağlarının ən yüksək zirvəsində yerləşir.Düşərgə Züvandçayın sol sahilində olub,dəniz
səviyyəsindən 1640 metr
yüksəklikdə,Züvandçayın muasir yatağından
300-350 metr
yüksəklikdə yerləşir.Buzeyir mağarasının yerləşdiyi muasir ərazi Talış dağlarının ən mənzərəli
düşərgələrindən biri olub,ətrafları ağac örtüyü ilə əhatə olunmuşdur.Buzeyir mağarası 38 dərəcə43`36 şimal 48 dərəcə`23`46 dərəcə şərq 38.72667 dərəcə şimal 48.39611 dərəcə şərqenliklərində yerləşir.Buzeyir mağarasının uzunluğu 0,017
km,1985-ci ildə kəşf
edilmişdir.Aparılan arxeoloji kləşfiyyat işləri içərisində Zavandçay vadisində mağaralar və qaya
sığınacaqları qeydə alınıb.Lerik rayonu ərazisini İranla sərhəd boyunca Talış silsiləsi,bundan
şimalda Peştəsər silsiləsi ,sonra isə Buravar silsiləsi əhatə edir.Talış və Peştəsər silsilələri
arasında Zuvand çökəkliyi yerləşir.Ən yüksək zirvəsi Gömürgöy(Bax.Talışca Kəməku və ya
farsca Qəmərkuh)(2492m) və Qızyurdudur(2433m).Əsasən üçüncü geoloji dövrdə formalaşmışdır.Kiçik Qafqazdan fərqli olaraq Talış dağlarında vulkanik proseslər daha kəskin
olmuş,pona görə də buradakı mağaralar vulkanik yolla əmələ gəlmişdir.Talış dağlarının yüksək
zirvələri tamamilə çılpaqdır.Çökəkliklərdə isə əsasən seyrək meşəliklər,meşəli çəmənliklər və
dağ meşələri vardır.Lerik-Züvand zonasında əsasən Züvandçayın yatağından 75-100 metr
yüksəklikdə yerləşir.Aparılmış arxeoloji kəşfiyyət işləri zamanı Lerik-Züvand yolunun 9-cu
kilometrliyində bir neçə mağara aşkar edilmişdir.Züvandçay vadisində ən möhtəşəm dağ
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zirvələrindən biri Dəliklidaş zirrvəsidir.Bu zirvədə içərisində torpaq çöküntüsü olan mağara
var.Mağara Lerik-Buzeyir yolunun 9-cu kilometrliyində,Züvand çayının sol sahilində,Buzeyir
kən-dindən 3 kilometr
şərqdə yerləşir.Mağara kəndin yaxınlığında olduğu üçün Buzeyir
mağarası adlanır.Mağaranın uzunluğu 12 metr ,eni isə 5-6 metr,hündürlüyü isə (torpaq
çöküntüsündən) 2,5 metrə çatır.Marağanın qabaq hissəsində hissəsində bir neçə iri qaya daşlar
var.Bunlar mağaranın tavanından düşmüşdür.Güman edilir ki,qədim zamanlarda mağara daha
böyük olmuşdur.
Arxeoloji tədqiqatlar.Buzeyir mağarasının inzibati ərazisi.Buzeyir düşərgəsinin daş
məmulatı.Azərbaycanın orta Paleolit düşərgələrindən aparılan elmi tədqiqatlar burada yaşamış
ulu sakinlərin həyat tərzi,alət hazırlama texnikası və ovçuluq təsərrüfatı haqqında geniş elmi
məlumatlar verməklə bərabər,neandertal tipli insanların Mustye mədəniyyəti dövründə daha
hgeniş ərazilərdə məskunlaşmasını göstərir.Buzeyir mağarasının invertar nömrəsi 1500,sistem
kodu isə AJA001522-dir.

Şəkil.Buzeyir mağarsı.Şəkil.Buzeyir mağarasının sxemi.Şəkil.Buzeyir Paleoliot düşərgəsində
tapılmış alətlər.
2.Züvand
mağarası.Züvand
mağarsı
Lerik-Züvand
magestral
yolunun
12-ci
kilometrliyində,Züvand çayının sol sahilində, çay platformasından 50-60 metr hündürlükdə
yerləşir.Beləki,Züvanda gedən maşın yolu düz mağaranın giriş hissəsinin iki mtrliyindən
keçir.Züvand mağarası özü ilə bərabər daha üç mağaranı birləşdirərəkZüvan mağaralar silsiləsini
təşkil edir.Züvand mağarası haqda ilk məlumatı İshaq Cəfərzadə məlumat vermişdir və onun
haqqında elmi-publisistik məqalə yazmışdır.AMEA-nın Tarix İnstitutunun Arxeologiya və
Etnoqrafiya şöbəsi Əsədulla Cəfərovun rəhbərliyi ilə 1985-cı ildə Züvand mağarasına
ekspedisiya təşkil edərək burada arxeoloji qazıntılar aparımışlar.Mağaranın iç quruluşunun
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hündürlüyü müxtəlif olduğundan oranı müxtəlif ölçüdə göstərmək olar.Belə ki,mağaranın giriş
hissəsinin hündürlüyü 2 metr ,orta hissədə 3-4 metr,yuxarı hissədə isə 1-2 metrə çatır.Mağaranın
eni 5-6 metr,uzunluğu isə 6 metrdir.Bu mağaranın da tavanı tağvari formada olmaqla
qaranlıqdır.(Bax:Samir Kərimov.Lerik rayonunun arxeoloji abidələri,B.,2006,səh-18).Buzeyr
mağarasına nisbətən burada 3 təbəqə aşkarlanmış və dördüncü təbəqədə isə 4 ədəd əmək aləti
formalı daş məmulatı tapılmışdır.Aaparılmış arxeoloji qazıntılar və tapılmış daş alətlər Züvand
mağarasının Paleolit dövrünə aid olduğunu göpstərir.
2.Yaşayış məskənləri və yaşayış yerləri(30 ədəd)
1.Cabir yaşayış yeri.Cabir yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.cabir yaqşayış yerinin
tarixi orta əsrləörə təsadüf edir.Yaşayış məskəni Lerik rayonunun mərkəzi olan Lerik
qəsəbəsindən 1,5 km cənubda yerləşir.Abidənin sistem kodu 5928,sistem kodu isə AJA005730dur.
2.Cəngəmiran yaşayış yeri.Cəngəmiran yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Yaşayış yerinin tarixi XV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Cəngəmiran yaşayış yeri Lerik rayonunun Cəngəmiran kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5930,sistem kodu
AJA005732-dir.
3.Coni yaşayış yeri.Coni yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin tarixi
XV-XVI əsrlərə təsadüf edir.Coni yaşayış yeri Lerik rayonunun Coni kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5931,sistem kodu isə AJA005733-dür.
4.Vıstən yaşayış yeri.Vıstən yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Vıstən yaşayış yeri Lerik rayonunun Vıstən kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5940,sistem kodu isə AJA005742-dir.
5.Soru yaşayış yeri.Soru yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerininin tarixi
XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Soru yaşayış yeri Lerik rayonunun Soru kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5943,sistem kodu isə AJA005475-dir.
6.Orand yaşayış yeri.Orand yaşayış yeri yerli
əhımiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
tarixi XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Orand
yaşayış yeri Leik rayonunun köhnə Orand kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
5944,sistem kodu isə AJA005746-dır.
Şəkil.Orand yaşayış yeri.

7.Lemarud yaşayış yeri.Lemarud yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Lemarud yaşayış yeri Lerik rayonunun Lemarud
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5945,sistem kodu isə AJA005747-dir.
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8.Xanəgah yaşayış yeri.Xanəgah yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Xanəgah yaşayış yeri Lerik rayonunun Xanəgah
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5946,sistem kodu isə AJA005748-dir.
9.Kekoni yaşayış yeri.Kekoni yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.yaşayış yerinin
tarixi XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Kekoni yaşayış yeri Lerik rayonunun Kekoni kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5947,sistem kodu isə AJA005749-dur.
10.Əliabad yaşayış yeri.Əliabad yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
tarixi XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Əliabad yaşayış yeri Lerik rayonunun Əli-abad kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5948,sistem kodu isə AJA005750-dir.
11.Bızəyr(Buzeyr) yaşayış yeri.Buzeyr yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi XIV-XVI əsrlərə təsadüf edir.Buzeyr yaşayış yeri Lerik rayonunun Buzeyr kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5949,sistem kodu isə AJA005750-dir.
12.Balabəyi yaşayış yeri.Balabəyi yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi XIV-XVI əsrlərə təsadüf edir.Balabəyi yaşayış yeri Lerik rayonunun Balabəyi
kəndi ərazisndə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5950.sistem kodu isə AJA005752-dir.
13.Andurma yaşayış yeri.Andurma yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi XII-XVI əsrlərə təsadüf edir.Orand yaşayış yeri Leik rayonunun Andurma kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1468,sistem kodu isəAJA001490-dır.

14.Razqov yaşayış yeri.Razqov yaşayış yeri ölkə
əhımiy-yətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
tarixi XIII-XV əsrlərə təsadüf edir.Orand yaşayış
yeri Leik rayonunun Andurma kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1469,sistem
kodu isəAJA001491-dir.

Şəkil.Rəzgöv yaşayış yeri.

15.Yaşayış yeri(Cavanşir kəndi).Bu yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi XIII-XIV əsrlərə təsadüf edir.Yaşayış yeri Leik rayonunun Cavanşir
kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1470,sistem kodu isəAJA001492-dir.
16.Mondigah yaşayış yeri.Mondigah yaşayış yeri ölkə əhımiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi XIII-XIV əsrlərə təsadüf edir.Mondigah yaşayış yeri Leik rayonunun Cavanşir
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1472,sistem kodu isəAJA001494-dür.
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17.Nodə(Noda) yaşayış yeri.Nodə yaşayış yeri
yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi XII-XVI əsrlərə təsadüf edir.Orand
yaşayış yeri Leik rayonunun Nodə
kəndi
ərazisində yerləşir.Nodə kəndi ərazisində,yaşayış
yerinə yaxın ərazidən,çayların axarı ilə desək
üzüaşağı iki çay arası sahəni tam əhatə edən və
qədim dövürlərdə məskunlaşan insanların
qəbiristanlığı
yerləşir.Bu çayların qovuşan
sahəsinə yaxın
olan hündür
təpədə
“Linətıbə”(Lin türbəsi) adlı bir ziyarətgah yeri
var.Bu yer yerli sakinlər tərəfindən “Kiri kıştə
vırə” yəni “Kirin öldürüldüyü yer “ adlandırılır.Ehtimal ki,burada İranın Əhəmənilər sülaləsinin
yaradıcısı olan II Kir nəzərdə tutulur.Tarixi mənbələrə görə o,massaget çariçası Tomris
tərəfindən Kür çayının yaxınlığında qətlə yetirlib.Əgər Kür çayının əvvəllər Xəzər dənizinə
ayrıca axdığını nəzərə alsaq onda elə bu ərazi Nodə kəndindəki yerə uyğun gəlir.Abidənin
invertar nömrəsi 1474,sistem kodu isə AJA001496-dır.Şəkil.Nodə yaşayış yeri və “Kiri kıştə
vırə”(Kirin öldürüldüyü yer).

18.Mistan yaşayış yeri və qəbiristanlığı.Mistan
yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XV-XVI əsrlərə
təsadüf edir.Mistan yaşayış yeri Lerik rayonunun Mistan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 1476,sistem kodu isə
AJA001498-dir.
Şəkil.Mistan qədim yaşayış yeri.

19.Ğələçə(Qalacıq) yaşayış yeri(Mistan kəndi).Qalaça yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi Son tunc-ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Qalaça yaşayış yeri
Lerik rayonunun Mistan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1478,sistem kodu
isə AJA001500-dır.
20.Qosmalyan yaşayış yeri.Qosmalyan yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi Son tunc ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Qosmalyan yaşayış yeri Lerik rayonunun
Qosmalyan kəndi ərazisdə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1481,sistem kodu isə AJA001503dür.
21.Qizyurdu yaşayış yeri(Qosmalyan kəndi).Qizyurdu yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi Son tunc ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Yaşayış yeri Lerik
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rayonunun Qosmalyan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1482,sistem kodu isə
AJA0011504-dür
22.Kürdəsər(Qırdəsə) yaşayış yeri.Kürdəsər yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi antik orta əsrlərə təsadüf edir.Kürdəsər yaşayış yeri Lerik
rayonunun Kürdəsər kəndi ərazisində yerlləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1488,sistem kodu isə
AJA001510-dur.
23.İlantəpə yaşayış yeri(Nüvədi kəndi).İlantəpə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XII-XVI əsrlərə təsadüf edir.İlantəpə yaşayış yeri Lerik rayonunun Nüvədi kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1489,sistem kodu isə
AJA001511-dir.
24.Hambaxan yaşayış yeri(Kürəvüd kəndi).Hambaxan yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi antik dövrə təsadüf edir.İlantəpə yaşayış yeri Lerik rayonunun
Kirəvüd kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1491,sistem kodu isə AJA001513dür.
25.Qışlaq yaşayış yeri.Qışlaq yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
tarixi antik dövrə təsadüf edir.Qışlaq yaşayış yeri Lerik rayonunun Lomar çayının sol sahilində
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1493,sistem kodu isə AJA001515-dür.
26.Xəlifə yaşayış yeri.Xəlifə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
tarixi X-XII əsrlərə təsadüf edir.Xəlifə yaşayış yeri Lerik rayonunun Xəlifəkənd kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1495,sistem kodu isə AJA001517-dir.
27.Əvilə yaşayış yeri.Əvilə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
tarixi XIII-XIV əsrlərə təsadüf edir.Əvilə yaşayış yeri Lerik rayonunun Əvilə kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1498,sistem kodu isə AJA001520-dir.
28.Barzavu yaşayış yeri.Barzavu yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi XII-XIV əsrlərə təsadüf edir.Barzavu yaşayış yeri Lerik rayonunun Barzavu kəni
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1499,sistem kodu isə AJA001524-dür.
29.Kadux yaşayış yeri.Kadux yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
tarixi XV-XVI əsrlərə təsadüf edir.Kadux yaşayış yeri Lerik rayonunun Aşağı Ka-dux kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1503,sistem kodu isə AJA001525-dir.
30.Boykəndi yaşayış yeri.Boykəndi yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin tarixi antik dövrə təsadüf edir.Boykədi yaşayış yeri Lerik
rayonunun Boykədi kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1504,sistem kodu isə
AJA001526-dır.
3.Qişlaq yeri(1 ədəd)
1.Qişlaq yeri(Lomar kəndi).Bu qışlaq yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qişlaq yerinin
tarixi X-XVI əsrlərə təsadüf edir.Qışlaq yeri Lerik rayonunun Lomar çayının sol sahilində
yerləşir.Abidənin invertar növü 1493,sistem kodu isə AJA001515-dir.
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4.Qalalar,qalaçalar və Qala qalıqları(6 ədəd)
1.Bəz
qalası.Bəz qalası Lerik rayonunun Buzeyir kəndi yaxınlığında,talış dağlarında
yerləşir.belə ki,Bu qala Azərbaycan və İran ərazisində mövcud olan Bəzz qalalarının ən əsasıdır
Xürrəmilər hərəkatının rəhbəri Babək Xürrəmidin məhz bu qalada yaşamış və bu qalanı özünə
əsas istehkam və qala şəhər mərkəzi seçmişdir.Belə ki,tarixi mənbələrdə bu qala “Bərz” qalası
kimi qeyd edilməkdədir.Məsələ burasındadır ki,”Bərz” və ya “Barz “ sözü talışca olub “hündürlük” deməkdir.Yəni “Barzə ğələ” dedikdə “hündür qala “ nəzərdə tututlur.Bu adda mövcud olan
bütün qalaları eyni mənşəli hesab etmək olar.Çünki,bütün yerlərdə mövcud olan “Bərz “ adında
olan qalalar hər yerdə olduğu kimi dağların hündür yerlərində yerləşmişdir və elə bu səbəbdən də
bütün bu qalalar talış dilində “Bərz-Barz”(yəni hündür) adını almışdır.Belə ki,Talış bölgəsində
mövcud olan və bu tipdən olan bütün qa-lalrın adı və mənşəyi eynidir.Ümumiyyətlə talışların
məskun olduğu həm Peştəsər ,həm də,Həştadsər sıra dağlarındakı Babək qalalrının əvvəlki adları
“Barz” qalası olmuş və sonradan “Babək qalası” adı ilə əvəz olunmuşdur.Bu adda qala İranın
Ərdəbil ostanının Qəley-i Bər qəsəbəsinin 3 km.cənubunda yerləşir.Belə ki bu qala da,xalq
qəhrəmanı Baəbəkin sığınacaqlarından biri olduqları söylənilir.Qala strateji cəhətdən 23002600 metr yüksəklikdə yerləşir.Qalanın ətrafını 400-600 metr dərinlikdə dərələr əhatə edir.Ərəb
coğrafiyaçısı Əbu Duləf(X əsr) yazır:“Bəzz qalası Babək xürrəminin əsas
sığınacaqlarındandır.Qalada qırmızı geyimli adamlar dolaşır və qalaya qırmızı bayraqlar sancılıb”(Bax:Əbu Düləf.göstərilən əsəri).Divarların hər dörd küncündə yarımdairəvi gözətçi
məntəqələri var.Həmçenin qala ərazisindən təndirlər,çıraqlar,gil qablar,silahlar və digər əşyalar
tapılmışdır.Hazırda hər il Babəkin doğum günündə İran Azərbaycanı Milli Oyanış Hərəkatı
təşkilatının rəhbərliyi ilə qalaya yürüş olur.Lakin bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki,Əbu
Duləfin təsfir etdiyi Bəzz qalası Ğəleybərdəki qala yox Lerik rayonu ərazisindəki Bəz
qalasıdır.Çünki,İranın Ərdəbil ostanının Ğəleybər qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən qala nə Bəzz
qalası,nə də Babək qalası.Beləki,Ğəleybərdəki qala Babək yox Bey bək qalasıdır və hal hazırda
yerli əhali tərəfindən də belə adlandırılmaqdadır.
Belə ki,İranınƏrdəbil ostanının Qaradağ rayonun Qəleybər məntəqəsi yaxınlğında yerləşən qala
Babək yox Bey bək qalasıdır və onun faresca yazılışı da bunu təsdiq edir.Yazılış belədir: « -ک
کلیبر
”بای,yəni
,Kəleybər
,Bay
bek
qalası

Çünki,xalq qəhrəmanı Babəkin ərəb qrafikası ilə adının yazılışında “be”,”əlif”-özündən əvvəl
gələn be hərfinə birləşmiş halda”,” sonra boşluq və sonra isə “be”,”kaf” hərfləri var.Dolayısı ilə
Babəkin adı ərəb mənbələrində “be” hərfi,”əlif” hərfi,”be” hərfi və “kaf hərfi ilə yazılır və onun
ərəbcə yazılış forması belədir:

Yazılışından da göründüyü kimi ərəb mənbələrində adı çəkilən xalq qəhrəmanı Babəkin adının
yazılış forması ilə İranın Qəleybər məntəqsi yaxınlığında,dağda yerləşən Beybək qala adının

234

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
yazılışı arasında yerlə-göy arasında fərq var və bu adlar birir-birinə ümumiyyətlə
oxşamır.Aşağıda isə bu həör iki sözün yazılış formasını veririk və özünüz aydınlaşdırın.

Burada birinci
verilən Kəleybərdə yerləşən Bay bək adlı qalanın yazılış forması,ikinci isə xalq qəhrəmanı
Babəkin adının yazılış forması verilib və bu da İranın Kəleybər mahalındakı qalanın babək qalası
olmadığını və onun yanlış olaraq Babək qalası adlandırılmasının sübutudur.Odur ki,müəyyən
insanların İranın Ərdəbil ostanındakı yanlış olaraq Babək qalası sandıqları Bey bək qalasına
yürüşlərinin heç bir tarixi əsası yoxdur və heç bir mənbəyə dayanmışr.Bəzz qalası haqda elmi
araşdırmalar,məqalələr və s. mövcuddur.Belə ki,Tahir Nəvahi “Bəzz qalası” adlı Azər-baycanın
ilk dini-bədii romanını yazıb.(Bax-) Daha sonra akademik Ziya Bünyadovun elmi araşdırmaları
var.(Bax-)Tədqiqatçı E.Raft(E.M.Wright) öz elmi əsərində Bəzz qala-şəhərini Xürrəmilər
hərəkatının mərkəzi hesab edir.Ət-Tə-bəri isə öz əzərində yazır ki,Bəzz qalası
“Babəkin şəhər və vilayəti “olub.Əl-Biruni yazır ki,”Bəzz-Babək əl-Xur-rəmininölkəsidir.”

Şəkil.Buzeyir qalası.Şəkil.Buzeyir qalası gözləmə bürcü.Şəkil.Büzeyir qalası gözətçi yeri.
Şəkil.Buzeyir qalası gözətləmə yeri.
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2.Qala qalıqları(Loda kəndi).Bu qala qalıqları yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Abidə
Lerik rayonunun Loda kəndi ərazisində yerləşir.By qala qalıqlarının invertar nömrəsi
4765,sistem kodu isə AJA004567-dir.
3.Züvə ğələ(Oğlan qalası-Orand kəndi).Oğlan
qalası
yerli
əhəmiyyətli
memarlıq
abidəsidir.Qala Lerik rayonunun Orand
kəndinin və qız qalasının 2 kilometrliyində
yerləşir.Elmi ədəbiyyatda bu qala azərbaycanda
mövcud olan digər oğlan qalalarının
kölgələrində itib-batmaqdadır.Tarix elmləri
doktoru,professor Mahmud İsmayılov Oğlan
qalanı VIII əsrə aid edir.(Bax:Azərbaycan
tarixi.B.,1992,səh.123) .Abidənin invertar kodu
4780,sistem kodu siə AJA004582-dir.
Şəkil.Züvə ğələ(Oğlan qala)
4.Qız qalası.Qız qalası yerli əhəmiyyətli
memarlııq abidəsidir.Qiz qalası Lerik rayonunun
Şingədulan kəndi ərazisində yerləşir.Lerikdə
yerləşən qız qalası Azərbaycanda hələlik məlum
olan on beş qaladan biridir.Bu qız qalasının hündürlüyü 150 metrə çatır.Qalanın qarşısında
böyük bir mağara,onun sıldırım tərəfində isə 5
kaha mövcuddur.Qalanın zirvəsinə yalnız bir
tərəfdən
çox
çətinliklə
qalxmaq
mümkündür.Qalanın üstündə hündürlüyü 10-15
metr
olan
iç
qala
narınqala
mövcuddur.Zirvəsindəki bürclər bu günə qədər qalmaqdadır.Təxminən 2-3 hektar ərazini tutan
qala-zirvənin dörd tərəfini yağıntılar yuyub və sərt küləklər aparıb.Yuyulmuş sahə sürüşkəndir
və torpağın “sümüyü” çıxıb.Qalanın üstündən
düzdünya.Lerikin,Yardımlının yaşayış
məntəqələri ovuc kimi görünür.Alar və Orand kəndləri lap yaxınlıqda yerləşir.Burada tarixən
məskunlaşan yerli sakinlərin söylədiklərinə inansaq qalanın tən ortasında üç bişmiş qırmızı
kərpicdən inşa olunmuş minarə varmış.Eyni zamanda gözətçi məntəqələrinin mövcudluğu onun
möhtəşəmliyindən və qüdrətindən xəbər verir.Ətrafa səpələnmiş kərpic qırıntıları hər yanı alqırmızı lalə rənginə boyayıb.Ehtimal olunur ki,sehirli qalanın lap yaxınlığında daş karxanası
fəaliyyət göstərirmiş və kərpic də həmin emal müəsisəsinin məhsulu imiş.Əlbəttə,Bakıdakı
məşhur Qız qalası da daxil olmaqla şərq ölkələrində bu tipdə çoxlu qalalar var.Bəs nə üçün bu
qız qalası adlanır? Tarixçi-alim Samir Kərimov yazır:
- Qız Qalasının əslində “Göz və ya da Oğuz Qalası “ olduğunu söyləyənlər də var.Azərbaycanın
bir çox yerlərində Qız qalası olub.Məsələn ,Gədəbəy rayonunda yerləşən Qız Qalasının 1500
illik tarixi var.Bu abidələr barədə alimlərin fikirləri müxtəlifdir və həmişə haçalanıb,bir-birini
təkzib edir.İran tədqiqatçısı Bastani Prrizin fikrincə ,burada “qız” məhvumu qədim Şərqin
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müqəddəs sayılan su ilahəsi Anahita ilə əlaqədardır.Qız qalalarının salındığı ərazilərdə vaxtilə
Avestada adı çəkilən qədim Ari-İran qadın kultu sayılan Ardvisura Anahitaya aid məblərin
olması və bu məbədlər yadelli hücumlarından qız-gəlinlərin qorunması,gizlədilməsi məqsədi
daşıyıb.Lerikin bu məşhur qalası haqqında müxtəlif
arxeoloqlar,tarixçilər məlumat
verirlər.Onun adı A.A.Bakıxanovun məşhur “Gülüstan-i İrəm” əsərində də ,çəkilir.Təəssüf doğuran faktdır,qalaya biganə münasibət bəslənib və o qorunmayıb.Ətrafında və içində heç bir
tədqiqat işi aparılmayıb.Belə bir əfsanə dolaşıb ki,guya bu qala ilə üzbəüz ,yəni oğlan qalasında
yaşayan bir cavan Qız qalasında yaşayan mələksimaya vurulur.Oğlan son dərəcə ka-sıb,qız isə
varlı-karlı imiş.Gözəlin atası yeganə qızını qonşu qalada yaşayan kasıba vermək istəmir.Ancaq
həqiqətən onlar saf duyğular,eşq-məhəbbət –məhəbbət macərası varlı xanı qorxuya salır.O, çox
düşünüb-daşınır və bir gün qəfil-dən yurd yerini tərk edir,indiki Ərdəbil şəhərinin yerləşdiyi
səmtə üz tutur.Əli hər yerdən üzülən qız buranı tərk ed-edə qayalıqlara pıçıldayır: - Oğlan,
məni,ərdə bil!
-Oğlan,məni,ərdəbil!
Səhər guya oğlan yuxudan ayılır və görür ki, həqiqətən «lələ köçüb, yurdu qalıb».Nərə çəkən
pəhləvan cüssəli cavanın səsi qayalıqda əks-səda tapır. Bu zaman hər tərəfdən qulağına səslər
gəlir: -Oğlan, məni, ərdə bil!
Oğlan,məni,ərdəbil!
O, sevgilisinin izinə düşür. Uzun axtarışdan sonra onun olduğu yeri (indiki Ərdəbili) tapır. Bu
əfsanəyə görə, guya Ərdəbilin adı buradan yaranıb.Bir-birinə qovuşa bilməyən sevgililərdən
nakam məhəbbət dastanı yadigar qalır. Abidənin invertar nömrəsi 4788,sistem kodu isə
AJA004590-dır.Şəkil.Qız qalası.Lerik.
5.“Molla Abdulla bulağı” qalaçası.(Zağalı kəndi).”Molla Abdulla bulağı” qalaçası ölkə
əhəmiyyətli arxeoloji abidəsidir.Qala qalıqları Lerik aryonunun Zağalı kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 942,sistem kodu isə AJA004565-dir.
6.Qazax yolçuları qalaçası.(Qazax yolçular).Qazax yolçular qalaçası qalaçası ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidəsidir.Qalaçanın tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Qazax yolçular qalaçası Lerik
rayonunun Qazax yolçular kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 943,sistem kodu
isə AJA004566-dır.
5.Qədim qəbiristanlıqlar(16 ədəd)
1.Fağır Əhməd köhnə qəbiristanlığı.Fağır Əhməd köhnə qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli
aqrxeoloji abidədir.Qəbiristanlığın yaranma tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Fağır Əhməd köhnə
qəbiristanlığı Lerik
rayonunun
rayon mərkəzində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
5926,sistem ko-du isə AJA005728-dir.
2.Dədə Məqsud(Maqsud) köhnə qəbiristanlığı.Dədə Maqsud köhnə qəbiristanlığı yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Qəbiristanlığın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Dədəd Məqsud
qəbiristanlığı Lerik rayonunun rayon mərkəzində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
5927,sistem kodu isə AJA005729-dur.

237

Aqşin Mistanlı
3.“Xəlifə Zəkəriyyə” qəbiristanlığı(Cəngəmran kəndi).Xəlifə Zəkəriyyə qəbiristanlığı yerli
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qəbiristanlığın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Xəlifə Zəkəriyyə
Lerik qəsəbəsindən 2 km cənubda,Cəngəmiran kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 5929,sistem kodu isə AJA005731-dir.
4.“Seyid “ qəbiristanlığı(Ambu kəndi).Seyid qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Seyid qəbiristanlığı Lerik rayonu-nun
Ambu kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5932,sistem kodu isə AJA005734dür.
5.Hüseynvənd Qabağı – köhnə qəbiristanlığı(Kələxan kəndi).Hüseynvənd köhnə qəbiristanlığı
yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qəbiristanlığın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Bu köhnə
qəbiristanlıq Lerik rayonunun Kələxana kəndi yaxınlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
5933,sistem kodu isə AJA005735-dir.
6.Köhnə qəbiristanlıq(Hamarat kəndi).Bu köhnə qəbiristanlıq yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Köhnə qəbiristanlıq Lerik rayonunun
Hamarat kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin in-vertar nömrəsi 5934,sistem kodu isə AJA005736dır.
7.Köhnə qəbiristanlıq(Haləbın kəndi).Bu köhnə qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Bu qəbiristanlığı Lerik rayonunun
Halabın kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5935,sistem kodu isə AJA005737dir.
8.Köhnə qəbiristanlıq(Hoveri kəndi).Bu köhnə qəbiristanlıq yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Bu köhnə qəbiristanlıq Lerik rayonunun
Hoveri kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5936,sistem kodu isə AJA005738dir.
9.Boboyi tıbə ğəbıston.(Andurma kəndi).Boboyi türbə qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidəsir.Qəbiristanlığın tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Boboyi türbə qəbiristanlığı Lerik
rayonunun Andurma kəndindən 500 m şimalda yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5937,sistem
kodu isə AJA005739-dur.
10.Şıx Cənnəti ğəbıston.(Şeyx Cənnət -Rəzgöv kəndi).Şeyx Cənnət qəbiristanlığı yerli
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qəbiristanlıq Lerik rayonunun Rəzqov kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5938,sistem kodu isə AJA005740-dır.
11.Səyd Davudi ğəbıston.(Seyid Davud -Camanşir kəndi).Seyid Davud qəbiristanlığı yerli
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qəbiristanlığı tarixi XVII əsrə təsadüf edir.Seyid Da-vud
qəbiristanlığı Lerik rayonunun Cəmanşair kəndi ərazisində uerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
5939,sistem kodu isə AJA005741-dir.
12.Bobo Məhəmmədi ğəbıston(Baba Məhəmməd -Vıstən kəndi ).Baba Məhəmməd qəbiristanlığı
yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qəbiristanlığın tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Baba
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Məhəməd qəbiristanlığı Lerik rayonunun Vıstən kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 5941,sistem kodu isə AJA005743-dür.
13.Bobo İsa ğəbıston.(Baba İsa-Mondigah kəndi).Baba İsa qəbiristanlığı yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Qəbiristanlığın tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Baba İsa qəbiristanlığı Lerik
rayonunun Mondigah kəndindən 50 m cənubda yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5942,sistem
kodu isə AJA005744-dür.
14.Baba Piəli qəbiristanlığı(Ordaxal kəndi).Baba Piəli qəbiristanlığı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi XV əsrə təsadüf edir.Baba Piəli qəbiristanlığı Lerik rayonu
Ordaxal kəndindən 3km aralı,şərqdə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1485,sistem kou isə
AJA001507-dir.
15.Xanbulan qəbiristanlığı.Xanbulan qəbiristanlığı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi Son tunc – ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Xanbulan qəbiristanlığı Lerik rayonunun Köhnə Orand kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
1496,sistem kodu AJA001568-dir.
16.Mastayel daş qutu qəbiristanlığı.Mastayel daş qutu qəbiristanlığı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir. Qəbiristanlığın tarixi Son tunc – ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Mastayer qəbiristanlığı
Lerik rayonunun Mastayel kən-di ərazisində yerləşir.Bu qəbirlərin bir qismi 1890-cı ildə Jak de
Morqan tərəfindən qeydə alınmış bə bəzilərinə tədqiqat işləri aparılmışdır.Belə ki,Jak de morqan
mastayeldən əlavə Hovli,Hamarat,Veri,Coni,Rəzgöv,Mistan,Hoveri,Bobogil və sair kəndlərin
ərazilərində də bu tipdə qədim qəbirlərin və kurqanların olmasını bildirmişdir.
6.Torpaq qəbirləri(2 ədəd)
1.Kürdəsər(Qırdəsə) torpaq qəbirləri.Kürdəsər torpaq qəbirləri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Torpaq qəbirlərinin tarixi antik dövürə təsadüf edir.Kürdəsər torpaq qəbirləri Lerik
rayonunun Kürdəsər kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1487,sistem kodu isə
AJA1509-dur.
2.Boykəndi torpaq qəbirləri.Boykəndi torpaq qəbirləri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Torpaq qəbirlərinin tarixi antik dövrə təsadüf edir.Boykəndi torpaq qəbirləri Lerik rayonunun Boykəndi kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1506,sistem kodu isə
AJA1528-dir.
7.Kurqanlar(1 ədəd)
1.Mistan Meydan kurqanları.Mistan meydan kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanların tarixi Son tunc ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Mistan meydan kurqanları
Lerik rayonunun Mistan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1479,sistem kodu
isə AJA001501-dir.
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8.Nekropollar(6 ədəd)
1.Daş qutu nekropolu.Daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi
son tunc ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Daş qutu nekropolu Lerik-Lənkəran yolu üstündə
yerləşir.Abidənin invertar növü 1465,sistem kodu isə AJA001487-dir.
2.Nekropolu(Coni kəndi).Daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun
tarixi son tunc ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Daş qutu nekropolu Lerik rayonunun Coni
kəndində yerləşir.Abidənin invertar növü 1471,sistem kodu isə AJA001493-dür.
3.Hoveri nekropolu(Hoveri kəndi).Hoveri nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Son tunc ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Hoveri nekropolu Lerik rayonunun Hoveri kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1480,sistem kodu isə
AJA001502-dir.
4.Nekropol(Veri kəndi).Bu nekropol ölkə əhəmiyyətli ar-xeoloji abidədir.Nekropolun tarixi Son
tunc ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Nekropolu Lerik rayonunun Veri kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1483,sistem kodu isə AJA001505-dir.
5.Hovli
nekropolu(Hovli
kəndi).Hovli
nekropolu
ölkə
əhəmiyyətli
arxeo-loji
abidədir.Nekropolun tarixi Son tunc ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Hovli nekropolu Lerik
rayonunun Hovli kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1484,sistem kodu isə
AJA001506-dır.
6.Bobogil nekropolu.Bobogil nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi
Son tunc ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Bobogil nekropolu Lerik rayonunun Lənkəran çayının
sol sahilində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1486,sistem kodu isə AJA001508-dır.
9.Daş qutu nekropolları(8 ədəd)
1.Cəngəmiran daş qutu nekropolu.Daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeolojiabidədir.Nekropolun tarixi e.ə.XII-X əsrlərə təsadüf edir.Daş qutu nekropolu Lerik rayonunun Cəngəmiran
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar növü 1466,sistem kodu isə AJA001488-dir.
2.Mistan daş qutu nekropolu.Mistan daş qutu
nekropolu
ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Son tunc-ilk dəmir
dövrünə təsadüf edir.Mistan daş qutu nek-ropolu
Lerik rayonunun Mistan
kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar növü 1477,sistem
kodu isə AJA001499-dur.
Şəkil.Mistan daş qutu nekropolu.

3.Qaraverdi daş qutu nekropolu.Qaraverdi daş qutu nek-ropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Tunc dövrü,X-XVI əsrlərə təsadüf edir.Qaraverdi daş qutu
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nekropolu Lerik rayonunun Lomar çayının sol sahilində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
1492,sistem kodu isə AJA001514-dır.
4.Tüli daş
qutu nekropolu.Tüli daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Son tunc ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Tuli daş qutu nekropolu Lerik rayonunun Tuli kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1494,sistem kodu isə
AJA001516-dır.
5.Köhnə Orand daş qutu nekropolu.Köhnə Orand daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi e.ə.V-VII əsrlərə təsadüf edir.Köhnə Orand daş qutu nekropolu Lerik
rayonunun Köhnə Orand kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1497,sistem kodu
isə AJA001519-dur.
6.Daş qutu nekropolu.Daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi
son tunc ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Daş qutu nekropolu Lerik-Lənkəran yolu üstündə
yerləşir.Abidənin invertar növü 1465,sistem kodu isə AJA001487-dir.
7.Hamarat daş qutu nekropolu.Hamarat daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Son tunc –ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Hamarat daş qutu nekropolu Lerik rayonunun Hamarat kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
1501,sistem kodu isə AJA001523-dür.
8.Zevnə daş qutu nekropolu.Zenə daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi antik dövrə təsadüf edir.Zevnə daş qutu nekropolu Lerik rayonunun
Zevnə kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1502,sistem kodu isə AJA001524dür.
10.Daş qutusu nekropolları(2 ədəd)
1.Coni daş qutusu nekropolu. Coni daş qutusu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi e.ə.XII-X əsrlərə təsadüf edir.Bu daş qutusu nekropolu Le-rik
rayonunun Cəngəmiran kəndi ərazisində yerləşir. Abidənin invertar nömrəsi 1466,sistem kodu
isə AJA001488-dir.
2.Hoveri daş qutusu nekropolu. Hoveri daş qutusu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidəıdir.Nekropolun tarixi Son tunc-ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Bu daş qutusu nekropolu
Lerik rayonunun Hoveri kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1467,sistem kodu
isə AJA001489-dur
11.Küp qəbirləri nekropolları(3 ədəd)
1.Küp qəbirləri nekropolu.(Şingədülan kəndi).Şingədülan küp qəbirləri nekropolu ölkə
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi antik dövürə təsadüf edir.Şingədülan küp
qəbirləri Lerik rayonunun Şingədülan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
1475,sistem kodu isə AJA001497-dir.
2.Cındırtəpə küp qəbirləri nekropolu(Kürəvüd kəndi).Cındərtəpə küp qəbirləri nekropolu ölkə
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi antik dövrünə təsadüf edir.Cındırtıpə küp
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qəbirləri nekropolu Lerik rayonunun Kürəvüd kəndi ərazisində
nömrəsi 1490,sistem kodu isə AJA001512-dır.

yerləşir.Abidənin invertar

3.Küp qəbirləri nekropolu(Boykəndi kəndi).Küp qəbirləri nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidəıdir.Nekropolun tarixi e.ə.I əsr – e. I əsrinə təsadüf edir.Küp qəbirləri nekropolu Lerik
rayonunun Boykəndi kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1505,sistem kodu isə
AJA001527-dir.
13.Türbələr və türbə qalıqları(46 ədəd)
1.Türbə. (Nodə kəndi).Bu türbə ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və türbə Lerik rayonunun
Nodə kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1473,sistem kodu isə AJA001495-dir.
2.Qəqə Hüseyn türbəsi(Şivlə kəndi).Qəqə Hüseyn türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir
və Lerik rayonnun Şivlə kəndi ərazisində yerləşir.Türbə ehtimalki.Səfəvilər dönəminə
aiddir,çünki,günbəzi xatırladan daşdan yonulmuş nişangah Səfəvilərə xas 12 xətdən ibarət
qövsvari xətlər var.Deylənlərə görə bu türbədə bir övliya dəfn edilmişdir.Qaqaş Hüseyn
türbəsinin invertar nömrəsi 4766,sistem kodu isə AJA004568-dir.
3.Baba Peyda türbəsi.(Ordaxal kəndi).Baba Peyda türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir və Lerik rayonnun Ordaxal kəndi ərazisində yerləşir.Baba Peyda türbəsinin invertar
nömrəsi 4767,sistem kodu isə AJA004569-dur.
4.Bobo(Baba) İsa türbəsi(Mondigah kəndi).Baba İsa türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Türbənin tikilmə tarixi XVII əsrə təsadüf edir.Baba İsa türbəsi Lerik rayonunun
Mondigah kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4768,sistem kodu isə
AJA004570-dir.
5.Bobo(Baba) Məhəmməd türbəsi(Coni kəndi).Baba Məhəmməd türbəsi yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir vətürbə Lerik rayonunun Coni kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 4769,sistem kodu isə AJA004571-dir.
6.Xoca Seyid türbəsi(Xanəgah kəndi).Xoca
Seyid türbəsi
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Türbənin tikilmə tarxi XIV əsrə
təsadüf edir.Xoca Seyid türbəsi Lerik rayonunun
Xanəgah kəndində yerləşir.Bu türbə dördkünc
bişmiş kərpiclərdən kəclə tikilmişdir.Türbənin
uzunluğu 11,5 m,eni isə 7,5 m.dir.Abidənin
invertar nömrəsi 4770,sistem kodu isə
AJA004572-dir.Türbənin hündürlüyü günbəzlə
birlikdə 11,5 metr təşkil edir.Türbənin divarları
ornamentlə bəzədilmişdir.Türbə iki otaqdan
ibarətdir və birinci otaq ibadət üçün,ikinci ocaq
isə səcdə üçündür.Xoca seyid və iki nəfər ikinci
otaqda dəfn olunmuşlar.Şəkil.Xoca Seyid türbəsi.Lerik rayonu Xanəgah kəndi.
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7.Bobo(Baba) Məhəmməd türbəsi(Soru kəndi).Baba Məhəmməd türbəsi yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir və Lerik rayonunun Soru kəndi ərazisndə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4772,sistem kodu isə AJA004574-dür.
8.Bobo(Baba) Həsən türbəsi(Soru kəndi).Baba Həsən türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir və Lerik rayonunun Soru kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4773,sistem kodu isə AJA004575-dir.
9.Bobogil(Babagil) türbəsi(Andurma kəndi).Bobogil türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Türbənin tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bobogil türbəsi Lerik rayonunun Andurma
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4775,sistem kodu isə AJA004577-dir.
10.Bobo(Baba)
Həsən
türbəsi(Coni
kəndi).Baba
Həsən
türbəsi
yerli
əhəmiyyətlidir.Türbənin tikilmə tarixi XVIXVII əsrlərə təsadüf edir.Baba Həsən türbəsi
Lerik rayonunun Coni kəndindən 1 km aralıda
yerləşir.Bundan əlavə Baba Həsən türbəsinin
həyətində Orta əsrlərə aid qədim qəbirisanlıq
mövcuddur və bu qəbiristanlğıın həyətində 4
daş qoş fiquru var.Məşədixanım Nemətov
ərəbcə
“şeyx”,”həzrət”,farsca”pir”,azərbaycanca “bab” ləqəblərinin orta əsrlərdə
müsəlman ölkələrində,ruhanilərə,alimlərə və
təriqət başçılarına verildiyini qeyd edir.Lerik
rayonu ərazisində mövcud olan dini tarixi abidələrin “bab” ləqəbli şəxslərin adları ilə
bağlıdır.Şəkil.Bobo (Baba)Həsən türbəsi.Leri rayonu Coni kəndi.
11.Şıx Cənnət türbəsi(Ker kəndi).Şıx Cənnət türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lerik rayonunun Ker kəndinə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4774,sistem kodu isə
AJA004576-dır.
12.İmam türbəsi(Barzavu kəndi).İmam türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lerik
rayonunun Barzavu kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4776,sitem kodu isə
AJA004578-dir.
13.Pir Yusif türbəsi(Kekoni kəndi).Pir Yusif türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lerik rayonunun
Kekoni kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4777,sistem
kodun isə AJA004579-dur.
14.Bobo (Baba) Peyda türbəsi(Orand kəndi).Baba Peyda türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir və Lerik rayonunun Orand kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4778,sistem kodu isə AJA004580-dir.
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15.Kəla türbəsi(Orand kəndi).Kəla türbəsi
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Türbənin
tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Türbə Lerik
rayonunun
Orand
kəndi
ərazisində
yerləşir.Türbə hündürlüyü 10 sm olan səki
üzərində
yerləşir.Türbənin
döşəməsi
torpaq,tavanı
isə
ağac
materialından
hörülmçüşdür.Bundan əlavə türbənin divarları
çöl tərəfdən suvaq çəkilmiş və sarı rənglə
boyanməşdır.Türbənin damı dəmir təbəqə ilə
örtülmüş və damında kvadrat günbəzi
vardır.Abidənin invertar nömrəsi 4779,sistem
kodu
isə
AJA004581-dir.Şəkil.Kəla
türbəsi.Orand kəndi.
16.Bobo(Baba) türbəsi(Babagil kəndi).Baba türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lerik rayonunun Babagil kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4789,sistem kodu
isə AJA004591-dir.
17.Baba
Kamal
türbəsi(Nüvədi
kəndi).Bobo(Baba)Kamal
türbəösi
yerli
əhəmiyyətlidir və Lerik rayonunun Nüvədi kəndi
yaxınlğında yerləşir.Türbənin tikilmə tarixi
haqda məlumat yoxdur,lakin kənd sakinlərinin
dediklərinə görə keçmişdə Bobo Kamal adlı
seyid ,dini təbliğ etmək üçün bu ərazilərə gəlmiş
və burada fəfat etdiyinə görə elə bu yerdə də
dəfn edilmişdir.deyilənlərə görə Baba Kamal
Baba gillə qardaş olmuşdur.Şəkil.Bobo(Bab)
Kamal türbəsi.
18.Şeyx Səla türbəsi(Qışlaq kəndi).Şeyx Səla türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lerik rayonunun Qişlaq kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4781,sistem kodu
isə AJA4583-dür.
19.Baxı Ziyad türbəsi(Həzovi kəndi).Şeyx Ziyad türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Türbə Lerik rayonun Razqov kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4782,sistem kodu isə AJA004584-dür.
20.Xəlifə Zəkəriyyə türbəsi(Cəngəmiran kəndi).Xəlifə Zəkəriyyə türbəsi yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir və Lerik rayonunun Cəngəmiran (Canqımiyon)kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4783,sistem kodu isə AJA004585-dir.
21.Cındır
türbəsi(Davardibi
kəndi).Cındır
türbəsi
yerli
əhəmiyyətli
memarlıq
abidəsidir.Türbənin tikilmə tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Cındır türbəsi Lerik ratonunun
Davardibi kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4784,sistem kodu isə AJA004586dır.
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22.Seyid İbrahim İbn Cobir ənsar tübəsi.Cabir
türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lerik şəhərindən cənubda,Cəngəmiran kəndinə
gedən yolun solunda yerləşir.Türbənin üstü
1994-cü ildə inşa edilib.Bu vaxta qədər burada
sadəcə
olaraq
bir
qəbir
mövcud
olmuşdur.Beləki,qəbirin üstündəki türbədən
başqa ibadət və dini mərasimlərin keçirilməsi
üçün bir yardımçı otaq tilimişdir və onun sahəsi
6x5 metrdir.Bir müddət sonra yardımçı otaqlar
tikilmişdir və bu otaq qaınlar üçün nəzərdə
tutulub.Cobir Ənsar türbəsi mənbələrdə XIV əsrə Aid edilir və türbənin həyətində qədim
dövrlərə aid olan daş qoç heykəlləri var,lakin əfsuslar olsun ki,bu qoç heykəllərin bir qismi məhv
edilmişdir.Belə ki,burada sınıq məzar daşı var və onun üzərində ərəb əlifbası ilə “İbrahim” adı
yazılıb.(Bax:Samir Kərimov.Lerik rayonunun arxeoloji abidələri,B,2006,səh.95).Ərəb
mənbələrində onun adı Cobir Nasar kimi çəkilir.Bunu əsas götürərək demək olar ki,Cobir Nasar
7-ci əsrdə Sasanilər imperiyası dağıldıqdan sonra Azərbaycanda üsyan qaldırmış mərzban
İsfəndiyar Fərruxzadın qardaşı Taleşan hakimi Bəhram Fərruxzadın qardaşıdır və Bəhramın
ərəblərə qarşı qaldırdığı 642- il 27 iyun üsyanında yaxından iştirak etmiş bir sərkərdədir.Elə bu
səbəbdəndə Mədəniyyət və Turizim Nazirliyi bu abidəni VII əsrə aid edir və 1996-cı ildə Cabir
Ənsarın məzarı üzərində türbə tikilmişdir.CobAbidənin invertar nömrəsi 4785,sistem kodu isə
AJA004587-dir.Şəkil.Cobir türbəsi.
23.Gündəb türbəsi(Çayrud kəndi).Gündəb türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lerik rayonunun Çayrud kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4786,sistem kodu
isə AJA004588-dir.
24.Türbə(Çayrud kəndi).Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lerik rayonunun Çayrud kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4787,sistem kodu isə AJA004589-dur.
25.Türbə(Qəqoy kəndi).Bu türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lerik rayonunun Qəqoy
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4790,sistem kodu isə AJA004592-dir.
26.Çakara türbəsi(Ozobijon kəndi).Çakara türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Türbənin tikilmə
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Çakara türbəsi Lerik rayonunun Ozobijon(“Azar vuran”Bax.AzərbaycanGünəşli) kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4791,sistem kodu isə AJA004593-dür.

27.Şahzadə Seyid Əbülqasım türbəs(Rıvarud
kəndi).Seyid
Əbülqasım
türbəsi
yerli
əhəmiyyətlidir.Türbənin tikilmə tarixi XVI
əsrə təsadüf edir.Türbənin giriş qapısı yanında
qara rəngdə mərmər löhvə var və bu löhvədə
bu sözlər yazılıb:“ariflərin
sultanı,türbəsi
müqəddəs taliblərin ən seçilmişi” kimi ad
çıxarmış
Nizaməddin
Şəhrəvər
Gilani
Kəsgərinin (Seyyid Babagil) sərkərdəsi,qoşun
başçısı olmuşdur.Bab Gilani (Bobogil) vəfat
edəndən sonra yerini və qoşununa başçılığı
Şahzadə Seyyid Əbülqasimə
vəsiyyət
etmişdir.Şahzadə Əbülqasim bir müddət sonra
“seyidlər ocağı” kimi tanınan Rvarud kəndinə
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gəlir və burada məskunlaşır..Şahzadə Əbül-Qasım uzun müddət bu kənddə yaşamış və böyük
hörmət qazanmışdır və elə bu kənddə vəfat etmişdir.Ölümündən sonra bu kənddə dəfn edilmiş və
zaman-zaman sonra qəbri ziyarətgaha çevrilmişdir.2013-cü ildə Rvarud kəndinin xeyriyyəçi
insanları tərəfindən türbə əsaslı surətdə təmir olunmuşdur.Türbə Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qeydiyyatına alınaraq dini turizm marşurutuna daxil
edilmişdir.Türbə Lerik rayonunun Rvarud kəndi ərazisində yerləşir.Şəkil.Şahzadə seyid
Əbülqasim türbəsi.Lerik,Rvarud kəndi.
28.Qəqə Musa(Ata Musa) türbəs(Şivlə kəndi).Qəqə Musa türbəsi yerli əhəmiyyətlidir və
türbənin tikilmə tarixi XII əsrə təsadüf edir.Qəqə Musa türbəsi Lerik rayonunun ətəyində
yerləşən Şivlə kəndi ərazasində yerləşir.Bu günə qədər türbənin yalnız binövrəsi muhafizə
olunmuşdur.Bu ərazidə böyük bir orta əsr müəsəlman qəbiristanlığı mövcuddur.Bu
qəbiristanlıqda olan qəbir daşlarının üzərində insan başı,qılınc,xəncər,ox və sair təsvirlər oyulmuşdur. Bu türbəni Samir Kərimov XIII əsrə aid edir.(Bax:Samir Kərimov,Lerik rayonunun
Arxeoloji abidələri,B,2006,səh .93)
29.Seyid Mir Kazım ağa türbəsi(Amburdərə
kəndi).Seyid Mir Kazım ağa türbəsi yerli
əhəmiyyətlidir və Lerik rayonunun Amburdərə
kəndi ərazisində yerləşir.Türbənin hündürlüyü 3
metr olmaqla düzbucaqlı formadadır.Türbənin
damında göy rəngli dairəbi günbəz yerləşir.
Şəkil.Seyid Mir Kazım ağa türbəsi.(Amburdərə
kəndi)

30. Mir Siyab ocağı (Rəzgöv kəndi).Mir Siyab ağa türbəsi yerli əhəmiyyətlidir və Lerik
rayonunun Rəzgöv kəndi ərazisində yerləşir.Bundan əlavə Jak de Morqan Bəhri Siyab türbəsi
haqda məlumat vermişdir.”Bəhri Siyab türbəsi Rəzgöv kəndinin ərazisində yerləşir.Türbə Bəhri
Siyab adında bir din xadiminin adı ilə bağlıdır.Bəhri Siyab türbəsinin ərazisində orta əsrlərə aid
qəbiristanlıq da vardır.Bu qəbiristanlıqda 2 daş qoç heykəl vardır.Bu daş qoç heykəllrə əsasən
Bəhri Siyab türbəsinin XVI-XVII əsrlərə aid etmək olar.
31.Astovə(Ulduz)ziyarətgahı(Mondigah
kəndi).Astovə
ziyarətgahı
yerli
əhəmiyyətlidir.Ziyarətgahın tarixi XVII əsrlərə
təsadüf edir.Astovə ziyarətgahı Lerik rayonunun
Mondigah kəndi ərazisində yerlə-şir.El arasında
bu ziyarətgaha “Əshabə” ziyarətgahı da
deyilir.Belə ki,rəvayətlərə görə İmam Musey-i
Kazımın nəvələrindən olan Əshabə ilə
bağlıdır.Deyilənlərə görə onun üzü ço
nurlu,parlaq imiş və bu cəhətdən də ona talışca
“Astovə” yəni “ulduz” adı verilmişdir.Bu zatın
məzarı da burada yerləşir.Abu ziyarətgah
zaman-zaman Mondigah kəndinin və ətraf kənd
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camatlarının ziyarət etdikləri yer olmuşdur.Hər il məhərrəm ayında bu ziyarətigahda imam
Hüseyn tənziyəsi qurulmuş və ehsanat verilmişdir.Lakin Sovetlər dönəmində bir dəfə qəbir
açılmış və doğurdan da bir nurani şəxsiyyətin qəbirdə uzandığı və sanki indicə dəfn
olunduğunun şahidi olmuşlar.Duaların tez qəbul olunduğu bir ziyarətgah kimi
tanınır.Şəkil.Astovə(Əshabə) ocağı.Lerik rayonu Mondigah kəndi.
32.Perzaşoxən
ocağı(Xəlifəkənd
kəndi).Perzaşoxan ocağı yerli əhəmiyyətlidir və
Lerik rayonunun Xəlifəkənd kəndi ərazisində
yerləşir.Rəvayətə görə Perzaşoxən Perza
babanın nəvəsi olmuşdur və o ölməmişdən qaba
vəsiyyət edib ki,mən öləndən sonra,qüsl
kəfənimdən sonra qiblə tərəfdən bir ağ dəvə
gələcək və mənim cənazəmi o dəvənin tərginə
qoyarsız və dəvə harada otursa orada dəfn
edərsiniz.Belə ki,bu dəvə indiki Xəlifəkənd
ərazisidnə,bir təpənin üstündə oturmuş və elə
ordaca ağanı dəfn ediblər.Şəkil.Perzəşoxən
ocağı
33.Baba ocağı(Pirzarə-ağlayan qoca)(Pirzarə kəndi).Pirzarə ocağı yerli əhəmityyətlidir və
Lerik rayonunun Pirzarə kəndi ərazisində,məscidin nəzdində yerləşirPerzarə məscidinin
axundunun dediklərinə görə hələ XIV əsrdə Perzarə adlı seyid İranın mazandaran vilayətinin
Mis-tan kəndindən buraya köç edib gəlmiş və məhz bu ərazdə məskunlaşmışdır.Belə ki,bu qoca
həmişə ağlayarmış və elə ona görə də el arasında ona farsca “Pir zarə” ağlayan qoca
demişlər.Məhərrəm aylarında həm Mistan,həm də Perzarə kəndinin camaatı bu ocağı ziyarət edir
və imam Hüseyn ehsanı verirlər.Bu ocağın tikilməsində həm maddi,həm də mənəvi olaraq
kənd Əliyev Ağaddin Məmi oğlunun böyük köməkliyi olmur.Belə ki,Əliyev Ağəddin Məmi oğlu
öz dövrünün çox tannınmış ağsaqqallarından olmuş və zaman-zaman kənd camaatının bütün
çətinliklərində onlara arxa durmuşdur.
34.Məsim ocağı(Halabin kəndi).Məsim ocağı yerli əhəmiyyətlidir və lerik rayonunun Halabın
kəndi ərazisində yerləşir.Deyilənlərə görə Sovet dövründə bütün kəndlərin ələmləri aşura günü
Məsim ocağına yığışırdılar.Elə bu səbədən bu ocağın sakini XVII –ci əsrdən
mövcuddur.Deyilənlərə görə Məsum ağır seyid olmuş və yenidən irana dönmüş və təxminən
Fəxrəbadın kəndlərindən birində dəfn olunub.
35.Zəcəğaj türbəsi(Xəlifə -Perzara arası).Zəcəğaj türbəsi yerli əhəmiyyətlidir və Lerik
rayonunun Perzarə və Xəlifəkənd kəndləri arasında yerləşir.Bu ocağın tarixi haqda dəqiq
məlumat yoxdur və ocaq ərazisində dörd naməlum qəbir var ki,onlarında üzərində heç bir yazı
yoxdur.Deyilənlərə bu ocağı nəsildən-nəsilə yaşatmışlar,lakin sovet dövründə bütün dini yerlər
kimi bu ocaq da qadağan edilib bağlanmışdır.Uzun müddət istifadəsiz qaldığından yararsız hala
düşüb dağılmışdır.
36.Ker türbəsi(Mistan kəndi).Ker türbəsi yerli əhəmiyyətlidir və Lerik rayonunun Mistan
kəndinin yaylağı ərazisində yerləşir.Bu ocağın ərazisində bir qəbir var və kənd sakinlərinin
dedklərinə görə burada yatan şəxs Bobogilin qardaşı Seyid Abaasdır.Türbənin tarixini XV-XVI
əsrlərə aid edirlər.Türbə sovet dövründə təkcə qəbir daşı olmuş və sonralar yerlli sakinlər
tərəfindən 3x4 metr həcmində mişar daşlarından türb ə binası inşa etmişlər.Daha sonralar isə bu
türbə ziyarətçilərin axınına məruz qalmışdır.Ker türbəsinin ərazisi əvvəllrə kənd olmuş lakin
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sonralar bu kəndin əhalisi Lənkəran rayonunun indiki Göyşaban kəndi ərazisinə köçüb bu kəndi
bina etmişlər.
37.Soltan Heydər türbəsi(Mistan nümayəndəliyinin Diqov kəndi).Soltan Heydər türbəsi yerli
əhəmiyyətlidir.Deyilənlərə görə burada Şeyx Səfiəddinin nəvəsi və şah İsmayılın atası Şeyx
Heydər dəfn olunub.Elə bu səbəbdən də bu qəbir şiələrin ziyarət məkanına çevrilib.
38.Zimir Cahangir ağa ocağı(Rvarud kəndi).Zimir Cahangir ağa ocağı yerli əhəmiyyətlidir və
Lerik rayonunun Rvarud kəndi ərazisində yerləşir. Mir Cahangir ağa ocağının yaranma tarixi
haqda
dəqiq məlumat yoxdur,ama Rvarud kəndində yaşayan nəsillərin əksəriyyətinin
şəcərəsindən məlum olur ki,bu nəsillər onun ovladlarıdır.Mir Cahangir ağa isə İmam Museyi
Kazımın nəslindəndir.Hal-hazırda Mir Cahangir ağa ocağı təkcə Rvarud kəndinin deyil ,qonşu
kəndlərin və bir çox insanların da ümid yeridir.Təbii şəraitlə əlaqədar olaraq qurqlıq olanda
insanlar Mir Cahangir ağanın qəbrini ziyarət edib qurbanlar kəsirlər və bunun nəticəsi olaraq
yağış yağır.Tarixən Mir Cahangir ağanın məzarı üstündə abidə abidə mövcud olmuşdur və son
dövürlərdə yerli xeyriyyəçilər tərəfindən ocaq binası restavrasiya edilmişdir.

Şəkil.Seyid Cahangir ağa türbəsi.Şəkil.Seyid Cahangir ağanın məzarı.
39.Seyid Paşa türbəsi(Rvarud kəndi).Seyid Paşa
türbəsi yerli əhəmiyyətlidir və Lerik rayonunun
Rvarud kəndi ərazisində yerləşir.Deyilənlərə
görə Seyid Paşa Mir Cahangir ağanın nəvəsidir
və bu türbədə onun qəbri yerləşir.Bu türbə el
arasında
həm
də,”Asədoji
tıbə”
adlanır.Beləki,”astə “-talışca “sümük”, “doji” –
isə ağrı ,”tıbə” isə “pir “ deməkdir.Yəni bədən
sümüklərində ağrısı olan insan-lar bu türbəyə
pənah gətirir və ziyarət edənrən sonra şəfa
tapır.Lakin deyilənlərə görə Astədojə tıbənin
tarixi Seyid Paşa ağadan daha qədimdir.Belə
ki,kənd sakinlərinin dediklərinə görə bu tipdə
ocaqlar yəhudilərdə daha aktivdir.Yəni Qədim
ivrit dilində “Rvaro” – sümük deməkdir və elə kəndin adı ilə də səsləşir,lakin bunların tam
dəqiqləşdirilməsi üçün xüsusi raşdırmalara ehtiyac var.Zaman-zaman sonra Seyid Paşa ağa bu
türbə ərazisində dəfn edildikdən sonra bu ocaq sonralar Seyid Paşa ocağı kimi də,tanınmağa
başlanıldı.Lakin ətraf kəndlərin sakinləri bu ocağı Səyd Poşə ocəğ və bəziləri də “Səydə Po
ocəğ” deyirlər.Hal-hazırda burada kiçik bir ziyarətgah binası mövcuddur.
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40.Səyd Vəliəğə ocəğ –Seyid Vəliağa
ocağı(Rvarud kəndi).Seyid Vəliağa ocağı yerli
əhəmiyyətlidir və Lerik rayonunun Rvarud
kəndi ərazisində yerləşir.Ocağın sahibi Seyid
Vəliağa Mirqəni oğludur və o 1893-1973-cü
illər ərzində yaşamışdır.Seyid Vəliağanın babası
vaxtı ilə İranın Meşkin mahalının Fəxrabad
kəndi
ərazisindən
bu
yerlərə
köçüb
gəlmişdir.Seyid Vəliağa Rvarud və ətraf
kəndlərdə kəramətli seyid kimi tanınmış və
hörmət qazanmışdır.Rəhmətə gedəndən sonra
qəbri
ziyarətgah
çevrilmişdir.Hal-hazırda
Rvarud kəndində yaşayan onun oğlu Seyid
Əbülağa tərəfinfdən ağanın qəbrinin üstündə abidə inşa etmişdir.Lakin 2013-cü ildə bu abidə
yenidən restavrasiya olunaraq şərq memarlığı üslubunda inşa edilmişdir.Son illərədə Rvarudda
dini turizm daha çox inkişaf etmişdir.Elə bu səbəblərdən də Seyid Vəliağanın qəbrini ziyarət
etmək üçün nəinki ətraf kəndlərdən ,eləcə də xarici ölkələrdən də insanlar axın edirlər.Şəkil.Seyid
Vəliağa ocağı.
41.Piəmod ocağı(Rzəvül kəndi).Piəmod ocağı
yerli əhəmiyyətlidir və Lerik rayonunun Rəzəvül
kəndi ərazisində yerləşir.Bu ocağın tikilmə
tarixi məlum deyil,lakin yerli sakinlər cümə
axşamları bu ocağı ziyarət edirlər.Piəmod ocağı
təpənin yamacında yerləşdiyindən o birtərəfli
formada durmaqdadır.Ocaqın divarları çöl
tərəfdən suvaq edilmiş və onun yan tərəfdə ağ
rəngdə bir qapısı,arxa tərəfdə isə kiçik
havalandırma pəncərəsi var.Ocağın damı
qəhvəyi
rəngli
matertialla
örtülmüşdür.
Şəkil.Piəmod ocağı.
42.Vəliəddin ocağı.Vəliəddin ocağı yerli əhəmiyyətlidir və Lerik rayonunun Mistan – Perzarə
kəndləri yaxınlığında yerləşir.Bu ocağın sahibi ağır seyid olmuş və öz dövrünün tanınmış və
kəramətli şəxsiyyətlərindən olmuşdur.Vəliəddin ocağı zaman-zaman insanların pənah yeri və
sonradan isə ziyarətgah yeri olmuşdur.Hal-hazırda yerli əhali tərəfindən ziyarət olunur.

Şəkil.Vəliəddin ağa türbəsi və məzarı.
249

Aqşin Mistanlı
43.Pir-e Xalisə(Hücü kəndi).Pir-e Xalisə yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Tikəband ərazi vahidliyinə daxil olan Hücü kəndi ərazisindəki qədim qəbiristanlıq ərazisində
yerləşir.Hücü kəndi ərazisində məscid olmadsığından yerli sakinlər qədim zamanlardan bu ocağa
ibadət etmək üçün gəlirlər.Pirin yaranma tarixi haqda fikirlər müxtəlifdir.Bəziləri bu piri IX əsrə
aid edir,bəziləri isə VII əsrə aid edir.Beləki,kənd sakini İslam Şabanovun dediklərinə görə bu
prin tikilməı tarixi VII əsrə aiddir.Əvvəllər baxımsızlıq ucubatından yararsız hala düşən pir
2009-2011-ci illər ərzində kəndin xeyriyyəçi adamlarının şəxsi vəsaiti hesabına təmir edilmişdir.
44. Pir Yusif türbəsi(Kekoni kəndi).Pir Yusif türbəsi yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və Lerik
rayonunun Kekoni kəndi ərazisində yerləkir.türbədə daş var və buraya ziyarətə gələn insanlar bu
daşa özlərinin ağrayan yerləruini sürtürlər və şəfa tapırlar.Türbə orta əsrlərə aiddir.
45.Nokoman türbəsi.(Zövnə kəndi).Nokoman türbəsi yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır vbə Lerik
rayonunun Zövnə kəndi ərazisində yerləşir.Türbənin tarixi orta əsrlərə təsadüf edir.Bu türbə
camaatın inam yeridir və deyilənlərə görə Babagilin qardaşı burada dəfn edilib.Tanınmış
ziyarətgahdır.
46.Çilkonə türbəsi.(Cəngəmiran kəndi).-Çilkonə türbəsi yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və Lerik
rayonunun Cəngəmiran kəndi ərazisində yerləşir.Bu ocaq kəndin “pendi” məhəlləsində
yerləşir.Əvvəllər burada kənd olub və bunu qəbir yerləri sübut ediur.Ocağın tarixçəsi
belədir.Belə ki, kənd sakini Rahil Babayev bir gecə yuxuda görür ki,yaşadığı həyətin evində
ocaq tikir.Ona məsləhət görürlər ki, nəzir-niyaz versin,evində təkyə qoysun.Günlərin bir
günündə isə Rahil usta alətlərini götürüb Çiləkon ocağına gedir.O buranı abadlaşdırır,su
çeşməsini açır,ərazini kol-kosdan təmizləyir,evində də təkyə qoyur.Bununla kifayətlənməyən
Rahil Babayev çoxəsirlik azat aağaclarının ətrafını qaydaya salır.Özünün madi ehtiyacı olsa da
,Rahil Babayev ocağa ziyarətə gəlib şəfa tapanlar üçün bir otaq tikib.Qədim gil qırıntıları iri
daşların üzərinə yığıb,ocağın ətfarını dəmir hasara alıb,dəmir qapı asıb.Qədim ocağın kəramət
,şəfaedici gücü nəfir.Kənd adamları deyirlər ki,əlində ,barmaqlarında ziyili olan adamlar ocağın
torpaqğından bir qədər götürüb isladır və ziyilin üstünə sürtürlər.Torpağın bir hissəsini də ocaq
daşlarının üzərinə qoyurlar.Beləliklə də çox çəkmir ki.ziyil yox olub gedir.(bax-səh-238).
14.Məscidlər(102 ədəd)
Lerik rayonu üzrə məscidlər barədə məlumat.
Ümumi: 102 məscid.Dövlət Komitəsində icması qeydiyyatdan keçən məscidlərin sayı – 27
Dini icması olmayan məscidlərin sayı – 72

Şəhər, qəsəbə,
№ kənd

Məscidin adı

Məscidin sahəsi
(m2) və tutumu
(nəfər)
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1.

Lerik şəhər
məscidi

şəhər məscidi

280 m2,
Dini icma yoxdur
350 nəfər
Qeydiyyatı var

2.
Cəngəmiran
kənd məscidi

48 m2,
kənd məscidi

Q-n keçib
60 nəfər
26.07.10
Qeydiyyatı var

3.
Pirzəküçə kənd
məscidi

25,6 m2,
kənd məscidi

Q-n keçib
42 nəfər
07.05.10
Qeydiyyatı var

4.
Blaband kənd
məscidi

180 m2,
kənd məscidi

Q-n keçib
200 nəfər
03.12.09
Qeydiyyatı var

5.
Lüləkəran kənd
məscidi

84,6 m2,
kəndməscidi

Q-n keçib
87 nəfər
01.12.09

6.

7.

86 m2,

Barzavu kənd
məscidi

kəndməscidi

Çayrud kənd
məscidi

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
89 nəfər
112 m2,
Dini icma yoxdur
98 nəfər
Qeydiyyatı var

8.
Rvarud kənd
məscidi

128,8 m2,
kənd məscidi

Q-n keçib
126 nəfər
30.07.10

9.

10.

14,8 m2,

Anzolu kənd
məscidi

kənd məscidi

Təngəbin kənd

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
30 nəfər
96 m2,
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məscidi

50 nəfər

Andurma kənd
məscidi

112 m2,

Qeydiyyatı var

11.
kənd məscidi

Q-n keçib
98 nəfər
09.10.18

12.

13.

14.

15.

16.

96 m2,

Livədirqə kənd
məscidi

kənd məscidi

Mastail kənd
məscidi

kənd məscidi

Nücü kənd
məscidi

kənd məscidi

Lərmərud kənd
məscidi

kənd məscidi

Vistən kənd
məscidi

90 nəfər
112 m2,
Dini icma yoxdur
100 nəfər
100 m2,
Dini icma yoxdur
98 nəfər
75 m2,
68 nəfər
24 m2,
kənd məscidi

Dini icma yoxdur
35 nəfər
Qeydiyyatı var

17.
Brkandul kənd
məscidi

32 m2,
kənd məscidi

Q-n keçib
40 nəfər
14.11.16

18.

19.

20.

21.

22.

Daster kənd
məscidi

24 m2,
kəndməscidi

Dini icma yoxdur
35 nəfər
120 m2,

Hamarat kənd
məscidi

kənd məscidi

Dızdipok kənd
məscidi

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
110 nəfər
26 m2,
Dini icma yoxdur
26 nəfər
32 m2,

Bradi kənd
məscidi

kənd məscidi

Kələxan kənd

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
40 nəfər
120 m2,
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məscidi

110 nəfər

Q-n keçib
29.11.18
Qeydiyyatı var

23.
Amburdərə
kənd məscidi

70 m2,
kənd məscidi

Q-n keçib
64 nəfər
24.04.15

24.

Kəlvəz kənd
məscidi

50 m2,
kənd məscidi

Dini icma yoxdur
60 nəfər
Qeydiyyatı var

25.
Göydərə kənd
məscidi

60 m2,
kənd məscidi

Q-n keçib
60 nəfər
20.04.16
Qeydiyyatı var

26.
Mistan kənd
məscidi

140 m2,
kənd məscidi

Q-n keçib
130 nəfər
18.07.16

27.

28.

29.

30.

31.

55 m2,

Rəzgov kənd
məscidi

kənd məscidi

Şingədulan
kənd məscidi

kənd məscidi

Zenoni kənd
məscidi

kənd məscidi

Durğan kənd
məscidi

kənd məscidi

Küman kənd
məscidi

Küman kənd
məscidi

120 m2,
Dini icma yoxdur
100 nəfər
100 m2,
Dini icma yoxdur
90 nəfər
50 m2,
Dini icma yoxdur
50 nəfər

32.
Vizəzəmin kənd
məscidi

Dini icma yoxdur
55 nəfər

80 m2,
Dini icma yoxdur
80 nəfər
140 m2,

kənd məscidi
140 nəfər
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33.

34.

80 m2,

Kıncıvo kənd
məscidi

kənd məscidi

Almu kənd
məscidi

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
78 nəfər
100 m2,
Dini icma yoxdur
90 nəfər

35.

Qeydiyyatı var
Bibiyani kənd
məscidi

136 m2,
kənd məscidi

Q-nkeçib
130 nəfər
19.06.15

36.

37.

38.

39.

114 m2,

Hamarmeşə
kənd məscidi

kənd məscidi

Pirasora kənd
məscidi

kəndməscidi

Ordahal kənd
məscidi

kənd məscidi

Ərdəbilə kənd
məscidi

kənd məscidi

200 nəfər

Qeydiyyatı var
Q-n keçib
14.11.16

120 m2,
Dini icma yoxdur
100nəfər
60 m2,
Dini icma yoxdur
50 nəfər
50 m2,
Dini icma yoxdur
50 nəfər

40.

Qeydiyyatı var
Monidigah
kənd məscidi

86 m2,
kənd məscidi

Q-nkeçib
80 nəfər
21.07.10

41.

42.

43.

44.

90 m2,

Qosmalian
kənd məscidi

kənd məscidi

Şonaçola kənd
məscidi

kənd məscidi

Hiveri kənd
məscidi

kənd məscidi

Hoveri kənd

kənd məscidi

90 nəfər

Qeydiyyatı var
Q-n keçib
28.07.17

60 m2,
Dini icma yoxdur
74 nəfər
60 m2,
Dini icma yoxdur
60 nəfər
50 m2,
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məscidi
45.

46.

50 nəfər
75 m2,

Qələsər kənd
məscidi

kənd məscidi

Zərikuməco
kənd məscidi

kənd məscidi

Veri kənd məscidi

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
75 nəfər
80 m2,
Dini icma yoxdur
80 nəfər

47.
60 m2,

Qeydiyyatı var

60 nəfər

Q-n keçib
18.07.16

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Küsəkəran kənd
kənd məscidi
məscidi

60 m2,

Axunahiran
kənd məscidi

45 m2,
kənd məscidi

Babakücə kənd
məscidi

kənd məscidi

Veri -Əliabadı
kənd məscidi

kənd məscidi

Nuravud kənd
məscidi
Zərdəbərə kənd
məscidi

Dini icma yoxdur
60 nəfər
Dini icma yoxdur
45 nəfər
60 m2,
Dini icma yoxdur
60 nəfər
45 m2,
Dini icma yoxdur
45 nəfər
120 m2,

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
120 nəfər
98 m2,

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
90 nəfər
Qeydiyyatı var

54.
Soru kənd məscidi

120 m2,
kənd məscidi

Q-n keçib
120 nəfər
15.07.13

55.

Siyov kənd
məscidi

60 m2,
kənd məscidi

Dini icma yoxdur
60 nəfər
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56.

30 m2,
Conu kənd
məscidi

57.

Bürsülüm kənd
məscidi

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
30 nəfər
45 m2,

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
45 nəfər
Qeydiyyatı var

58.
Gürdəsər kənd
məscidi

Gürdəsər kənd
məscidi

240 m2,
Q-n keçib
240 nəfər
15.02.12

59.
Camaşair kənd
məscidi

60.

Molalan kənd
məscidi

Qeydiyyatı var

“Xanım Fatimeyi-Zəhra”
məscidi

200 m2,200
nəfər

kənd məscidi

80 m2, 80 nəfər

Q-n keçib
15.02.12
Dini icma yoxdur
Qeydiyyatı var

61.
Sipyəreqon
kənd məscidi

90 m2,
kənd məscidi

Q-n keçib
90 nəfər
24.04.15

62.

Qeydiyyatı var
Akuşapeştə
kənd məscidi

90 m2,
kənd məscidi

Q-nkeçib
90 nəfər
24.04.15

63.

94 m2,

Cənginəvud
kənd məscidi

kənd məscidi

Qələbin kənd
məscidi

kənd məscidi

65.

Hovil kənd
məscidi

kənd məscidi

50 m2, 50 nəfər

Dini icma yoxdur

66.

Qılqılov kənd
məscidi

kənd məscidi

40 m2, 40 nəfər

Dini icma yoxdur

67.

Çayrud kənd

kənd məscidi

120 m2, 100

Dini icma yoxdur

64.

Dini icma yoxdur
90 nəfər
70 m2,
Dini icma yoxdur
60 nəfər
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məscidi

nəfər

68.

Pendi kənd
məscidi

kənd məscidi

69.

Ambu kənd
məscidi

kənd məscidi

Vov kənd məscidi

kənd məscidi

71.

Əliabad kənd
məscidi

kənd məscidi

72.

Murya kənd
məscidi

kənd məscidi

Əvilə kənd
məscidi

kənd məscidi

Nısomurya
kənd məscidi

kənd məscidi

70.

73.

74.

75.

76.

77.

80.

Dini icma yoxdur

80 m2,
Dini icma yoxdur
80 nəfər
48 m2,
Dini icma yoxdur
48 nəfər
60 nəfər

Dini icma yoxdur

65 m2,
Dini icma yoxdur
65 nəfər
32 m2,
Dini icma yoxdur
30 nəfər
30 m2,
Dini icma yoxdur
30 nəfər
96 m2,

Noda kənd
məscidi

kənd məscidi

Bilnə kənd
məscidi

kənd məscidi

Günəşli kənd
məscidi

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
90 nəfər
80 m2,
Dini icma yoxdur
80 nəfər
90 m2,
Dini icma yoxdur
90 nəfər

78.

79.

50 m2, 50 nəfər

90 m2,

Piran kənd
məscidi

kənd məscidi

Qışlaq kənd
məscidi

kənd məscidi

Büzeyir kənd

kənd məscidi

90 nəfər

Qeydiyyatı var
Q-n keçib
20.04.16

50 m2,
Dini icma yoxdur
50 nəfər
60 m2,
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məscidi
81.

Laman kənd
məscidi

60 nəfər
96 m2,
kənd məscidi
90 nəfər

82.
Züvüç kənd
məscidi
83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Dini icma yoxdur

90 m2,
kənd məscidi
90 nəfər

Qeydiyyatı var
Q-n keçib
30.06.17

40 m2,

Tikəband kənd
məscidi

kənd məscidi

Tikəband kənd
məscidi

kənd məscidi

Zardoni kənd
məscidi

kənd məscidi

Təndül kənd
məscidi

kənd məscidi

Dico kənd məscidi

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
40 nəfər
45 m2,
Dini icma yoxdur
45 nəfər
40 m2,
Dini icma yoxdur
40 nəfər
48 m2,
Dini icma yoxdur
45 nəfər
32 m2,
Dini icma yoxdur
30 nəfər
40 m2,

Davradibi kənd
məscidi

kənd məscidi

Divağac kənd
məscidi

kənd məscidi

Qələbin kənd
məscidi

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
40 nəfər
80 m2,
Dini icma yoxdur
80 nəfər
70 m2,
Dini icma yoxdur
70 nəfər

80 m2,

Təbrizli kənd
məscidi

kənd məscidi

Zövnə kənd
məscidi

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
80 nəfər
100 m2,

Qeydiyyatı var
Q-n keçib
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100 nəfər
93.

94.

28.07.17

90 m2,

Boykəndil kənd
məscidi

kənd məscidi

Kirəvud kənd
məscidi

kənd məscidi

Dini icma yoxdur
90 nəfər
80 m2,
Dini icma yoxdur
80 nəfər
Qeydiyyatı var

95
Şinəband kənd
məscidi

80 m2,
kənd məscidi

Q-n keçib
80 nəfər
09.10.18

96.

97

98

48 m2,

Orand kənd
məscidi

kənd məscidi

Lələhiran kənd
məscidi

kənd məscidi

Pirzora kənd
məscidi

48 nəfər
112 m2,
95 nəfər
125 m2,
kənd məscidi

Dini icma yoxdur
100 nəfər

99

110 m2,
Hıramo kənd
məscidi

kənd məscidi

90 nəfər

Dini icma yoxdur

Lerik məscidləri(102 ədəd)
1.Axunahiran kənd məscidi. Axunahiran kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Axunahiran
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 45 kv.metr,tutumu 45
nəfərdir və məsciddə dini icma yoxdur.Məscid
digər dağ kəndlərində olduğu kimi kiçik həcmli
məscid xarakteri daşıyır.Belə ki,məscid 40
sm.lik səki üzərində tikilmiş və yerdən tavana
olan hündürlüyü isə 3 metrdir.Məscidin divarları
bişmiş kərpiclərdən tikilmiş,lakin sonradan
palçıqla suvanmışdır.Məscid divarları çöl
tərəfdən ağ əhənglə suvanmışdır.Məscidin sağ tərəfdə göy rəngdə bir taxta giriş qapısı var və
bu qapının hümndürlüyü 2 metrdir.Məscidin ön tərəfdə eyni ölüdə iki göy rəngli taxta pəncərə
yerləşir.Axunahhiran kənd məscidinin damı əvvəllər qırmızı kirəmitdən olsa da,sonradan şifirlə
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əvəz olunmuşdur.Məscidin damında kvadrat formalı azan verən yer var.Məsciddə məhərrəm
aylarında imam Hüseyn tənziyyəsi qurulur. Şəkil.Axunahiran kənd məscidi
2.Aşağı-Çayrud kənd məscidi. Aşağı-Çayrud
kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Aşağı-Çayrud
kəndi ərazisində
yerləşir.Çayrud kənd məscidinin sahəsi120
kv.metr,tutumu 100 nəfər və dini icması
yoxdur.Aşağı-Çayrud kənd məscidi Lerikin
ənənəvi dağ məscidləri ilə eyni quruiluşa
malikdir.Beləki
məscid
divarları
çiy
kərpiclərdən
yerli
ustalar
tərəfindən
hörülmüş,lakin sonradan üstünə ağ əhənglə
suvaq çəkilmişdir.Məscidin dam örtüyü qırmızı
kirəmitlə örtülmüşdü.Məscid binası çox da hündür deyil və onun yönlərində kiçik həcmli göy
rəngdə bir neçə pəncərə yerləşir.Məscid balaca olsa da onun hündürlüyü 8 metr olan minarəsi
vardır.Şəkil.Aşağı-Çayrud kənd məscidi.
2Akuşəpeştə kənd məscidi.Akuşəpeştə kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Akuşəpeştə kəndi ərazisində yerləşir. Akuşapeştə
kənd məscidinin sahəsi 90 kv.metr,tutumu 90 nəfər
və 24.04.2015-ci ildə dövlət qeydiyyatından
keçmişdir.Akuşəpeştə kəndində əvvəllər məscid
olmamışdır və yerli sakinlər məhərrəm aylarında
ddigər qonşu kəndlərə və ya evlərdəki təkiyyələrə üz
tutumuşlar.Qış fəslində bu məsələ çətin olduğuna
görə kənd ərazisində yeni məscid binası tikilməyə
qərar verilmişdir.Hal-hazırki məscidin divarları
qımızı kərpicdəndir və onun tinlərində ağ kərpiclərlə
xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin qarşı
tərəfdən plastik ağ rəngli qapısı var.məscidin damı
dəmirlə örtülmüşdür. Şəkil.Akuşəpeştə kənd məscidi.

3.Ambu kənd məscidi -I.Ambu kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və lerik rayonunun
Ambu kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1970-ci
ildə yerli sakinlər tərəfindən tikilib.Məscidin iç
sahəsi 14x5 metr,hündürlüyü isə 2,80
metrdir.Məscid əsasən çaylaq daşlarından tikilib
və divarları palçıqla ağardılıb.Məscidin damı isə
şiferlə örtülüb.Lakin bu məscid dağılmış və
divarlrı isə yağış sularının təsirindən
süzülmüşdür.Bu səbəbdən də yerli sakinlərin
köməyi ilə məscid sökülərək yerində mişar
daşlarından yenisi tikilmişdir.Yeni məscid “P” şəkilli olmaqla yanlarında yardımçı otaq-ları var
və damında isə dördkünc formalı azanverən yer var.Məscidin ön tərəfinin pəncərələri qəhvəyi
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rəngli 3 plastik pəncərə qoyulub.Məscidin ətrafı qum-sement məhlulu ilə suvanaraq sarı rənglə
boyanmışdır.Ambu kənd məscidinin sahəsi 80 kv.metr,tutumu 80 nəfər və dini icması
yoxdur.Şəkil.Ambu kənd məscidi-I.
4.Ambu kənd məscidi – II. Ambu kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Ambu kəndi ərazisində yerləşir.Ambu kənd
məscidi mişar daşlarından tikilmişdir və məscid
40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscidin
yerdən tavana olan hündürlüyü 3 metrdir və
məscid
ortadan
iki
hissəyə
bölünmüşdür.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə
üç pəncərə var ki,onlarında üst hissəsi
tağvaridir.Məscidin damı şifir materialından
olmaqla damın üstndə azan vermək üçün
günbəz var.Məhərrəm aylarında bu məsciddə
imam Hüseyn tənziyyəsi qurulur və ehsanat verilir.Şəkil.Ambu kənd məscidi – II.
5.Almu kənd məscidi – I.Almu kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Almu kəndi ərazisində yerləşir. Almu kənd
məscidinin sahəsi 100 kv.metr,tutumu 90 nəfər
və dini icması yoxdur.Almu kənd məscidi
hündürlüyü 40 sm olan beton səki üzərində
yeürləşir.Məscid bişmiş qırmızı kərpiclərdən
tikilmiş,lakin sonralar onun divarlarına çöl
tərəfdən ağ əhənglə suvanmışdır.Axunahiran
məscidinin ön tərəfdən eyni ölçüdə 4 ədəd göy
rəngdə
taxat
pəncərə
var.Pəncərələrin
hündürlüyü 1.20 metr,eni isə 1 metrdir.Məscidin
ön tərəfində iki giriş qapıları var və bu qapıların hündürlüyü 2 metr ,eni isə 80 sm.dir.Qapılar
göy rəngdədirlər və taxta materialındandırlar.Məscidin içərisi iki qeyri-bərabər hissəıyə
bölünmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialındandır.Məscidin damı şifer
materialından olmaqla damda dairəvi formalı günbəz var. Şəkil.Almu kənd məscidi – I.
6.Amburdərə kənd məscidi. Amburdərə kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Amburdərə kəndi ərazisində yerləşir.
Amburdərə kənd məscidinin sahəsi 70
kv.metr,tutumu 64 nəfər və 24 aprel 2015-ci ildə
dövlət qeydiyyatından keçmişdir.Amburdərə
məscidi hündürlüyü 20 sm.olan səki üzərində
yerləşir.Məscid idvarları mişar daşlarından yerli
ustalar tərəfindən hörülmüşdür.Məscidin divarları
çöl
tərəfdən
qum-sement
qarışığı
ilə
suvanmışdır.Amburdərə məscidinin ön tərəfindən
eyni ölçüdə beş taxta pəncərəsi vardır.Məscidin
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damı isə şifer materialından olmaqla azan vermək üçün günbəzi yoxdur.Şəkil.Amburdərə kənd
məscidi.
7.Andurma kənd məscidi.Andurma kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Andurma kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi 112 kv.metr,tutumu 98 nəfər və 09.10.2018ci il tarixində dövlət qeydiyyatından
keçmişdir.Andurma məscidi dağ yamacında
yerləşir.Məscid hündürlüyü 20 sm olan beton
səki üzərində yerləşir və məscid divarları çiy
kərpiclərdən
hörülmüşdür.Lakin
sonralar
məscidin divarlarına çöl tərəfdən ağ əhənglə
suvaq vurulmuşdur.Məscidin damı dəmir
materialı ilə örtülmüşdür.Məscidin ön tərəfdən
bir giriş qapısı və bir neçə eyni həcmli taxta
pəncərəsi var. Şəkil.Andurma kənd məscidi.

8.Anzulu kənd məscidi. Anazəlü kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lerik
rayonunun Anzəlü kəndi ərazisində yerləşir.
Məscidin sahəsi 14,8 kv.metr,tutumu 30 nəfər və
dini icması yoxdur. məscidi dağ yamacında
yerləşir.Anzulu məscidi hündürlüyü 20 sm olan
beton səki üzərində yerləşir və məscid divarları
çiy kərpiclərdən hörülmüşdür.lakin sonralar
məscidin divarlarına çöl tərəfdən ağ əhənglə
suvaq vurulmuşdur.Məscidin damı dəmir
materialı ilə örtülmüşdür.Məscidin ön tərəfdən
eyni ölçüdə göy rəngdə beş taxta pəncərə var
və yan tərəfində isə bir giriş qapısı. Şəkil.Anzəlü
kənd məscid.
9.Bürsülüm kənd məscidi.Bürsülüm kənd məscidi yeli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Bürsülüm kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 2017-2018-ci illərdə kənd sakinlərinin şəxsi vəsaiti
hesabına və Bakı şəhərində yaşayan Büsülümlülərin maddi dəstəyi ilə inşa edilmişdir.Məscidin
sahəsi 45 kv.metr,tutumu 45 nəfər və dini icması yoxdur.Məscidin divarları qırmızı kərpicdən
tikilmişdir.Məscidin sahəsi 200kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12 metrdir.Bu məscid Lerik
rayonunun dağ məscidlərindən biridir.Məscidin fasadında iki qapı və beş ensiz,hündür
pəncərələr vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr
tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.Hər üç qapının qarşısında artırma vardır.İnteryerdə tavana dayaq
məqsədilə
beş sütun
yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş
və üzərinə
boya
sürülmüşdür.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O
şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Məscidin döşəməsi
torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından
,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar
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görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və beş pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə beş
taxta pəncərə var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2,5 metrdir.
10.Bibihoni kənd məscidi.. Bibihoni kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Bibihoni
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 136 kv.metr,tutumu 136
nəfər
və
19.06.2015-ci
ildə
dövlət
qeydiyyatından keçmişdir.Bibihoni kəndində
hal-hazırda yeni tikilmçiş məscid fəaliyyət
göstərir.beləki hazırki məscidin divarları mişar
daşlarında,damı
isə
dəmirlə
örtülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçülü üç
yaşıl rəngli plastik pəncərə var ki onlarında üstü
tağvaridir.Məscid özü hündürlüyü 50 sm olan
beton səki üzərində yüerləşir.Anzulu məscidinin pəncərələrinin hündürlüyü 2 metr,eni isə 1.50
sm.dir.Belə ki,məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür. Şəkil.Bibihoni kənd məscidi.
11.Bırədi kənd məscidi. Bırədi kənd məscidi.
Bırədi kənd məscidi yerli əhəmiyyətli ikilidir
və Lerik rayonunun Bırədi kəndi ərazisində
yerləşir.Bırədi kənd məscidi 1986-cı ildə kənd
camatının şəxsi vəsaiti hesabına inşa edilib,lakin
bir müddət sonra baxımsızlıq üzündən yarasız
hala düşmüşdür.Elə bu səbəbdən də yerli
sakinlərin şəxsi vəsaiti hesabına 2011-ci ildə

yenilənib. Bradi kənd məscidi kənd məscidi 32
m2,40 nəfər.Dini icma yoxdur.Şəkil.Bırədi kənd
məscidi.

12.Bırkandül kənd məscidi. Bırkandül
kənd
məscidi
yerli tikilidir və Lerik rayonunun
Bırkandül kəndi ərazisində yerləşir. Məscidin
sahəsi 32 kv.metr,tutumu 40 nəfər
və
14.11.2016-cı ildə dövlət qeydiyyatın-dan
kçmişdir.Bırkandül kənd məscidi hündürlüyü 20
sm. Olan səkinin üzərində yerləşir.Məscid Lerik
rayonunun digər dağ kənd məscidlərindən öz
quruluşuna hörə fərqlənir.Beləki,məscid divarları
çöl tərəfdən yaşıl rənglə boyanmış və ön tərəfdə
eyni ölşüdə 4 ədəd pəncərə var.Məscidin giriş
hissəsində dairəvi formalı daşdan arko tikilmişdir və o arkonun ön tərəfində dar və uzun bir
plastik ağ pəncərə vart.Pilləkəndə məhz bu arkonun içərisindədir.Məscidin arkosu ilə yan
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tərəflərdə boş qalan hissələrin üst dəmir damla örtülmüşdür.Ayrıca olaraq mscidin içərisində hər
cür şərait yaradılmışdır.Belə ki.məscidin içərisi ortadan iki hissəyə bölünmüşdür.Birinci az olan
hissə qadınıar üçün nəzərdə tutulmuş,çox olan hissə isə kişilər üçün nəzərdə
tutulmuşdur.Məscidin içəri divarları isə qum-sement məhlulu ilə suvanmışdır.Məhərrəm
aylarında yerli əhali məsciddə imam Hüseyn tənziyyəsi qurur və ehsanat verirlər.Şəkil.Bırkandül
kənd məscidi.
13.Bıləband kənd məscidi.Bıləband kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Bılabənd kəndi əraqzisində yerləşir.Məscidin
həyətyanı sahəsi yoxdur,iç sahəsi 16x7
metrdir.Məscid düzbucaqlı formada olmaqla
əsasən mişar daşlarından inşa edilib.Məscidin dam
örtüyü ilk əvvəl qırmızı kirəmitlə örtülmüş,halhazırda isə yaşıl məxməri dam örtüyü ilə
örtülmüşdür.Məscidin iç divarları qum-sement
məhlulu ilə suvanıb vəməscidin minarəsi var
.Məscidin sahəsi 180 kv.metr,tutumu 200 nəfər və
03.12.2009-cu ildə
dövlət
qeydiyyatından keçmişdir.Şəkil.Bıləband kənd məscidi.
14.Barzavu kənd məscidi. Barzəvü kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Barzəvü kəndi ərazisində yerləşir
.Məscidin sahəsi 86 kv.metr ,tutumu 89 nəfərdir
və dini icması yoxdur.Barzavu kəndinin halhazırki məscidi təzədir və yeni tikilmiş
məcidlərdən biridir.Beləki,məscid hündürlüyü 50
sm olan beton səki üzərində yerləşir və məscid
divarları mişar daşları ilə xüsusi ustalıqla yerli
ustalar tərəfindən tikilmişdir.Məscidin ön tərəfində
eyni ölçüdə dörd ədəd ağ rəngli plastik pəncərə vardır.Məscidin dam örtüyü yaşıl rəngli dəmir
təbəqə ilə örtrülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün günbəz yerləşir. Şəkil.Barzavu kənd məscidi.
15.Bilnə kənd məscidi.Bilnə kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lerik
rayonunun
Bilnə
kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 80 kv.metr,tutumu 80
nəfər və dini icması yoxdur.Bilnə kənd məscidi
hündürlüyü 20 sm olan səki üzərində
tikilmişdir.Məscidin divarları ağ əhənglə
suvanmışdır.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə
olan ağ plastik pəncərə var.Məscidin döşəməsi
torpaq ,tavanı isə taxta materialı ilə yerli ustalar
tərəfindən hörülmüşdür.Məscidin qapısı yan
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tərəfdə yerləşir.Məscidin damı şifer materialı ilə örtülmüşdür. Şəkil.Bilnə kənd məscidi.
16.Buzeyir kənd məscidi. Buzeyir kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Buzeyir kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
sahəsi 60 kv.metr,tutumu 60 nəfər və dini icması
yoxdur.Buzeyir kənd məscidi hündürlüyü 50 sm
olan beton səki üzərində tikilmişdir.Məscidin
diarları mişar daşları ilə yerli ustalar tərəfindən
hörülmüşdür.Məscid divarları çöl tərəfdən qumsement məhlulu ilə suvanmışdır.Məscidin damı
dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür.Məscidin ön
tərəfdən eyni ölçüdə qəhvəyi rəngdə plastik
pəncərələri və iki giriş qapısı var.Qapıların
üstündə yağşdan qorunmaq üçün dəmir dirəklər
üstündə dam qurulmuşdur.Məscidin damı isə dəmir təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Şəkil.Buzeyir kənd
məscidi
17.Boykəndi kənd məscidi. Boykəndi kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Boykəndi kəndi ərazisində yerləşir.
Məscidin sahəsi 90 kv.metr,tutumu 90 nəfər və
dini
icması
yoxdur.Boykəndi
məscidi
hündürlıüyü 10 sm olan səki üzərində
yerləşir.Məscidin ön tərəfdən eyni ölçüdə iki
kiçik plastik pəncərə və bir ədəd ağ rəngli
plasstik qapı var.Məscidin damı dəmir təbəqə ilə
örtülmüşdür və damında günbəz var.Məscidin
Məscidin döşəməsin döşəməsi torpaq ,tvanı isə taxta materialı ilə hörülmüşdür.Şəkil.Boykəndi
kənd məscidi.

18.Babakujə(Babakücə) kənd məscidi. Babaküjə
kənd məscidi yerlitikilidir abidəsidir və Lerik
rayonunun
Babaküjə
kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 60 kv.metr,tutumu 60
nəfər və dini icması yoxdur.Babakujə kəndində
hal-hazırda yeni məscid fəaliyyət göstərir.Belə
ki,yeni məscid ikimərtəbəlidir və hündürlüyü ü
metr olan divarın üzərində yerləşir.Məscid
divarları yerli ustalar tərəfindən mişar daşları ilə
tikilmişdir.Məscidin ön tərəfdən eyni ölçüdə iki
plastik pəncərəsi və taxta materialından iki
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qapısı var.O üzdən də məscidin hər iki tərəfdən də ön hissədə iki hündür pilləkəni var.Ayrıca
olaraq pilləkənlər üzərində dam artırılmış və məscidin ümumi damına birləşdirilmişdir.Məscidin
damı dəmir materialından olmala damda günbəz mövcuddur.Şəkil.Babaküjə kənd məscidi.
19.Cəngəmiran kənd məscidi.Yerli əhəmiyyətli
tikilidir.Məscidin tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf
edir və məscid Lerik rayonunun Cəngəmiran
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin həyətyanı
sahəsi
2500 kv.metr,iç sahəsi isə 5x17,5
metrdir.Məscidin dam örtüyü ilk əvvəl qırımızı
kirəmitdən olsada hal-hazırda şiferdəndir.İbadət
zalının döşəmə və tavanı taxta ilə vurulub.Bütün
qapı
və
pəncərələr
düzbucaqlı
formadadır.Məscidin ön tərəfində açıqşəkilli
eyvan var.Sovetlər dönəmində anbar kimi istifadə edilib.1970-ci illərdən sonra kolxoz sədri
Ataxan Şiriyevin başçılığı ilə burada təmir işləri aparılıb.Məscidin damında azanverən yer
var.Məscidin sahəsi 48 kv.metr ,tutumu 60 nəfər və 26.07.2010-cu ildə dövlət qeydiyyatından
keçmişdir.Şəkil.Cəngəmiran kənd məscidi.
20.Coni kənd məscidi. Coni kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun Coni
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi 30
kv.metr,tutumu 30 nəfər və dini icması
yoxdur.Coni kənd məscidi birtərəfli olaraq təpə
nin yamacında yerləşir və düzbucaqklı
formadadır.Məscidin divarları ağ rəngli əhənglə
suvanmışdır.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə
olmaqla dörd ədəd
pəncərə yerləşir və
pəncərələrin hündürlüyü 1.80 sm,eni isə 1.30
sm.dir.Məscidin
damı şifer materialı ilə
örtülmüşdür.Şəkil.Coni kənd məscidi.
21.Camanşair kənd “Xanım Fatimeyi-Zəhra”
məscidi.Camanşair
kənd məscidi
yerli
əhəmiyyətli ikilidir və Lerik rayonunun
Camanşair kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
sahəsi 200 kv.metr,tutumu 200 nəfər və
15.02.2012-ci ildə dövlət qeydiyyatından
keçmişdir.Camanşair kənd məscidi sahəsinə görə
böyük məsciddir və məscid divarları qırmızı
kərpiclə yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin damı yaşıl təbəqə ilə
örtülmüşdür.Məscidin sağ tərəfində hündürlüyü
12 metr olan dairəvi minarə yerləşir. Şəkil. Camaşaır kənd məscidi.
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22.Cənginəvüd kənd məscidi.Cənginəvüd kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Cənginəvüd
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin tutumu 94 kv.metr,tutumu 90
nəfər və dini icması yoxdur. məscidi qırmızı
kərpicdən
tikilmişdir.Məscidin
sahəsi
200kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12
metrdir.Bu məscid Lerik rayonunun
yaxşı
məscidlərindən biridir.Məscidin ön tərəfdə isə
eyni ölçüdə dörd ədəd ağ rəngli plastik
pəncərələr vardır.Pəncərələrin hgündürlüyü 1.80
smx1.60-sm. dır.Məscidin sağ tərəfində isə bir
qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.əscidin divarları
mişar daşlarından hörülmüş və 40 sm hündürlükdə olan səki üzərində yerləşməklə düzbucaqlı
formadadır.Məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O
şəbistana sol tərəfdən girməkolar.Məscidin minbər və mehrabı var.Məscidin döşəməsi
torpaq,qapı-pəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından
,dam örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar
görmüşdür.Məscid pilləkənləri daşdandır və üç pilləsi var.Məscidin dam örtüyü şifer
materialından olmaqla damında kvadrat formalı günbəz vardır.Belə ki,Cənginəvüd kəndində də
Lerik rayonunun digər kəndlərində olduğu kimi əvvəllər məscid olmamışdır.Belə ki,yerli
sakinlər bu səbəblə də qonşu kəndlərdəki məscidlərə,ya da Lerikin digər ərazilərində yerləşən
ziyarətgahlara üz tutmuşlar.Lakin bu məsələni həllə etmək üçün kəndin xeyriyyəçi insanları kənd
ərazisində məscidin tikilməısinə başlamışıar.Məscidi yerli ustalar tikimiş və kənd əhalisi də bir
nəfər kimi onun tikilməsində yaxından iştirak etmişlər. Şəkil.Cənginəvüd kənd məscidi.

23.Çayrud kənd məscidi. Çayrud kənd
məscidi.Çayrud kənd məscidi yerli əhəmiyyətli
tikilidir və Lerik rayonunun Çayrud
kəndi
ərazisində yerləşir. Məscidin sahəsi 112
kv.mtr,tutumu 98 nəfər və dini icması yoxdur.
Çayrud
məscidi hal-hazırda yerni tikilmiş
məscidlərdən sayılır.Belə ki,əvvəllər mövcud
olmuş köhnə məscid yararsız hala düşdüyündən
istifadəsiz hala düşmüşdür.Elə bu səbəbdən də bu
problemi həll etmək üçün kəndin xeyriyyəçi
insanlıarı kənddə yeni məscidin tikilməsinə
başlamışlar.Çayrud kəndi ərazisindəki hazırki məscidin divarları mişar daşlarından yerli ustalar
tərəfindən tikilmiş və onun üzərinə isə qum-sement məhlulu qarışığı suvaq çəkmilmişdir.Sonra
da onun üzərinə ağ emosiya boyanmışdır.Çayrud kənd məscidinin quruluşu düzbucaqlı
olmadığından ön tərəfində eyni ölçüdə yeddi pəncərəsi var ki,bu pəncərələrin üstü tağvari
formadadır.Məscidin ön tərəfdən bir giriş qapısı var və burada da ağ rəngli hündür qapısı var və
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onun da üst hissəi tağvari formasındadır.Çayrud məscidi də lerikin bəzi məscidləri kimi birtərəfli
olaraq təpə yamacında yerləşir.Məscidin dam örtüyü şifer materialından olmaqla üzərində
kvadrat formalı azanvermək üçün günbəz yerləşir. Şəkil.Çayrud kənd məscidi.

24.Davardibi kənd məscidi.Davardibi
kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Davardibi
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 40 kv.metr,tutumu 40
nəfər və dini icması yoxdur. Davardibi kənd
məscidi ölçüsünə görə kiçik quruluş formasına
malikdir.Belə ki,bu məscid hündürlüyü 20 sm
olan səki üzərində yerləşir və onun divarları mişar
daşları
ilə
yerli
ustalar
tərəfindən
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki
və yanlarda da iki ,toplam dörd taxta pəncərəsi
var ki.bunların da ölçüləri 1.60X1.20 sm dir.Məscidin damı dəmir materialından olmaqla azan
vermək üçün günbəzi yoxdur.Məscidin ön tərəfdə bir giriş qapısı var və onun üst hissəsi
yağışdan qorunmaq üçün dirəklər üzərində dam qurulmuşdur. Məscidin divarları iç tərəfdən
qum-sement məhllulu ilə suvaq vurulmşdur.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
materialından olmaqla yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla şərq memarlıq üslubunda
hörülmüşdür.Məscidin yerdən tavana qədər olan hündürlüyü 2 metrdir.Davardibi kənd məscidi
də Lerik rayonunun digər məscidləri kimi bir tərəfli olaraq təpə yamacında yerləşir.Məhərrəm
aylarında kənd sakinləri məscidə yıəğışaraq imam Hüseyn tənziyyəsi qurur və ehsanat
verir.Şəkil.Davardibi kənd məscidi.

25.Daster kənd məscidi. Dəster kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Dəster kəndi ərazisində yerləşir.Dəster kənd
məscidi 1985-ci ildə yerli sakinlər tərəfindən inşa
edilib.Belə ki,zaman-zaman yarasız hala düşmüş
və istifadədən çıxmışdır.Lakin məscid kənd
camaatının şəxsi vəsaiti hesabına 2015-ci -ci ildə
təmir-bərpa işləri aparılaraq yenilənmişdir. Daster
kənd məs-cidi 24 m2, 35 nəfər.Dini icma
yoxdur.Şəkil.Daster məscidi.
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26.Divəğəc kənd məscidi. Dİvəğəc
kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Divəğəc
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 80 kv.metr,tutumu 80
nəfər və dini icması yoxdur.Divəqəc məscidi öz
qururluşuna görə düzbucaqlı olmaqla köhnə və
sadə tipdədir.Belə ki,məscidin divarları çay və
ya dağ daşlarından yerli ustalar tərəfindən
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə 4
ədəd pəncərə var ki,onların da üst hissəsi tağvari
formadadır.Bundan əlavə məscidin ön tərəfində
yaşıl rəngli hündür taxta qapısı var.Həmən qapının qarşı hissəni yağış aylarında qorunmaq üçün
5 dəmir dirəklər üzərində dam qurulmuş və məscidin damı dəmir təbqə ilə örtülmüşdür.Məscidin
damında ,sağ tərəfində də dar və uzun bir havalandırma pəncərəsi yerləşir.Şəkil.Divəığəc kənd
məscidi.
27.Dico kənd məscidi. Dico kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun Dico
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi 32
kv.metr,tutumu 30 nəfər və dini icması
yoxdur.Məscid hündürlüyü 50 sm olan səki
üzərində yerləşir və məscid divarları mioşar
daşları
ilə
yerli
ustalar
tərəfindən
hörülmüşdür.Məscid divarları çöl tərəfdən qumsement qarışığı ilə suvanmçışdır.Dico məscidinin
qabaq hissəsində eyni ölçüdə üç ədəd taxta
pəncərə və yan hissəsində də bir ədədd taxata
qapı
var.Məscidin
dam
örtüyü
dəmir
materialındandı.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialından olmaqla yerli ustalar
tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Şəkil.Dico kənd məscidi.
28.Dızdəpok kənd məscidi.Dızdəpok
kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Dızdəpik
kəndi ərazisində
yerləşir.Dızdəpok kənd məscidi 1989-cu ildə
kənd
sakinlərinin
dəstəyi
ilə
inşa
edilmişdir.Məscidin sahəsi 26 kv.metr,tutumu
26 nəfər və dini icması yoxdur. Məscid təpə
yamacında yerləşir və onun divarları mişar
daşları
ilə
yerli
ustalar
tərəfindən
hörülmüşdür.Lakin sonradan
doivarlar çöl
tərəfdən qum-sement qarışığı ilə suvaq
olunmuşdur.Dızdəpok kənd məscidi hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialından olmaqla yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
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hörülmüşdür.Məscidin ön hissəsində eyni ölçüdə göy rəngli dörd ədəd pəncərəsi var və məscidə
giriş arxa tərəfdəndir.Məscidin damı də mir təbəqə ilə örtülmüşdür.Şəkil.Dızdəpok
kənd
məscidi.
29.Durğan kənd məscidi. Durğan kənd
məscidi.Durğan kənd məscidi yerli əhəmiyyətli
tikilidir və Lerik rayonunun Durğan kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscidin
sahəsi
50
kv.metr,tutumu 50 nəfər və dini icması yoxdur.
Durğan kənd məscidi formaca düzbucaqlı
olmaqla kiçik həcmlidir.Məscid hündürlüyü 20
sm olan səki üzərində yerləşir və onun divarları
çiy kərpiclərlə hörülmüşdür.Lakin sonralar onun
divarlarına əhənglə suvanmışdır.Məscidin e ön
tərəfində eyni ölçüdə 3 ədəd kiçik ağ rənglli
taxta pəncərə yerləşir və məscidə gioriş arxa tərəfdəndir.Məscidin damı şifer tənəqə ilə
örtülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə faner materialı ilə düzəldilmişdir.Məscidə
yalnız məərrəm aylarında yerli sakinlər yığışır.Şəkil.Durğan kənd məscidi.

30.Əvilə kənd məscidi.Əvilə kənd məscidi

yan

tərəflərdə

də

bir

taxta

pəncərə

yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Əvilə kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi
32 kv.metr,tutumu 30 nəfər və dini icması
yoxdur.Əvilə kənd məscidi formaca düzbucaqlı
olmaqla köhnə quruluşa malikdir.Məscid
hündürlüyü 20 sm olan səki üzərində
yürləşir.Məscid divarları çöl tərəfdən ağ əhənglə
suvanmışdır.Məscidin döşəməsi tiorpaq,tavanı isə
taxta materialındandır.Məscidin damıı şifer
materialı ilə örtülmüşdür.Bundan əlavə Əvilə
məscidinin ön tərəfində eyni ölçüdə iki kiçik,və
yerləşir.Bu məscid az
stifadə olunan

məscidlərdəndir.Məscidin ön tərəfindən
materialındandır..Şəkil.Əvilə kənd məscidi.

bir

giriş

qapısı

var

və

taxta

31.Əliabad kənd məscidi.Əliabad kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Əliabad kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi
60 kv.metr,tutumu 65 nəfər və dini icması
yoxdur.Məscid hündürlüyü 40 sm olan səki
üzərində yerləşir və onun divarları ağ rəngə
boyanmışdır.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə ağ
rəngli plastik pəncərə
və bir giriş qapısdı
var.Məscidin damı dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür
Şəkil.Əliabad kənd məscid.
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32.Ərdəbilə kənd məscidi.Ərdəvbilə(Ordəvülə)
kənd məscidi yerli əhəmiyyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Amburdərə
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 50 kv.metr,tutumu 50
nəfər və dini icması yoxdur.Ərdəbilə kənd
məscidi düzbucqlı formada olmaqla köhnə
quruluşa malikdir.Belə ki,məscid divarları çiy və
bişmiş kərpiclərdən yerli ustalar tərəfindən
hörülmüş və sonradan məscid divarlarına çöl
tərəfdən
ağ
əhənglə
suvanmışdır.Məscid
hündürlüyü 10 msm olan səki üzərində
yerləşir.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə
4 xanalı yaşıl rəngli taxta pəncərələr
yerləşir.Pəncərələrin ölçüsü 2x1.80.sm.dir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
materialındandır.Məscidə giriş yan tərəfdəndir.əMəscidin damı şifer materialı ilə örtülmüşdür.
Şəkil.Ərdəbilə kənd məscidir
33.Günəşli kənd məscidi.Ozobijon məscidi yerli
tikilidir.Məscid 1989-cu ildə tikilmişdir.Məscidin
iç
sahəsi
12x4,həyətyanı
sahəsi
2000
kv.metrdir.Məscid düzbucaqlıdır və dam örtüyü
şiferlə işlənmişdir.Güldəstə formasında olna
günbəzi
dördgüşəlidir.Güldəstənin
yuzxarı
hissəsi dəmir təbəqə ilə örtülüb.Məscidin giriş
qapısı önündə eyvan (13x2,5 metr) yerləşir və o 6
taxta sütun üzərində qurulub.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxtadır.Tavan dördbucaqlı
formadadır.İbadət
zalı
iki
hissəyə
bölülnüb(qadınlar və kişilər şöbəsi).Məscidin divarları ağac çərçivə və samanlı palçıqla
işlənmişdir.Məscid yerli əhalinin vəsaiti hesabına tikilib.Məscidin sahəsi 90 kv.metr,tutumu 90
nəfər və dini icması yoxdur. Şəkil.Ozobijon kənd məscidi

34.Göydərə(Qodərə) kənd məscidi.Göydərə
kənd məscidi yerli tikilidir və Lerik rayonunun
Göydərə
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
sahəsi 60 kv.metr,tutumu 60 nəfər və
20.04.2016-cı ildə dövlət qeydiyyatından
keçmişdir.
Şəkil.Göydərə kənd məscidi.
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35.Hamarat kənd
məscidi.Hamarat kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Hamarat
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscid 1901-ci ildə inşa edilmişdir.Məscidin sahəsi 120 kv. Metr,tutumu 110
nəfər və dini icması yoxdur.Məscid hündürlüyü
10 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə ağac çateriallarından
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə 4
ədəd taxta pəncərə və iki ədəd taxta pəncərələri
var.Məscidin damı şiferlə örtülmüş,və giriş
hissəsini yağışdan qorumaq üçün 6 dəmir dirək
üzərində ümumi dam artırılmışdır.Məscidin yan tərəflərində də iki ədəd taxta pəncərə var.
Şəkil.Hamarat kənd məscidi
36.Hamarmeşə kənd
məscidi.Hamarmeşə kənd
məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Hamarmeşə
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 114 kv.metr,tutumu 200

nəfər
və
14.11.2016-cı
ildə
dövlət
qeydiyyatından keçmişdir.Hamarmeşə kənd
məscidi düzbucaqlı formaya malik olmaqla yeni
tikilmiş
məscidlərdəndir.Belə
ki,kəndin
Rusiyada olan insanları tərəfindən kənddə yeni
məscid binası tikilmişdir.Hazırki məscid
hündürlüyü 2 metr olan səki üzərində yerləşir və
onun divarları mişar daşlarından olmaqla yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
tikilmişdir.Məscidn yan tərəfində iki cüt və qarşı tərəfində də bir cüt eyni ölçüdə taxta pəncərə
var ki,onalrın da üst hissəsi tağvari formadadır.Məscidin ön hissəsində mişar daşlarından dairəvi
arko yerləşir ki,məscidin giriş qapısı da oradadır.Məscidin dam örtüyü qırmızı dəmir təbəqə ilə
örtülmüşdür.Məscidin damında kvadrat formalı azan vermək üçün günbəz var və onun da damı
qırmızı dəmir təbəqüə ilə örtülmüşdür. Şəkil.Hamarmeşə kənd məscidi.
37.Hiveri kənd məscidi.Hiveri kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Hiveri kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi
60 kv.metr,tutumu 60 nəfər və dini icması
yoxdur.Hiveri məscidi düzbucaqlı formada
olmaqla köhnə quruluşdadır.Belə ki,məscid
hündürlüyü 20 sm olan səki üzərində
yerləşir.Məscid divarları ön tərəfdən ağ rəngli
əhənglə suvanmışdır.Məsxidin qarşı tərəfində
eyni ölçüdə 3 ədəd kiçik göy rəngli taxta pəncərə
var.Məscidin yan tərəfində isə eyni ölçüdə 2
ədəd göy rəngli taxta pəncərə yerləşir ki,bu pəncəfrələrin də ölçüsü 50x1m metrədir.Qarşı
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tərəfdəki pəncərələrin ölçüsü isə 1metrinx 2metrə-dir.Məscidin dam örtüyü şifer materialı ilə
örtülmüşdür.Məscidin arxa tərəfindən bir taxta giriş qapısı var. Şəkil.Hiveri kənd məscidi.
38.Hoveri kənd məscidi.Hiveri kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Hiveri
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
sahəsi 50 kv.metr,tutumu 40 nəfər və dini
icması yoxdur.Hoveri kənd məscidi düzbucaqlı
formada olmaqla köhnə quruluşa malikdir.Belə
ki,məscid hündürlüyü 20 sm olan səki üzərində
yerləşir və onun divarları yerli ustalar
tərəfindən
qırmızı
bişmiş
kərpiclərlə
hörülmüşdür.Lakin
sonradan
məscidin
divarlarına çöl tərəfdən sement-qum qarışığı ilə
suvaq çəkilmiş və onun da üstünə ağ rəngli
əhənlə suvançışdır.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə 6 ədəd dar taxta pəncərə yerləşir ki
onlarında ölçüsü 2 metrx50 sm dir.Çəscidin sağ tərəfindətaxta materialından bir giriş qapısı
var.Ayrıca məscidin pəncərələr olan ön hissəsinin qarşısında dam uzadılaraq dəmir dayaqlar
üzərinə qurulmuşdur.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə fanerlə örtülmüşdür.Məscidin damı
şifer materialı ilə örtülməklə azan vermək üçün günbəzi yopxdur. Şəkil.Hoveri kənd məscidi.
39.Hovli kənd məscidi.Hovli kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Hovli kəndi ərazisində yerləşir.Hovli kəndində
XVIII əsrdə qədim bir məscid mövcud olmuş
və kənd sakinləri bu məsciddə ibadət etmişlər
.Köhnə məscidin minbəri bu günkü günə qədər
durmaqdadır və bu minbərin üzərində ərəbcə
yazılar da var.Hovli kəndində yerləşən halhazırki məscid isə 2007-ci ildə kənd
sakinlərinin şəxsi
vəsaiti hesabına
inşa
edilmişdir.Belə ki,kənd sakinlərinin dediklərinə
görə Hovli kəndində XIX əsrdən belə sayca üçüncü məsciddir.Məscidin sahəsi 50
kv.metr,tutumu 50 nəfər və dini icması yoxdur.Şəkil.Hovli kənd məscidi.
40.Hırəmo kənd məscidi.Hırəmo kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lerik
rayonunun
Hırəmo
kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 110 kv.metr,tutumu 110
nəfər və dini icması yoxdur. Hırəmo kənd
məscidi düzbucaqlı formaqlı olmaqla yaşayış
evini xatırladır.Belə ki.bu məscid hündürlüyü 10
sm olan səki üzərində yerləşməklə diovarları
mişar daşları ilə yerli ustalar tərəfindən
hörülmüşdür.Sonra isə məscid divarlarına çöl
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tərəfdən qum-sement qarışığı suvaq çəkilmiş və onun üzəri isə ağ rəngli əhənglə
suvanmışdır.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə 4 ədəd göy rəngli taxta pəncərə var ki.onlaırnda
ölçüsü 2-2 metrdir.Məscidin ön tərəfində bir giriş qapısı var və o da taxta materialından
olmaqla göy rəngədədir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə fanerlə hörülmüşdür.Hırəmo
məscidinin damı şifer materialı ilə örtülmüş və damında azna vermək üçün günbəz
yoxdur.Şəkil.Hırəmo kənd məscidi.
41.Xanəgah kənd məscidi.Xanəgah kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və məscid Lerik
rayonunun Xanəgah kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi məlum deyil və hal-hazırki
məscidi qırmızı kərpicdən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 200kv.metr,uzunluğu 25 metr,eni isə 12
metrdir.Bu məscid Lerik rayonunun yaxşı məscidlərindən biridir.Məscidin beş ensiz,hündür
pəncərələr vardır.Məscidin sağ tərəfində isə bir qapı və iki pəncərə yerləşir,qapı və pəncərələr
tağlıdır,pəncərələr şəbəkəlidir.İnteryerdə tavana dayaq məqsədilə
beş sütun
yerləşdirilmişdir.İnteryerə suvaq çəkilmiş və üzərinə boya sürülmüşdür.Məscid ortadan iki
hissəyə ayrılmışdır.Qadınlar olan yerdə də şəbistan vardır.O şəbistana sol tərəfdən
girməkolar.Məscidin
minbər
və
mehrabı
var.Məscidin
döşəməsi
torpaq,qapıpəncərələri,tavanı,dayaq sütunları,kum örtüyünün konstruksiyası ağac materialından ,dam
örtüyü isə kirəmitdəndir.Məscidin hörmə,xarratlıq işlərini isə yerli ustalar görmüşdür.Məscid
pilləkənləri daşdandır və 2 pilləsi var.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə dörd taxta pəncərə
var.Bu pəncərələrin hündürlüyü 3 metr,eni isə 2,5 metrdir.
42.Kələxan kənd məscidi.Kələxan kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Kələxan kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi 120 kv.metr,tutumu 110 nəfər və 29.11.2018ci ildə dövlət qeydiyyatından keçmişdir.Əvvəllər Kələxan kəndində köhnə məscid olmuş və
sonradan yağış suları nəticəsində yararsız hala düşmüşdür.Bu səbəbdən də kənd ərazisində yeni
məscidin tikilməsinə qərar verilmişdir.Hazırda Kələxan kəndi ərazisində yeni məscid fəaliyyət
göstərir.Yeni məscid hündürlüyü 50 sm olan səki üzərində yerləşməklə düzbucaqlı formaya
malikdir.Məscidin divarları mişar daşları ilə yerli ustalar tərəfindən hörülmüşdür.Məscidin ön
tərəfində eyni ölçüdə iki qəhvəyi rəngli plastik pəncərə,yan tərəflərində də 2 cüt plastik pəncərə
vəç toplam altı pəncərə mövcuddur.Pəncərələrin üst hissəsi tağvari foormadadır.Məscidin ön
tərəfdən bir giriş qapısı var və o da plastik qəhəvəyi rəngddədir.Məscidin damı daəmir təbəqə ilə
örtülməklə ortasında böyük oal günbəız varvə o günbəzin ucunda dəmir aypara var.Məscidin
tavanı taxta materialı ilə yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.

274

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
Şəkil.Kələxan kənd məscidi. Şəkil.Kələxan kənd məscidi.restavrasiyadan sonra.
43.Kələvəz kənd məscidi.Kələvəz kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Kələvəz kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi
50 kv.metr,tutumu 60 nəfərdir və dini icması
yoxdur. Məscid,hündürlüyü 20 sm olan səki
üzərində yerləşir.Məscidin döşəməsi torpaq,damı isə
ağac marterialları ilə hörülmüşdür.Məscidin ön
tərəfdən eyni ölçüdə beş ədəd taxta pəncərəsi var və
bir ədəd taxta pəncərəsi var.Məscidin divarları çöl
tərəfdən
ağa
əhənglə
ağardılmışdır.Kılvəz
məscidinin damı şifer materialı ilə örtülmüş və
Günbəzi yoxdur.Məscidin yan tərəfində də iki ədəd
ağac pəncərə var. Şəkil.Kələvəz kənd məscidi.

44.Kıncəvo kənd məscidi.Kıncəvo
kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Kıncəvo
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 80 kv.metr,tutumu 78
nəfər və dini icması yoxdur.Məscid hündürlüyü
birtərəfli 40 sm olan səki üzərində
yerləşir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə
ağac materiallarından yerli ustalar tərəfindən
xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin divarları
mişar daşları ilə hörülmüş,məscidin damı isə
dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür.Məscidin damında
kvadrat formalı azan vermək üçün günbəz var.Məscidin arxa tərəfdən bir giriş qapısı ,ön tərəfdən
də eyni ölçüdə üç taxta pəncərəsi var.Ayrıca olaraq məscid ortadan iki hissəyə ayrılmışdır –
kişilər və qadınlar üçün.Məhərrəm aylarında yerli əhali tərəfindən imam Hüseyn tənziyyəsi
qurulur və ehsanat verilir.Şəkil.Kıncəvo kənd məscid.
45.Kümon(Küman)
kənd
məscidi.Kumon
kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Kümon
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 80 kv.metr,tutumu 80
nəfərdir və dini icması yoxdur.Belə ki məscid
hündürlüyü 10 sm olan səki müzərində
yerləşməklə oval şəkilindədir.Bu konstruksiya
axıradək gözlənilmişdir.Məscidin divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə yerli ustalar tərəfindən
hörülmüş və sonralar onun üzəri qum-semen
məhlulu ilə suvanaraq üstünə ağ rəngli əhəng
çəkilmişdir.Məscidin sağ və sol tərəflərində eyni ölçüdə iki ağ plastik pəncərə yerləşir.Məscidin
giriş qapısı ön tərəfdəndir.Pilləkənin üzərində dəmir dirəklərdən tağ vurulmuş və onun üzərində
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də yaşıl rəngli dəmir təbəqə çəkilmişdir.Məscidin öz damında oval formada günbəzvarı
qurularaq üzərinə yaşıl rəngli dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür.Şəkil.Kumon kənd məscidi.
46.Küsəkəran kənd məscidi.Küsəkəran
kənd
məscidi
yerli əhəmiyyətli
tkilidir.və Lerik

rayonunun
Küsəkəran
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 60 kv.metr,tutumu 60
nəfərdir və dini icması yoxdur. Məscid
quruluşca düzbucaqlı formada olmaqlıa
hündürlüyü 10 sm olan səki üzərində
yerləşir.Məscidin divarları çöl ətrəfdən ağ
əhənglə suvanmışdır.Məscidin qabaq tərəfində
eyni ölçüdə 3 ədəd göy rəngli taxta pəcərə və
taxta qpı var.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı
isə taxtadır.məscidin damı şifer materialı ilə örtülmüşdür və damında kvadrt günbəz
yerləşir.Şəkil.Küsəkəran kənd məscidi.
47.Kirəvüd
kənd məscidi.Kirəvüd
kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidr və Lerik
rayonunun
Kirəvüd
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 80 kv.metr,tutumu 80
nəfərdir və dini icması yoxdur. Kirəvüd kənd
məscidi
düzbucaqlı
formada
olmaqla
hündürlüyü 20 sm olan səki üzərində
yerləşir.Məscid divarları çöl tərəfdən qumsement məhlulu ilə suvanmış və sonradan ağ
rənli əhənglə suvanmışdır.Məscidin döşəməsi
tormaq,tavanı
isə
taxta
materialındandır.Kürəvüd məscidin
ön
tərəfində eyni ölçüdə 4 ədə kiçik taxta pəncərə və bir ədəd taxta qapısı var.Məscidin damı şifer
materialı ilə örtülmüşdür.Məscidin ön tərəfinə yağşdan qorunmaq üçün dəmir dirəklər üstündə
dam artırılmışdır.Şəkil.Kürəvüd kənd məscid.
48.Kürdəsər(Qırdəsə) kənd məscidi.Kürdəsər
kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Lerik rayonunun Kürdəsər kəndi ərazisində
yerləşir.Lerikin digər kəndlərində olduğu kimi
Kürdəsər kəndində də əvvəllər məscid
olmamışdır.Belə ki.kənd camaatı bunun üçün
ya qonşu kəndlərdəki məscidlərə ya da
ziyarətgahlara üz tutur.lakin sonradan kəndin
xeyriyyəçi insanları bu problemləri aradan
qaldırmaq üçün kənd ərazisində əsaslı bir
məscidin tikilməsinə qərar verdilər və qısa
zaanda yeni məscid inşa edildi.Kürdəsər
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məscidi 2009-cu ildə inşa edilmişdir və hal-hazırda ibadət yeridir ,muasir tipli olmaqla hər şeylə
təchiz olunmuşdur.Məscidin yanında bir mərasim evi də inşa edilib kənd əhalisinin istifadəsinə
verilmişdir.Məscidin sahəsi 240 kv.metr,tutumu 240 nəfərdir və 15.03.2012-ci ildə dövlət
qeydiyyatından keçmişdir.Bundan əlavə məscid hündürlüyü 50 sm olan səki üzərində yerləşir və
onun divarları mişar daşalrı ilə yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscid
divarları ilk öncə qum-sement qarışığı ilə suvanmış,sonralar isə ağ rəngli emosiya ilə
boyanmışdır.Məscidin ön hissəsində eyni ölçüdə 4 ədəd hündür taxta pəncərə yerləşir və bir ədəd
də giriş qapısı var.Məscidin döşəməsi beton ,tavanı isə taxta materialından xüusi ustalıqla
hörülmüşdür.Kürdəsər məscidinin hündürlüyü 12 metr olan 2 ədəd minbəri var və bu minbərlər
3 metrə qədər kvadrat və üç metrdən sonra isə dairəvi formadadırlar.Ayrıca minbərlərin
müəyyən hissəslərində kiçik havalandırma pənəcərələri var və pəncərələrin üst hissəsi tağvari
formadadır.Məhərrəm aylarında yerli sakinlər məscidə yəığışaraq imam Hüseyn tənziyyəsi qurur
və ehsanat verirlər..Şəkil.Kürdəsər kənd məscidi.
49.Qələbin(Ğələbın) kənd məscidi -I.Qələbin
kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Lerik rayonunun Qələbin kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 70 kv.metr,tutumu 60
nəfərdir və dini icması yoxdur.Qləbin kənd
məscidi
düzbucaqlı
formada
olmaqla
hündürlüyü 20 sm olan səki üzərində
yerləşmişdir.Məscidin divarları çöl tərəfdən ağ
əhənglə suvanmışdır və eyni ölçüdə olan dörd
taxta pəncərə yerləşir.Ayrıva pəncərələrin
yanında bir ədəd
hündür olmayan taxta
pəncərə də yerləşir.Məscidin giriş qapısını yağışdan qorumaq üçün 7 ədəd dəmir dirəklər
üzərində dam artıtılmışdır.Məscidin döşəməsi torpaq,damı isə fanerlə hörülmüşdür.Ayrıca olaraq
məscidin damı şiferlə örtülmüş və damında azan vermək üçün günbəz yoxdur.Məscidin yan
tərəflərində də eyni ölçüdə bir cüt taxta pəncərə yerləşir. Şəkil.Qələbin kənd məscid.
50.Qələbin(Ğələbın) kənd məscidi II.Qələbin
kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Lerik rayonunun Qələbin kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 70 kv.metr,tutumu 70
nəfərdir və dini icması yoxdur.Məscid
düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 20 sm
olan səki üzərində yerləşir.Məscid birtərəfli
olaraq yamaa tikilmişdir.Bundan əlavə
məscidin divarları mişar daşları ilə yerli ustalar
tərəfindən hörülmüş və sonradan qum-sement
qarışığı ilə suvaq çəkilmişdir.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxta materialındandır.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə bir neçə taxta pəncərə və bir taxta qapısı
var.Məscidin giriş hissəsini yağış sular sularından qorunmaq üçün mişar daşlrından altı ədəd dirək hörülərək
məscidiamı artırılmışdır.Bundan əlavə məscidin damı şifer təbəqə ilə örtülmüşdür. Şəkil.Qələbin kənd məscid II.
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51.Qılqılov kənd məscidi.Qılqılov
kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikildir və Lerik
rayonunun
Qılqılov
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 40 kv.metr,tutumu 40
nəfərdir və dini icması yoxdur. Qılqılov məscidi
düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 20 sm
olan səki üzərində yerləşir.Məscidin divarları ön
tərəfdən ağ əhənglə suvanmışdır.Məscidin qabaq
tərəfində iki ədəd eyni ölçüdə,bir ədəd isə ayrı
ölçüdə taxta pəncərə və bir ədəd də taxta qapı
vardır.Məscidin giriş hissəsini yağış sularından
qorunmaq üçün dörd ədəd dəmir dirəklər üzərində məscidin ümumi damı artıtılmışdır.Məscidin
döşəməsi torpaq,damı isə taxta materialından xüsusi olaraq hörülmüşdür.Məscidin damı şifer
materialından örteülməklə azan vermək üçün günbəzi yoxdur.Ayrıca olaraq məscidin yan
tərəflərinmdə də bir cüt eyni ölçüdə taxta pəncərələri var. Şəkil.Qılqılov kənd məscidi.
52.Qışlaq kənd məscidi.Qışlaq kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lerik
rayonunun
Qışlaq
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 50 kv.metr,tutumu 50
nəfərdir və dini icması yoxdur. Qışlaq kənd
məscidi düzbucaqlı formaya malik olmaqla
hündürlüyü 10 sm olan səki zərində
yerləşir.Məscid divarları çöl tərəfdən ağ əhənglə
suvanmışdır.Məscidin qapaq hissəsində bir ,yan
tərəflərində də bir cüt eyni ölçüdə göy rəngli
taxta pəncərələri vardır.Məscidin qapısı isə qabaq
tərəfdədir və göy rəngdə olmaqla taxta
materialındandır.Qışlaq məscidinin döşəməsi torpaq,tavanı isə fanerlə hörülmüşdür.Məscidin damı şifer materialı
ilə örtülmüş və azan vermək üçün günbəz vardır.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün üç ədəd göy rəngli
dəmir dirəklər üzərində dam artırılmışdır. Şəkil.Qışlaq kənd məscidi.

53.Qələsər(Ğələsər,Ğələsə)kənd məscidi.Qələsər
kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir və Lerik rayonunun Qələsər kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscidin
sahəsi
75
kv.metr,tutumu 75 nəfərdir
və dini icması
yoxdur.Məscidi düzbucaqlı formaya malik
olmaqla hündürlüyü 10 sm olan səki zərində
yerləşir.Məscid divarları çöl tərəfdən ağ əhənglə
suvanmışdır.Məscidin qapaq hissəsində iki ,yan
tərəflərində də bir cüt eyni ölçüdə göy rəngli
taxta pəncərələri vardır.Pəncərələrin ölçüsü 1.60
smx1.80 sm–dir.Məscidin qapısı isə qabaq
tərəfdədir və göy rəngdə olmaqla taxta materialındandır.Qışlaq məscidinin döşəməsi
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torpaq,tavanı isə fanerlə hörülmüşdür və onun da ölçüsü 90smx2 metrdir.Məscidin damı şifer
materialı ilə örtülmüş və azan vermək üçün günbəz yoxdur.Məscidin giriş hissəsini yağışdan
qorumaq üçün iki ədəd göy rəngli dəmir dirəklər üzərində dam artırılmışdır.Bundanə əlavə kənd
sakinləri məhərrəm aylarında məscidə gəlir və imam Hüseyn tənziyyəsi quraraq ehsanat verirlər.
Şəkil.Qələsər kənd məscidir
54.Qosmalyan kənd məscidi.Qosmalyan kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Qosmaliyan
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 90 kv.metr,tutumu 90
nəfərdir və 28.07.2017-ci ildə
dövlət
qeydiyyatından keçmişdir.Qosmaliyan kənd
məscidi düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü
20 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscidin
divarları mişar daşlarından yerli ustalar
tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin
döşəməsi
torpaq,tavanı
isə
taxta
materialındadır.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə olmaqla dörd ədə taxta pəncərə var və onların
ölçüləri 1.80x1.60-dır.Məscidin damı şifer materialı ilə örtülmüşdür.Məscidin ön tərəfində taxta
materialından enli qapısı var. Şəkil.Qosmalyan kənd məscidi.
55.Lerik şəhər “Cümə” məıscidi.Lerik şəhər
“cümə”
məscidi
yerli
əhəmiyyətlitikilidir.Məscid
1990-cı
ildə
tikilmişdir və Lerik şəhərionin mərkəzində
yerləşir.Məscidin həyətyanı sahəsi 3000
mkv.metr,iç sahəsi, 11x29 metr,hündürlüyü isə
3,8 metrdir.Məscidin damı ağ dəmir təbəqə ilə
örtülmüş və iki hündür minarəsi var.Məscid
binası,eləcədə minarələri mişar daşından inşa
edilmişdir.Minarənin aşağı hissəsi düzbucaqlı
formada,orta hissəsi səkkizgüşəli,yuxarı hissəsi
isə dəyirmi formadadır və hündürlüyüy 12
metrdir.Lerik şəhər “cümə” məscidi yerli sakin Hacı Akil və digər yerli şəhər sakinlərinin
vəsaiti hesabına tikilmişdir.Məscidin sahəsi 280 kv.metr,tutumu 350 nəfərdir və dini icması
yoxdur. Şəkil.Lerik şəhəri “Cümə” məscidi.
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56.Lələhiran kənd məscidi.Lələhiran kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Lələhiran
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 112 kv.metr,tutumu 95
nəfərdir və dini icması yoxdur.Lələhiran kənd
məscidi hündürlüyü 10 sm olan səki üzərində
yerləşir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə
ağac materiallarından yerli ustalar tərəfindən
xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Lələhiran kənd
məscidinin divarları mişar daşları ilə örülmüş,lakin
sonradan onun üzərinə qum-sement məhlulunun
qarışığı ilə suvaq çəkilmişdir.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə iki ədə taxta pəncərə və bir taxta qapı
var.Lələhiran kənd məscidinin dam örtüyü şifer materialındandır və məscidin damında azan vermək üçün
kvadrat günbəz var.Şəkil.Lələhiran kənd məscidi

57.Lüləkəran məscidi.Lüləkəran məscidi yerli
əhəmiyyətli
memarlıq
abidəsidir.Məscidin
tikilmə tarixi XIX əsrəaiddir.Lüləkəran məscidi
Lerik rayonunun Lüləkəran kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin
köhnə
binası
sovetlər
dövründə anbar kimi istifadə edilib.Beləki
1994-cü ildə həmin bina sökülmüş və yeni
məscid tikilmişdir.Bu yeni məscidin tikintisi
başlıca olaraq əvvəlkinin materialları əsasında
aparılıb.Məscidin
iç
sahəsi
17x7
metr,hündürlüyü 4.5 metr,həyətyanı sahəsi isə
yoxdur.Lüləkəran kənd məscidi bişmiş kərpicdən inşa olunub və damının örtüyü ilk əvvəl
qırmızı kirəmitlə,sonra isə yaşıl məxməri dam örtüyü ilə işlənib.Məscid formaca düzbucaqlı
olmaqla tavanı da düzbucaqllı olub fanerlə işlənib.Abidənin invertar nömrəsi 4771,sistem kodu
isə AJA004573-dür.Məscidin sahəsi 84,6 kv.metr,tutumu 87 nəfdərdir və 01.12.2009-cu ildə
dövlət qeydiyyatından keçmişdir.Şəkil.Lüləkəran kənd məscidi.
58.Livədiqə kənd

məscidi.Livədirqə
kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli ikilidir və Lerik
rayonunun
Livədirqə
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 96 kv.metr,tutumu 90
nəfərdir.Livəədirqə kənd məscidi düzbucaqlı
formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki
üzərində yerləşir.Məscidin divarları çöl tərəfdən
ağ əhənglə suvanmışdır.Məscidin qabaq
hissəsində eyni ölçüdə olmaqla 3 ədəd taxta
pəncərə və bir ədəd taxta qapı vardır.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə
hörülmüşdür.Livədirqə məscidinin damı şifer
materialı il örtülmüşdür və azan vermək üçün günbəz yoxdur. Şəkil.Livədirqə kənd məscidi.
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9.Ləmərüd kənd məscidi.Ləmərüd
kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Ləmərüd
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 75 kv.metr,tutumu 68
nəfərdir. Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə
ağac materiallarından yerli ustalar tərəfindən
xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Lələhiran kənd
məscidinin divarları mişar daşları ilə
örülmüş,lakin sonradan onun üzərinə qum-sement məhlulunun qarışığı ilə suvaq
çəkilmişdir.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə iki ədə taxta pəncərə və bir taxta qapı
var.Lələhiran kənd məscidinin dam örtüyü şifer materialındandır və məscidin damında azan
vermək üçün kvadrat günbəz varŞəkil.Ləmərüd kənd məscidi.

60.Ləman(Ləmon-Ləmələr)
kənd
məscid.Ləman kənd məscidi yerli əhəmiyyətli
tikilidir və Lerik rayonunun Ləman kəndi
ərazisində yerləşir.Ləman kəndində uzun zaman
öncə məscid olmuş və kənd camaatı bu
məsciddə ibadət etmişlər.Lakin 2016-cı ildə
yararsız hala düşdüyündən yerli sakinlər
tərəfindən sökülmüş və 2019-cu ildə yenidən
tikilmişdir.Məscidin sahəsi 96 kv.metr,tutumu
90
nəfərdir
və
dini
icması
yoxdur.Şəkil.Ləman(Ləmon-Ləmələr)
kənd
məscidi.

61.Mauriya kənd məscidi.Mauriya
kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir
və Lerik rayonunun Mauriya kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 65 kv.metr,tutumu 65
nəfərdir və dini icması yoxdur.Mauriya kənd
məscidi düzbucaqlı formaya malik olmaqla
hündürlüyü 20 sm olan səki üzərində
yerləşir.Məscidin divarları çöl tərəfdən ağ
əhənglə suvanmışdır.Bundan əlavə məscidin ön
tərəfində eyni ölçüdə üç,yan tərəfində isə bir cüt
taxta
pəncərə
var.Məscidin
döşəməsi
toprpaq,tavanı
isə
taxta
materialındandır.ıMəscidin damı şifer materialı ilə örtülçüş və azan vermək üçün günbəzi
yoxdur. Şəkil.Mauriya kənd məscidi.
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62.Mistan kənd məscidi.Mistan kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Lerik
rayonunun
Mistan
kəndi ərazisində
yerləşir.Mistan kəndində ilk məscid XIX əsrin
əvvəllərində-1830-1870-ci illərdə
mövcud
olmuşdur.Belə ki,Rusiya imperiyasının hərbi
dəftərxanalarında 1830-1870-ci ilə aid olan sənədlər
Lənkəran qəzasının Mistan kəndində məscidin olması
haqda məlumat verilir. (Bax:Списки Населенных месть
Российской империи по Кавказскому краю.Бакинская
губерния.LXV.Тифлись-1870.№680.стр.34).Beləki

göstərilən sənəddə Mistanda əhalinin şiə
məhzəbinə iman etdikləri bildirilir.Lakin adı
çəkilən məsciddən hal-hazırda əsər-əlamət qalmamışdır.Rus mənbələrində həmən sözü gedən
köhnə məscidin damını Bəndiəli adlı şəxs dəmir təbəqə ilə örtmüşdür.Belə ki,adı çəkilən
dəmirçi Bəndiəli kişi müəllifin babasının babasıdır..1830-cu ildə tikilən məscid zman-zaman
yararsız hala düşmüşdür və yerli əhali ibadət üçün kənddə və ona yaxın olan Perzarə kəndindəki
türbələrə üz tutmuşlar.Ehtimal ki köhnə məscid Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra bağlanmış
və bir müddət taxıl anbarı kimi istifadə edilmişdir.Bu istifadə zamanı onsuzda kərpicləri köhnə
olna məscid dağılmağa baş-lamışdır.Belə ki,konkret olaraq Mistan kəndində ilk məscid 1830-cu
ildə tikilmiş və 1950-cü ilə qədər mövcud olmuşdur.Lakin məscid dağıldığından 1950-ci ildə
ümumiyyətlə heç anbar kimi də istifadə olunmamışdır.Allahsevər və dindar Mistan xalqı və kənd
ağsaqqallarının təşəbbüsü ilə 1954-cü ildə Mistan kəndində yeni məscid binası tikmişlər.Yeni
tikilən məscid 1980-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmişdir və 1980-ci ildə dağıntılara məruz qalmış
və tamailə dağılmışdır.Hal-hazırda 1950-1980-ci illərdə mövcud olan köhnə məscidin
xarabalıqları indiki Mistan kəndinin aşağı hissəsində durmaqdadır.Köhnə məscid qırmızı bişmiş
kərpiclərdən hörülmüş və Züand ərazisində qırmızı bişmiş kərpiclə tikilmiş ilk məsciddir.Qeyd etməliyəm ki,1953cü ildə Mistan camaatı yeni kənd yerinə köçmüş və köhnə kənd yerini tərk etmişlər.Onlar elə köhnə ərazidəki
məscidi təmir ediblər.Yay aylarında gediş-gəliş asan olsa da,qış fəslində vəziyyət çətinləşirdi.Bu səbəbdən də

Mistan kənd camaatı 1995-ci ildə yeni kənd yerində hal-hazırki məscidi tikmişlər.Belə ki,1980ci ildə məscid tamamilə dağıldıqdan sonra kənd camaatı yenidən Perza ocağına üz tutmuş və öz
ziyarət və ibadətlərini məhz orada etmişlər.Şəkil.Mistan 1953-1980-cı illər köhnə məscidin
qalıqları.
1995-ci ildə tikilən məscid çox gözəl şərq
memarlıq üslubunda tikilmişdir.Məscid xarici
görünüşündə hər ərəb ölkələrindəki məscidləri
xatırladır.Məscidin 27 metr hündürlükdə bir
minarəsi var və məscidin tavanında orta əsr
memarlıq üslubunda tikilmiş məscidlərə xas
olan böyük dairəvi günbəz yerləşir.Mistan
məscidi Şirvanşahlar sarayının tağ üslubunda
tikildiyindən sxematik olaraq ona bənziyir və
onu təqlid edir.Belə ki,hazırki Mistan kənd
məscidinin binası əlverişli yerdə yerləşməklə
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xüsusi daşlardan hörülmüş,çöl tərəfdən ağ rənglə boyanmışdır.Məscidin Lerik rayonu məscidləri
üçün xas olmayan ereqativ pəncərələri vardır ki,bu da əsasən Bakı şəhəri Təzə Pir məscidinin
pəncərələrini xatırladır.Məscidin böyük giriş qapısı vardır və o qapının üstündə bir tağvari
pəncərə yerləşir.Ümumiyyətlə Mistan məscidinin ön tərəfdə 5 böyük pəncərə var ki,onların üst
hissəsi tağvari formaya malikdir.Pəncərələrin hündürlüyü 3,5 metr ,eni isə 2 metrdir.Ayrıca
olaraq qeyd etmək istəyirəm ki,Mistan məscidinin minarəsində üzüyuxarı 3 kiçik havalandırma
pəncərələri var.Məscidin sahəsi 140kv.metr,tutumu 130 nəfərdir və 18.07.2016-cı ildə dövlət
qeydiyyatından keçmişdir.Şəkil.Mistan kəndi 1995-cı ilədə tikilən təzə məscid.

6

63.Mastayıl kənd məscidi.Mastayıl
kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lerik rayonunun Mastayıl
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 112 kv.metr,tutumu 100
nəfərdir və dini icması yoxdur.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə ağac materiallarından
yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Lələhiran kənd məscidinin divarları
mişar daşları ilə örülmüş,lakin sonradan onun
üzərinə qum-sement məhlulunun qarışığı ilə
suvaq çəkilmişdir.Məscidin ön tərəfində eyni
ölçüdə iki ədə taxta pəncərə və bir taxta qapı var.Lələhiran kənd məscidinin dam örtüyü şifer
materialındandır və məscidin damında azan vermək üçün kvadrat günbəz var.Şəkil.Mastayıl
kənd məscidi.

64.Mondigah kənd məscidi.Mondigah kənd
məscidi
yerli
əhəmiyyətli
memarlıq
abidəsidir.Mondigah kəndindəı ilk məscid XIX
əsrin axırlarında tikilmişdir.Lakin uzun zaman
sonra yararsız hala düşdüyündən 1979-cu ildə
sökülmüş
və
yerində
yeni
məscid
tikilmişdir.Məscidin damı şiferlə örtülüb,dam
və tavanı taxta ilə işlənib.Məscid çox sadə
konstruksiyaya malikdir və ibadət zalında beş
ədəd düzbucaqlı formalı məscid var.Köhnə
məscidin günbəzi olmamışdır ,lakin təzə
məscidin damıbda dördkünc günbəz var və
günbəzin damı da şifrlə örtülüb.Məscidin çöl tərəfdən divarları qədimdə olduğu kimi ağ əhənglə
əhənglənib.Məscidin həyətyanı sahəsi 30 kv.metr,iç sahəsi 12x6 metr.hündürlüyü isə 3
metrdir.Məscidin sahəsi 86 kv.metr,tutumu 80 nəfərdir və 21.07.2010-cu ildə dövlət qeydiyyatından keçmişdir.Şəkil.Mondigah kənd məscidi.
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65.Mulalan kənd məscidi.Mulalan kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Mulalan kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
sahəsi 80 kv.metr,tutumu 80 nəfərdir və dini
icması
yoxdur.Mulalan
kənd
məscidi
sqzbucaqlı
formada
olmaqla
köhnə
quruluşludur.Məscid,hündürlüyü 10 sm olan
səki üzərində yerləşir,məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı
isə
fanerlə
örtülmüşdür.Məscidin ön ətərfində eyni ölçüdə
olan bir necə kiçik həscmli taxta pəncərə və bir
alçaq taxta giriş qapısı var.Mulalan məscidinin
giriş hissənidə yağışdan qorunmaq üçün 10
ədəd taxtda dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin
damı şifer materialı ilə örtülmüşdür. Şəkil.Mulalan kənd məscidi.
66.Nüvədi kənd məscidi.Nüvədi kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Nüvədi
kəndi ərazisində yerləşir.Nüvədi
kəndində əvvəllər məscid olmamışdır və kənd
camaatı qonşu kəndlərdəki
məscid və
ziyarətgahlara üz tutmuşlar.Lakin bu problemi
kökündən həll etmək üçün Nüvədi kəndinin
kənddən kənarda yaşayan imkanlı şəxslərin və
kənd sakinlərinin köməkliyi ilə 2011-ci ildə
inşa edilmişdir.Məscidin inşaası bir il çəkmiş
və bir ildən son-ra məscid 2011-ci ilin yazında
kənd camaatının istifadəsinə verilmişdir.Şəkil.Nüvədi kənd məscidi.

67.Nücü kənd məscidi.Nücü kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Nücü kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi
100 kv.metr,tutumu 98 nəfərdir və dini icması
yoxdur.Nücü kənd məscidi düzbucaqlı formada
oolmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində
yerləşir.Məscidin döşəməsi beton,tavanı isə
taxta materialları ilə tyerli ustalar tərəfindən
xüsusi
ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin
divarlarına
çöl
tərəfdən
göy
rənglə
boyanmışdır.Bndan əlavə məscidin ön tərəfdə 4
ədəd eyni ölçüdəı taxta pəncərə və eyni ölçüdə iki taxta qapı var və qapı-pəncərələrin üst hissəsi
tağvari formadadır.Məscidin ön tərəfində uzanasına ,məıscidboyu dörd dəmir dirək üstündə dam
artırılmışdır.Məscidin damı dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür və damında azan vermək üçün
dördkünc günbəz var. Şəkil.Nücü kənd məscidi.
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68.Nisə Mauriya kənd məscidi.Mauriya kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Nisə Mauriya
kəndi ərazisində
yerləşir. Məscidin sahəsi 30 kv.metr,tutumu 30
nəfərdir və dini icması yoxdur.Nisə Mauriya
kənd məscidi düzbucaqlı formada olmaqla sadə
quruluşa malikdir.Məscid 7 mişr daşı üzərində
yerləşir,məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə
taxta materialındandır.Məscidin ön tərəfində
eyni ölçüdə iki kiçik taxta pəncərə və bir ədəd
kiçik taxta paəncərə var.Ayrıca olaraq məscidin
aşağı hissəsində bir kiçik və bir ədəd də böyük havalandırma yeri var.Məscidin divarları çöl
tərəfdən ağ rəngli əhənglə suvanmışdır.Məscidin damı şifer materialı ilə örtülmüşdür.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadır. Şəkil.Nisə Mauriya məscidi.
69.Nodə kənd məscidi.Nodə kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli ikilidir və Lerik rayonunun Nodə
kəndi ərazisində yerləşir. Məscidin sahəsi 96
kv.metr,tutumu 90 nəfərdir və dini icması
yoxdur.Nodə kənd məscidi düzbucaqlı formada
olmaqla sadə quruluşa malikdir və Lerik
rayonunun
yeni
tikilmiş
məscidlərindəndir.Məscid ,hündürlüyü 40 sm
olan səıki üzərindəı yerləşir,məscidin döşəməsi
torpaq və tavanı isə taxta materialı ilə yerli
ustalar tərəfindən hörülmüşdür.Məscidin ön
tərəfində eyni ölçüdə üç ədəd ,yan tərəflərində də eyni ölçüdə bir cüt plastik pəncərə
yerləşirMəöscidn qapısı ön tərəfdə yeləşir və qapı ağzında 6 pilləsi olan daş pilləkən var.Nodə
məscidinin divarları mişar daşları ilə hörülmüş,məscidin damı isə dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür.
Şəkil.Nodə kənd məscidi.

70.Nürəvüd kənd vməscidi.Nürəvüd kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və
Lerik rayonunun Nürəvüd kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 120 kv.metr,tutumu 120
nəfərdir və dini icması yoxdur.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə ağac materiallarından
yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Nürəvüd kənd məscidinin divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə örülmüşdür.Məscidin ön
tərəfində eyni ölçüdə üç ədəd plastik pəncərə və
bir taxta qapı var.Nürəvüd kənd məscidinin dam
örtüyü şifer materialındandır və məscidin
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damında azan vermək üçün kvadrat günbəz var.Məscidin ön tərəfdən ibir giriş qapısı
var.Nürəvüd məscidi hümdürlüyü 50 sm olan beton səki üzərində yerləşir.Ayrıca məscidin
damında
şərq
memarlıq
üslubuna
bənzər
üç
tağvari
yarımdairəvi
dam
qurulmuşdur.Şəkil.Nürəvüd kənd məscidi.
71.Niməkeş kənd məscidi.Niməkeş kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Niməkeş kəndi ərazisində yerləşir.Lakin bu kənd hal-hazırda mövcud deyil və əhali tərəfindən
tərk edilmişdir.Mэscid kənd sakini,neft sahəsində alim və akademik olmuş məhrum Xanoğlan
Bayramov tərəfindən 1998-ci ildə inşa edilmişdir.Hal-hazır-da o kənddə yaşayış olmasa da
alimin oğlanları yay aylarında kəndə ziyarətə gəlirlər.Lakin bir zamanlar bu kəndin çoxlu
sakinləri olmuş və bu məscid də çox ziyarət olunan məscidlərdən olmuşdur.Belə ki,məhərrəm
aylarında bu məsciddə imam Hüseyn tənziyyəsi qurulurmuş və ehsanat verirlirmiş.
72.Orand kənd məscidi.Orand kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Orand
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
sahəsi 48 kv.metr,tutumu 48 nəfərdir və dini
icması yoxdur. Orand kənd məscidi düzbucaqlı
formaya malik olmaqla sadə quruluşa
malikdir.Belə ki,məscid,hündürlüyü 20 sm olan
səki üzərində yerləşir,məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə fanerlə örtülmüşdür.Məscidin
ön tərəfində eyni ölçüdə iki taxta pəncərə və iki
qapı var.Məöscidin giriş hissəsini yağışdan
qorumaq üçün 4 daş dirək üstündə dam
artırılmışdır.Məscidin damı dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür və onun damında azan vermək üçün
günbəz var.Məscidin divarları mişar daşları ilə yerli ustalar tərəfindən hörülmüş və sonradan
qum-sement məhlulu ilə suvanmışdır. Şəkil.Orand kənd məscidi.

73.Ordaxıl məscidi.Ordaxıl kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Ordaxıl
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
sahəsi 60 kv.metr,tutumu 60 nəfərdir və dini
icması yoxdur.Ordahal kənd məscidi düzbucaqlı
formada
olmaqla
sadə
formaya
malikdir.Məscid,hündürlüyü 20 sm olan səki
üərində
yerləşir,məscidin
döşəməsi
torpaq,tavanı isə tyaxtadır.məscidin ön tərəfində
eyni ölçüdə 6 ədəd taxta pəncərə və bir taxta
qapı var.Məscidin divarları çöl tərədən ağ rəngli
əhənglə suvanmışdır.Məscidin ön tərəfdən giriş qapısı olan yeri yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd
taxta dirək üzərində dam qurulmuşdir.Bundan əlavə məscidin damı şifer materialı ilə
örtülmüşdür. Şəkil.Ordaxıl kənd məscidi.
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74.Pirəsorə
kənd məscidi.Pirəsorə kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Pirəsorə
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin divarları sementqum qarışığı
ilə suvanaraq yaşıl rənglə boyanmışdır.Məscidin
dam örtüyü şefir materialındandır.Məscidin
sahəsi 120 kv.metr,tutumu 100 nəfərdir və dini
icması yoxdur. Şəkil.Pirəsorə kənd məscidi.

75.Pendi kənd məscidi.Pendi kənd

məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Mauriya
kəndi ərazisində yerləşir.Pendi
məscidi düzbucaqlı formada olmaqla sadə
quruluçşa malikdir və hündürlüyü 50 sm olan
səki üzərində yerləşir.Məscidin döşəməsi torpaq
və tavanı isə taxta materiallarından yerli ustalar
tərəfindən hörülmüşdür.Məscidin damı şifer
materialında olmaqla ön tərəfində göy rəngdə
taxta materialından 3 pəncərə var və bir giriş
qapısı var.Məscidin divarı çöl tərəfdən sementqum qarışığı ilə suvaq çəkilərək ağ əhənglə
suvanmışdır.Məscidin sahəsi 50 kv.metr,tutumu
50 nəfərdir və dini icması yoxdur. Şəkil.Pendi

kənd məscidi.

76.Piran kənd məscidi.Piran kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Piran
kəndi ərazisində yerləşir.Piran kənd
məscidi
düzbucaqlı formada olmaqla yeni
tikilmiş məscidlərdən sayılır.Məscidin divarları
mişar daşları ilə hörülmüş,damı yaşıl dəmir
məxmərlə örtülmüşdü.Piran məscidinin ön taxta
materialından iki giriş qapısı və üç pəncə-rəsi
var.Belə ki,məcidin hündürlüyü 9 metr olan bir
minarəsi var ki,bunun divarları da qırmızı
bişmiş kərpicdən tikilmişdir.Piran məscidinin
giriş hissəsi yağışdan qorunmaq üçün məscid
boyu dörd dəmir dirək üzərində məscidin ümumi damı artıtılmışdır.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxta materialındandır.Məscidin sahəsi 90 kv.metr,tutumu 90 nəfərdir və
20.04.2016-cı ildə dövlət qeydiyyatından keçmişdir. Şəkil.Piran kənd məscidi.
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77.Pirzəkücə(Perzəküjə)
kənd
məscidi.Perzəküjə kənd
məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Perzəküjə
kəndi ərazisində yerləşir.Məscid
yer üzərində yerləşməklə divarları çiy kərpiclə
hörülmüş,ağ rəngli əhənglə suvanmış və dam
örtüyü isə şefir matrialındandır.Məscidin sahəsi
25,6 kv.metr,tutumu 42 nəfər və 07.05.10-ci ildə
dövlət
qeydiyyatından
keçmişdir.
Şəkil.Perzəküjə kənd məscidi.

əsirgəməmişdir.Məscidin sahəsi 125
yoxdur.Şəkil.Perzarə kənd məscidi.

78.Pirzorə kənd məscid Pirzorə kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Perzorə
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüş və
divarları isə sement-qum məhlulunun qarışığı ilə
suvanmışdır.Perzarə məscidinin hündürlüyü 9
metr olan iki minarəsi və damında isə böyük
günbəzi vardır.Məscidin giriş hissəsində divarın
üstündə
ərəbcə allah sözü yazılıb.Məscidin
tikilməsində təşəbbüskar kənd sakini Əliyev
Ağəddin Məmi oğlu olmuşdur.Belə ki,o həm
maddi,həm
də
mənəvi
dəstəyini
kv.metr,tutumu 100 nəfər və dini icması

79.Rəzgöv kənd məscidi.Rəzgöv kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Rəzgöv
kəndi ərazisində yerləşir. Rəzgöv
məscidi yer üzərində mişar daşlarından tikilmiş
və
dam
örtüyü
isə
dəmir
materialındandır.Məscidin ön tərəfində yaşıl
rəngli bir giriş qapısı və ağ rəngli 4 plastik
pəncərəsi var.Məscidin damında sahəsi 3x2 m
olan aynabəndli günbəz yerləşirki,onun da damı
dəmir təbəqə olmaqla üzərində aypara
var.Məscidin sahəsi 55 kv.metr,tutumu 55 nəfər
və dini icması yoxdur.Şəkil.Rəzgöv kənd məscidi.
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80.Rvarud kənd məscidi.Rvarud kənd məscidi
yerli əhəmiyyəli tikilidir və Lerik rayonunun
Rvarud kəndi ərazisində yerləşir.Rvarud kənd
məscidinin bünövrəsi 1975-ci ildə kənd sakini
Kərbəlayi
Mirzəhüseyn
Məmi
oğlunun
təşəbbüsü ilə qoyulmuşdur.Ağsaqqal hacı Şamil
İs-kəndərovun və Rvarud kənd camaatının
maddi və fiziki köməyi ilə 1976-cı il noyabr
ayında ilk dəfə olaraq məhərrəm ayının
mərasimləri orada keçirilmişdir.Belə ki, 23
oktyabr 2009-cu ildə Rvarud kənd məscidi Dini
İcması yaradılmışdır və icma üzüvlərinin təklifi
ilə Babayev Məşhədi İlqar Mirzəhüseyn ğlu icmanın sədri seçilmişdir.2016-cı ildə Hacı
Xanəhməd Salayevin təşəbbüsü ilə xeyriyyəçi insanların maddi köməyi nəticəsində təmir
olunmuşdur.Şəkil.Rvarud kənd məscidi.
81.Soru kənd məscidi.Siyov kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun Siyo
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin dam örtüyü
şiferlə örtülmüş,divarları mişar daşları ilə
tikilərək
ağ
əhənglə
suvanmışdır.Siyov
məscidinin ön tərəfində 7 taxta pəncərə,bir taxta
giriş qapısı və damında isə hündürlüyü 2 metr
olanvə damı şiferlə örtülən 2 kvadrat günbəz var
və bu günbəzlərin birinin üstündə dəmirdən
aypara var.Soru kənd məscidi düzbucaqlı
formada olmaqla yeni tikilmiş məscidlərdən
sayılır.Məıscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə
taxta materialındandır.Məscidin sahəsi 120 kv.metr,tutumu 120 nəfər və 15.07.2013-cü ildə
dövlət qeydiyyatından keçmişdir. Şəkil.Soru kənd məscidi.
82.Siyov kənd məscidi.Siyov kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Siyov kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin ön
tərəfində bir giriş qapısı və iki göy rəngli taxta
pəncərəsi var.Belə ki,Siyov məscidinin dam
örtüyü şifüer materialından olmaqla divarları çiy
kərpiclə hörülməklə ağ əhənglə suvanmış və yer
üzərində yerləşir.Məscidin damında hündürlüyü
2 metr olan kvadrat günbəz yerləşir.Siyov kənd
məscidi düzbucaqlı formada olmaqla çox sadə
quruluşa malikdir.Belə ki,məscid,hündürlüyü 20
sm olan səki üzərində yerləşir.Məscidin
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döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadır.Məscidin sahəsi 60 kv.metr,tutumu 60 nəfər və dini icması
yoxdur. Şəkil.Siyov kənd məscidi.
83.Sipiyəreğon kənd məscidi.Sipiyəreğon kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Sipiyəreğon
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin dam örtüyü şifer təbəqə ilə
örtülmüş,divarları mişar daşlarından tikilmiş və
pəncərələri isə taxta materialındandır.Məscidin
sistem kodu 90 kv.metr,tutumu 90 nəfər və
24.04.2015-ci ildə dövlət qey-diyyatından
keçmişdir. Şəkil.Sipiyərğon kənd məscidi.

84.Şinəband kənd məscidi.Şinəband kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Şinəband
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 80 kv.metr,tutumu 80
nəfər
və
09.10.2018-ci
ildə
dövlət
qeydiyyatından keçmişdir.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə ağac materiallarından yerli
ustalar
tərəfindən
xüsusi
ustalıqla
hörülmüşdür.Şinəband
kənd məscidinin
divarları qırmızı bişmiş kərpiclə
ilə
örülmüş,lakin sonradan onun üzərinə qumsement məhlulunun qarışığı ilə suvaq çəkilmişdir.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə iki ədə taxta
pəncərə və iki ədəd taxta qapı var.Şinəband kənd məscidinin dam örtüyü şifer materialındandır
və məscidin damında azan vermək üçün kvadrat günbəz var.Ayrıca oplaraq pilləkənin üstü və
giriş hissələri yağış sularından qorumaq üçün 4 ədəd dəmir dirək üzərində ümumi dam
artırılmışdır.Şinəban məscidinin iki giriş qapısı var və məscid pilləkanının 8 pilləsi var.
85.Şonəçolə kənd məscidi.Şonəçolə kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Şonəçolə
kəndi ərazisində
yerləşir.Mməscidin
dam
örtüyü
şifer
materialından,divarları
mişar daşlarından və
pəncərələri isə taxtadandır.Şonəçolə kənd məscidi
düzbucaqlı formada olmamaqla çox sadə quruluşa
malikdir.Məscid hündürlüyü 20 sm olan səki
üzərində yerləşir,məscidin döşəməsi torpaq,tavanı
isə taxtadır.Məscidin sahəsi 60 kv.metr,tutumu 60
nəfər və dini icması yoxdur. Şəkil.Şonəçolə məscidi.
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86.Şingədülən kənd məscidi.Şingədülən kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Şingədülən
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin ön tərəfində ağ rəngdə 3
plastik
pəncərə və bir göy rəngdə qapı
var.Məscidin divarları mişar daşlarından
tikilmiş və
hündürlüyü 50 sm olan səki
üzərində
yerləşir.Şingədülən
məscidinin
minarəsi var və bu minarənin hündürlüyü 12
metrdir.Məscidin damı şifer materialı ilə
örtülüb.Şingədülən kənd məscidi düzbucaqlı
formada olmaqla yeni tikilmiş məscidlərdən
hesab olunur.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialından olmaqla yerli ustalar
tərəfində hörülmüşdür.Məscidin sahəsi 120 kv.metr,tutumu 100 nəfər və dini icması
yoxdurŞəkil.Şingədülən kənd məscidi.
87.Təngəbın
kənd məscidi.Təngəbin kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli bikilidir və Lerik
rayonunun
Təngəbin
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin sahəsi 96 kv.metr,tutumu 50
nəfər və dini icması yoxdur.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə ağac materiallarından yerli
ustalar
tərəfindən
xüsusi
ustalıqla
hörülmüşdür.Təngəbin kənd məscidinin divarları
mişar daşları ilə örülmüş,lakin sonradan onun
üzərinə qum-sement məhlulunun qarışığı ilə
suvaq çəkilmişdir.Məscidin ön tərəfində eyni
ölçüdə iki ədə taxta pəncərə və bir taxta qapı var.Təngəbin kənd məscidinin dam örtüyü şifer
materialındandır və məscidin damında azan vermək üçün kvadrat günbəz var.Şəkil.Təngəbin
kənd məscidi.

88.Tikəband kənd məscidi-I.Tikəband kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun
Tikəband
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscidin ön tərərfində 3 pəncərə və bir
giriş qapısı var.Qapı və pəncərələr taxta
materialındandır və məscidin damı ağ dəmir
təbəqə ilə örtülmüşdür.Məscidin damında
hündürlüyü 2 metr olan kvadrat azanverən yer var və
məscid divarları ağ əhənglə suvanıb.Məscidin sahəsi
40 kv.metr,tutumu 40 nəfər və dini icması
yoxdur.Şəkil.Tikəband kənd məscidi.
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89.Tikəband kənd məscidi- II.Tikəband kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Tikəband kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi 45 kv.metr,tutumu 45 nəfər və
dini icması yoxdur.
90.Təndül kənd məscidi. əndül kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Təndül
kəndi ərazisində yerləşir.Məscid in
dam örtüyü qəhvəyi dəmir təbəqə,pəncərələri
taxtadan,döşəməsi torpaq və tavanı isə taxta
materialındandır.Məscidin giriş qapıları və
pilləkəninin üzəri 2 daş stolba üzərində damla
örtülmüşdür və bu damın üstü şifer materialı ilə
örtülmüşdür.Məscid ,hündürlüyü 60 sm olan
səki üzərində yerləşir və məscidin divarları ağ
əhənglə
suvanıb.Məscidin
sahəsi
48
kv.metr,tutumu 45 nəfər və dini icması yoxdur.
Şəkil.Təndül kənd məscidi.
91.Təbrizıli kənd məscidi.Təbrizli kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Təbrizli
kəndi ərazisində yerləşir.Təbrizli
məscidinin
damı
dəmir
təbəqə
ilə
örtülmüş,divarları mişar daşlarından tikilmiş və
pəncərələri
isə
ağ
plastik
materialındandır.Məscidin damında azanverən
kvadrat günbəz var ki onun da hündürlüyü 2
metrdir.Məscidin döşəməsi torpaq ,tavanı isə
taxta materialındandır.Məscidin
sahəsi 80
kv.metr,tutumu 80 nəfər və dini icması yoxdur.
Şəkil.Təbrizli kənd məscidi.
92.Vıstən kənd məscidi.Vıstən kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Təbrizli
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
sahəsi 24 kv.metr,tutumu 35 nəfər və dini
icması yoxdur.Vıstən kənd məscidi hündürlüyü
10 sm olan səki üzərində yerləşir və məscid çiy
kərpiclərdən inşa olunmuşdur.Məscidin dam
örtüyü şifer,döşəməsi torpaq və tavanı isə taxta
materialındandır.Məscidin
damında
azan
vermək üçün kvadrat günbəz var.Məscidin
döşəməsi
torpaq,tavanı
isə
taxta
materialındanır.Şəkil.Vıstən kənd məscidi.
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93.Veri kənd məscidi.Veri kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun Veri
kəndi ərazisində yerləşir.Veri məscidinin
divarları mişar daşlarından tikilmişdir və dam
örtüyü
yaşıl
məxməri-dəmir
materialındandır.Məscidin iki taxta giriş qapısı
və
dörd
qəhvəyi
plastik
pəncərələri
var.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
materialındandır.Məscidin
sahəsi
60
kv.metr,tutumu 60 nəfər və 18.07.2016-cı ildə
dövlət qeydiyyatından keçmişdir. Şəkil.Lerik
rayonu Veri məscidi.
94.Veri-Əliabad kənd məscidi.Veri-Əliabad
kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Lerik rayonunun Veri
kəndi ərazisində
yerləşir.Məscid düzbucaqlı formaya malik
olmaqla sadə quruluşa malikdir.Veri-Əliabad
məscidi,hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində
yerləşir,məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə
taxta materialındandır.Məscidin divarları çöl
tərəfdən sarı boya ilə rənglənmişdir.Məscidin ön
tərəfində dörd ədəd eyni ölçüdə taxta
materialından pəncərəsi və iki taxta qapısı
var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq
üçün 8 dəmir dirək üzərində dam artırılmışdır.Məscidin damı şifer təbəqə ilə örtülmüş və
damında kvadrat azan vermək üçün günbəz var.Məscidin sahəsi 45 kv.metr,tutumu 45 nəfər və
dini icması yoxdur. Şəkil.Veri-Əliabad kənd məscidi.

95.Vizəzəmin kənd məscidi.Vizəzəmin kənd
məscidi Veri kənd məscidi yerli əhəmiyyətli
tikilidir və Lerik rayonunun Vizəzəmin kəndi
ərazisində
yerləşir.Vizəzəmin
məscidi
düzbucaqlı formada olmaqla yeni tikilmiş
məscidlərdən sayılır.Məscid,hündürlüyü 50 sm
olan səki üzərində yerləşir,məsscidin divarları
mişar daşları ilə yerli ustalar tərəfindən
hörülmüşdür.Vizəzəmin məscidinin ön tərəfdən
eyni ölçüdə 5 ədəd,yan tərəflərində də bir cüt
pəncərəsi var ki,onların
da üst hissəsi
tağvaridir.Məscidin ön tərəfdən iki giriş qapısı var.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
materialından olmaqla yerli ustalar tərəfindən hörülmüşdür.Məscidin damı dəmir təbəqə ilə
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örtülmüş və damında azan vermək üçün günbəz var.Məscidin sahəsi 140 kv.metr,tutumu 140 və
20.04.2016-cı ildə dövlət qeydiyyatından keçmişdir. Şəkil.Vizəzəmin kənd məscidi.
96.Vov kənd məscidi.Vov kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidirvə Lerik rayonunun Vov kəndi
ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi 48 kv.metr,tutumu 48 nəfər və dini icması yoxdur.Vov
məscidi düzbucaqlı formada olmaqla yeni tikilmiş məscidlərdən sayılır.Məscid,hündürlüyü 50
sm olan səki üzərində yerləşir,məsscidin divarları mişar daşları ilə yerli ustalar tərəfindən
hörülmüşdür.Vov məscidinin ön tərəfdən eyni ölçüdə 5 ədəd,yan tərəflərində də bir cüt
pəncərəsi var ki,onların da üst hissəsi tağvaridir.Məscidin ön tərəfdən iki giriş qapısı
var.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialından olmaqla yerli ustalar tərəfindən
hörülmüşdür.Məscidin damı dəmir təbəqə ilə örtülmüş və damında azan vermək üçün günbəz
var.
97.Zenoni kənd məscidi.Zenoni kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Zenoni kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1973cü ildə kənd sakinlərinin şəxsi vəsaiti hesabına
tikilmişdir.Zenoni məscidi düzbucaqlı formada
olmaqla
yeni
tikilmiş
məscidlərdən
sayılır.Məscid,hündürlüyü 50 sm olan səki
üzərində yerləşir,məsscidin divarları mişar
daşları
ilə
yerli
ustalar
tərəfindən
hörülmüşdür.Zenoni məscidinin ön tərəfdən
eyni ölçüdə 5 ədəd,yan tərəflərində də bir cüt
pəncərəsi var ki,onların
da üst hissəsi
tağvaridir.Məscidin ön tərəfdən iki giriş qapısı var.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
materialından olmaqla yerli ustalar tərəfindən hörülmüşdür.Məscidin damı dəmir təbəqə ilə
örtülmüş və damında azan vermək üçün günbəz var.Məscidin sahəsi 100 kv.metr,tutumu 90
nəfər və dini icması yoxdur. Şəkil.Zenoni kənd məscidi.
98.Zəriküməco kənd məscidi.Zəriküməco kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Zenoni
kəndi ərazisində
yerləşir.Zəriküməco kənd məscidi düzbucaqlı
formada olmaqla çpox köhnə qurululşa
malikdir.Məscid,hündürlüyü 20 sm olan səki
üzərində
yeləşir
,məscidin
döşəməsi
topaq,tavanı isə taxta materialındandır.Məscidin
divarları
ağ
rəngli
əhənglə
süvanmışdır.Zəriküməco kənd məscidinin ön
tərəfində eyni ölçüdə iki ədəd taxta pəncərə və
iki ədəd taxta qapısı,yan tərəflrəində də bir cüt
eyni ölçüdə taxta pəncərə var.Məscidin giriş hissəini yağışdan qorumaq üçün dörd ədəd taxta
dirəklər üzərində dam artırılmışdır.Məscidin damı şifer materialı ilə örtülmüş və damda azan
vermək üçün kvadrat azanverən yer var.Məscidin sahəsi 80 kv.metr,tutumu 80 nəfər və dini
icması yoxdur.Şəkil.Zərikuməco kənd məscidi.
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99.Zardəbərə kənd məscidi.Zardəbərə kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Zardəbərə kəndi ərazisində yerləşir.
Vizəzəmin məscidi düzbucaqlı formada
olmaqla
yeni
tikilmiş
məscidlərdən
sayılır.Məscid,hündürlüyü 50 sm olan səki
üzərində yerləşir,məsscidin divarları mişar
daşları
ilə
yerli
ustalar
tərəfindən
hörülmüşdür.Vizəzəmin məscidinin ön tərəfdən
eyni ölçüdə 5 ədəd,yan tərəflərində də bir cüt
pəncərəsi var ki,onların
da üst hissəsi
tağvaridir.Məscidin ön tərəfdən iki giriş qapısı
var.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
materialından olmaqla yerli ustalar tərəfindən hörülmüşdür.Məscidin damı dəmir təbəqə ilə
örtülmüş və damında azan vermək üçün günbəz varMəscidin sahəsi 98 kv.metr,tutumu 90 nəfər
və dini icması yoxdur. Şəkil.Zardəbərə kənd məscidi.

100.Züvüc kənd məscidi.Züvüc kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Züvüc kəndi ərazisində yerləşir.Züvüc məscidi
düzbucaqlı formada olmaqla yeni tikilmiş
məscidlərdən sayılır.Məscid,hündürlüyü 50 sm
olan səki üzərində yerləşir,məscidin divarları
mişar daşları ilə yerli ustalar tərəfindən
hörülmüşdür.Züvüc məscidinin ön tərəfdən
eyni ölçüdə 5 ədəd,yan tərəflərində də bir cüt
pəncərəsi var ki,onların
da üst hissəsi
tağvaridir.Məscidin ön tərəfdən iki giriş qapısı
var.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
materialından olmaqla yerli ustalar tərəfindən hörülmüşdür.Məscidin damı dəmir təbəqə ilə
örtülmüş və damında azan vermək üçün günbəz varMəscidin sahəsi 90 kv.metr,tutumu 90 nəfər
və 30.06.2017-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçmişdir. Şəkil.Züvüc kənd məscidi.
101.Zardoni kənd məscidi.Zardoni
kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik
rayonunun Zardoni kəndi ərazisində yerləşir.
Zardoni məscidi düzbucaqlı formada olmaqla
yeni
tikilmiş
məscidlərdən
sayılır.Məscid,hündürlüyü 50 sm olan səki
üzərində yerləşir,məsscidin divarları mişar
daşları
ilə
yerli
ustalar
tərəfindən
hörülmüşdür.Zardoni məscidinin ön tərəfdən
eyni ölçüdə 5 ədəd,yan tərəflərində də bir cüt
pəncərəsi var ki,onların
da üst hissəsi
tağvaridir.Məscidin ön tərəfdən iki giriş qapısı
var.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
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materialından olmaqla yerli ustalar tərəfindən hörülmüşdür.Məscidin damı dəmir təbəqə ilə
örtülmüş və damında azan vermək üçün günbəz varMəscidin sahəsi 40 kv.metr,tutumu 40 nəfər
və dini icması yoxdur. Şəkil.Zardoni kənd məscidi.
102.Zövnə kənd məscidi.Zövnə kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Lerik rayonunun
Zövnə kəndi ərazisində yerləşir.Zövnə məscidi
düzbucaqlı formada olmaqla yeni tikilmiş
məscidlərdən sayılır.Məscid,hündürlüyü 50 sm
olan səki üzərində yerləşir,məsscidin divarları
mişar daşları ilə yerli ustalar tərəfindən
hörülmüşdür.Zövnə məscidinin ön tərəfdən
eyni ölçüdə 5 ədəd,yan tərəflərində də bir cüt
pəncərəsi var ki,onların
da üst hissəsi
tağvaridir.Məscidin ön tərəfdən iki giriş qapısı
var.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
materialından olmaqla yerli ustalar tərəfindən hörülmüşdür.Məscidin damı dəmir təbəqə ilə
örtülmüş və damında azan vermək üçün günbəz varMəscidin sahəsi 100 kv.metr,tutumu 100
nəfər və 28.07.2017- ci ildə dövlət qeydiyyatından keçmişdir.Şəkil.Zövnə kənd məscidi.
15.Abidələr.Heykəllər və Fiqurlar(80 ədəd)
1.Böyük Vətən muharibəsində həlak olmuş həmvətənlərimizin xatirə abidəsi.Xatirə abidəsi
Bağ-park,monumental və xatirə abidələrinə daxildir.Bu abidə Lerik şəhərinin Nərimanov
küçəsi,1 –də yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5672,sistem kodu isə AJA005474-dür.
2.Daş qoş fiquru(Rəzgöv kəndi).Daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidəsidir.Bu daş qoç fiquru Lerik rayonunun Rəzqov kəndinin Bəhri Siyab türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6180,sistem kodu isə AJA005982-dir.
3.Daş qoş fiquru(Rəzgöv kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidəsidir.Daş
qoç fiquru Lerik rayonunun Rəzqov kəndinin Bəhri Siyab türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6181,sistem kodu isə AJA005983-dür.
4.Daş qoş fiquru(Ker kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidəsidir.Adaş qoç fiqurunun tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç fiquru Lerik rayonunun
Ker kəndinin Şeyx Cənnət türbəsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6182,sistem kodu isə
AJA005984-dür.
5.Daş qoş fiquru(Ker kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidəsidir.Daş qoç fiqurunun tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç fiquru Lerik rayonunun
Ker kəndinin Şeyx Cənnət türbəsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6183,sistem kodu isə
AJA005985-dür.
6.Daş qoş fiquru(Ker kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidəsidir.Daş qoç fiqu-runun tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Daş qoç fiquru Lerik rayonunun Ker
kəndinin Şeyx Cənnət türbəsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6184,sistem kodu isə
AJA005986-dür.
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7.Daş qoş fiquru(Ker kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidəsidir.Daş qoç fiqurunun tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç fiquru Lerik rayonunun
Ker kəndinin Şeyx Cənnət türbəsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6185,sistem kodu isə
AJA005987-dür.
8.Daş qoş fiquru(Cəngəmiran kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsidir.Daş qoç fiqurunun tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç fiquru
Lerik
rayonunun
Cəngəmiran
kəndindən
1km
aralı,Xəlifə
Zəkəriyyə
qəbiristanlığındadır.Abidənin invertar nömrəsi 6186,sistem kodu isə AJA005988-dür.
9.Daş qoş fiquru(Cəngəmiran kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsidir.Daş qoç fiqurunun tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç fiquru
Lerik
rayonunun
Cəngəmiran
kəndindən
1km
aralı,Xəlifə
Zəkəriyyə
qəbiristanlığındadır.Abidənin invertar nömrəsi 6187,sistem kodu isə AJA005989-dür.
10.Daş qoş fiquru(Cəngəmiran kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsidir.Daş qoç fiqurunun tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç fiquru
Lerik
rayonunun
Cəngəmiran
kəndindən
1km
aralı,Xəlifə
Zəkəriyyə
qəbiristanlığındadır.Abidənin invertar nömrəsi 6188,sistem kodu isə AJA005990-dır.
11.Daş qoş fiquru(Cəngəmiran kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsidir.Daş qoç fiqurunun tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç fiquru
Lerik
rayonunun
Cəngəmiran
kəndindən
1km
aralı,Xəlifə
Zəkəriyyə
qəbiristanlığındadır.Abidənin invertar nömrəsi 6189,sistem kodu isə AJA005991-dir.
12.Daş qoş fiquru(Cəngəmiran kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daşheykəltəraşlıq abidəsidir.Daş qoç fiqurunun tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Daş qoç fiquru Lerik
rayonunun Cəngəmiran kəndindən 1km aralı,Xəlifə Zəkəriyyə qəbiristanlığındadır.Abidənin
invertar nömrəsi 6190,sistem kodu isə AJA005992-dir.
13.Zəkəriyyə sənduqəsi(Cəngəmiran kəndi).Cəngəmiran Sənduqəsi Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Sənduqə Lerik rayonunun Cəngəmiran kəndindən,1km aralıda,Xəlifə
Zəkəriyyə qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 6191,sistem kodu isə
AJA005993-dür.
14.İnsan başının daş heykəli(Cəngəmiran kəndi).Bu İnsan başının daş heykəli yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraş-lıq abidəsidir.İnsan başının daş heykəli Lerik rayonunun Cəngəmiran
kəndindən 1km aralıda,Xəlifə Zəkəriyyə qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
6192,sistem kodu isə AJA005994-dür.
15.Daş qoç fiquru(Coni kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiqurunun tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç fiquru Lerik
rayonunun Coni kəndindəki Baba Həsən türbəsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
6193,sistem nömrəsi isə AJA005995-dir.
16.Daş qoç fiquru(Coni kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiqurunun tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç fiquru Lerik
rayonunun Coni kəndindəki Baba Həsən türbəsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
6194,sistem nömrəsi isə AJA005996-dir.
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17.Daş qoç fiquru(Coni kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiqurunun tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç fiquru Lerik
rayonunun Coni kəndindəki Baba Məhəmməd türbəsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
6195,sistem nömrəsi isə AJA005997-dir.
18.Daş qoç fiquru(Coni kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiqurunun tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç fiquru Lerik
rayonunun Coni kəndindəki Baba Məhəmməd türbəsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
6196,sistem nömrəsi isə AJA005998-dir.
19.Daş qoç fiquru(Mondigah kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Qoç fiqurunun tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç fiquru Lerik rayonunun Mondigah kəndindən 500 m cənubda,Baba İsa qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6197,sistem nömrəsi isə AJA005999-dir.
20.Daş qoç fiquru(Mondigah kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Qoç fiqurunun tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç
fiquru Lerik rayonunun Mondigah kəndindən 500 m cənub-da,Baba İsa qəbiristanlığında
yerləşir.yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6198,sistem nömrəsi isə AJA006000-dir.
21.Daş qoç fiquru(Mondigah kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxil-dir.Daş qoç fiqurunun tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç
fiquru Lerik rayonunun Mondigah kəndindən 500 m cənubda,Baba İsa qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin in-vertar nömrəsi 6199,sistem nömrəsi isə AJA006001-dir.
22.İnsan başlı daş heykəl(Mondigah kəndi).Bu İnsan başlı daş heykəl yerli əhəmiyyətli xalq
daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Daş heykəlin tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu daş qoç
fiquru Lerik rayonunun Mondigah kəndindən 500 m cənubda,Baba İsa qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6200,sistem nömrəsi isə AJA006002-dir.
23.Daş qoç fiquru(Nodə kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Bu daş qoç fiquru Lerik rayonunun Nodə kənd qəbiristanlığın-da
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6201,sistem nömrəsi isə AJA006003-dür.
24.Daş qoç fiquru(Nodə kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Bu daş qoç fiquru Lerik rayonunun Nodə kənd qəbiristanlığında
yerləşir..Abidənin invertar nömrəsi 6202,sistem nömrəsi isə AJA006004-dür.
25.Daş at fiquru(Nodə kəndi).Bu daş at fiquru yerli əhə-miyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Noda
daş at fiquru Lerik rayonunun Nodə kənd qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6203,sistem nömrəsi isə AJA006005-dür.
26.Daş qoç fiquru(Ordaxal kəndi).Bu daş at fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Lerik rayonunun Ordaxal kəndindən 1km aralı,Baba Peyda
türbəsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6204,sistem nömrəsi isə AJA006006-dür.
27.Daş qoç fiquru.Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə
daxildir.Daş qoç fiquru Lerik rayonunun Şonəçolə kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 6205,sistem nömrəsi isə AJA006007-dür.
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28.Daş qoyun fiquru(Şonəçolə kəndi).Bu daş qoyun fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Lerik rayonunun Şonəçolə kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6206,sistem kodu isə AJA006008-dir.
29.Daş qoç fiquru(Əliabad kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Lerik rayonunun Əliabad kəöndindən 2 km aralıda yerləşən
qədim qəbiristanlıq ərazisində yerləşir.Abidənininvertar nömrəsi 6207,sistem kodu isə
AJA006009-dur.
30.Daş qoç fiquru(Əliabad kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Lerik rayonunun Əliabad kəöndindən 2 km aralıda , qədim
qəbiristanlıq ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6208,sistem kodu isə AJA006010dur.
31.İnsan başının daş heykəli(Əliabad kəndi).İnsan başının daş heykəli yerli əhəmiyyətli xalq
daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Daş heykəli Lerik rayonunun Əliabad kəndindən 2 km
aralıda,qədim qəbiristanlıq ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6210,sistem kodu isə
AJA006012-dir.
32.Daş qoç fiquru(Nüvədi kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Nüvədi kəndindən 1km aralı,qəbiristanlıq
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6211,sistem kodu isə AJA006013-dür.
33.Daş qoç fiquru(Nüvədi kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Nüvədi kəndindən 1km aralı,qəbiristanlıq
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6212,sistem kodu isə AJA006014-dür.
34.Daş qoç fiquru(Nüvədi kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Nüvədi kəndindən 1km aralı,qəbiristanlıq
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6213,sistem kodu isə AJA006015-dür.
35.İnsan başının daş heykəli(Nüvədi kəndi).Bu daş heykəl yer-li əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Daş heykəl Lerik rayonunun Nüvədi kəndindən 1km
aralı,qəbiristanlıq ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6214,sistem kodu isə
AJA006016-dür.
36.Daş qoç fiquru(Soru kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fi-quru Lerik rayonunun Soru kənd qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 6215,sistem kodu isə AJA006017-dür.
37.Daş qoç fiquru(Vıstən kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Vıstən qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 6216,sistem kodu isə AJA006018-dür.
38.Daş qoç fiquru(Vıstən kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun
Vıstən kənd qəbiristanlığında
əyerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6217,sistem kodu isə AJA006019-dür.
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39.İnsan başının daş heykəli(Vıstən kəndi).Bu daş heykəl
yerli əhəmiyyətli xalq
daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.İnsan başının daş heykəli Lerik rayonunun Vıstən kənd
qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6218,sistem kodu isə AJA006020-dür.
40.İnsan başının daş heykəli(Vıstən kəndi).Bu daş heykəl yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.İnsan başının daş heykəli Lerik rayonunun Vıstən kənd
qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6219,sistem kodu isə AJA006021-dür.
41.Daş qoç fiquru(Cəmanşair kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun
Cəmanşair kənd qəbiristan-lığında
əyerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6220,sistem kodu isə AJA006022-dür.
42.Daş qoç fiquru(Əvilə kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Əvilə
kənd qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6221,sistem kodu isə AJA006023-dür.
43.Daş qoç fiquru(Bıləband kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Bılaband(Bilabənd) kəndindən 500 metr aralı,
kənd qəbiristanlığında əyerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6222,sistem kodu isə AJA006024dür.
44.Daş qoç fiquru(Andurmə kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Andurma kəndindəki,Baboyin türbəsi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6223,sistem kodu isə AJA006025-dür.
45.Daş qoç fiquru(Lərmərüd kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Lərmarud
kənd qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6224,sistem kodu isə AJA006026-dür.
46.Daş qoç fiquru(Lərmərüd kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Lərmarud
kənd qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6225,sistem kodu isə AJA006027-dür.
47.Daş qoç fiquru(Lərmərüd kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Lərmarud
kənd qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6226,sistem kodu isə AJA006028-dür.
48.Daş qoç fiquru(Lərmərüd kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Şingədülən
kənd qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6227,sistem kodu isə AJA006029-dür.
49.Daş qoç fiquru(Lərmərüd kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Lərmarud
kənd qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6228,sistem kodu isə AJA006030-dür.
50.Daş qoç fiquru(Şingədülən kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Şingədulan
kənd qəbiris-tanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6229,sistem kodu isə AJA006031-dür.
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51.Daş qoç fiquru(Şingədülən kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxil-dir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Şingədulan
kənd qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6230,sistem kodu isə AJA006032-dür.
52.Daş qoç fiquru(Məstyail kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Məstail kəndi,Piri bab türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6231,sistem kodu isə AJA006033-dür.
53.Daş qoç fiquru(Məstail kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Məstail kənd,Piri Baba türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6232,sistem kodu isə AJA006034-dür.
54.Daş qoç fiquru(Barzəvu).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Barzavu kəndindən 1km aralı,İmam türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6233,sistem kodu isə AJA006035-dür.
55.Daş qoç fiquru(Barzəvu kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Barzavu kəndindən 1km aralı,İmam türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6234,sistem kodu isə AJA006036-dür.
56.Daş qoç fiquru(Kekoni kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Kekoni
kəndindən 1km aralı,Piri Yusif
türbəsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6235,sistem kodu isə AJA006037-dür.
57.Daş qoç fiquru(Buruq kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Buruq
kənd qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6236,sistem kodu isə AJA006038-dir.
58.Daş qoç fiquru(Qişlaq kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Qişlaq kəndi,Şıx Saleh türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6237,sistem kodu isə AJA006039-dur.
59.Daş qoç fiquru(Qişlaq kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Qişlaq kəndi,Şıx Salehtürbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6238,sistem kodu isə AJA006040-dur.
60.Daş qoç fiquru(Qışlaq kəındi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Qişlaq kəndi,Şıx Saleh türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6239,sistem kodu isə AJA006041-dir.
61.Daş qoç fiquru(Qışlaq kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Qişlaq kəndi,Şıx Saleh türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6240,sistem kodu isə AJA006042-dir.
62.Daş qoç fiquru(Orand kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Orand kəndi,Kələ türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6241,sistem kodu isə AJA006043-dür.
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63.Daş qoç fiquru(Orand kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Orand kəndi,Kələ türbəsində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 6242,sistem kodu isə AJA006044-dür.
64.Daş qoç fiquru(Orand kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Orand kəndi,Kələ türbəsində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 6243,sistem kodu isə AJA006045-dür.
65.Daş qoç fiquru(Nürəvüd kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Nürəvud
kənd
qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6244,sistem kodu isə AJA006046-dür.
66.Daş qoç fiquru(Nürəvüd kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Nürəvud
kənd
qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6245,sistem kodu isə AJA006047-dir
67.Daş qoç fiquru(Nücü kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Nücü kənd qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 6246,sistem kodu isə AJA006048-dir.
68.Daş qoç fiquru(Nücü kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Nücü kənd qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 6247,sistem kodu isə AJA006049-dur.
69.Daş qoç fiquru(Ozobijon kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Ozobijon(Azərbaycan) kəndi,Çəkər türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6248,sistem kodu isə AJA006050-dir.
70.Daş qoç fiquru(Dəvardibi kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun
Dəvardibi kəndi,Çındır türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6249,sistem kodu isə AJA006051-dir.
71.Daş qoç fiquru(Dəvardibi kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun
Dəvardibi kəndi,Çındır türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6250,sistem kodu isə AJA006052-dir.
72.Daş qoç fiquru(Xanəgah kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Xanəgah kəndi,Hacı Seyid türbəsində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6251,sistem kodu isə AJA006053-dür.
73.İnsan başının daş heykəli(Xanəgah kəndi). Bu daş hey-kəl yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.İnsan başının daş heykəli Lerik rayonunun Xanəgah kəndi ,
Hacı Seyid türbəsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6252,sistem kodu isə AJA006054-dür.
74.İnsan başının daş heykəil(Xanəgah kəndi).Bu daş heykəl yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Daş heykəl Lerik rayonunun Xanəgah kəndi,Hacı Seyid
türbəsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6253,sistem kodu isə AJA006055-dir.
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75.İnsan başının daş heykəli.(Kaqoy kəndi).Bu daş heykəl yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Daş heykəl Lerik rayonunun Kaqoy kənd qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6254,sistem kodu isə AJA006056-dır.
76.İnsan başlı daş heykəli(Perzaəküjə kəndi).Bu daş heykəli yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Daş heykəl Lerik rayonunun Perzəkujə(Pirzəkücə) kənd
qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6255,sistem kodu isə AJA006057-dır.
77.İnsan başlı daş heykəli(Perzəküjə kəndi).Bu daş heykəli yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Daş heykəl Lerik rayonunun Perzəkujə(Pirzəkücə) kənd
qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6256,sistem kodu isə AJA006058-dır.
78.Daş qoç fiquru(Durqan kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Qoç fiquru Lerik rayonunun Durqan kənd qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6257,sistem kodu isə AJA006059-dur.
80.İnsan başının daş heykəli(Əliabad kəndi).İnsan başının daş heykəli yerli əhəmiyyətli xalq
hdaş-heykəltəraşlıq abidələ-rinə daxildir.Daş heykəli Lerik rayonunun Əliabad –kəndindən 2 km
aralıda,qədim qəbiristanlıq əerazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6209,sistem kodu isə
AJA006011-dir
16.Körpülər
Lerik rayonu dağlıq ərazi olduğundan dağ
silsilələri arasından böyüklü-küçüklü yoxuş və
enişlər vardır.Bu enişlərin arasında kiçik
həcimli çaylar axmaqdadır.Yadyda bu kiçik
çayların suyu az olsa da qış aylarında yağan sel
sularının
nəticəsində
çaylıarın
suyu
məcrasından
çıxır
və
ətraf
yerləri
dağıdır.Lerikin ən böyük çayı Ləkərçaydır
ki,Talış dağlarınında olan ərtimaəyən qar
sularından əmələ gələrək mənsbi olan Xəzər
dənizinə qədər axır.Bu səbəbdən də Lerik ərazisində olan kəndlərin qismi çayın o üzündə qalır.Bu çayların bu tayına keçmək üçün hələ sovet
dövründən də əvvəlki dövrlərdən başlayarq daş körpülər salınmışdır.Belə körpülərdən biri də
Nisli körpüsüdür.Nıslli körpüsü hündür bir yerdə yerləşir və əsasən daşlardan tikilmişdir.Bu
körpü vasitəsi ilə yerli əhali rayon mərkəzinə və oradan da Lənkərana gəlir.Bu körpü günümüzə
qədər öz möhkəmliyni saxlamaqdadır.Şəkil.Nisli körpüsü.
17.Lerik uzunömülülər diyarıdır
Lerik rayonu öz təbii mənzərələri,havası,təbiəti,çayları düzənlikləri,meşələri,bulaqları və
istirahət məkanları ilə dünyada məşhurdur.Beləki.öz torpağının təmiz çeşmələrinin suyundan
içib,təbii meyvələri ilə qidalanan Lerik sakinləri öz uzunömürlülüyü ilə dünyada məşhhur
olmuşlar.Belə şəxslərdən biri də,rayonun Barzavu kənd sakini Şirəli Fərzəli oğlu Müslümov
olmuşdur.O,1805-ci il,martın 26-da(bəzi mənbələrdə sentyabırın 2-də) Lerikin Barzavu
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kəndində anadan olmuş və bu kənddə yaşayaraq uzun bir həyat yolu keçmişdir.Şirəli kişinin bu
qədərə yaşamasında Lerikin öz təmiz havası və təmiz sulu çeşmələri mühüm rol oynamışdır.Onun üç həyat yoldaşı olmuşdur,lakin ilk iki həyat yoldaşı haqda məlumat yoxdur.Şirəli
Müslümovun sonuncu həyat yoldaşının adı Xatın xanım olmuşdur.Şirəli babanın bu üç
evliliyindən 23 övladı olmuşdur.Beləki,1966-cı ildə Azərbaycan Kinostudiyası tərəfindən onun
haqqında “Şirəli dağdan endi” adlı səndli film çəkilmişdir.Onun qızının 136 yaşı olmuşdur və
Şirəli baba öz uzunömürlülüyünə görə Ginnesin rekordlar kitabına düşmüşdür.Onun yaşını
təsdiqləyən yeganə sənəd pasportu olub.Doğum haqqında şəhadətnaməsi və ya onu əvəz edən
hər hansı sənəd olmadı-ğından,onun yaşı şübhə doğurur.Şirəli Müslümov haqqında yayımlanan
məlumzatlar SSRİ dövrünə təsadüf etdiyindən,1800-cü illərdə əhalinin siyahıyaalınması,doğum
tarixlərinin düzgün qeyd olunması və digər aidiyyəti məsələlərin səhv olmaq ehtimalı da
mövcuddur.Fransız tarixçisi və sosioloqu Moşep Ud Tovem keçən əsrin 60-cı illərində çap
olunmuş özünün “Qafqaz xalqları və onların mədəniyyəti” əsərində Azərbaycana da xüsusi
yer ayırmışdır.Həmin əsərdə 1800-ci ildə əhalinin ,əsasən də,siyahıya alınması yaş və doğum
məsələlərinə aid olan bölməsində,Lerik (Züvand-1930) camaatının düzgün siyahıya alınmasının
həmin dövrdə qeyri-mümkün olmasını,yerləşdiyi çətin dağlıq şəraitinin,cənub mərkəzi ilə
əlaqələrin və.s olmamasını yazmışdır.Sosioloq Şirəli Mülümovun doğum tarixinin düzgün
olmamasını göstərməklə,100 ilə yaxın yaşamasını ,ölüm tarixinin isə 1973-cü ilə təsadüf
etdiyini də qeyd etmişdir.Uzun bir zaman yaşayan Şirəli Müslümov 1973-cü ildə ağ ciyər
iltihabından vəfat etmişdir.Şirəli Müs-lümovdan başqa Lerik rayonunda yaşayan uzunömürlülər
aşağıdakılardır.
1.Mahmud Eyvazov – 150 yaş.
2.Məcid Ağayev – 145 yaş.
3.Qızıl Quliyeva – 120 yaş.4.Məhbubə Fətullayeva – 113 yaş.
Hazırda rayonun Bıləband kəndində bəzi uzunömürlülər var ki,bu günədək yaşayırlar.Onlar
aşağıdakılardır.
1.Əbdül Alişan oğlu Heydərov – 130 yaş.(1874-1995).
2.Canəli və Əli Heydərovlar – hər ikisi 1898-ci il təvəllüdlüdürlər.
3.Nənni Məmmədova – 1910-cu ildə anadan olub və hal-hazırda sağdır.Lerikin Mistan kəndində
də uzunömülü sakinlər yaşamışlar və onlar aşağıdakılardır.
1.Hüseyn Əli Məmməd oğlu – 139 yaş.
2.Səxan Məmmədhüseyn oğlu – 130 yaş.
3.Hacı Məmməd Əli Nəği oğlu – 130 yaş.

Şəkil.168 yaşlı Şirəli Fərzəli oğlu Müslümov.Şəkil.Əbdül Alişan oğlu Heydərov.(1874-1995-ci
illər) 121 yaşlı.
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FƏSİL IV - YARDIMLI RAYONU

Yardımlı rayonu – 1930-cu ildə təşkil edilmişdir.2008-ci
ildən şəhər statusu verilmişdir.
Ölkə :
Status:
Daxildir:

Azərbaycaqn
Rayon
Lənkəran iqtisadi rayonu

Tərkibinə daxildir:

88

Rayon əhalisi:

62 387 (2014)

Şəhər əhalisi:

6800 nəfər (2012)

Əhali sıxlığı
Sahəsi:
Nəqliyyat kodu
Telefon kodu:
Poçt indeksi:
Saat qurşağı:
Hündürlüyü:

667.2 km²
994 25
AZ 6500
UTC+04:00
1.068+1 metr

[yardimli-ih.gov.az Rəsmi sayt]

Y

ardımlı rayonu — Azərbaycan Respublikasında inzibati – ərazi vahidi. İnzibati
mərkəzi Yardımlışəhəridir. 8 avqust 1930-cu ildə Vərgədüz rayonu (rus. Вергядузский
район) adı ilə təşkil edilib.3.(Bax- Районы Азербайджанской ССР. — Ярдымлинский
район, стр. 139. // Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР. "Азербайжанская ССР,Административно-территориальное деление на 1 января 1961-го
года".Баку: Азербайджанское государственное издательство "Азернешр", 1961, 278 стр)
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Azərbaycanda şəhər,Yardımlı rayonunun inzibati mərkəzi.1963-cü ildə şəhər tipli qəsəbə(Bax-ASE, V cild,Bakı,1981, səh. 80).2008-ci ildə isə şəhər statusu almışdır.13 iyun 2008-ci ildə
Yardımlı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Daşkənd,Əsədabad və Ünəş kəndləri Yardımlı
qəsəbəsi ilə birləşdirilmiş,həmin kəndlər Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin və
inzibati ərazi dairələrinin dövlət reyestrindən çıxarılmış,Yardımlı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi
tərkibindəki Yardımlı qəsəbəsinə şəhər statusu verilmiş,Yardımlı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi
Yardımlı şəhər inzibati ərazi dairəsi adlandırılmışdır(Bax:Azərbaycan Respublikasının Yardımlı
rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu. İlham Əliyev,Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Bakı şəhəri,13
iyun 2008-ci il, № 646-IIIQ).Şəhər Masallı dəmiryolu stansiyasından 54 km,Bakıdan 304 km
aralıdır(Bax: Президиум Верховного Совета Азер-байджанского ССР. "Азербайджанская
ССР,Административно-территориальное деление на 1 января 1961-го года".
Азербайджанское государственное издательство, Баку, 1961,стр. 139) Rayonun təşkili
tarixinədək bu ərazi inzibati cəhətdən Lənkəran dairəsinə daxil idi.Təşkil edildiyi tarixdə inzibati
mərkəzi Yardımlı kəndi idi,1 noyabr 1931-ci il tarixinə 900 km² olan rayon ərazisində 97 kənddə
1 yanvar 1930-cu il tarixinə olan cari hesablamalara əsasən 20.651 nəfər əhali
yaşayırdı4.(Bax. Перечень административно-территориальных единиц союза ССР (в
алфавитном порядке). — Азербайджанская ССР, стр. 226-227. // Администра-тивнотерриториальное деление союза ССР: Районы и города СССР.Авторы: Центральный
Исполнительный Комитет Союза ССР,Всероссийский центральный исполнительный
комитет.Москва: Издательство "Власть Советов" при Президиуме ВЦИК,1931,311 стр)
1938-ci ildə rayon,inzibati mərkəzinin adına uyğun olaraq Yardımlı rayonu adlandırıldı.
Yardımlı şəhəri.Azərbaycanda şəhər,Yardımlı rayonunun inzibati mərkəzi.1963-cü ildən şəhər
tipli qəsəbə(Bax.ASE.V cild,Bakı,1981,səh.80.),2008-ci ildən isə şəhər statusu almışdır.13 iyun
2008-ci ildə Yardımlı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Daşkənd,Əsədabad və Ünəş
kəndləri Yardımlı qəsəbəsi ilə birləşdirilmiş,həmin kəndlər Azərbaycan Respublikasının ərazi
vahidlərinin və inzibati ərazi dairələrinin Dövlət reysterindən çıxarılmış,Yardımlı qəsəbə
inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Yardımlı qəsəbəsinə şəhər statusu verilmiş,Yardımlı qəsəbə
inzibati
ərazi dairəsi
Yardımlı şəhər ərazi dairəsi adlandırılmışdır.2.(bax-Azərbaycan
Respublikasıının Yardımlı rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklərin edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu .İlham Əliyev,Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti.Bakı şəhəri,13 iyun 2008-ci il,nömrə 646-IIIQ)Yardımlı şəhəri bakıdan Masallı
dəmiryol stansiyasından 54,bakıdan 304 km aralıdır.3(Президиум Верховного Совета
Азербайджанского ССР,»Азербайджанская ССР,Административно-территориальное
деление
на
1
января
1961-го
года».Азербайджанское
госсударственное
издательство,Баку,1961,стр.139)

E

timologiya.Budaq Budaqovun fikrinə görə Yardımlı toponimi etnonim olub VIII əsrin
sonlarından Ural-Volqa çayları arasında yaşamış peçeneqlərin qədim mənbələrdə
erdimerdem kimi qeyd olunmuş tayfasının adından və mənsubiyyət bildirən -li
şəkilçisindən ibarətdir.XII-XIII əsrlərdə Şimali Qafqazdan qıpçaqların Azərbaycana gəlişində
peçeneqlər də iştirak etmişlər.Tədqiqatçıların ehtimalına görə,erdem tayfası da peçeneqlərlə
Azərbaycana bu vaxt gəlmişlər.Toponimi müxtəlif cür izah edirlər. Bir ehtimala görə, “yardım”
sözündən yaranıb.Xalqın, ulusun bir hissəsi kimi izah olunur. “Ərdəbil” adının kökünün də
“yardam” olduğunu söyləyirlər.İkinci fərziyyəyə görə “ertim” adından törəyib.Tarixçi
Q.Qeybullayev bu toponimi peçeneq tayfalarının adı ilə bağlayır. “Ertim” peçeneq tayfalarından
birinin adıdır.Əski türkcədə ərdəmli, cəngavər mənalarında yozulur. 1924 – cü ildə arxeoloq
İ.Əzimbəyov toponimi türkcə “yardım edənlər” anlamında izah edib.Xalq deyimlərinin birində
Əli adlı alicənab şəxsin bura gəlib çox çətin dağlıq şəraitində yaşayan adamlara köməklik
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göstərdiyinə, çoxlu su dəyirmanı düzəltdirdiyinə görə bu nəcib insanlar onun müvəqqəti yaşayış
məkanına Yardım Əli deyiblər.
oğrafiya.Yardımlı rayonu 39°–38° dərəcə şimal en dairəsində, 48°–49° dərəcə şərq
uzunluq dairəsində, Azərbaycanın cənub–şərq hissəsində, dağlıq ərazidə
yerləşir.Yardımlı rayonu İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublika-sının Lerik,
Masallı və Cəlilabad rayonları ilə həmsərhəddir.Cənubdan Lerik rayonu ilə sərhədinin uzunluğu
40 km, şərqdən Masallı rayonu ilə 11 km, şimali–şərqdən Cəlilabad rayonu ilə isə 20 km–
dir.Şimal və qərbdən qonşu İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədinin uzunluğu 96 km–dir.
(Bax-Yardımlı rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmi veb-saytında rayonun coğrafi mövqeyihaqqında
məlumatlar – yoxlanılıb: 21.12.2014).Yardımlı rayonu 66.720 ha torpaq sahəsini əhatə
edir.Ərazisinin 20.536 hektarı meşəlikdir.Torpaq zonaları dağ–çəmən torpaqlarından, dağ meşə
qonur torpaqlarından, qəhvəyi dağ–meşə torpaqlarından ibarətdir. Torpaqların mexaniki tərkibi
gillicə,orta gillicə,ağır gillicədir.Rayonun ən böyük çayı Viləş çayıdır.Viləş çayının qolları–
Allar,Peştəsər,Solqard və Vəlişli çaylarıdır.Rayon ərazisi Talış sıra dağları (rayondakı ən hündür
zirvəsi Şahnişinidir,onun hündürlüyü 2490 m–dir),Peştəsər sıra dağları (rayondakı ən hündür
zirvəsi Peştəsərdir,onun hündürlüyü 2244 m–dir), Buravar sıra dağları ilə əhatələnir.İqlimi və
orta illik tempetaturu; İqlim–isti, normal nəmli, yumşaq qış, isti yay.Orta illik temperaturu +11,9
dərəcə C, yağıntının miqdarı – 586 mm, külək qərb–cənub, orta surəti – 1.6 m/san–dir, qrunt
sularının dərinliyi – 4,5 metr,seysmik dərəcəsi – 7 baldır.Meşələrdə qiymətli ağaclar–
fısdıq,vələs,
palıd,
nəhəng
ağ-caqayın,
dəmrağac,kol
cinslərindən
qaragilə,itburnu,əzgil,quşarmudu
və
s.
ağac
növləri
vardır.Meşələrdə
canavar,donuz,çaqqal,tülkü,dələ,porsuq kimi vəhşi heyvanlarla yanaşı,çöl pişiyi və vaşaqa da
rast gəlinir.

C

Coğrafiyası.Yardımlı rayonu 39°–38° dərəcə şimal en dairəsində,48°–49° dərəcə şərq uzunluq
dairəsində, Azərbay-canın cənub–şərq hissəsində, dağlıq ərazidə yerləşir.Yardımlı rayonu İran
İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikasının Lerik,Masallı və Cəlilabad rayonları ilə
həmsərhəddir.Cənubdan Lerik rayonu ilə sərhədinin uzunluğu 40 km,şərqdən Masallı rayonu ilə
11 km, şimali–şərq-dən Cəlilabad rayonu ilə isə 20 km–dir.Şimal və qərbdən qonşu İran İslam
Respublikası ilə dövlət sərhədinin uzunluğu 96 km–dir.Rayonun ən böyük çayı Viləş çayıdır.
Viləş çayının qolları–Allar, Peştəsər, Solqard və Vəlişli çaylarıdır.Rayon ərazisi Talış sıra
dağları (rayondakı ən hündür zirvəsi Şahnişinidir,onun hündürlüyü 2490 m–dir),Peştəsər sıra
dağları (rayondakı ən hündür zirvəsi Peştəsərdir,onun hündürlüyü 2244 m–dir),Buravar sıra
dağları ilə əhatələnir.
İnzibati bölgü.Rayon 30 inzibati ərazi vahidindən,30 bələdiyyədən,88 yaşayış məntəqəsindən,o
cümlədən 1 şəhər və 87 kənddən ibarətdir.
Əhali.6.(Bax-Azərbaycan əhalisinin siyahıyaalınması (1999) və Azərbaycan əhalisinin
siyahıyaalınması (2009)
AzStat-ın 1 yanvar 2014-cü il tarixinə olan rəsmi məlumata əsasən rayonda 62.387 nəfər əhali
yaşayır(Bax- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi: Yardımlı rayonu(yenilənmə: 1 yanvar, 2014-cü il) — yoxlanılıb: 28.12.2014)
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Aqşin Mistanlı

Etnik tərkibi.
15-22 yanvar, 17-24 yanvar,
12-19 yanvar,
[7]
[8]
1970-ci il sa.
1979-cu il sa.
1989-cu il sa.

27 yanvar-3
fevral, 1999-cu
il sa.[9]

13-22 aprel,
2009-cu yıl
sa.[6][10]

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

cəmi

27
705

100.00

34
026

100.00

39
932[11]

100.00

49
039

100.00

58
073

100.00

Azərbaycanlı

27
247

98.35

33
397

98.15

49
001

99.92

58
067

99.99

rus

323

1.17

390

1.15

24

0.05

3

0.01

ukraynalı

67

0.24

131

0.38

10

0.02

...

...

tatar

6

0.02

8

0.02

1

0.00

...

...

ləzgi

6

0.02

24

0.07

...

...

...

...

erməni

23

0.08

17

0.05

...

...

...

...

avar

...

...

5

0.01

...

...

...

...

gürcü

8

0.03

5

0.01

...

...

...

...

yəhudi

6

0.02

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

49

0.14

3

0.01

3

0.01

Etnik
qrup

dağ yəhudisi 1
tat

1

digər

17

0.01
0.06

7(Bax. Ethno-Caucasus,Этнодемография Кавказа: Население Ярдымлинского района (по
переписи 1970 года) Распределение русских и украинцев по административнотерриториальным единицам Азербайджанской ССР (по переписи 1970 года,без Нагорно
Карабахской АО) Распределение евреев и горских евреев по административнотерриториальным единицам Азербайджанской ССР (по переписи 1970 года,без НагорноКарабахской АО)
8.(Bax-↑ Ethno-Caucasus,Этнодемография Кавказа:Население Ярдымлинского района (по
переписи 1979 года) + Распределение русских и украинцев по административнотерриториальным единицам Азербайджанской ССР (по переписи 1979 года,без НагорноКарабахской АО)
Təhsil.Rayonda 80 ümumtəhsil məktəbi,o cümlədən 46 tam orta, 18 ümumi orta, 16 ibtidai
məktəbləri və 1 texniki peşə məktəbi fəaliyyət göstərir.Əlavə olaraq rayonda S.İbişov adına
Yardımlı peşə məktəbi fəlaiyyət göstərir.Bu məktəbdə 6 qrupda (Elektrik-qaz qaynaqçısı, geniş
profilli traktorist-maşinist, kəndin elektrikləşməsi və rabitə üzrə elektrik mantyoru,avtomobil və
kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqların təmiri üzrə çilingər,heyvandarlıq kompleksi üçün ferma
operatoru və arıçılıq peşəsi) 160 şagirdin təhsili ilə 16 pedoqoji işçi işləyir.Yardımlı memarlıq və
arxeoloji abidələri.
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Yardımlı abidələrinin sxem cədvəli.
Abidənin adı

Horonu
qəbirləri
Nekropol

İnvertar Sistem kodu
№

Abidənin tipi

Ucaldılma
tarixi

Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

E.ə.II-e.ə.II
Hornu kəndi
əsrlər
Son tunc-ilk Bozayıran kəndi
dəmir dövrü
IX-X əsrlər
Bozayıran kəndi

küp 1179

AJA001201

1180

AJA001202

Yaşayış yeri

1181

AJA001203

Küp qəbirləri

1182

AJA001204

Çür-Çürə
yaşayış yeri
Avaraq yaşayış
yeri
Düzgünqala
yaşayış yeri
I və II Alar daş
qutu nekropolu
Gavurqəbri
nekropolu
Allar mağarası

1183

AJA001205

1184

AJA001206

1185

AJA001207

1186

AJA001208

1187

AJA001209

1188

AJA001210

Ağtorpaq
küp
qəbirləri
Əligüneyli küp
qəbirləri
Qalacıq yaşayış
yeri
Kənd
yeri
yaşayış yeri
Ayzov
küp
qəbirləri
nekropolu
Əliabbas
küp
qəbirləri
nekropolu
Kiçik
Rəzgə
yaşayış yeri
Bəddərə
daş
qutu nekropolu
Göyəmli
zəmi
yaşayış yeri
Qalacıq yaşayış
yeri
Gavurtürbə daş

1189

AJA001211

1190

AJA001212

1191

AJA001213

1192

AJA001214

1193

AJA001215

1194

AJA001216

Ölkə
əhəmiyyətli Antik dövr
arxeoloji abidə

1195

AJA001217

1196

AJA001218

1197

AJA001219

1198

AJA001220

1199

AJA001221

Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
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Ünvan

Antik dövr

Bozayıran kəndi

Antik dövr

Bozayıran kəndi

XIV-XVII
əsrlər
XIV-XVII
əsrlər
Son tunc-ilk
dəmir dövrü
Tunc dövrü

Daşkənd kəndi

Daş dövrü

Allar
kəndinin
yaxınlığında
Ənizə çayının sağ
sahilində
Porsova kəndi

E.ə.IV-II
sərlər
E.ə.IV-II
sərlər
X-XIII əsrlər

Daşkənd kəndi
Allar kəndi
Allar kəndi

Porsova kəndi

XII-XVI əsrlər Porsova kəndi
Antik dövr

E.ə.II-e.ə.II
əsrlər
Son tunc-ilk
dəmir dövrü
XII-XIII
əsrlər
XII-XIII
əsrlər
Son tunc-ilk

Ayzov-Hamar
kənd
yolu
üstündə
Sırıq kəndi
Sırıq kəndi
Kürəkçi kəndi
Məlikli kəndi
Məlikli kəndi
Horavar kəndi

Aqşin Mistanlı
qutu nekropolu
Gilar
küp 1200
qəbirləri
nekropolu
Şəfəqli
torpaq 1201
qəbirləri
nekropolu
Pani yaşayış yeri 1202

AJA001222

arxeoloji abidə
dəmir dövrü
Ölkə
əhəmiyyətli I-II əsrlər
arxeoloji abidə

AJA001223

Ölkə
əhəmiyyətli E.ə. I əsr-e.I Şəfəqli kəndi
arxeoloji abidə
əsri

AJA001224

Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Şəfəqli kəndi

IX-XVI əsrlər

Abdullian kəndi

Antik dövr

Abdullian kəndi

E.əVII əsrlər

Peştəsər kəndi

E.ə.II əsr

Dəlləkli kəndi

Qalatəpə yaşayış
yeri
Kür-Kürdağ daş
qutu nekropolu
Dəlləkli
küp
qəbirləri
nekropolu
Dilbər
torpaq
qəbirləri
nekropolu
Potavayır
yaşayış yeri
Digahlar yaşayış
yeri
Ögü kurqanları

1203

AJA001225

1204

AJA001226

1205

AJA001227

1206

AJA001228

Ölkə
əhəmiyyətli E.ə.I
arxeoloji abidə
əsri

1207

AJA001229

Antik dövr

Telavar kəndi

1208

AJA001230

IX-XIII əsrlər

Maşulçay kəndi

1209

AJA001231

Tunc dövrü

Ögü kəndi

Küp qəbirləri

1210

AJA001232

Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

E.V-IV əsrlər

Göl yeri kəndi

Türbə daş qutu
nekropolu
Arvana
kurqanları
Sərək
yaşayış
yeri
Kurqanlar

1211

AJA001233

Antik dövr

Arvana kəndi

1212

AJA001234

Tunc dövrü

Arvana kəndi

1213

AJA001235

1214

AJA001236

Daş
qutu 1215
nekropolu
Küp qəbirləri
1216

AJA001237

Küp qəbirləri

1216

AJA001239

Ovçutəpə yaşayış 1217
yeri
Peşəkarlar kəndi 1218

AJA001240

Sona ocağı daş 1219
qutu nekropolu
Təpələr yaşayış
1220
yeri

AJA001242

Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

AJA001238

AJA001241

AJA001243
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əsr-e.I Telavar kəndi

XII-XVI əsrlər Arvana kəndi
Tunc dövrü

Osnəkəran kəndi

E.ə.VII əsrlər

Morandağ kəndi

E.ə.II-e.ə.II
əsrlər
E.ə.II-e.ə.II
əsrlər
IX-XIII əsrlər

Nisəqala kəndi

E.ə.II-e.ə.II
əsrlər
Antik dövrü

Şıxlar kəndi

Antik dövr

Əngəvül kəndi

Nisəqala kəndi
Soxulcan kəndi

Dağdüzü kəndi
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Yaşayış yeri

1221

AJA001244

Daş-qutu
nekropolu
Xanoba
küp
qəbirləri
Xonabaxışlar
torpaq qəbilrəri
Yaşayış yeri

1222

AJA001245

1223

AJA001246

1224

AJA001247

1245

AJA001247

“Göz
narı” 4468
bulağı
Sarı bulaq
4469

AJA004270

Buzxana

4470

AJA004272

Türbə

4471

AJA004273

Güzgün qala

4472

AJA004274

Qiz qalası

4473

AJA004275

Baba
Pirəli 4474
türbəsi
Piracküs türbəsi 4475

AJA004276

Məscid

4476

AJA004278

Böyük
Vətən 5645
müharibəsində
həlak
olmuş
həmvətənlərimizi
n xatirə abidəsi
Qəbiristanlıq
5835

AJA005447

Gilar
qəbiristanlığı
Qəbiristanlıq

5836

AJA005638

5837

AJA005639

Gavurtəpə
yaşçayış yeri
Kervon yaşayış
yeri
Dizə dılə (Dizə
içi) yaşayış yeri
Yaşayış yeri

5838

AJA005640

5839

AJA005641

5840

AJA005642

5841

AJA005643

Yaşayış yeri

5842

AJA005644

AJA004271

AJA004277

AJA005637

Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə
əhəmiyyətli
“arxeoloji abidə
Yerli
əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
bağpark,Monumental və xatirə abidəsi

VII-IX,XVIXVII əsrlər
E.ə.V-I əsr

Yerli
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli
əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

XVIII əsr

Perimbel kəndi

XVIII əsr

Gilar kəndi

XVI-XVII
əsrlər
XIV-XVII
əsrlər
XIV-XVII
əsrlər
XIV-XVII
əsrlər
XIV-XVIII
əsrlər
XIV-XVII
əsrlər

Bozayıran kəndi
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Hamarkənd kəndi
Xanbulan kəndi

E.ə.II.əsrXanoba kəndi
e.ə.II əsrlər
E.ə.I əsr-e.ə.I Xanobaqışlaq
əsr
IX-XIII əsrlər Şiləvəngə kəndi
Perimbel kəndi
“Sarı
bulaq”
ərazisində
Ostayır kəndi
XIV əsr

Ərus kəndi
Yardımlı kəndi
Allar kəndi
ALLAr kəndi
Yolağac kəndi

XIX əsr

Malbinəsi kəndi
Yardımlı şəhəri

Horavar kəndi
Peştəsər kəndi
Ərus kəndi
Müşkireyin kəndi
Nisəqala kəndi
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Piraşka yaşayış 5844
yeri
Böyük
Vətən 5645
müharibəsində
həlak
olmuş
həmvətərimizin
xatirə abidəsi
Daş qoç fiquru
6132

AJA005645

Yerli
əhəmiyyətli XIV-XVII
arxeoloji abidə
əsrlər
Yerli
əhəmiyyətli
bağ-park,monumental xə xatirə abidəsi

Ostayır kəndi

AJA005934

Yerli
əhəmiyyətli Orta əsrlər
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi

6133

AJA005935

Yerli
əhəmiyyətli Orta əsrlər
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi

İnsan
başının 6134
daş heykəli

AJA005936

İnsan
başının 6135
daş heykəli

AJA005937

İnsan
başının 6136
daş heykəli

AJA005938

İnsan
başının 6137
daş heykəli

AJA005939

İnsan
başının 6138
daş heykəli

AJA005940

Dəvə
6139
fiqurlarından
karvan
daş
kmompleksi
Daş
qadın 6140
heykəli

AJA005941

Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi

Yardımlı qəsəbə
diyarşünaslıq və
tarix müzeyinin
yanı
Yardımlı qəsəbə
diyarşünaslıq və
tarix müzeyinin
yanı
Allar
kənd
qəbiristanlığı

Daş qoç fiquru

Daş
fiquru

qoyun 6141

AJA005943

İnsan başnın daş 6142
heykəli

AJA005944

Daş qoç fiquru

6143

AJA005945

Daş qoç fiquru

6144

AJA005946

AJA005447

AJA005942

Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
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Yardımlı şəhəri

Allar
kənd
qəbiristanlığı
Allar
kənd
qəbiristanlığı
Allar
kənd
qəbiristanlığı
Allar
kənd
qəbiristanlığı
Allar
kəndi,Ənbüs
ərazisi
Allar kəndi,
Sırabulaq ərazisi
Vərgədüz
kənd
qəbiristanlığı
Vərgədüz
kəndi,Mərzivar
ərazisi
Qaravar
kənd
qəbiristanlığı
Qaravar
kənd
qəbiristanlığı
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Daş qoç fiquru

6145

AJA005947

Daş qoç fiquru

6146

AJA005948

Daş qoç fiquru

6147

AJA005949

Daş
heykəli

insan 6148

AJA005950

Daş
heykəli

insan 6149

AJA005951

Daş qoç fiquru

6150

AJA005952

Daş qoç fiquru

6151

AJA005953

insan 6152

AJA005954

Daş
heykəli

Daş qoç fiquru

6153

AJA005955

Daş qoç fiquru

6154

AJA005956

Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli
əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi

M

Qaravar
kənd
qəbiristanlığı
Abasabad kənd
qəbiristanlığı
Abasabad kənd
qəbiristanlığı
Abasabad kənd
qəbiristanlığı
Abasabad kənd
qəbiristanlığı
Burzunbi
kənd
qəbiristanlığı
Bozayıran kənd
qəbiristanlığı
Bozayıran kənd
qəbiristanlığı
Qilar kəndi
Sırıq kəndinin
yaxınlığında

addi-mədəni irs.Yardımlının tarixi abidələri haqqında dəfələrlə yazmışıq.Rayonda,
demək olar ki,hər addımbaşı tarixin bütün dövrlərinə aid maddi-mədəniyyət
nümunələrinə rast gəlmək olar.Buraya hər gəlişimiz zamanı təsadüf nəticəsində yeni
abidələrin üzə çıxdığının şahidi oluruq.Sayı minlərlə olan abidələrin əksəriyyəti,təəssüf ki,
araşdırılmayıb.Bu səbəbdən də itib batıb.Burada elə abidələr var ki, hələ heç kəsə məlum
deyil.Bu mövzuda dəfələrlə yazsaq,əlaqədar qurumları xəbərdar etsək də,heç bir nəticəsi
olmayıb.Məsələn: Gilar kəndində qədim şəhər xarabalıqları, o cümlədən kurqanlar, katakomba
qəbirləri, tunel və digər abidələr, Abidinlidə “Əli bulağı“ adlanan ərazidə daşlar üzərində at və
insan ayaq izləri (rəvayətə görə,Həzrət Əli buradan öz qoşunları ilə keçib - Ə.Z.),Kürəkçidə
İmamzadə adlanan qədim ərazi (burada daş kitabələrin tapıldığı bildirilir - Ə.Z.),Perimbel qalası
deyilən ərazi və başqa maddi-mədəniyyət nümunələri ölkənin və rayonun tarixi abidələr
siyahısına salınmayıb.Gilar kəndindəki şəhər xarabalıqlarında evlərin divarları aydın bilinir və
təqribən 3 min il bundan əvvələ aid oduğu ehtimal edilir.Perimbel kəndi yaxınlığındakı qala
dağın təpəsində yerləşir.Kənardan baxanda təpənin əllə qurulduğunu aydın sezmək
mümkündür.Qalaya qalxmaq üçün iki tərəfdən qədim yollar da qalıb.Qalanın cənub hissəsi isə
daha maraqlıdır. Burada balaca bir yerdə bəlkə də minlərlə ilana rast gəlinir.Qış aylarında isə
həmin yerdən buğ çıxır.Yerli sakinlər bunu ilanlarla əlaqələndirsə də, əslində,bu,yeraltı təbii
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proseslərin nəticəsidir.Qalanın baş tərəfində isə yeraltı yolun olduğu bildirilir.Həmin əraziyə
baxış keçirdiyimiz zaman 3-4 metr uzunluğunda bir oyuğun şahidi olduq.Oyuq getdikcə
dərinləşir və daralır.Kənd sakinləri isə bildirirlər ki,bu oyuq yol deyil,sadəcə,üzərini torpaq
basdığından görünmür.Qalanın üst tərəfində antik şüşə,saxsı qab qırıntıları,kül təpəcikləri gözə
dəyir.Bundan başqa,oradan müxtəlif vaxtlarda muncuqlar, qədim gümüş sikkələrin tapıldığı
barədə də məlumatlar var.Amma bu tarixi abidə barədə heç yerdə məlumat yoxdur.Heykəlləri
qızılaxtarınlar sındırıb. Qəbiristanlıq damövcud olan başdaşılarının üzərində müxtəlif şəkillər qılınc,başmaq,at,günəş, ox və digər şəkillər həkk olunub.Təqribən 10 -15 il bundan əvvəl burada
50-dən artıq qoç və adam heykəlləri var idi.Həmin heykəllər qəbiristanlıqdan azacıq kənarda
yerləşir və sanki kiçik şəhərciyi xatırladırdı.Bu heykəllərin də üzərində başdaşıların üzərində
olan şəkillər var.Təəssüf ki,indi həmin heykəllərin heç birini yerində tapa bilmədik.Gördüyümüz
bir qoç heykəli isə sındırılmışdı.Yerli sakinlərin bildirdiyinə görə,həmin heykəllər digər kənd
sakinləri tərəfindən oğurlanıb.Bəziləri isə bildirirlər ki,heykəllərin sındırılması bir zaman “mod“
düşən qızılaxtaranlar tərəfindən həyata keçirilirdi.Bu səbəbdən də yerin üzərində olan heykəllər
artıq yoxa çıxıb.Amma ərazini müşahidə etdiyimiz zaman yarısı yerin altında olan qoç və adam
heykəllərinə rast gəldik.Burada çəkisi bəlkə də 5 tona çatan qoç heykəllərinə də rast gəlmək
mümkünqür.Xoşbəxtlikdən, bu heykəllər göz önündlə olmadığı üçün hələlik günümüzədək gəlib
çatıb.Amma adçəkilən abidələrin taleyinin bundan sonra necə olacağını təsəvvür etmək
çətindir.Bu cür nümunələrə rayonun, demək olar, bütün kəndlərində və respublikanın digər
bölgələrində də rast gəlindiyini deyən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Yardımlı rayon
şöbəsinin müdiri Ayaz Əliyev bildirdi ki, belə abidələr araşdırılıb.Onun sözlərinə görə, istənilən
halda hər hansı arxeoloji nümunəyə rast gəlinirsə, onun tədqiqi vacibdir.A.Əliyev həmçinin
əlavə etdi ki, rayon ərazisində tarixin istənilən dövrünə aid maddi-mədəniyyət nümunələrinə rast
gəlinir. Buradakı abidələr əsasən arxeolojidir. “Alar mağarası“, “Qız qalası“, “Təbii buzxana“,
“Dəvə karvanı“ və didər abidələr əhəmiyyətlidir.Həm sadaladığım, həm də digər abidələrimiz
qorunur: “Bundan başqa,Pani və Qaratəpə ya-şayış yerləri, eləcə də bu cür çoxsaylı abidələr
qeydiyyata alınıb. Arxeoloji nümunələrin birbaşa rəhbərlik etdiyim quruma aidiyyəti yoxdur.
Bunlar elmi araşdırma tələb edir.Ona görə də bunlarla Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA)
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu məşğuldur.Əgər vətəndaş hər hansı tapıntı barədə bizə
məlumat verirsə və ya tapdığı tarixi əşyanı bizə təqdim edirsə, onu rayon Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyinə qoyuruq.Bu yaxınlarda Honuba kəndində saxsı borular tapılmışdı. Həmin nümunələri
muzeyə verdik.Hazırda muzeydə 3500-dən artıq eksponat var“.A.Əliyev rayon ərazisində
çoxsaylı gavur qəbirlərinin olduğunu da diqqətə çatdırdı: “Gilar,Perimbel, Abidinliyə qədər
ərazilərin hamısı qədim yerlərdir.Əksər hallarda ev tikilərkən və ya müxtəlif işlər görülərkən
qədim yaşayış məskənləri və ya gavur qəbirləri üzə çıxır. Alar kəndindəki “Qız qalası“ Babəkin
dövrünə aid edilir“.Qədim əhalinin inancları hazırda Yardımlıda 2002-ci ilin siyahısına
görə,qeydiyyatdan keçən 92 tarixi abidənin mövcudluğunu önə çəkən həmsöhbətimiz vurğuladı
ki, onların 51-i ölkə, 41-i yerli əhəmiyyətlidir.Son zamanlar isə 6-dan çox yeni abidə üzə çıxıb
ki, onlar da siyahıya aid ediləcək.Gilar kəndinin ərazisində daş qoç və insan fiqurlarının mühafizəsinin təşkili ilə bağlı sualı cavablandıran A.Əliyev dedi ki,bu abidələr rayonun
Alar,Vərgədüz,Horovar,Abbasabad, Bürzünbül, Bozayran və Sırıq kəndlərində müxtəlif
ərazilərdə var.Onun sözlərinə görə, daş qoç və insan fiqurlarının həm Gilar,həm də adları çəkilən
digər ərazilərdə sındırılması, yoxa çıxması 1990-93-cü illərə təsadüf edir: “O zaman bəziləri
hardansa öyrənmişdi ki,guya bu heykəllərin başında qızıl və ya gözlərində qiymətli daş var.Ona
görə də fiquru sındırıb içinə baxırdılar.Təbii ki, həmin abidələr dəyərlidir və bu gün onların
mühafizəsi təşkil olunur. 1990-93-cü illərdən fərqli olaraq artıq heykəllər sındırılmır“.Yolocaq
kəndindəki antik dövrə aid nekropol,Xınalıtəpə və Potavayır yaşayış yerləri,türbə daşqutu
nekropolu və ölkə əhəmiyyətli digər abidələri sadalayan A.Əliyev bildirdi ki, bunların sırasına
Məlikli kəndindəki erkən orta əsrlərə aid Göyəmli,Zəmi,Qalacıq yaşayış yerlərini, Daşkənd
kəndində XIV-XVII əsrlərə aid Avaraq,Düzünqala yaşayış yerlərini əlavə etmək olar.AMEA
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Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə müdiri Məşədixanım Nemətova bildirdi ki, qoç və
insan heykəlləri ilə bağlı Yardımlı rayonunda tədqiqat aparıb: “Bu araşdırmaların nəticəsi olaraq
kitab
yazmışam.
Belə
abidələrə
Azərbaycanın
bir
çox
bölgəsində
rast
gəlinir.Naxçıvanda,Qarabağda və s.yerlərdə araşdırma aparmışıq.Səhv etmirəmsə,Yardımlıdakı
heykəllərin üzərində də yazı olmalıdır“.Şəfəq kənd orta məktəbinin tarix müəllimi Əyyar İmanov
isə dedi ki, qoç heykəlləri qədim dövrlərdə insanların inancları ilə bağlıdır.Onun sözlərinə
görə,erkən tunc dövrünün ikinci yarısından başlayaraq maldarlıq təsərrüfatında xırda-buynuzlu
heyvanların sayı artmağa başlayıb.Həmin dövrdə Azərbaycanda xırdabuynuzlu heyvan,xüsusilə
də qoyun sürülərinin çoxluğunu və heyvandarlığa xüsusi əhəmiyyət verilməsini arxeoloji
materiallar və başqa amillər də sübut edir.Bu isə onu deməyə əsas verir ki,həmin dövrdə
maldarlıq təsərrüfatının əsasını təşkil edən xırdabuynuzlu heyvanlar yerli əhalinin
iqtisadiyyatında mühüm rol oynayıb.Qeyd edək ki,rayon ərazisində müxtəlif dövrlərdə arxeoloji
tədqiqatlar aparılsa da,bu kifayət etmir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya
və Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə müdiri Arif Məmmədovun bildirdiyinə görə isə adıçəkilən
qurum mütəxəssisləri tərəfindən aparılan elmi tədqiqatlar nəticəsində rayonun Alar,
Avaröğ,Ocaqkənd,Yolacaq,Aruz,Ostayır kəndləri ərazisində ilk və orta əsrlərə aid yaşayış
yerləri,qalalar,qəbirüstü abidələr,pirlər və türbələr aşkarlanıb.Araşdırmalar zamanı yaşayış
məntəqələrində bir-birindən fərqli iki tip qəbirə rast gəlinib.Bunlar daş qutu qəbirlər və küp
qəbirlərdir.Onların içərisindəki insan skeletləri sağ tərəfi üstə bükülmüş şəkildə aşkarlanıb.Daş
qutu qəbirlərə əsasən rayonun Peştəsər və Bozayran kəndləri ərazisində rast gəlinib.Antik dövrə
aid tarixi abidələrlə zəngin olan rayonun Yolacaq kəndində 5 hektar ərazini əhatə edən qədim
yaşayış massivi aşkarlanıb.Buradakı arxeoloji qazıntılar zamanı küp,bardaq,cam və s. məişət
əşyalarının qalıqları tapılıb.Yolacaq kəndində aşkarlanan orta əsr qəbiristanlığındakı qəbirüstü
abidələr əsasən qoyun başından ibarətdir.Bu isə Qaraqoyunlu dövlətinin hakimiyyəti illərinə
təsadüf edir.Sözügedən dövlətdə qoyunçuluq mühüm yer tutduğu və bərəkət rəmzi sayıldığı üçün
məzarların üzərində məhz belə heykəllər qoyulub.Digər bir fakt isə şəbəkə üslublu rəsmlərin
təsvir olunduğu və XV-XVI əsrlərə aid edilən döyüşçü məzarlarından ibarətdir.Yardımlıda son
tunc və ilk dəmir dövrünə aid kurqanların, daş qutu, küp və torpaq qəbirlərin,eləcə də onların hər
birinə uyğun məskənlərin olması burada yaşayışın ardıcıl davam etməsindən xəbər verir.Nəticə
etibarilə indiki Yardımlı əhalisinin aborigen olması təsdiqini tapır.Rayonda indiyədək arxeoloji
qazıntılar aparılmadığından bir sıra tarixi və maddi-mədəniyyət abidələri dağıntıya məruz
qalıb.Yardımlı Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Elman Eldaroğlu də rayonun tarixi abidələrinin
kifayət qədər araşdırılmadığından təəssüflənir: “Mən elə abidələrə rast gəlmişəm ki,bu barədə
hələ heç yerdə məlumat yoxdur.Məsələn:Gavaran kəndi yaxınlığında bir qala var. Həmin qalanın
divarları bişmiş saxsı daşlarla hörülüb. Bu daşların bir çoxunda yanıq izi var.Yanıq izləri
tarixçilərin araşdırması üçün maraqlı detallar ola bilər.Torpaq altında qalan bu abidə barədə
məlumata, təəssüf ki, heç yerdə rast gəlinmir“.Ostayır kəndində “Qız qalası“ kimi tanınan
qalanın da tədqiq olunmadığını önə çəkən cəmiyyət rəhbərinin sözlərinə görə, bu abidə əvvəllər
“Bəzz qalası“ adlandırılırmış: “Yardımlı rayonunda minlərlə tarixi abidə var və onların az qismi
qeydiyyata alınıb.Azərbaycan tarixi üçün dəyərli olan bu abidələrin itibbatmamasına görə tədqiq
olunması vacibdir. Ümumiyyətlə,rayonda bu istiqamətdə planlı şəkildə ciddi işlərin görülməsinə
və irimiqyaslı tədqiqatların aparılmasına ehtiyacvar“.(Bax_Əli Zülfüqaroğlu,Bakı - Yardımlı –
Bakı.hafta.az)
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1.Mağaralar(1 ədəd)
1.Alar mağarası.Alar mağarası ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Mağaranın tarixi Daş dövrünə
təsadüf edir.Alar mağarası Yardımlı rayonunun
Alar kəndi ərazisində,Viləş çayın sol sahilində
yerləşirALar mağarası 1500 metr yüksəklikdə
yerləşir.Mağara insanların daş dövründə (orta
Paleolit ) yaşadıqları yaşayış yeri olmuşdur.Alar
mağarası 38 dərəcə 47`53” şimal 48 dərəcə
14`13 “ şərq / 38.79806” şimal ,48.23694” şərq
enliklərində yerləşir.Alar mağarası 1939-cu ildə
kəşf edilmişdir.Mağara 1993-cü ildə Azərbaycan
Elmlər
Akademiyasının Arxeologiya
və
Etnoqrafiya İnstitu tərəfindən təşkil edilən A.Q.Cəfərovun rəhbərlik etdiyi ekspedisiya zamanı
aşkarlanmışdır.Araşdırmalar nəticəsində mağaradan 9 daş əmək aləti tapılmışdır.Texniki və
yipoloji baxımdan alətlər orta paleolit dövrünə aiddir(Bax.Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası.Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.Azərbaycan Arxeologiyası Daş dövrü
(6).Bakı- Şərq-Qərb,2008,T.1.-448.səh).Abidənin invertar nömrəsi 1188,sistem kodu isə
AJA1210-dur.Şəkil.Alar mağarası.
2.Yaşayış məskənləri və yaşayış yerləri(24 ədəd)
1.Yaşayış yeri(Bozayıran kəndi).Bu yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi IX-X əsrlərə təsadüf edir.Bozayran yaşayış yeri Yardımlı rayonunun Bozayran
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1181,sistem kodu isə AJA001203-dür.
2.Çür-Çürdərə yaşayış yeri(Bozayıran kəndi).Çür-Çürdərə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin tarixi antik dövrlərə təsadüf edir.Çür-Çürdərə yaşayış yeri
Yardımlı rayonunun Bozayran kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1183,sistem
kodu isə AJA001205-dir.
3.Avaraq yaşayış yeri(Daşkənd kəndi).Avaraq yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XIV-XVI əsrlərə təsadüf edir.Avaraq yaşayış yeri Yardımlı
rayonunun Daşkən kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1184,sistem kodu isə
AJA001206-dır.
4.Düzünqala yaşayış yeri(Daşkənd kəndi).Düzünqala yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Düzünqala yaşayış yeri Yardımlı
rayonunun Daşkənd kəndi ərazsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1185,sistem kodu isə
AJA001207-dir.
5.Qalacıq yaşayış yeri(Porsova kəndi).Qalacıq yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi X-XII əsrlərə təsadüf edir.Qalacıq yaşayış yeri Yardımlı rayonunun Porsova kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1191,sistem kodu isə
AJA001213-dür.
6.Kənd yeri yaşayış yeri(Porsova kəndi).Kənd yeri yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XII-XVI əsrlərə təsadüf edir.Kənd yeri yaşayış yeri Yardımlı

316

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
rayonunun Porsova kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1192,sistem kodu isə
AJA001214-dür.
7.Kiçik Rəzgə yaşayış yeri(Sırıq kəndi).Kiçik Rəzgə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi e.ə.II –e.ə. II əsrlərə təsadüf edir.Kiçik Rəzgə yaşayış yeri
Yardımlı rayonunun Sırıq kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1195,sistem kodu
isə AJA1217-dir.
8.Göyəmli zəmi yaşayış yeri(Məlikli kəndi).Göyəmli zəmi yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XII-XIII əsrlərə təsadüf edir.Göyəmli zəmi yaşayış yeri Yardımlı
rayonunun Məlikli kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1197,sistem kodu isə
AJA001219-dur.
9.Qalacıq yaşayış yeri(Məlikli kəndi).Qalacıq yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeolojiabidədir.
Yaşayış yerinin tarixi XII-XIII əsrlərə təsadüf edir.Qalacıq yaşayış yeri Yardımlı rayonunun
Məlikli kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1198,sistem kodu isə AJA001220dir.
10.Pani yaşayış yeri(Abdulian kəndi)Pani
yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi IX-XVI əsrlərə təsadüf edir.Pani yaşayış yeri Yardımlı
rayonunun Abdullian kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1202,sistem kodu isə
AJA001224-dür.
11.Qaratəpə yaşayış yeri(Abdulan kəndi).Qaratəpə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi Antik dövrə təsadüf edir.Qaratəpə yaşayış yeri Yardımlı
rayonunun Abdullian kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1203,sistem kodu isə
AJA001225-dir.
12.Portavayır yaşayış yeri(Telavar kəndi).Portavayır yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi Antik dövrə təsadüf edir.Portavayır yaşayış yeri Yardımlı rayonunun Telavar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1207,sistem kodu isə
AJA001229-dur.
13.Digahlar yaşayış yeri(Maşulçay kəndi).Digahlar yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi IX-XIII əsrlərə təsadüf edir.Digahlar yaşayış yeri Yardımlı
rayonunun Maşulçay kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1208,sistem kodu isə
AJA001230-dir.
14.Sərək yaşayış yeri(Arvana kəndi).Sərək yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.
Yaşayış yerinin tarixi XII-XVI əsrlərə təsadüf edir.Sərək yaşayış yeri Yardımlı rayonunun
Arvana kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1213,sistem kodu isə AJA001235dir.
15.Ovuçtəpə yaşayış yeri(Soxulcan kəndi).Ovuçtəpə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış ye-rinin tarixi IX-XIII əsrlərə təsadüf edir.Ovuctəpə yaşayış yeri Yardımlı
rayonunun Soxulcan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1217,sistem kodu isə
AJA001230-dir.
16.Təpələr yaşayış yeri(Əngəvül kəndi).Təpələr yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.
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Yaşayış yerinin tarixi IX-XIII əsrlərə təsadüf edir.Təpələr yaşayış yeri Yardımlı rayonunun
Əngəvül kəndi ərazisində yerləşir.Abidənininvertar nömrəsi 1220,sistem kodu isə AJA001243dir.
17.Yaşayış yeri.(Hamarkənd kəndi).Yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi VII-IX, XVI--XVII əsrlərə təsadüf edir.Yaşayış yeri Yardımlı rayonunun
Hamarkənd
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1221,sistem kodu isə
AJA001224-dür.
18.Yaşayış yer.(Şiləvəngə kəndi ).Şiləvəngə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.
Yaşayış yerinin tarixi IX-XIII əsrlərə təsadüf edir.Yaşayış yeri Yardımlı rayonunun Şiləvəngə
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin in-vertar nömrəsi 1225,sistem kodu isə AJA0012248-dir.
19.Gavurtəpə yaşayış yeri.(Horavar kəndi).Gavurtəpə yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Gavurtəpə yaşayış yeri Yardımlı
rayonunun Horavar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5838,sistem kodu isə
AJA005640-dir.
20.Kevron yaşayış yeri.(Peştəsər kəndi).Kevron yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Kervon yaşayış yeri Yardımlı
rayonunun Peştəsər kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5839,sistem kodu isə
AJA005641-dir.
21.Dizə-Dılə yaşayış yeri.(Ərus kəndi).Dizədılə yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin ta-rixi XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Dizədılə yaşayış yeri Yardımlı
rayonunun Ərus kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5840,sistem kodu isə
AJA005642-dir.
22.Yaşayış yeri.(Muşkireyin kəndi).Bu yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Yaşayış yeri Yardımlı rayonunun Muşkireyin kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5841,sistem kodu isə AJA005643-dür.
23.Yaşayış yeri.(Nisəqala kəndi).Bu yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Yaşayış yeri Yardımlı rayonunun Nisəqala kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5842,sistem kodu isə AJA005644-dür.
24.Piraşka yaşayış yeri.(Ostayır kəndi).Piraşka yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XIV-XVII əsrlərə təsadüf edir.Piraşka yaşayış yeri Yardımlı
rayonunun Ostayır kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5843,sistem kodu isə
AJA005645-dir.
3.Qala və qala qalıqları(2 ədəd)
1.Gözün qala(Yardımlı kəndi).Gözün qala yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Qalan Yardımlı
rayonunun Yardımlı kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4472,sistem kodu isə
AJA004274-dür.
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1.Qız qalası(Alar kəndi).Qız qalası yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Qala Yardımlı
rayonunun Alar kəndi ərazisində yerləşir və
rayon mərkəzindən 24 km cənubda yerləşir.Bu
qala
Talış
sıra
dağlarının
Peştəsər
silsiləsində,dağın zirvəsində yerləşir.Qalanın
hündürlüyü 70 metrə yaxındır.Qız qalası əsasən
konus şəkilindədir və dəniz səviyyəsindən 20002500 metr yüksəklikdə yerləşir.Yerli sakinlər
qalanın yerləşdiyi yerə “Voynbərə” deyir.Qız
qalası müdafiə xartakterli olmaqla əsasən 3
hektar ərazini əhatə edir.Qala çox yüksək hərbi
bilikə böyük qaqya parçaları və bişmiş qırmızı
kərpicdən istifadə edilmişdir.Qız qalasının divarları bürclərlə möhkəmləndirilmişdir.Bundan
əlavə qalanın içində plan üzrə xüsusi daş arakəsmələr var.Qalanın cənub tərəfində,təxminən 150
metrlik məsafədə ,ümumi sahəsi 600 kvadrat metr olan bir mağara var.Bu mağaranın içi geniş
və funksional xarakter daşıdığından bu mağaranın Qız qalasının mudafiəsi üçün xüsusi
əhəmiyyət daşıdığını sübut edir.Qız qalasının tikilmə vaxtı məchuldur.Qalanın üstündə od
yerlərinin izlərini tapan tədqiqatçılar buranın həm də atəşpərəstlik dövründə fəaliyyət göstərən
məbəd olduğu fikrini irəli sürürlər.Ehtimal edilir ki, İslamdan əvvəl oda sitayiş edən atəşpərəstlər
burada yaşayıb və məbəd ucaldıblar. Sonralar ərəb işğalçılarına qarşı məbəddən qala kimi
istifadə ediblər.Bəzi müəlliflər qalanın tarixini V-IX əsrlərə,zərdüştlüklə məşğul od sevərlər
dövrünə qədər aparıb çıxarırlar.Alar Qız Qalası 1812-ci ildə İran hökmdarı Fətəli şah Qacarın
vəliəhdi,İran ordusunun baş komandanı Abbas Mirzənin Azərbaycana hücumu zamanı müdafiə
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edib.Uzaqdan baxanda dağın başında papaq kimi görünən
qalanın bir tərəfi dərin uçurumdur.Üç tərəfdən sərt döngəli,təhlükəli qaya cığırı vasiətsilə ən üstə
qədər gedib çıxmaq olur.Buranı ziyarət etmək bir gün vaxt aparır.Qalaya saxsı borular vasitəsilə
Xanbulaqdan su kəməri çəkilib.Həmin saxsıların izləri bu günədək qalır.Qaladan 500-600 metr
aralıda Oğlanqala var.Hər iki qalaya gediş-gəlişi təmin edən yeraltı yol,tunel olub.Təhlükə
olanda bir qaladan digərinə xəbər vermək üçün ən üstdəki bürclərdə tonqal qalanıb.Əraziyə
yerlilər Voynbərə deyir.Dəniz səviyyəsindən 2500 metr aralıda qədim qəbiristanlıq, müxtəlif
mağaralar, eləcə də 10-15 ədəd gözətçi məntəqəsi var.Qayaüstü yazılar diqqəti
çəkir.Tədqiqatçılara görə qalanın ətrafı Orta əsrlər yaşayış məntəqəsi olub.Elə bu səbəbdən də
qalanın tikilmə tarixi haqda müxtəlif fərziyələr mövcuddur.Lakin fərziyələrin çoxu qalanın VIIIX əsrlərdə inşa edildiyinə əsas verir.Qız qalası orta əsrlərdə mudafiə istehkamı kimi istifadə
olunsada son orta əsrlədə və qalanın keşməkeşli zamanlarından əsər əlamət
qalmamışdır.Çünki,XIX əsrin sonlarında muharibələrin dağlarda deyil,aranda gedməsi Qız
qalasınının əhəmiyyətininvə öz əvvəlki qüdrətini itirməsinə gətirib çıxarmışdır.Bundan əlavə
XX əsrdə isə bu qala yalnız qaçaqıların,hökümətdən qaçanların,vergidən gizlənənlərin
sığınacağına çevrilməyə başlanmışdır.Daha sonralar isə baxımsızlıq ucubaqtından yarasız hala
düşmüşdür.Hal-hazırda qız qalasının yerləşdiyi ərazi Züvand yasaqlığına daxildir.Ümumiyyətlə
qız qalası adında 40-41 qala mövcuddur ki,onların da 15-iAzərbaycanərazisindədir.Beləki, bu
onbeş qızqalasından 5-i cənub bölgəsindədir.
Beləki,BuaddaqalalarYardımlı(Alar),Masallıı(Ərkivan,Qəriblər),Lerik(Şingədülan)və Cəlilabad
rayonu ərazisində yerləşir.Lənkərandakı Yuxarı Nüvədi kəndində yerləşən “Kinə ğələ” elə talış
dilindən tərcümədə “Qız qalası” deməkdir.Abidənin invertar nömrəsi 4473,sistem kodu isə
AJA004275-dür.Şəkil.Qız qalası.Yardımlı rayonu.
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4.Torpaq qəbirləri(1 ədəd)
1.Xanobaşıxlar torpaq qəbirlər(Xanobaşıxlar kəndi).Xanobaşıxlar torpaq qəbirləri
ölkə
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Torpaq qəbirlərinin tarixi e.ə.I əsr-e. I əsrinə təsadüf
edir.Xanobaşıxlar torpaq qəbirləri Yardımlı rayonunun Xanobaqışlaq
kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1224,sistem kodu isə AJA001247-dir.
5.Küp qəbirləri(9 ədəd)
1.Horni küp qəbirləri.Horni(Hornu) küp qəbirləri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Horni
küp qəbirlərinin tarixi e.ə.II-e.ə.II əsrlərə təsadüf edir.Küp qəbirləri Yardımlıı rayonnun
Horni(Hornu) kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invaertar nömrəsi 1179,sistem kodu isə
AJA001201-dir.
2.Küp qəbirləri(Bozayıran kəndi).Bozayran küp qəbirləri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Küp qəbirlərinin tarixi antik dövrlərə təsadüf edir.Bu küp qəbirləri Yardımlı rayonunun
Bozayran kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1182,sistem kodu isə AJA001204dür.
3.Ağtorpaq küp qəbirləri.Ağtorpaq küp qəbirləri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Küp
qəbirlərinin tarixi e.ə.IV-II əsrlərə təsadüf edir.Ağtorpaq küp qəbirləri Yardımlı rayonunun
Ənizə çayının sağ sahilində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1189,sistem kodu isə
AJA001211-dir.
4.Əligüney küp qəbirlər(Porsova kəndi).Əligüney küp qəbirləri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Küp qəbirlərinin tarixi e.ə.IV-II əsrlərə təsadüf edir.Əligüney küp qəbirləri Yardımlı
rayonunun Porsova kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1190,sistem kodu isə
AJA1212-dir.
5.Küp qəbirləri(Göl yeri kəndi).Küp qəbirləri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Küp
qəbirlərinin tarixi e.ə.V-IV əsrlərə təsadüf edir.Bu küp qəbirləri Yardımlı rayonunun Göl yeri
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1210,sistem kodu isə AJA001232-dir.
6.Küp qəbirləri(Nisəqala kəndi).Nisəqala küp küp qəbirləri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Küp qəbirlərinin tarixi e.ə.II-e.ə.II əsrlərə təsadüf edir.Nisəqala küp qəbirləri Yardımlıı
rayonun Nisəaqala kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invaertar nömrəsi 1216,sistem kodu isə
AJA001238-dir.
7.Küp qəbirləri(Nisəqala kəndi).Nisəqala küp küp qəbirləri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Küp qəbirlərinin tarixi e.ə.II-e.ə.II əsrlərə təsadüf edir.Nisəqala küp qəbirləri Yardımlıı
rayonun Nisəaqala kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1216,sistem kodu isə
AJA001239-dur.
8.Peşəkarlar küp qəbirləri(Şıxlar kəndi).Peşəkarlar küp küp qəbirləri ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Küp qəbirlərinin tarixi e.ə.II-e.ə.II əsrlərə təsadüf edir.Peşəkarlar küp qəbirləri Yardımlıı rayonnun Peşəkarlar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invaertar nömrəsi
1218,sistem kodu isə AJA001241-dir.
9.Xanoba küp qəbirləri.Xanoba küp qəbirləri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Küp
qəbirlərinin tarixi e.ə.II-e.ə.II əsrlərə təsadüf edir.Xanoba küp qəbirləri Yardımlı rayonnun
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Xanoba
dir.

kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1223,sistem kodu isə AJA0012466.Kurqanlar(3 ədəd)

1.Ögü kurqanları.Ögü kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi Tunc
dövrünə təsadüf edir.Ögü kur-qanı Yardımlı rayonunun Ögü kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 1209,sistem kodu isə AJA001231-dir.
2.Arvana kurqanları.Arvana kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanların tarixi
Tunc dövrünə təsadüf edir.Arvana kurqanı Yardımlı rayonunun Arvana kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1212,sistem kodu isə AJA001234-dür.
3.Kurqanlar(Osonəkəran
kəndi).Osnəkəran
kurqanları
ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji
abidədir.Kurqanların tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Arvana kurqanı Yardımlı rayonunun
Osnəkəran
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1214,sistem kodu isə
AJA001236-dür.
7.Nekropollar(2 ədəd)
1.Gavurqala nekropolu(Alar kəndi).Gavurqala
nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Daş nekropolun tarixi Tunc –dövrünə təsadüf edir.Gavurqala nekropolu Yardımlı
rayonunun Alar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1187,sistem kodu isə
AJA001209-dir.
2.Nekropol(Bozayıran
kəndi).Bozayran
nekropolu
ölkə
əhəmiyyətli
arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Son tunc – ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Bozayran nekropolu
Yardımlı rayonunun Bozayran kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1180,sistem
kodu isə AJA001202-dir.
8.Daş nekropollar(1 ədəd)
1.I və II Alar daş nekropolu.Alar daş nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Daş
nekropolun tarixi Son tunc ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Alar daş nekropolu Yardımlı
rayonunun Alar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1186,sistem kodu isə
AJA001208-dir.
9.Daş qutusu nekropolları(1 ədəd)
1.Bəddərə daş qutusu nekropolu(Kürəkçi kəndi).Bəddərə daş qutusu nekropolu
ölkə
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Daş qutusu nekropolunun tarxi Son tunc ilk dəmir dövrünə
təsadüf edir.Bədərə daş qutusu nekropolu Yardımlı rayonunun Kürəkçi kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1196,sistem kodu isə AJA001218-dir.
10.Daş qutu nekropolları(5 ədəd)
1.Gavurtürbə daş qutu nekropolu .Gavurtürbə daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Daş qutu nekropolunun tarxi Son tunc ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Gavurtürbə daş
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qutu nekropolu Yardımlı rayonunun Horavar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 1199,sistem kodu isə AJA001221-dir.
2.Kür-Kürdağ daş qutu nekropolu(Peştəsər kəndi).Kür-Kürdağ daş qutu nekropolu ölkə
əhəmiyyətli arxeoloji abi-dədir.Daş qutu nekropolunun tarixi e.ə.V-III əsrlərə təsadüf edir.KürKürdağ daş qutu nekropolu Yardımlı rayonunun Peştəsər kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 1204,sistem kodu isə AJA001226-dır.
3.Daş qutu nekropolu(Morandağ kəndi).Bu aş qutu nekro-polu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Daş qutu nekropolunun tarixi e.ə.V-III əsrlərə təsadüf edir.Morandağ daş qutu
nekropolu Yardımlı rayonunun Morandağ kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
1215,sistem kodu isə AJA001237-dır.
4.Sona ocağı qutu nekropolu(Dağdüzü kəndi).Sona ocağı daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Daş qutu nekropolunun tarixi Antik dövrlərə təsadüf edir.Sona ocağı daş qutu
nekropolu Yardımlı rayonunun Morandağ kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
1219,sistem kodu isə AJA001242-dır.
5.Daş qutu nekropolu(Xanbulan kəndi).Daş qutu nekro-polu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolunun tarixi e.ə.V-I əsrlərə təsadüf edir.Daş qutu nekropolu Yardımlı
rayonunun Xanbulan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1222,sistem kodu isə
AJA001245-dır.
11.Küp qəbirləri nekropolları(4 ədəd)
1.Ayazov küp qəbirləri nekropolu .Ayazov küp qəbirləri nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Antik dövrə təsadüf edir.Ayazov küp qəbirləri nekropolu Yardımlı
rayonunun Ayazov-Hamar kənd yolu üstündə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1193,sistem
kodu isə AJA001215-dir.
2.Əliabad küp qəbirləri nekropolu(Sırıq kəndi).Əliabad küp qəbirləri nekropolu ölkə
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi Antik dövrə aiddir.Əliabad daş nek-ropolu
Yardımlı rayonunun Sırıq kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1194,sistem kodu
isə AJA001216-dır.
3.Gilar küp qəbirləri nekropolu(Şəfəqli kəndi).Gilar küp qəbirləri nekropolu ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi I-II əsrlərə təsadüf edir.Gilavar küp qəbirləri nekropolu
Yardımlı rayonunun Səfəqli kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1200,sistem
kodu isə AJA001222-dır.
4.Dəlləkli küp qəbirləri nekropolu.Dəlləkli küp qəbirləri nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Küp qəbirləri nekropolunun tarixi e.ə.II əsrə təsadüf edir.Dəlləkli küp qəbirləri
nekropolu Yardımlı rayonunun Dəlləkli kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
1205,sistem kodu isə AJA001227-dir.
12.Torpaq qəbirləri nekropolları(2 ədəd)
1.Şəfəqli torpaq qəbirləri nekropolu.Şəfəqli torpaq qəbirləri nekropolu ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Torpaq qəbirli nekropolun tarixi e.ə.I əsr-e..I əsrinə təsadüf edir.Şəfəqli torpaq
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qəbirləri nekroplu Yardımlı rayonunun Şəfəqli kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 1201,sistem kodu isə AJA001223-dür.
2.Dilbər torpaq qəbirləri nekropolu.Dilbər torpaq qəbirləri nekropolu ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Torpaq qəbirli nekropolun tarixi e.ə.I əsr-e.I əsrinə təsadüf edir.Dilbər torpaq
qəbirləri nekroplu Yardımlı rayonunun Telavar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 1206,sistem kodu isə AJA001228-dir.
13.Türbə daş nekropolu(1 ədəd)
1.Türbə daş nekropolu(Arvana kəndi).Türbə daş nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.
Türbə daş nekropolun tarixi antik dövrə təsadüf edir.Türbə daş nekropolu nekroplu Yardımlı
rayonunun Arvana kəndi ərazisində yerləşir.abidənin invertar nömrəsi 1211,sistem kodu isə
AJA001233-dür.
14.Türbələr və türbə qalıqları(7 ədəd)
1.Ərus türbəsi.Ərus türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Türbənin tarixi XIV əsrə
təsadüf edir.Ərus türbəsi Yardımlı rayonunun Ərus kəndi ərazisndə yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 4471,sistem kodu isə AJA004273-dür.
2.Bobo(Baba) Pirəli türbəsi(Alalr kəndi).Baba Prəli türbəsi
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Baba Pirəli türbəsi Yardımlı rayonunun Alar kəndi ərazisndə yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 4474,sistem kodu isə AJA004276-dır.
3.Piracküs
türbəsi(Yolağac kəndi).Piracküs
türbəsi
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Türbəsi Yardımlı rayonunun Yolağac kəndi ərazisndə yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 4475,sistem kodu isə AJA004277-dır.
4.Mirbağır Ağa türbəsi(Sırıq kəndi).Mirbağır ağa türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir
və türbə yardımlı rayonunun Sırıq kəndi qəbiristanlığında yerləşir.Türbə 1992-ci ildə inşa edilib
və səkkizgüşəli türbənin içərisində bir məzar var.Məzarın üstündə qara qranitlə işlənib və
türbənin iç di-varları qum-sementlə suvanıb.Türbənin bir giriş qapısı var və bu qapı tağvari
formalı olmaqla dəmirdəndir.Türbənin giriş qapısının üstündə ərəb və latın əlifbası ilə yazılar
var.Deyilənlərə görə türbənin içərisindəki məzar Mirbağır Mirəhməd oğlunundur.Belə ki,o,18701962-ci illərdə yaşamışdır.Sirıq kənd sakini olan Mirbağır ağa çox mömin bir adam
olmuş,kimsəsizlərə,imkansılara daima yardım etmişdir.Türbə Mirbağır ağanın qızları,qohumları
və yerli kənd camaatı tərəfindən mişar daşçından tikilmişdir.
5.Abudərdə Piri (XII – XIV əsrlər).Abuzərdə, Abuzərə, Abidərdə kimi də səslənir. Arus –
Lərzan – Ərsilə kəndləri arasında orta əsr abidəsidir. “Dərdlərə su verən” mənasını ifadə edir.
Ocaq, inanc yeridir. IV Rəşidi xəlifəsi və I İmam Həzrəti Əli ibn Əbu Talibin səhabələrindən
biridir. Əshabə Əbu Dərdail bu yerlərə imamın göstərişinə əsasən VII əsrdə bu regiona
göndərilib və müəyyən dini tapşırıqları icra etmək, yeni dini təbliğ etmək əsas məqsədi olub.
Abidənin əsl adının Ərdəbil tərəflərdə yaşayan Şeyx Seyyid Əbuzər adlı məşhur din xadimi ilə
bağlı yarandığını söyləyənlər çoxdur.Deyilənlərə görə,qoca yaşlarında səyahət zamanı yolda vəfat edən və ölümündən az əvvəl yol yoldaşı olan qızına məhz bu torpağı nişan verib dəfn
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edilməsini vəsiyyət edən Şeyx Seyyid Əbuzərin məzarı sonradan pir olub. Türbənin qırağında
olan xırda daşları divara sürtərək dua – niyyət edirlər.Əgər bu zaman daş divara yapışsa inanırlar
ki, dua həyata keçir.Burada hər kənd bir təpənin üstündə yerləşir.Bir kənddən digərinə getmək
üçün bir dağdan enib başqasına dırmaşmaq deməkdir.Bu da fiziki olaraq insanı çox yorsa da,
əsəbləri sakitləşdirir.Dağlara uyğunlaşdıqdan sora bu çətinlikdən zövq almağa başlayırsan.
İndiyədək Yardımlıya heç getməyənlərin diqqətinə: Əgər yolunuz oraya düşsə, təbiətdən tam
keyf almaq və ruhən dincəlmək üçün iki ideal ünvanı diqqətdən qaçırmayın.Bunlardan biri
Peştəsər dağındakı şəlalə və turşsu bulağı, ikincisi İranla sərhədə yaxın, Abdallı kəndi
yüksəkliyindəki bulaqdır.Kəskin temperatur fərqiylə seçilən bu iki məkan sadəcə rayon
sakinlərinin bil-diyi və isti yay aylarında üz tutduğu piknik cənnətidir.
6.Mirqiyas ağa türbəsi(Perimbel kəndi).Mirqiyas ağa türbəsi Bütün kənd bu imam nəvələrindən
törədiyinə görə hamısı seyid nəsli sayılır.Adının mənası yüksəklikdə yerləşən ocaq kimi izah
edilir.Perimbel tayfa adıdır.Kəndlilər hamısı bir kişinin nəsli olduğuna inanırlar.Tək nəsildən
törəmək məsələsi də bu torpağın müqəddəs olması ilə izah edilir. 1200 il əvvəl,IV imamın 2
nəvəsi bu kəndin təməlini qoyub. Bura-da yaşayıb və burada da vəfat ediblər.Qəbirləri üzərində
salınan türbələr camaatın inanc yeri – ziyarətgahdır
7.Arus meteroiti.Yardımlının dünyaca məşhur meteoritidir. 1959-cu il noyabrın 24 –də səhər
saat 8-də Arus və Jiy kəndləri ərazisinə düşüb.Həmin gün sıx duman olmasına baxmayaraq
düşərkən təxminən 2800 kvadrat km sahədə yaratdığı güclü işıqlanma 5 – 10 saniyə davam edib.
Ən böyü-gü 127 kq, ən kiçiyi 300 qram olan 6 qəlpəsi tapılıb.Tərkibində nikel,qrafit və sair
metallar olub. SSRİ ərazisində düşən 3-cü böyük meteoritdir.Əsas qəlpələri SSRİ EA Meteoritlər Komitəsinin muzeyində saxlanılır.
8.Çıləxonə türbəsi.(Horno kəndi).Çıləxonə türbəsi yerli əhəmiyyətli tikilidir və yardımlı
rayonunun Hornu kəndi ndən 1 km aralıda yerləşir.Çıləxonə türbəsi orta əsrlərə aiddir.Son
illərdə türbə yenidən tikilərək muasir memarlıq görkəminə salınmışdır.Türbənin üstündə
səkkizgüşəli formalı damı örtüyü vardır.Türbənin divarları ağ daşla höörülmüşdür.Türbə kənd
sakini,xeyriyyəçi şəxsi sayılan və Sumqayıt şəhərində yaşayan Əzizov Bəylər Abbas oğlu
tərəfindən 1997-ci ildə tikilmişdir.Türbənin tikilməsində təşəbbüskar kimi Abbas kişi,Əzizov
Mehdi və başqalarını göstərmək olar.Çıləxonə türbəsinin həyətində digər ziyarətgahlara xas olan
Nil ağacları var və insanlar bu ağaclara da ziyarət edirlər.(Bax.yenə orda səh.472.)
9.Pir Məkkə piri.(Yolocaq kəndi).Pire Məkkə piri yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və yardımlı
rayonunun Yolocaq kəndi ərazisində yerləşir.Bu pirə el arasında “Məkkə piri” də deyilir.Bu pir
öz müqəddəsliyinə görə Məkkə şəhəri ilə bağlanılır.Ehtimal ki,burada dəfn olunan şəxs Məkkə
şəhəri ilə əlaqədar olmuşdur.Pir Məkkə piri 2008-ci ildə kənd ağsaqqalı və xeyriyyəçisi Nərçə
Şirməmmədov tərəfindən bərpa edilmiş,tarixi – memarlıq abidəsi kimi özünəməxsus yaraşığa
və memarlıq üslubuna malik olmuşdur.Piri Məkkədə dəfn olun an şəxsin adı naməlumdur.lakin
o şəxsin məzarının sinə daşında ərəb əlifbası ilə “kəlməyi – şəhadət “ yazılmışdır.Sinə daşının bir
yerində “Qurani-Kərim” dən ayələrin yazıldığı görünür.
10.Şeyx Sultan Seyid Məhəmməd türbəsi.(Qabaqdibi kəndi).Şeyx sultan seyid Məhəmməd piri
yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və Yardımlı rayonunun Mişkireyn kəndi(köhnə Muxuş)
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ərzisində,Qabaqdibi kəndinin yuxarı hissəsində
yerləşir.Türbənin tarixi orta əsrlərə
aidir.Türbənin içərisində məzar var və bu məzar müqəddəs Şeyx Sultan seyid Məhəmmədə
aiddir.lakin türbənin yaxınlığında eyni tarixi dövrü əks etdirən qədim qəbiristanlıq da var.türbə
sahibinin məzar daşı xüsusi ilə hazırlanmışdır.Deyilənə görə məzarda yatan Şeyx Sultan seyid
Məhəmməd
İranın
Xorasan,İsfahan,Rəşt,Təbriz,Ərdəbil,Zəncan və sairə ,İraqın
Nəcəf,Kərbəla,Kufə şəhərlərinə səyahət etmiş ,geniş dünyagörüşə ,dərin savada malik
olmuşdur.Belə ki,günümüzə qədər Yardımlıda “Şeyx” dini rütbəsini qazanmış iki şəxs
olmuşdur.Onlardan biri Orta əsrlərdə olan Şeyx Sultan seyid Məhəmməd,ikincisi isə XIX əsrin
sonu XX əsrin əvvəllərində yaşamış,Hornu kənd sakini Şeyx Məhəmməd Nurullah
olmuşdur.(bax.səh.473).
15.Məscidlər(15 ədəd)
1.Arus kənd məscidi.Arus kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Yardımlı rayonunun Ərus
kəndi ərazisində yerləşir. 1970-cu il noyabrın 20 –də səhər saat 8-də Arus və Jiy kəndləri
ərazisinə düşüb. Həmin gün sıx duman olmasına baxmayaraq düşərkən təxminən 2800 kvadrat
km sahədə yaratdığı güclü işıqlanma 5 – 10 saniyə davam edib. Ən böyügü 127 kq, ən kiçiyi 300
qram olan 6 qəlpəsi tapılıb.Tərkibində nikel, qrafit və sair metallar olub. SSRİ ərazisində düşən
3-cü böyük meteoritdir.Əsas qəlpələri SSRİ EA Meteoritlər Komitəsinin muzeyində saxlanılır.
2.Avaş kənd məscidi.Avaş kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Yardımlı rayonunun
Avşar kəndi ərazisində yerləşir.Avaş
kənd
məscidi hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində
yerləşir və məscidin divarları mişar daşları ilə
tikilmişdir.Məscidin
yan
tərəfdlərində
hündürlüyü 9 metr olan 2 ədəd minarə var ki
onlar da mişar daşlarından inşa edilmişlər və bu
minarələrin
dam
örtükləri
dəmir
materialındandır.Məscidin dam örtüyü ağ rəngli
dəmir təbəqə ilədir və onun həyəti daşla hasara alınmışdır.Şəkil.Avaş kənd məscidi.

3.Anzov kənd məscidi.Anzov kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Yardımlı
rayonunun
Anzov
kəndi
ərazisində
yerləşir.Anzov kənd məscidi hündürlüyü 10 sm
olan səki üzərində yerləşir və məscid divarları
ağ rəngli əhənglə suvanmışdır.Məscidin dam
örtüyü şifir mate-rialından olmaqla həm qapısı
,həm
də
pəncərələri
taxta
materialındandır.Məscidin damında hündürlüyü
1 metr olan kvadrat günbəz var.Şəkil.Anzov
kənd məscidi.
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4.Alar kənd məscidi. Alar kənd məscidi.Anzov
kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Yardımlı rayonunun Alar kəndi ərazisində
yerləşir.Alar kənd məscidi hündürlüyü 10 sm
olan səki üzərndə yerləşir və məscidin divarları
xüsusi ustalıqla dekorasiya edilmiş və açıq
qəhvəyi rəngə boyanmışdır.Məscidin bir ədəd
arxasında,bir ədəd dəyan tərəfində gö rəngdə
taxta qapısı var və bu qapıların hündürlüyü 2
metrdir.Məscidin arxasında bir ədəd,yan tərəfdə
də 2 ədəd pəncərələri yerləşir və məscidin dam
örtüyü dəmir təbəqə ilədir.Şəkil.Alar kənd məscidi.

5.Çayüzü kənd məscidi.Çayüzü kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir
və Yardımlı
rayonunun
Çayüzü
kəndi
ərazisində
yerləşir.Çayüzü kənd məscidi Yardımlı rayonunun şərq memarlığı üslübunda tikilmiş ən
gözəl məscidlərindən biridir.Belə ki,məscidin
divarları çöl tərəfdən xüsi olaraq suvanmış və
açıq
sarı
rənglə
boyanmışdır.Məscidin
döşəməsindən tavana qədər olan hündürlüyü 4
metrdir və məscidin giriş hissəsində panorama
formalı və üstü tağvari olan 3 ədəd arko
yerləşir.Çayüzü məscid məscidinin dam örtüyü yaşıl rəngli dəmir təbəqədən olmaqla ortasında
dairəvi günbəz var.Məscidin yanlaırnda hündürlüyü 12 metr olan 2 ədəd günbəz var və bu
günbəzlərin də ətrafında kiçik həcmli havalandırmaları var.Şəkil.Çayüzü kənd “Axund
Rza”məscidi.
6.Dəlləkli kənd məscidi.Dəlləkli məscidi tyerli əhəmiyyətli tikili olub Yardımlı rayonunun
Dəlləkli kəndi ərazisində yerləşir.Kənd ağsaqqallarının dediklərinə görə Dəlləkli kəndində qədim
məscid olmuş və bu məscid XIX əsrin axırlarında tikilmişdir və onun sahəsi 4x15 kv.Metr
olmuşdur.Uzun müddət kənd sakinləri bu məsciddən istifadə etnmişlər,lakin bu məscid darısqal
olduğundan 1965-ci ildə məscidə yardımçı otqalar tikilib yapışdırılmışdır.Məscidin həyətyanı
sahəsi 220 kv.metrdir.XIX əsrin axırlarında tiki-lən yardımçı otağın sahəsi isə 4x14
metrdir.Məscidin divarları çaylaq daşı və mişar daşı ilə hörülmüş,dam örtüyü isə şiferlə
örtülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı taxta,divarları isə palşıqla suvanmışdır.Məscid
düzbucaqlı formada olmaqla günbəözi taxtadandır.Məsidin qapı və pəncərələri də taxta
materialından düzəldilmişdir.Tikinti işlərində yerli camaat yaxından iştirak etmişdir.
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7.Əsədabad kənd məscidi.Əsədabad kənd
məscidi yerliəhəmiyyətli tikilidir və Yardımlı
rayonunun
Əsədabad
kəndi
ərazisində
yerləşir.Məscidin yerləşdiyi ərazi əvvələr
Mirmöhsün ağanın evi olmuşdur.Lakin Hacı
Mir Möhsün ağa 90 yaşında vəfat etmiş və
qəbri kənd qəbiristanlığındadır.Məscid 1994-cü
ildən sözügedən ev məscid kimi istifadə
olunmuşdur.Məscid çiy kərpic və çaylaq daşı
ilə tikilmişdir.Əsədabad məscidi düzbucqlı
formada olmaqla damının örtüyü şiferdəndir və
damında altıgüşəli günbəz qu-rulmuşdur.Günbəzin xarici tərəfi və üstü ağ dəmir materialı ilə
örtülmüşdür.Məscidin bir giriş qapısı var.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxtadır. Məscidin
divarları iç tərəfdən palçıqla suvanıb.Əsədabad məscidinin iki minarəsi var və onların
hündürlüyü 25 metrdir.lakin 2008-ci ildə yerni məscid inşa edilmişdir.Əsədabad cümə
məscidinin inşasına qədər əhalinin əksəriyyəti şəhərin mərkəzində yerləşən khnə məscidə
gedirdi.Əslində bu köhnə məscidində çox böyük tarixi və ya qədimliyi yoxdur.Amma onun
yerinə tarixi daha qədim və uzaq olan ,XIX əsrdən də əvvələ gedib çıxan başqa bir məscid
olmuşdur.Bu məscid Sovet dövründə anbar kimi istifadə olunmuşdur.Sonrakı illərdə də
bxımsızlıq ucubatından dağlmış vəziyyətə düşmüşdür.Müstəqillikdən sonra isə burada da yeni
məscid tikilmişdir.
8.Ərsilə kənd məscidi.Ərsilə kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Yardımlı rayonunun
Ərsilə kəndi ərazisində yerləşir.Ərsilə kənd
məscidi hündürlüyü 20 sm olan səki üzərində
yerləşir
və
məscidin
hündürlüyü
3,5
metrdir.Məscid
mişar
daşlarından
inşa
edilmiş,sonra sement və qum məhlulunun
qarışığı ilə suvanmış və çöl tərəfdən də məscid
divarları açıqnarıncı rənglə muasir üslubda
boyanmışdır.Ərsilə məscidinnin ön tərəfdən
hündürlüyü 1.80 sm olan 4 ağ plastik pəncərə
və iki giriş qapısı var.Məscidin dam örtüyü xüsusi dəmir materialı ilə örtülmüş və damında
hündürlüyü 2 metr olan yaşıl rəngli günbəz var və onun da dam örtüyü yaşıl rəngli dəmir
materialındandır.Şəkil.Ərsilə kənd məscidi.
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9.Hanuba kənd məscidi.Hanoba kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Yardımlı rayonunun
Hanoba kəndi ərazisində yerləşir.Hanuba kənd
məscidinin divarları bişmiş qırmızı kərpiclərdən
hörülmüşdür.Məscid
təpə
yamacında
yerləşdiyindən onun bir tərəfi iki mərtəbəli,digər
tərəfi isə birmərtəbəli görünür.ıBelə ki,məscidin
ümumiyyətlə 2 ədəd ağ plastik və bir ədəd dar
dəmir qapısı var və bu qapıların hündürlüyü 2
metr,eni isə 90 sm-dir.Məscidin ön tərəfində 4
ədəd ağ plastik pəncərə,bir ədəd yaşıl taxta
pəncərə yerləşir.Bundan əlavə məscidin damı ağ dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür və damda
hündürlüyü 2 metr olan kvadrat günbəz var ki onun da dam örtüyü dəmir
təbəqədəndir.Şəkil.Hanuba kənd məscidi.
10.Malbinəsi məscidi.Malbinəsi məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscid
Yardımlı rayonunun Malbinəsi kəndi ərazisndə yerləşir. Məscid təpə yamacında yerləşdiyindən
onun bir tərəfi iki mərtəbəli,digər tərəfi isə birmərtəbəli görünür.ıBelə ki,məscidin ümumiyyətlə
2 ədəd ağ plastik və bir ədəd dar dəmir qapısı var və bu qapıların hündürlüyü 2 metr,eni isə 90
sm-dir.Məscidin ön tərəfində 4 ədəd ağ plastik pəncərə,bir ədəd yaşıl taxta pəncərə
yerləşir.Bundan əlavə məscidin damı ağ dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür və damda hündürlüyü 2
metr olan kvadrat günbəz var ki onun da dam örtüyü dəmir təbəqədəndir.Abidənin invertar
nömrəsi 4476,sistem kodu isə AJA004278-dır.
11.Ostayır kənd məscidi.Ostayır kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Yardımlı rayonunun
Ostayır kəndi ərazisində yerləşir.Belə ki,Ostayır
kəndi ərazisində ən qədim məscid XIX əsrin
axırlarında Molla Cəfər adlı şəxs tərəfindən
tikilmişdir,lakin bir müddət sonra yararsız hala
düşmüş və sökülmüş və 1960-cı ildə yerli
sakinlər
tərəfindən
yenidən
bərpa
edilmişdir.Bundan əlavə 1996-cı ildə Ostayır
məscidi üçüncü dəfə sökülmüş və yenidən
tikilmişdir.Məscidin həyətyanı sahəsi yoxdur,iç
sahəsi isə 9x21 metrdir.Ostayır məscidi hündür
bir yerdə yerləşir və məscidin ikinci dəfə kənd sakini Hacıbaba Bəhram oğlu Ağayev,3-cü dəfə
isə Hacı Ağagül Nəbiyev tərəfindən abadlaşdırılmışdır.Bundan əlavə məscidin hər dəfə
abadlaşdırılmasında yerli sakinlərin də böyük zəhməti vardır.Məscidin giriş qaoısı önündə
eyvan yerləşir və dam örtüyü şifirdəndir.Məscidin eyvanın tavanı ağ dəmir materialla
işlənib.Məscidin döşəməsi torpaq ,tavanı isə taxtadır və Məscidin iki giriş qapısı var və hər ikisi
taxtadan hazırlanıb.Ümumiyyətlə məscidin bütün pəncərələri
tağvari olmaqla taxtadan
düzəldilmişdir.Ostayır məscidinin mehrabı içindədir və hündürlüyü 3 metrdir.İbadət zalı iki
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hissəyə bölünmüşdür və məscidin divarları iç tərəfdən əhənglə ağardılmış və döşəmədən
metr hündürlüyündə faner taxta ilə hörülmüşdür.Şəkil.Ostayır kənd məscidi.

bir

12.Perimbel kənd məscidi.Perimbel məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Yardımlı rayonunun
Perimbel kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1994-cü ildə inşa edilib,məscidin iç sahəsi 9x15
metrdir.Lakin 2000-ci ildə təmir olunmuşdur.Məscidin sahəsi 150 kv.metr,tutumu isə 160
nəfərdir və məsciddə dini icma fəaliyyət göstəörir.Perimbel məscidi düzbucaqlı olmaqla dam
örtüyü şiferdəndir və məscidin bir giriş qapısı və 3 pəncərəsi var.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxtadır.İbadət zalı iki hissədən ibarətdir və məscidin divarları iç tərəfdən
palçıqla suvanıb.Kənddəki qoç heykəllər,eyni zamanda 3 nəhəng daş diqqəti cəlb edir.
Perimbelin mərkəzindəki yan – yana yerləşən üç böyük daş qayanın maraqlı adı var.Perimbel
məscidi xüsusi şərq memarlığı üslubunda tikilmiş və onun divarları orta əsr ən gözəl məscidlərin
memarlığı üslubunda inşa edilmiş və divarlar xüsusi naxışlarla bəzədilmişdir.Məscidin dam
hissəsində göy rəngdə dairəvi günbəz və yanlarında isə hündürlüyü 25 metr olan 2 günbəz
var.Bu günbəzlər qırmızı bişmiş kərpicdən tikilib və divarlarında havalanmalar var və dam
örtüyü də göy rəngdədir.Bu cənub bölgəsində xüsusi mearlıqla tikilmiş ən gözəl məscidlərdən
biridir. Şəkil.Perinmbel kənd məscidi.

13.Şəfəqli kənd məscidi.Şəfəq kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Yardımlı rayonu Şəfəq
kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1994-cü ildə inşa edilmişdir və məscidin həyətyanı sahəsi
yoxdur və iç sahəsi 19x14 metrdir.Məscid bütünlüklə mişar daşlarından tikilmiş və divarların
qalınlığı 0,40 metrdir.Məscid damı ağ dəmir təbəqə ilə örtülüb və günbəzin üstündə dəmir
təbəqədən hazırlanmışdır aypara var.Məscid kənd sakinlərinin yüksək əməyi ilə
tikilmişdir.İbadət zalı iki hissədən kişilər və qadınlar şöbəsindən ibarətdir.Məscidin tavanı 4
azbest boru sütun üstündə dayanmışdır.
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14.Vərgədüz məscidi.Vərgədüz məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Yardımlı rayonunun
Vərgədüz kəndi ərazisində yerləşir.Vərgədüz
məscidinin
divarları
mişar
daşlarından
hörülmüş və yer üstündə 20 sm olan səki
üstündə yürləşir.Məscidin döşəmədən tavana
hündürlüyü 3 metrdir və məscidin içərisi
sement-qum məhlulunun qarışığı ilə suvanmışdır.Məscidin böyür və qarşı künc
tərəfdən iki taxta qaapısı qapısı və böyürlərdə
isə ümumilikdə 5 taxta pəncərəsi var.Məscidin
dam örtüyü qırmızı kirəmitlə örtülmüş və damında azan verməlk üçün hündürlüyü 2 metr olan
kvadrat günbəz var ki,onun damı dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür.Şəkil.Vərgədüz kənd məscidi.
15.Yardımlı şəhər cümə məscidi.Məscid Yardımlı şəhərinin mərkləzində yerləşir və 1991-ci
ildə inşa edilmiş və həyətyanı sahəsi yoxdur.Lakin bu məscid çox əvvəllər mövcud olmuş
qədim bir məscidin qalıqları üzərində tikilmişdir.Məscidin girş qapısından içəridəki dəhlizin
sahəsi 3x3 metr,əsas ibadət zalının sahəsi isə 14x8 metrdir.Məscid birmərtəbəlidir vədamının
üstü dəmir materialındandır.Məscid damının üstündə iki kiçik minarə var və onların hündürlüyü
2 metr olmaqla düzbucaqlı şəklindədir və bu minarələrin üstü dəmir materialı ilə
örtülüb.Məscidin hündürlüyü 4 metrdir və divarları çiy kərpic və çaylaq daşlarından hörülmüş və
əvvəlki məscid bərbad vəziyyətdə olduğuna görə sökülərək yerində yeni məscid
tikilmişdir.Sözügedən məscid sovetlər dönəmində ilk öncə bağça daha sonra anbar kimi
istifadə edilmişdir.Beləki məscid yerli sakinlər olan Buludxan Abdullayev,Miri Süleymanov və
Əliheydər Qədirovun təşəbbüsü ilə yerli camaat tərəfindən tikilmişdir.Məscidin ibadət zalı 2
hissəyə bölünüb,arakəsmə taxta ilə işlənmişdir.Məscidin döşəməsi daş pillə,tavanı isə
taxtadandır və tavan dəmirdən olman bir bir boru sütun üzərində dayanıb.Məscidin iki giriş
qapısı,üç
tağvari pəncərəsi var və
minbəri taxtadandır,dördpilləlir və mehrabı
yoxdur.Beləki,məscidin iki əlavə otağı da var və bu otaqlardan xidmət məqsədləri üçün istifadə
edilir.Məscdin divarları mişar və çay daşları ilə hörülüb.
16.Qəbiristanlıqlar(3 ədəd)
1.Qəbiristanlıq(Perimbel
kəndi).Bu
qəbiristanlıq
yerli
əhəmiyyətli
arxeoloji
abidəsidir.Qəbiristanlığın tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu qəbiristanlıq Yardımlı rayonunun Perimbel kəndi ərazisndə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5835,sistem kodu isə AJA005637dir.
2.Gilar qəbiristanlığı(Gilar kəndi).Bu qəbiristanlıq
yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidəsidir.Qəbiristanlığın tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Bu qəbiristanlıq Yardımlı rayonunun
Gilar kəndi ərazisndə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5836,sistem kodu isə AJA005638-dir.
3.Qəbiristanlıq(Bozayıran
kəndi).Bu
qəbiristanlıq
yerli
əhəmiyyətli
arxeoloji
abidəsidir.Qəbiristanlığın tarixi XVI-XVII əsrlərə təsadüf edir.Bu qəbiristanlıq Yardımlı rayonu-
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nun Bozayıran
AJA005639-dur

kəndi ərazisndə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5837,sistem kodu isə
16.Abidələr.Heykəllər və daş qoç və insan başlı fiqurlar(27 ədəd)

1.Qöç fiquru.Qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Bu qoç
fiqurunun tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Qoç fiquru Yardımlı qəsəbə diyarşünaslıq və tarix
müzeyinin yanında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6132,sistem kodu isə AJA005934-dür.
2.Qöç fiquru.Bu qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Bu qoç
fiqurunun tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Qoç fiquru Yardımlı qəsəbə diyarşünaslıq və tarix
müzeyinin yanında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6133,sistem kodu isə AJA005935-dür.
3.İnsan başının daş heykəli(Alar kəndi).İnsan başının daş heykəli yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.İnsan başının daş heykəli Yardımlı rayonunun Alar kənd
qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6134,sistem kodu isə AJA005936-dır.
4.İnsan başının daş heykəli(Alar kəndi).İnsan başının daş heykəli yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.İnsan başının daş heykəli Yardımlı rayonunun Alar kənd
qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6135,sistem kodu isə AJA005937-dır.
5.İnsan başının daş heykəli(Alar kəndi).İnsan başının daş heykəli yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.İnsan başının daş heykəli Yardımlı rayonunun Alar kənd
qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6136,sistem kodu isə AJA005938-dır.
6.İnsan başının daş heykəl(Alar kəndi).İnsan başının daş heykəli yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.İnsan başının daş heykəli Yardımlı rayonunun Alar kənd
qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6137,sistem kodu isə AJA005939-dır.
7.İnsan başının daş heykəli(Alar kəndi).İnsan başının daş heykəli yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.İnsan başının daş heykəli Yardımlı rayonunun Alar kənd
qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6138,sistem kodu isə AJA005940-dır.
8.Dəvə fiqurlarından karvan daş kompleksi(Alar kəndi)Dəvə fiqurlarından karvan daş
kompleksi yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Dəvə fiqurlarından karvan daş kompleksi Yardımlı rayonunun Alar kəndi,Ənbüs adlı ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 6139,sistem kodu isə AJA005941-dir.
9.Daş qadın heykəli(Alar kəndi).Bu daş qadın heykəli yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qadın heykəli Yardımlı rayonunun Alar kəndi,Sırabulaq adlı ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6140,sistem kodu isə AJA005942-dır.
10.Daş qoyun fiquru(Vərgədüz kəndi).Bu daş qoyun fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Daş qoyun heykəli heykəli Yardımlı rayonunun Vərgədüz
kənd qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6141,sistem kodu isə AJA005943-dür.
11.İnsan başının daş heykəli(Vərgədüz kəndi).İnsan başının daş heykəli yerli əhəmiyyətli xalq
daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildirİnsan başının daş heykəli Yardımlı rayonunun Vərgədüz
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kəndinin,Mərzivar adlı ərazisində
isəAJA005944-dır.

yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6142,sistem kodu

12.Daş qoç fiquru(Qaravar kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Yardımlı rayonunun Qaravar kəndi qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6143,sistem kodu isə AJA005945-dır.
13.Daş qoç fiquru(Qaravar kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Yardımlı rayonunun Qaravar kəndi qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6144,sistem kodu isə AJA005946-dır.
14.Daş qoç fiquru(Qaravar kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Yardımlı rayonunun Qaravar kəndi qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6145,sistem kodu isə AJA005947-dır.
15.Daş qoç fiquru(Abbasabad kəndi).Bu daş qoç fiquru
yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Yardımlı rayonunun Abasabad kənd
qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6146,sistem kodu isə AJA005948-dır.
16.Daş qoç fiquru(Abbasabad kəndi).Bu daş qoç fiquru
yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Yardımlı rayonunun Abasabad kənd qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6147,sistem kodu isə AJA005949-dır.
17.Daş insan heykəli(Abbasabad kəndi).Bu daş insan heykəli yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Daş insan heykəli Yardımlı rayonunun Abbasabad kəndi
qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6148,sistem kodu isə AJA005950-dır.
18.Daş insan heykəli(Abbasabad kəndi).Bu daş insan heykəli yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə da-xildir.Daş insan heykəli Yardımlı rayonunun Abasabad kəndi
qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6149,sistem kodu isə AJA005951-dır.
19.Daş qoç fiquru(Burzunbül kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Yardımlı rayonunun Burzunbul kəndi qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6150,sistem kodu isə AJA005952-dır.
20.Daş qoç fiquru(Bozayıran kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Yardımlı rayonunun Burzunbul kəndi qəbiristanlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6151,sistem kodu isə AJA005953-dır.
21.Daş insan heykəli(Bozayıran kəndi).Daş insan heykəli. yerli əhəmiyyətli xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Daş insan heykəli Yardımlı rayonunun Abasabad kəndi
qəbiristanlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6152,sistem kodu isə AJA005954-dür.
22.Daş qoç fiquru(Qilar kəndi).Daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Yardımlı rayonunun
Qilar
kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6153,sistem kodu isə AJA005955-dır.
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23.Daş qoç fiquru(Sırıq kəndi).Daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Yardımlı rayonunun Sırıq kəndi ərazisi yaxınlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6154,sistem kodu isə AJA005956-dır.
24.Böyük Vətən muharibəsində həlak olmuş həmvətən-lərimizin xatirə abidəsi.Bu xatirə
abidəsi yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Bu xatirə abidəsi Yardımlı
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6545,sistem kodu isə AJA005447-dir.
25.Söhbət daşı. Adından məlum olduğu kimi, camaatın söhbətləşmək üçün toplaşdığı daş
olub.Belə ki,zaman-zaman insanlar boş vaxtlaırnda bu daşın ətrafına toplaşmış və müx-təlif
məcrada söhbətlər aparmışlar.Elə bu səbələrdən də bu daşa söhbət daşı adı verilmişdir.
26.Xan daşı.Xanın oturub dincəldiyi, ətrafı seyr etdiyi və qəlyan çəkdiyi yer olub.Daşın üstündə
qəlyan oyuğu deyilən izlər var.Rəvayətə görə xan bu daşın üstündə oturmuş və qəlyan çəkmişdir.
27.Elçi daşı.Keçmişdə kəndə elçi düşdüyü zaman burada oturarmış.Elçi daşında birilərinin
oturduğunu görən kənd ağsaqqalları buraya gələr və ondan sonra elçilərin niyyətinə görə hərəkət
edərlərmiş.Əsasən qız istəməyə gələnlərin oturduğu daş imiş.Ağsaqqallar yığışaraq buradan
elçilərin istəməyə gəldiyi qızın evinə yollanarmış.Kənddə diqqət çəkən obyekt dağın başında,
təxminən 1600 metr yüksəklikdəki möhtəşəm məsciddir. Məscid bir neçə il əvvəl iranlı ustalara
tikdirilib
16.Pirlər,türbələr və ocaqlar(2 ədəd)
1.Ağahəsən ocağı(Piruzə piri).(Anzov kəndi).Ağahəsən piri yerli əhəmiyyətl tikilidir və
Yardımlı rayonunun Anzov kəndi ərazisində,Anzov kənd məscidinin yanında yerləşir.Pirin
divarları mişar daşlarından inşa edilmişdir və hündürlüyü 4,5 metrdir.Ocağın iki giriş qapısı və
bir ağ rəngdə dar plastik pəncərəsi var.Qapının hündürlüyü 2,5 metr,pəncərələrin isə hündürlüyü
2 metrdir.Ocağın qapısının və pəncərələrin üstü tağvaridir və qapının üstündə bir löhvə asılmış
və orada ocağın tarixi yazılmışdır.Pirin dam örtüyü yuaşıl rəngli məxməri dam
örtüyüdür.Deyilənlərə görə bu pirin sahibi olan Ağahəsən kəramətli bir insan olmuş və öz
dövrününün insanları yanında böyük hörmətə malik olmuşdur.El arasında bu ocağa Piruzə pir də
deyilir.
2.Abi-Dərdə türbəsi(Lərzan kəndi).Abi-Dərdə türbəsi
yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Yardımlı rayonunun Lərzan kəndi ərazisində yerləşir.Abi-Dərdə türbəsininin tarixi XIII-XIV əsrlərə aid
edilirvə türbə ilkin forması saxlan-maqla 1985 və 2000-ci illərdə
təmir olunub. Yardımlı şəhər sakini Hacı Sabir İsmayılovun şəxsi
vəsaiti hesabına 2011-ci ildə ziyarətgahın yanında istirahət otağı
və 17 metr uzunluğunda məscid tikilmişdir.Abi-Dərdə ən çox
ziyarət olunan pirlərimizdən biridir,buraya müxtəlif yerlərdən
insanlar ziyarətə gəlir.Abi-Dərdə türbəsi 4471 invertar sayı ilə
XIV əsrə aid yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi dövlət
qeydiyyatına alınaraq mühafizə olunur.Şəkil.Abid –Dərdə türbəsi.

17.Bulaqlar(3 ədəd)
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1.“Göz narı” bulağı.(Perimbel kəndi).”Göz narı”
bulağı yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Bulaq Yardımlı rayonunun Perimbel kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 4468,sistem kodu isə AJA004270-dir.
2.Sarı bulağı.Sarı bulaq yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Bulaq Yardımlı rayonunun “Sarı
bulaq” ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4469,sistem kodu isə AJA004271-dir.
3.Buzxana(Ostayır kəndi).Buzxana yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Buzxana Yardımlı
rayonunun Ostayır kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4470,sistem kodu isə
AJA004272-dir.
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FƏSİL V - CƏLİLABAD RAYONU
Yaşayış məntəqəsi
Cəlilabad – 1930-cu ildə təşkil edilmişdir.

Gerb
39°12′15″N 48°29′45″EKoordinatlar: 39°12′15″N 48°29′45″E
Ölkə:
Status:
Daxildir:
Tərkibinə daxildir:
Rayonun əhalisi:
Şəhər əhalisi :
Əhali sıxlığı:
Sahəsi:
Telefon kodu:
Poçt indeksi:
Saat qurşağı:
Nəqliyyat kodu:
Hündürlüyü

Azərbaycan
Rayon
Lənkəran iqtisadi rayon
2 şəhər, 118 kənd
209 300 nəfər.
25.846 nəfər
91(nəfər/ kv.km)
1 441.4 km²
994 25
(Mərkəzi PŞ) Az 1500
UTC+04:00
15

Cəlilabad — Azərbaycan Respublikasının Cəlilabad rayonunun inzibati
mərkəzi. Əhalisi
25.846 nəfər.(Bax: 1989 Soviet
Census ).1952-ci ildə rayon
tabeli şəhər statusu almışdır.(Bax:Президиум Верховного Совета АзербайджанскогоССР. "Азербайджан
ская ССР, Административнотерри-ториальное деление
на 1 января 1961-го года".
Азербайджанское
государственное
издатель-ство,
Баку, 1961, стр. 8)

Tarixi.1967-ci ildən görkəmli Azərbaycan yazıçısı Cəlil Məmmədquluzadənin adını daşıyır.
Əvvəllər bu şəhər Hacılı,daha sonra isə Astarxanbazar adlanırdı.Cəlilabad rayonu Azərbaycanın
qədim yaşayış məskənlərindəndir.Rayon ərazisində mövcud olmuş Həməşərə şəhəri b.e.ə. II
minilliyə aiddir.Tarixi mənbələrdə şəhərin 3 metr hündürlüyündə möhtəşəm qala ilə əhatə
olunduğu göstərilir.Ərəblərin hücumundan sonra Həməşəra şəhəri dağılıb və sonrakı
dövrlərdə Hasıllı şəhəri məşhurlaşıb. XIX əsrin 30-cu illərində rusların Azərbaycana
köçürülməsi nəticəsində azərbaycanlılarla rusların birgə məskunlaşdığı Astarxanbazar şəhəri
əya-lətin mərkəzinə çevrilib.Cəlilabad rayonu 8 avqust 1930-cu ildə təşkil edilib.1967-ci ilədək
Astarxanbazar,2 iyun 1967-ci ildən isə görkəmli yazıçı-dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin
şərəfinə Cəlilabad adlandırılıb.26 may 1964-cü ildə Biləsuvar inzibati ərazi vahidi rayonun
tərkibinə qatılıb,6 yanvar 1965-ci ildə yenidən ayrılaraq müstəqil rayona çevrilib.Azərbaycan
Respublikasında inzibati – ərazi vahidi. İnzibati mərkəzi Cəlilabad şəhəridir.Cəlilabad rayonu
Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindəndir.Rayon ərazisində mövcud olmuş Həməşərə
şəhəri b.e.ə. II minilliyə aiddir.Tarixi mənbələrdə şəhərin 3 metr hündürlüyündə möhtəşəm qala
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ilə əhatə olunduğu göstərilir.Ərəblərin hücumundan sonra Həməşəra şəhəri dağılıb və sonrakı
dövrlərdə Hasıllı şəhəri məşhurlaşıb. XIX əsrin 30-cu illərində rusların Azərbayca-na
köçürülməsi nəticəsində azərbaycanlılarla rusların birgə məskunlaşdığı Astarxanbazar şəhəri
əyalətin mərkəzinə çevrilib.Cəlilabad rayonu 8 avqust 1930-cu ildə təşkil edilib.1967-ci ilədək
Astarxanbazar,2 iyun 1967-ci ildən isə görkəmli yazıçı-dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin
şərəfinə Cəlilabad adlandırılıb.26 may 1964-cü ildə Biləsuvar inzibati ərazi vahidi rayonun
tərkibinə qatılıb,6 yanvar 1965-ci ildə yenidən ayrılaraq müstəqil rayona çevrilib(Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin İşlər idarəsinin Prezident Kitabxanası:İnzibati ərazi
vahidləri:Cəlilabad)
Tarixi oçerk.Cəlilabad rayonu Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindəndir.Rayon
ərazisində mövcud olmuş Həməşəra şəhəri şəhəri eramızdan əvvəlki II minilliyə aiddir.Qədim
mənbələrdə şəhərin 3 metr hündürlüyündə möhtəşəm qala divarları ilə əhatə olunduğu
göstərilmişdir. Ərəb istilasından sonra Həməşərə şəhəri dağılmış və sonrakı dövrlərdə Hasıllı
şəhəri məşhurlaşmışdır.XIX əsrin 30-cu illərində rusların Azərbaycana köçürülməsi nəticəsində
azərbaycanlılarla rusların birgə məskunlaşdığıAstraxanbazar şəhəri əyalətin mərkəzinə
çevrilmişdir.Hasıllı bazarı, şirvanlı Məşədi Məmmədin yeni bazar tikdirməsi Cəlilabad rayonu 8
avqust 1930-cu ildə təşkiledilmişdir. 1967-ci ilədək Astarxanbazar,2 iyun 1967-ci ildən görkəmli
yazıçı-dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin şərəfinə Cəlilabad adlandırılmışdır. 26 may 1964cü ildə Biləsuvar inzibati ərazi vahidi rayonun tərkibinə qatılmış,6 yanvar 1965-ci ildə yenidən
ayrılaraq müstəqil rayona çevrilmişdir.Respublikanın Cənub-Şərq bölgəsində yerləşən rayon
şimal-dan Biləsuvar, şərqdən Neftçala,cənub şərqdən Masallı,cənubdan Yardımlı rayonları ilə,
qərbdən isə İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir.Ərazisi 1441,4 kvadrat kilometr,əhalisi
216,5 min (2017) nəfərdir.Rayonda 2 şəhər,118 kənd vardır.Mərkəzi Cəlilabad şəhəridir.Rayon
ərazisində 50 tarixi-arxeoloji abidə mövcuddur.Onlardan eneolit dövrünə aid Əliköməktəpə və
Mişarçay yaşayış yerləri,4-cü minilliyə aid Qurudərə yaşayış yeri, tunc dövrünə aid Cinlitəpə
yaşayış yeri,qədim Muğan və Bəcirəvan şəhərlərinin qalıqları,Qazan köşkü,Bəcirəvan
kurqanları, Pirhəsən,Pirəxəncər,Zərdüşt daxmaları kimi tarixi abidələr vardır.Hasıllı özü
Həmşərəçay Quzey-Günbatan tayında yerləşirdi.Həmşərəçay Güney-Gündoğan tayında binə
cuhudları deyilən ruslar yaşayırdı, Hasıllı ilə binə cuhudların kəndinin arası yüz əlli arşın ancaq
olardı.Hasıllı bazarına Azərbaycanın çox yerlərindən alverçilər,böyük tacirlər gələr,öz mallarını
bura gələn alıcılara satardılar.Bura alverə gələn şirvanlı Məşhədi Məmməd sonradan Hasıllı
bazarında dükan tikib böyük ticarətə başlamışdı.Məşədi Məmməd Hasıllıda yerini bərkidəndən
sonra, buraya onun yerliləri olan şirvanlılar da axın etdilər,köçüb gəlməyə başladılar,Məşədi
Məmməd də hamıya olduğu kimi,öz yerlilərinə də əlindən gələn yardımı əsirgəməz, onlara
burada yer-yurd salmağa kömək eləyərdi.Məşədi Məmmədin alverinin yaxşı getməsinin bir
niyəsi onun ucuzcul olması, geniş çeşidli mallar tapıb gətirməsi idisə, başqa bir niyəsi də onun
çox əliaçıq bir insan olması idi.O,kimliyindən asılı olmayaraq, işi düşənlərə yardım edər,
yoxsullara əl tutar,bacardıqca hamıyla yaxşı davranmağa çalışardı.Birdən kimsə toy üçün geyimgecim almağa gəlsə,Məşədi Məmməd deyərmiş: “Gəlinimin çadrasını aldığım qiymətdən
verəcəyəm”.Toy geyim-gecimi alınıb yığılandan,pulu veriləndən sonra,Məşədi Məmməd gəlin
üçün ən azından bir yaxşı kəlayağı bağışlarmış.Məşhədi Məmmədin alverinin belə yaxşı
getməyini yerli tacirlərin gözü götürmədiyindən,onlar günlərin birində bir qarışıqlıq salıb, yerli
adamlarla şirvanlılar arasında toqquşma yaratdılar,sonra da Məşədi Məmmədə dedilər: “Sən
gərək öz yerlin şirvanlıları da götürüb bizim bazardan çıxasan”.Məşhədi Məmməd qarşıdurma
yaratmaq istəməyib,1916-cı ilin yazında,yaxınlıqdakı Astarxanovka kəndindəki ruslardan əlli
giri buğdanın yerini satın alaraq, orada bazar açdı.Hasıllı bazarında başqa yerlərdən gəlmə
tacirlər də,yerli tacirlər onlara yaxşı üz göstərmədiklərindən,Məşhədi Məmmədin bazarına köçüb
getdilər.Məşədi Məmməd ruslardan aldığı torpaqda qabaqca özünə çox gözəl bir ev tikdi,sonra
çox planlı bir şəkildə bir bazar,onun çevrəsində yenə də planla evlər tikdirməyə başladı.Bir
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sözlə,yeni bir şəhər salınmağa başladı.Məşədi Məmməd onun bazarına gələnlər üçün özü dükan
tikdirər,köçüb gələnlər üçün də evlər tikdirərdi.Məşədi Məmməd yeni bazar salandan sonra,
oradakı dükanlarını uzaq yerlərdən gətirilmə, çətin tapılan mallarla doldurdu.Bu malları həm də
çox uyğun-ucuz qiymətə satar, bazarındakı tacirlərə də insafla alver eləməyi gənəşərdi. Məşhədi
Məmməd öz bazarından bir az aralıda mal-qara satışı üçün “Mal bazarı” deyilən bir bazar da
saldırmışdı.Beləliklə də, bir-birinə yaxın olan iki bazar yarandı,Hasıllı bazarına yuxarı,Məşədi
Məmmədin bazarına aşağı bazar deyərdilər. Məşədi Məmməd alver işlərini yaxşı qurduğundan,
yavaş-yavaş Hasıllı bazarı sıradan çıxmağa başladı. Sonradan Hasıllılarla binə cuhud deyilən
ruslar arasında baş verən savaşda ruslar Hasıllı kəndini yandırandan sonraHasıllı bazarı büsbütün
dağıldı.Məşədi Məmməd haqqında bu gün də Cəlilabadda yaxşı sözlər dolaşmaqdadır.Deyilənə
görə, öləcəyi ürəyinə daman Məşhədi Məmməd nisyə dəftərini sobaya atıb yandıraraq,yaxın
adamlarına demişdi: "Birdən mən öləndən sonra adamları borca görə incidərsiniz, kimin imkanı,
vicdanı var gətirib borclarını verər, gətirməyənləri də bağışlayıram".Cəlilabad rayonu 8
avqust 1930-cu ildə Astraxanbazar adı ilə təşkil edilmişdir. 2 iyul 1967-ci ildə Azərbaycan SSR
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə Azərbaycan yazıçısıyazıçısı
Cəlil
Məmmədquluzadənin şərəfinə Cəlilabad adlandırılmışdır.
Coğrafi mövqeyi. Cəlilabad rayonu şimaldan Biləsuvar, şərqdən Neftçala, cənubdan Masallı,
cənub-qərbdən Yardımlı rayonları, qərbdən isə İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir.KürAraz ovalığının sərhədində yerləşir.Rayonun ərazisi düzənlik və alçaq dağlıqdır, şərq hissəəsində
bəzi yerlər dəniz səviyyəsindən aşağıdadır.Yayı quraqlıq keçən mülayim-isti yarımsəhra və quru
çöl iqlimə malikdir. Relyefinə görə Aran-düzənlik (Muğan düzünün cənubu və Lənkəran
ovalığının bir hissəsi) və alçaq dağlıqdır.Rayon ərazisindən Bolqarçay,Mişarçay,
İncəçay,Göytəpəçay,Həməşəra və başqa müvəqqəti axarlı çaylar keçir.Torpaqları allüvül çəmən,
şabalıdı,qəhvəyi dağ,meşə və s növlüdür.Rayonun mərkəzi olan Cəlilabad şəhəri ƏlətAstaraavtomobil yolunun 210 kilometrliyində yerləşir.Cəlilabad rayonu relyefinə görə Arandüzənlik (Muğan düzünün cənubu və Lənkəran ovalığının bir hissəsi) və alçaq dağlıqdır
(Rayonun şərq və cənub-şərqində Buravar silsiləsinin şimal-qərb hissəsi).Ən hündür nöqtəsi
1000 metrə qədər,şərq hissədə bəzi yerləri okean səviyyəsindən aşağıdır.Antropagen,dağlıq
hissədə paleogen və neogen çöküntüləri yayılmışdır.Əsasən yayı quraq keçən mülayim isti
yarımsəhra və quru çöl iqliminə malikdir.Orta temperatur qışda 1-3 dərəcə -selsi,yayda 25-30
dərəcə-selsi, aktiv temperaturun miqdarı 4000-4500 dərəcə selsidir. İllik yağıntılar 400–600 mm
təşkil edir.
İri yaşayış məntəqələri.Cəlilabad rayonunun ən böyük yaşayış məntəqəsi Göytəpə şəhəridir.
Müstəqilliyə qədər Göytəpə şəhəri Prişib adlanmış və müstəqillik əldə edildikdən sonra öz tarixi
adı bərpa edilmişdir. Hərbi şəhər olduğu üçün Sovet hakimiyyəti dövründə çoxmillətli sakinləri
olub.Hal-hazırda təxmini olaraq 35 min nəfər sakini vardır. Şəhərdə zavodlar,fabriklər,
xəstəxanalar,texniki peşə məktəbi,orta məktəblər və bu kimi çoxlu sayda ictimai elmi
müəssisələr vardır.
Əhalisi.Əsas məqalələr: (Bax:Azərbaycan əhalisinin siyahıyaalınması (1999) və Azərbaycan
əhalisinin siyahıyaalınması (2009)
Milli tərkib
Etnik
qruplar

1939 sa. 1959 sa. 1970 sa. 1979 sa. 1999sa. 2009a.

Cəmi

57 395

57 479

84 380

107 443 169 960 192 320

azərbaycanlı 46 330

49 359

76 665

100 383 169 511 192 136
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Aqşin Mistanlı
rus

10 227

7 639

6 722

6 051

351

122

talış

...

...

...

...

...

24

ləzgi

41

10

55

69

4

7

türk

...

...

...

...

5

6

tatar

...

...

31

43

20

6

ukraynalı

179

...

361

436

53

6

erməni

253

151

179

192

1

...

yəhudi

178

72

55

32

3

...

tat

...

19

16

9

...

...

udin

...

...

...

2

...

...

avar

2

2

8

24

...

...

saxur

...

...

2

4

...

...

gürcü

6

13

20

27

...

...

kürd

1

...

2

...

...

...

alman

16

...

...

...

...

...

digər

8

214

264

171

12

13

İqtisadiyyat.Cəlilabad rayonu ölkəmizin ən mühüm kənd təsərüfatı rayonlarındandır. Rayonun
iqtisadiyyatında taxılçı-lıq, kartofçuluq və üzümçülük əsas yer tutur.Bununla yanaşı
təsərrüfatlarda tərəvəz, bostan bitkiləri və meyvə də yetişdirilir.
Mədəniyyət, təhsil və səhiyyə müəssisələri.Cəlilabad rayonunda Azərbaycan Müəllimlər
İnstitutunun rayon filialı,Astara Pedaqoji Texnikumunun rayon şöbəsi,peşə liseyi,peşə məktəbi,
18 məktəbəqədər,5 məktəbdənkənar tərbiyə müəssisəsi,126 ümumtəhsil məktəbi (ondan 75-i tam
orta,39-u ümumi orta,12-si ibtidai), 1 Təhsil İşçiləri Evi,94 kitabxana,19 mədəniyyət evi,24 klub,
1 uşaq incəsənət,1 musiqi məktəbi,Heydər Əliyev mərkəzi,tarix-diyarşünaslıq muzeyi,şəkil
qalereyası, mədəniyyət və istirahət parkı fəaliyyət göstərir.Rayonda 147 idman qurğusu,o
cümlədən 112 sadə idman qurğusu var.Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş Olimpiya İdman
Kompleksinin tikintisi davam etdirilir.Əhaliyə 5 şəhər, 3 kənd sahə xəstəxanası,28 həkim, 40
tibb məntəqəsi,Təcili Tibbi Yardım Stansiyası,Müalicə diaqnostika mərkəzi tibbi xidmət
göstərir.
Maddi-mədəni irsi.Cəlilabad rayonunda 50 tarixi-arxeoloji abidə mövcuddur. Onlardan eneolit
dövrünə aid Əlikömtəpə və Mişarçay yaşayış yerləri, eramızdan əvvəl IV minilliyə aid Qurudərə
yaşayış yeri,tunc dövrünə aid Yedditəpə kurqanları, eramızdan əvvəl III minilliyə aid Cinlitəpə
yaşayış yeri,qədim Muğan və Bəcirəvan şəhərlərinin qalıqları,Qazan köşkü,Bəcirəvan
kurqanları, Pirhəsən,Pirəxəncər,Zərdüşt daxmaları kimi tarixi abidələr vardır.
İdman.Rayonda 2750 nəfərlik stadion,110 sadə idman qurğusu,7 kompleks idman qurğusu, 23
məktəb zalı,4 atıcılıq tiri,şahmat məktəbi fəaliyyət göstərir."Azərbaycan Respublikası
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"na əsasən Cəlilabad şəhərində beynəlxalq
standartlara cavab verən idman kompleksi inşa edilmişdir.
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Cəlilabad abidələrinin siyahısı(kataloq)
Abidənin adı

İnvertar
№
27

Sistem kodu Abidə tipi

31

AJA000048

Yaşayış yeri

885

AJA000908

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

E.ə.IV
minillik

Yaşayış yeri

886

AJA000909

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

E.ə.IV
minillik

Qurudərə
yaşayış yeri

887

AJA000910

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

E.ə.IV
minillik

Yaşayış yeri

888

AJA000911

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc dövrü

Kurqanlar

889

AJA000912

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc dövrü

Yedditəpə
kurqanı
Xudatəpə
yaşayış yeri

890

AJA000913

Tunc dövrü

891

AJA000914

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Kurqanlar

892

AJA000915

Tunc dövrü

Göytəpə
kurqanı
Kurqan

893

AJA000916

894

AJA000917

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Yaşayış yeri

895

AJA000918

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

E.ə.IV
minillik

Kurqan

896

AJA000919

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

E.ə.IV
minillik

Kurqan

897

AJA000920

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc dövrü

Bolukreysk

898

AJA000921

Ölkə əhəmiyyətli

Tunc dövrü

Əliköməktəpə
yaşayış yeri
I-III Mişarçay
yaşayış yeri

AJA000044

Dünya əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Dünya əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
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Ucaldılma
Ünvan
tarixi
Eniolot dövrü
Eniolot-ilk
dəmir dövrü

Eniolit

Tunc dövrü
Tunc dövrü

Cəlıilabad
şəhərinin
cənubunda
Cəlilabad
şəhərinin şimqərbi
Cəlilabad şəhərinin
şərqində
Cəlilabad şəhərindən 5-6
km.Cənubqərbdə
Cəllabad şəhərindən cənub-qərbdə
CəlilabadMasallı yolunda,sağ
tərəfdə
Navtaluq
kəndi
Cəlair kəndindən cənub
tərəfdə
Göytəpə
qəsəbəsi
Göytəpə
qəsəbəsi
Göytəpə qəsəbəsindən 56km.aralı
Göytəpə
qəsəbəsindən
1km.şimalda
Göytəpə qəsəbəsindən 3,5
km.aralı
Göytəpə qəsəbəsindən 6
km.aralı
Privolnoye

Aqşin Mistanlı
kurqanı
Mazanski
kurqanı
Balanovski
kurqanı
Kurqanlar

arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

899

AJA000922

Dəmir dövrü

900

AJA000923

901

AJA000924

Nekropol

902

AJA000925

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Son tunc-ilk
dəmir dövrü

Ölütəpə
yaşayış yeri

903

AJA000926

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Eniolit

Kazaçi
kurqanı
Osterinski
kurqanı
Razlati
kurqanı
Nekropol

904

AJA000927

Dəmir dövrü

905

AJA000928

906

AJA000929

907

AJA000930

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Şəhərgah

908

AJA00031

Ocaqlıtəpə
yaşayış yeri
Sarıqaya
yaşayış yeri

909

AJA00032

910

AJA00033

Cinlitəpə
yaşayış yeri

911

Qıztəpə
yaşayış yeri
Paşatəpə
yaşayış yeri
Yaşayış yeri

Dəmir dövrü
Tunc dövrü

Dəmir dövrü
Dəmir dövrü
Son tunc-ilk
dəmir dövrü

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

E.ə.I minilliyin əvvəli

AJA00034

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

E.ə.III minillik

912

AJA00035

913

AJA000936

914

AJA000937

E.ə.III minillik
E.ə.IV minillik
Tunc dövrü

Yaşayış yeri

915

AJA000938

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Fətx təpəsi
yaşayış yeri

916

AJA000939

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

E.ə.IV
minillik

Camalxan

917

AJA000940

Ölkə əhəmiyyətli

E.ə.IV
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İlk tunc
dövrü

kəndi
Privolnoye
kəndi
Privolnoye
kəndi
Privolnye
kəndinin
yanında
Privolnye
kəndinin
cənubunda
Allar kəndinin qərb
tərəfində
Uzuntəpə
kəndi
Uzuntəpə
kəndi
Uzuntəpə
kəndi
Uzuntəpə
kəndinin
şimal-qərbində
Həsənli kəndi
Qarazəngir
kəndi
“Svetlaya
zarya” kəndindən 300
m.aralı
Qara Kazımlı
kəndinin şimal tərəfində
Təklə kəndi
Cəfərxanlı
kəndi
Cəfərxanlı
kəndi
Üçtəpə kəndinin 1km.
şimal-qərbin
də
Üçtəpə kəndindən 3 km.
şimalda
Şiləvəngə

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
təpəsi

arxeoloji abidə

minillik

Su kəməri

918

AJA000941

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

1890-cı il

Su kəməri

919

AJA000942

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

1903-cü il

Nekropol

920

AJA000943

Kurqanlar

921

AJA000944

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

“Göyçəlilər
yurdu”
qalaçası
Yol yurdu
qalaçası

922

AJA000945

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc və ilk
dəmir dövrü
Son tunc və
ilk dəmir
dövrü
Dəmir dövrü

923

AJA000946

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Dəmir dövrü

Aşağı qalaça

924

AJA000947

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Dəmir dövrü

Kiçikyurd
qalaçası

925

AJA000948

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Dəmir dövrü

Örtük daş
qalsı
Dardərə
qalaçası

926

AJA000949

927

AJA000950

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Son tunc-ilk
dəmir dövrü
Dəmir dövrü

Yuxarı qalaça

928

AJA000951

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Dəmir dövrü

Çalağan
qalaçası

929

AJA000952

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Dəmir dövrü

Daşlıtəpə
qalası
Divar qalıqları

930

AJA000953

Tunc dövrü

931

AJA000954

Nağaradağ
qalaçası

932

AJA000955

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Əhmədli
qalası
Çoban daş
qalaçası

933

AJA000956

934

AJA000957

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Son tunc-ilk
dəmir dövrü
Tunc dövrü
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Tunc dövrü
Dəmir dövrü

kəndinin şimal
tərəfin-də
Suluçeşmə və
Qaratəpə
kəndləri
Adnalı və
Üçtəpə kəndləri arasında
Daşkəsən
kəndi
Daşkəsən
kəndi
Əmirvar kəndindən 3 km.
aralı,dağda
Əmirvar kəndindən 3 km.
qərbdə,dağda
Əmirvar kəndindən 1km.
aralı
Əmirvar kəndi,yolyurdu
qalaçasından
2,5 km.aralı,
dağda
Əmirvar kəndi
Əmirvar kəndindən şimalqərbdə
Əmirvar kəndindən 15 km.
aralı,dağda
Dardərə kəndinin yaxınlığında
Xoşbulaq
kəndi
Xoşbulaq
kəndi
Xoşbulaq
kəndindən 2
km,aralı
Xaçbulaq
kəndi
“Uzunluqtəpə” ərazisində
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Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc dövrü

AJA000971

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Dəmir dövrü

949

AJA000972

Tunc dövrü

950

AJA000973

Kurqan

951

AJA000974

Daş qutu
nekropolu
Nekropol

952

AJA000975

953

AJA000976

Nekropol

954

AJA000977

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Müəvaq qalası

955

AJA000978

Gövdü qalası

956

AJA000979

Gülxan qalası

957

AJA000979

Kurqanlar

935

AJA000958

Daş qutu
nekropolu
Kurqan

936

AJA000959

937

AJA000960

Qırmızı qala

938

AJA000961

Qaflan qala

939

AJA000962

Kurqanlar

940

AJA000963

Daş qutu
nekropolu
“Molla Abdulla bulağı”
Qazax yolçular qalaçası
Daş qutu
nekropolu
Dikdaş
qalaçası
Ərkinaz
qalaçası
Qalaça

941

AJA000964

942

AJA000965

943

AJA000966

944

AJA000967

945

AJA000968

946

AJA000969

947

AJA000970

Qalaça

948

Daş qutu
nekropolu
Nekropol

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
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Tunc dövrü
Tunc dövrü

“Uzunaralıq”
ərazisində
“Uzunaralıq”
ərazisində
Çovdar kəndi

Son tunc-ilk
dəmir dövrü
Son tunc-ilk
dəmir dövrü
Tunc dövrü

Çovdar kəndi

Tunc dövrü

Zağalı kəndi

Tunc dövrü

Zağalı kəndi

Dəmir dövrü

Qzax yolçular
kəndi
Qaazx yolçular kəndi
Qürbulaq
kəndi
Qürbulaq
kəndi
Qürbulaq
kəndindən
cənub-qərbdə
Tüküdərə
ərazisindən
380 m.aralı
Bayan kəndi

Dəmir dövrü
Tunc dövrü
Tunc dövrü
Dəmir dövrü

Çovdar kəndi
Zağalı kəndi

Tunc və ilk
dəmir dövrü
Tunc dövrü

Bayan kəndi

Tunc dövrü

Zəylik kəndi

Tunc dövrü

Qaraqullar
kəndi
Quşçu kəndi

Tunc və
ilkdəmir
dövrü
Son tunc-ilk
dəmir dövrü
Son tunc-ilk
dəmir dövrü
Son tunc-ilk
dəmir dövrü

Dəstəfur kəndi

Müşəvaq
kəndi
Gövdü kəndi
Gövdü kəndi
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Xalyum qalası

958

AJA000980

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Son tunc-ilk
dəmir dövrü
1890-cı il

Su kəməri

959

AJA000981

Su kəməri

960

AJA000982

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

1903-cü il

Hamam

4175

AJA003974

XX əsr

Hamam

4176

AJA003975

Kilsə

4177

AJA003976

Kilsə

4178

AJA003977

Məscid

4179

AJA003978

Nadirtəpə
yaşayış yeri

5799

AJA005601

Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətl
arxeoloji abidəsi

Ağbulaqtəpəsi
yaşayış yeri

5800

AJA005602

Yerli əhəmiyyətl
arxeoloji abidəsi

Orta əsrlər

Yaşayış yeri

5802

AJA005604

Yerli əhəmiyyətl
arxeoloji abidəsi

Orta əsrlər

Dəvə qalası

5803

AJA005605

Orta əsrlər

Əli Məhəm5960
məd şah qəbiristanlığı
Daş qoç fiquru 6111

AJA005760

Yerli əhəmiyyətl
arxeoloji abidəsi
Yerli əhəmiyyətl
arxeoloji abidəsi

At üstündə ov- 6112
çu təsviri olan
yazılı qəbir
daşı
Qadın zinnət- 6113
ləri həkk olunmuş yazılı qəbir daşı
Daş at fiquru
6114

AJA005914

XIX əsr
1878-ci il
1890-cı il
XIX əsr
Orta əsrlər

Orta əsrlər

Gövdü kəndi
Suluçeşmə və
Qaratəpə
kəndləri arasında
Adnalı və Üçtəpəı kəndləri
arasında
Cəlilabad
şəhəri
Cəlilabad
şəhəri
Göytəpə
qəsəbəsi
Pokrovka
kəndi
Qasımlı kəndi
Cəlilabad şəhərinin cənub-şərqində
Maşııq kəndinin şimal tərəfində
Şiləvəngə
kəndinin cənub tərəfində
Əmirvar kəndi
Hişgədərə
kəndi

Yerli əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi

İcarə kənd
qəbiristanlığı

AJA005915

Yerli əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi

Xanəgah kənd
qəbiristanlığı

AJA005916

Yerli əhəmiyyətli
xalq-daş-heykəltəraşlıq abidəsi

Xanəgah kəndi

AJA005913
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Xanəgah kənd
qəbiristanlığı
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1.Yaşayış məskənləri və yaşayış yerləri(18 ədəd)
1.Əliköməktəpə(Üçtəpə kəndi) — Əliköməktəpə
yaşayış yeri dünya Əhəmiyyətli Arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi Eniolit dövrünə
təsadüf edir.Əliköməktəpə yaşayış yeri Azərbaycanın Cəlilabad
rayonunun Üçtəpə
kəndi yaxınlığında yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 27,sistem kodu isə AJA000044dür.Qazıntılar zamanı aşkarlanmış at sümüklərinə
əsasən, güman edilir ki,at əhliləşdirilməsi məhz
bu eneolit dövründə (daha dəqiq e.ə. V
minillikdə) başlayıb, bununla da Əliköməktəpə
abidəsi Qafqaz və Ön Asiyada atın əhliləşdirildiyi
yer
kimi
tanınır.Əlikoməktəbədəki
gil
qabı,Azərbaycan Tarixi MuzeyiFərman Mahmudovun araşdırmalarına görə, qazıntılar zamanı
tapılmış çoxsaylı gil qablar abidənin ərazisində ikinci ən böyük tapıntıdı.Qazıntılar zamanı
rənglə örtülmüş 300-dən artıq gil qab nümunələri aşkar olunmuşdur.Tapıntıların bir çoxu
monoxrom rəsmlərlə bəzədilmişdir.Qəhvəyi və qırmızı rəsmlərin böyük hissəsi üçbucaqlar,
romblar,düz və əyri xəttlərdən ibarətdilər.Həmçinin yaşayış yerində Enolit dövrünə xas olan dini
inanc abidəsi sayılan dairəvi otaq aşkarlanmışdır.Tarix elmləri doktoru Rəşid Göyüşovun fikrinə
görə, otağın yerləşdiyi bina ovsun mərasimlərinin keçirilməsi üçün istifadə olunurdu, bunun
sübutu bina və otağın memarlıq quruluşundadı: binalar çiy kərpiclə dördkünc formada
hörülmüşdür,otağın divarları isə gillə suvanmış,üstündə isə ağ gillə şirələnmişdir,həm də hamar
divarda həndəsi xarakterli naxışlar çəkilmişdir.(Bax:Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası V cild, B.,
1980),(Bax.Mahmudov F.R. Əliköməktəpəsində arxeoloji qazıntılann ilkin yekunlan //
Azərbaycanda daş dövrü və eneolit,Bakı, 1984),(Bax.Rəşid Göyüşov. Azərbaycan arxeologiyası.B.,1986),(Bax.Yusif
Səfərov.Qədim
Azərbaycan:
nə
bilirik.B.,
1989),(Bax.Azərbaycan tarixi, I cild, B.,1994),(M. Qasımov.Cəlilabadın tarixi,etnonim və
toponimləri. B.,2014).

Şəkil.Əliköməktəpə abidəsində tapılmış tunc qaza.Şəkil.Əliköməktəpə abidəsində tapılmış gil
qab.Azərbaycan Tarixi Muzeyi.
2.I-III Mişarçay yaşayış yeri.I-III Mişarçay yaşayış yeri dünya əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi Eniolitilk dəmir dövrünə təsadüf edir.I-III Mişarçay yaşayış yeri
Cəlilabad
şəhərinin cənubunda yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 31,sistem kodu isə
AJA000048-dir.
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3.Yaşayış yeri.Bu yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin tarixi e.ə.IV
minilliyə təsadüf edir.Yaşayış yeri Cəlilabad şəhərinin şərqində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 885,sistem kodu isə AJA000908-dir.
4.Yaşayış yeri.Bu yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və yaşayış yerinin tarixi e.ə.IV
minilliyə təsadüf edir.Yaşayış yeri Cəlilabad şəhərinin şərqində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 886,sistem kodu isə AJA000909-dir.
5.Qurudərə yaşayış yeri.Qurudərə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və yaşayış
yerinin tarixi e.ə.IV minilliyə təsadüf edir.Yaşayış yeri Cəlilabad şəhərinin 5-6 km,cənubqərbdə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 887,sistem kodu isə AJA000910-dur.
6.Xamşahratəpə yaşayış yeri.Xamşahratəpə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və
yaşayış yerinin tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Yaşayış yeri Cəlilabad şəhərindən cənubqərbdə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 888,sistem kodu isə AJA000911-dir.
7.Xudutəpə yaşayış yeri(Cəlair kəndi).Xudatatəpə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir və yaşayış yerinin tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Yaşayış yeri Cəlilabad rayonunun
Cılar kəndinin cənub tərəfində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 891,sistem kodu isə
AJA000914-dir.
8.Yaşayış yeri.Bu yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və yaşayış yerinin tarixi Tunc
dövrünə təsadüf edir.Yaşayış yeri Cəlilabad rayonunun Göytəpə qəsəbəsindən 1 km.şimalda
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 895,sistem kodu isə AJA000918-dir.
9.Ölütəpə yaşayış yeri(Alar kəndi).Ölütəpə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və
yaşayış yerinin tarixi Eniolit dövrünə təsadüf edir.Ölütəpə yaşayış yeri Cəlilabad rayonunun
Alar kəndinin qərbində yerləşir.Abidənin in-vertar nömrəsi 903,sistem kodu isə AJA000926-dır.
10.Ocaqlıtəpə yaşayış yeri(Qarazəngir kəndi).Ocaqlıtəpə
yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir və yaşayış yerinin tarixi e.ə.I minilliyin əvvəlinə təsadüf edir.Ocaqlıtəpə
yaşayış yeri Cəlilabad rayonunun Qarazəngir kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 909,sistem kodu isə AJA000932-dir.
11.Sarıqaya yaşayış yeri.(Svetlaya Zarya kəndi).Sarıtəpə
yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Sarıqaya yaşayış yeri Cəlilabad rayonunun “Svetlaya zarya” kəndindən 300
m.aralı yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 910,sistem kodu isə AJA000933-dür.
12.Cinlitəpə yaşayış yeri(Qara Kazımlı kəndi).Cinlitəpə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış ye-rinin tarixi e.ə.III minilliyin əvvəlinə təsadüf edir.Cinlitəpə yaşayış yeri
Cəlilabad rayonunun Qara Kazımlı kəndinin şimal tərəfində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 911,sistem kodu isə AJA000934-dür.
13.Qazıtəpə yaşayış yeri(Təklə kəndi).Qazıtəpə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi e.ə.III minilliyin əvvəlinə təsadüf edir.Qazıtəpə yaşayış yeri
Cəlilabad rayonunun Təklə
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 912,sistem kodu isə
AJA000935-dür.
14.Paşatəpə yaşayış yeri(Cəfərxanlı kəndi).Paşatəpə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi e.ə.IV minilliyiə təsadüf edir.Paşatəpə yaşayış yeri Cəlilabad
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rayonunun Cəfərxanlı
isə AJA000936-dır.

kəndi ərazisində

yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 913,sistem kodu

15.Yaşayış yeri.(Cəfərxanlı kəndi).Yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Yaşayış yeri Cəlilabad rayonunun Cəfərxanlı kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 914,sistem kodu isə AJA000937
16.Yaşayış yeri.(Üçtəpə kəndi).Yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
tarixi ilk Tunc dövrünə təsadüf edir.Yaşayış yeri Cəlilabad rayonunun Üçtəpə kəndinin 1km
,şimal-qərbində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 915,sistem kodu isə AJA000938
17.Fəth təpəsiyaşayış yeri.(Üçtəpə kəndi).Fəth təpəsi yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi e.ə.IV minilliyiə təsadüf edir.Yaşayış yeri Cəlilabad rayonunun
Uzuntəpə kəndindən 3 km,şimalda yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 916,sistem kodu isə
AJA000939-dur.
18.Nadirtəpə yaşayış yeri.Nadirtəpə yaşayış yeri əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
tarixi Orta əsrlərə
təsadüf edir.Yaşayış
yeri Cəlilabad
şəhərinin cənub-şərqində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5799,sistem kodu isə AJA005601-dir.
2.Təpələr(1 ədəd)
1.Cəməlxan təpəsi(Şiləvəngə kəndi).Cəməlxan təpəsi ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji
abidədir.Abidənin tarixi e.ə.IV minilliyə təsadüf edir.Cəməlxan təpəsi Cəlilabad rayonunun
Şiləvəngə kəndinin şimal tərəfində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 917,sistem kodu isə
AJA000940-dır.
3.Qalalar, qala qalıqları və qalaçalar(25 ədəd)
1.“Göyçəlilər yurdu” qalaçası.”(Əmirvar kəndi).Göyçəlilər yurdu” qalaçası ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Qalaçanın tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.”Göyçəlilər yurdu” qalaçası
Cəlilabad rayonunun Əmirva kəndindən 3 km.aralı,dağda yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
922,sistem kodu isə AJA000945-dir.
2.Yol yurdu qalaçası(Əmirvar kəndi).Yol yurdu qalaçası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qalaçanın tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Yol yurdu qalaçası Cəlilabad rayonunun
Əmirvar kəndindən 3 km.qərbdə,dağda yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 923,sistem kodu isə
AJA000946-dır.
3.Aşağı qalaça(Əmirvar kəndi).Aşağı qalaça ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qalaçanın
tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Aşağı qalaça Cəlilabad rayonunun Əmirvar kəndindən 1
km.aralı, yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 924,sistem kodu isə AJA000947-dir.
4.Kiçikyurd qalaçası(Əmirvar kəndi).Kiçikyurd
qalaçası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qalaçanın tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Kiçikyurd qalaçası Cəlilabad rayonunun
Əmirvar kəndində,yolyurdu qalaçasından 2,5 km.aralı,dağda yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
925,sistem kodu isə AJA000948-dir.
5.Örtük daş qalaısı(Əmirvar kəndi).Örtük daş qalası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qalaçanın tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Örtük daş qalası Cəlilabad rayonunun
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Əmirvar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 926,sistem kodu isə AJA000949dur.
6.Dardərə qalası(Əmirvar kəndi).Dardərə qalası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qalanın
tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Dardərə qalası Cəlilabad rayonunun Əmirvar kəndindən şimalqərbdə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 927,sistem kodu isə AJA000950-dir.
7.Yuxarı qalaçası(Əmirvar kəndi).Yuxarı qalaçası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qalaçanın
tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Yuxarı qalaçası Cəlilabad rayonunun Əmirvar kəndindən 15
km.aralı,dağda yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 928,sistem kodu isə AJA000951-dir.
8.Çalağan qalaçası.(Dardərə kəndi ).Çalağan
qalaçası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qalaçanın tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Çalağan qalaçası Cəlilabad rayonunun
Dardərə
kəndi yaxınlığında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 929,sistem kodu isə
AJA000952-dir.
9.Daşlıtəpə qalası.(Xoşbulaq kəndi).Daşlıtəpə qalası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qalanın
tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Daşlıtəpə qalası Cəlilabad rayonunun Xoşbulaq kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 930,sistem kodu isə AJA000953-dür.
10.Divar qalıqalrı.(Xoşbulaq kəndi).Divar qalıqları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Divar
qalıqlarının tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Daşlıtəpə qalası Cəlilabad rayonunun Xoşbulaq
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 931,sistem kodu isə AJA000954-dür.
11.Nağaradağ qalaçası.(Xoşbulaq kəndi).Nağaradağ qalaçası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qalaçanın tarixi Də-mir dövrünə təsadüf edir.Nağaradağ qalaçası Cəlilabad rayonunun
Xoşbulaq kəndindən 2 km.aralı yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 932,sistem kodu isə
AJA000955-dir.
12.Əhmədli
qalaçası.(Xaçbulaq kəndi).Əhmədli
qalaçası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qalaçanın tarixi Son tunc-ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Əhmədli qalaçası Cəlilabad
rayonunun Xoşbulaq kəndindən 2 km.aralı yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 933,sistem kodu
isə AJA000956-ıir.
13.Çoban daş qalaçası.Çoban daş qalaçası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Daş qalaçanın
tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Çoban daş qalaçası Cəlilabad rayonunun “Uzunaralıq”
ərazisində yerləşir .Abidənin invertar nömrəsi 934,sistem kodu isə AJA000957-dir.
14.Qırmızı qala.(Çovdar kəndi).Qirmızı qala ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Daş qalaçanın
tarixi Son tunc –ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Qırmızı qala Cəlilabad rayo-nunun Çovdar kəndi
ərazisində yerləşir .Abidənin invertar nömrəsi 938,sistem kodu isə AJA000961-dir.
15.Qaflan qala(Çovdar kəndi).Qirmızı qala ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Dqaflan
qalasının tarixi Son tunc –ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Qaflan qalası Cəlilabad ra-yonunun
Çovdar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 939,sistem kodu isə AJA000962-dir.
16.“Molla Abdulla bulağı” qalaçası.”(Zağalı kəndi).Molla Abdulla bulağı” qalaçası ölkə
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.”Molla Abdulla bulağı” qalaçasının tarixi Tunc dövrünə təsadüf
edir.Qaflan qalası
Cəlilabad rayonunun Zağalı kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 942,sistem kodu isə AJA000965-dir.
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17.Qazax yolçuları qalaçası.Qazax yolçuları qalaçası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.”Molla
Abdulla bulağı” qalaçasının tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Qazax yolçular qalaçası
Cəlilabad rayonunun Qazax yolçular kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
943,sistem kodu isə AJA000966-dır.
18.Dikdaş qalaçası.Dikdaş qalaçası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.”Molla Abdulla bulağı”
qalaçasının tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Dikdaş qalaçası Cəlilabad rayonunun Qürbulaq
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 945,sistem kodu isə AJA000968-dir.
19.Ərkinaz qalaçası(Qürbulaq kəndi).Ərkinaz qalaçası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Ərkinaz qalaçasının tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Ərkinaz qalaçası Cəlilabad
rayonunun Qürbulaq kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 946,sistem kodu isə
AJA000969-dir.
20.Qalaça.(Qürbulaq kəndi).Qalaça ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Bu qalaçasının tarixi
Dəmir dövrünə təsadüf edir.Qalaçası Cəlilabad rayonunun Qürbulaq kəndindən cənub-qərbdə
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 947,sistem kodu isə AJA000970-dir.
21.Qalaça.(Tülküdərə kəndi).Qalaça ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Bu qalaçasının tarixi
Dəmir dövrünə təsadüf edir.Qalaça Cəlilabad rayonunun Tülküdərə ərazisindən 380 m.aralı
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 948,sistem kodu isə AJA000971-dir.
22.Müşəvaq qalası.Müşəfaq qalası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Bu qalanın tarixi Son
tunc –ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Müşəvaq qalası Cəlilabad rayonunun Müşəvaq kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 955,sistem kodu isə AJA000978-dir.
23.Gövdü qalası.Gövdü qalası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qalanın tarixi Son tunc –ilk
dəmir dövrünə təsadüf edir.Gövdü qalası Cəlilabad rayonunun Gövdü kəndi ərazisində
yerləşir .Abidənin invertar nömrəsi 956,sistem ko-du isə AJA000979-dur.
24.Gülxan qalası(Gövdü kəndi).Gülxan qalası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Bu qalanın
tarixi Son tunc –ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Gülxan qalası Cəlilabad rayonunun Gövdü
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 957,sistem kodu isə AJA000980-dır.
25.Xalyurm qalası(Gövdü kəndi).Xalyurm qalası ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Bu
qalanın tarixi Son tunc –ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Xalyum qalası Cəlilabad rayonunun
Gövdü kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 958,sistem kodu isə AJA000981dir.
6.Kurqanlar(19 ədəd)
1.Kurqanlar.Bu kurqanlar ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanların yaranma tarixi Tunc
dövrünə təsadüf edir.Kurqanlar Cəlilabad-Masallı yolunun sağ tərəfində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 889,sistem kodu isə AJA000912-dir.
2.Yedditəpə kurqanı(Navtaluq kəndi).Yedditəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanların yaranma tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Yedditəpə kurqanı Cəlilabad
rayonunun Navtaluq kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 890,sistem kodu isə
AJA000913-dir.
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3.Kurqanlar(Göytəpə qəsəbəsi).Bu kurqanlar ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanların
yaranma tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Kurqanlar Cəlilabad rayonunun Göytəpə qəsəbəsi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 892,sistem kodu isə AJA000915-dir.
4.Göytəpə kurqanı.Göytəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanların yaranma
tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Kurqanlar Cəlilabad rayonunun Göytəpə qəsəbəsi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 893,sistem kodu isə AJA000916-dır.
5.Kurqan(Göytəpə qəsəbsi).Bu kurqan ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanların yaranma
tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Kurqanlar Cəlilabad rayonunun Göytəpə qəsəbəsindən 5-6
km.aralı bir ərazidə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 894,sistem kodu isə AJA000917-dir.
6.Kurqan(Göytəpə qəsəbəsi).Bu kurqan ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanların
yaranma tarixi e.ə.IV minilliyə təsadüf edir.Kurqanlar Cəlilabad rayonunun Göytəpə
qəsəbəsindən 3,5 km.aralı bir ərazidə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 896,sistem kodu isə
AJA000919-dur.
7.Kurqan(Göytəpə qəsəbəsi).Bu kurqan ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanların
yaranma tarixi
Tunc
dövrünə təsadüf edir.Kurqanlar Cəlilabad rayonunun Göytəpə
qəsəbəsindən 6,5 km.aralı bir ərazidə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 897,sistem kodu isə
AJA000920-dir.
8.Bolukreysk kurqanı(Privolnpye kəndi) .Bolukreysk kur-qanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanların yaranma tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Kurqanlar Cəlilabad rayonunun
Privolnoye kəndi ərazidə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 898,sistem kodu isə AJA000921dir.
9.Mazanski kurqan(Privolnoye kəndi).Mazanski
kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanların yaranma tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Kurqanlar Cəlilabad rayonunun Privolnoye kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 899,sistem kodu isə
AJA000922-dir.
10.Balanovski kurqan(Privolnoye kəndi).Balanovski kurqanı ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji
abidədir.Kurqanların yaranma tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Kurqanlar Cəlilabad rayonunun
Privolnoye kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 900,sistem kodu isə
AJA000923-dür
11.Kurqanlar(Privolnoye kəndi).Kurqanlar ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanların
yaranma tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Kurqanlar Cəlilabad rayonunun Privolnoye kəndi
yanında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 901,sistem kodu isə AJA000924-dür
12.Kazaçi kurqanı(Uzuntəpə
kəndi).Kazaçi kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın yaranma tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Kazaçi kurqanı Cəlilabad rayonunun Uzuntəpə kəndi yanında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 904,sistem kodu isə
AJA000927-dir
13.Ostrenski kurqanı (Uzuntəpə
kəndi).Ostrenski kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın yaranma tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Ostrenski kurqanı Cəlilabad
rayonunun Uzuntəpə kəndi yanında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 905,sistem kodu isə
AJA000928-dir.
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14.Razlati
kurqanı(Uzuntəpə kəndi).Rzalatı
kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın yaranma tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Razlati kurqanı Cəlilabad
rayonunun Uzuntəpə kəndi yanında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 906,sistem kodu isə
AJA000929-dur
15.Kurqanlar.(Daşkəsən kəndi).Daş kəsən kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın yaranma tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Bu kurqanlar Cəlilabad rayonunun Daşkəsən kəndi yanında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 921,sistem kodu isə
AJA000944-dür.
16.Kurqanlar.(Uzunaralıq ərazisi).Bu kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın
yaranma tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Bu kurqanlar Cəlilabad rayonunun “Uzunaralıq”
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 935,sistem kodu isə AJA000995-dir.
17.Kurqan.(Çovdar kəndi).Kurqan ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın yaranma tarixi
Tunc dövrünə təsadüf edir.Bu kurqan
Cəlilabad rayonunun Çovdar kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 937,sistem kodu isə AJA000996-dır.
18.Kurqanlar.(Zağalı kəndi).Bu kurqanları
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın
yaranma tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Bu kurqanlar Cəlilabad rayonunun Zağalı kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 940,sistem kodu isə AJA000963-dir.
19.Kurqan.(Dəstəfur kəndi).Bu kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın
yaranma tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Bu kurqanlar Cəlilabad rayonunun Dəstəfur kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 951,sistem kodu isə AJA000974-dür.
7.Nekropollar(6 ədəd)
1.Nekropol(Privolnoye kəndi).Bu nekropol ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun
yaranma tarixi son Tunc –ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Nekropol Cəlilabad rayonunun
Privolnoye kəndi yanında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 902 sistem kodu isə AJA000925dir
2.Nekropol(Uzuntəpə kəndi).Bu nekropol ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun
yaranma tarixi son Tunc –ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Nekropol Cəlilabad rayonunun
Uzuntəpə kəndinin şimal-qərbində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 907,sistem kodu isə
AJA000930-dur.
3.Nekropol.(Daşkəsən kəndi).Bu nekropol ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun
yaranma tarixi son Tunc –ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Nekropol Cəlilabad rayonunun
Daşkəsən kəndini ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 920,sistem kodu isə
AJA000943-dur.
4.Nekropol.(Bayan kəndi).Bu nekropol ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun yaranma
tarixi son Tunc –ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Nekropol Cəlilabad rayonunun Bayan kəndini
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 950,sistem kodu isə AJA000973-dur.
5.Nekropol.(Qaraqullar kəndi).Bu nekropol ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji abidədir.Nekropolun
yaranma tarixi son Tunc və ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Nekropol Cəlilabad rayonunun
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Qaraqullar kəndini ərazisində
AJA000976-dır.

yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 953,sistem kodu isə

6.Nekropol.(Quşçu kəndi).Bu nekropol ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun yaranma
tarixi son Tunc və ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Nekropol Cəlilabad rayonunun Quşçu kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 954,sistem kodu isə AJA000977-dır.
8.Daş qutu nekropolları(5 ədəd)
1.Daş qutu nekropolu.(“Uzunaralıq” ərazisi).Daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Nekropol Cəlilabad şəhərinin “Uzunaralıq” ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 936,sistem kodu isə AJA000959-dur.
2.Daş qutu nekropolu.(Zağalı
kəndi).Daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Nekropol Cəlilabad rayonunun Zağalı
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 941,sistem kodu isə AJA000964-dür.
3.Daş qutu nekropolu.(Qazax yolçular kəndi).Daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Nekropol Cəlilabad rayonunun Qazax
yolçular kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 944,sistem kodu isə AJA000967dir.
4.Daş qutu nekropolu.(Bayan kəndi).Bu daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Nekropol Cəlilabad rayonunun Bayan
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 949,sistem kodu isə AJA000972-dir.
5.Daş qutu nekropolu.(Zəylik kəndi).Bu daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Nekropol Cəlilabad rayonunun Zəylik
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 952,sistem kodu isə AJA000975-dir.
9.Şəhərgahlar(1 ədəd)
1.Şəhərgah (Bazar şəhərinin qalıqları)(Həsənli kəndi)Bu şəhərgah (Bazar şəhərinin qalıqları)
ölkə əhəmiyyətli arxeoliji abidədir.Şəhərgah Cəlilabad rayonunun Həsənli kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 908,sistem kodu isə AJA000931-dir.
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10.Məscidlər(22 ədəd)
1.Cəlilabad şəhər “cümə” məscidi.Cəlilabad
şəhər cümə məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Cəlilabad şəhərinin mərkəzində yerləşir.Məscid
XIX əsrin əvvəllərində yəni 1916-cı ildə Çar
Rusiyasının valisi Anıkiyevdən qızıl pulla alınmış
ərazidə yerli əhali tərəfindən inşa edilmişdir.
Sovet hakimiyyəti dövründə məsciddən müxtəlif
məqsədlər üçün, həmçinin anbar, kino,idman zalı
kimi istifadə edilmişdir.1993-cü ildə məscid əsaslı
təmir
edilərək
dindarların
istifadəsinə
verilmişdir.Məscidin sahəsi 816 kvadratmetr,
tutumu 856 nəfərdir.Məsciddə dövlət qeydiyyatından keçmiş dini icma fəaliyyət göstərir və
ibadət ocağı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən yerli əhəmiyyətli tarixi abidə kimi
qorunur.1988-ci ildə yerli camaatın təşəbbüsü ilə sökülmüş və yerində
yeni məscid
tikilmişdir.Məscidin həyətyanı sahəsi 1400 kv.metriç sahəsi 17x36 metrdir.Cəlibabad şəhər
cümə məscidinin binası bişmiş qırmızı kərpiclə işlənmiş,giriş qapılarının ön tərəfində sahəsi 4x3
metr olan eyvan
yerləşmişdir.Məscidin eyvanı İrandan gətirilmiş kərpiclə işlənmişdir və
məscidin bir minarəsi var.Məscidin döşəməsindən tavana qədər hündürlüyü 5,5 metr olmaqla
tavan düzbucaqlı formadadır,taxtata sütun üzərində dayanıb.Məscidin mehrabı giriş qapısı ilə
üz-üzə divarın içində yerləşir və mehrab tağvari formadada olmaqla hündürlüyü 3 metrdir.İbadət
zalı iki hissədən ibarətdir(qadınlar və kişilər) üçün).Qadınlar şöbəsi iki mərtəbəlidir.Cəlilabad
cümə məscidində hündürlüyü 17 metr olan bir minarə var..Şəkil.Cəlilabad şəhər “cümə”
məscidi.
2.Qasımlı kənd məscidi-I.Bu məscid yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tikilmə
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Cəlilabad rayonunun Qızılağac
kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 313,sistem kodu isə AJA000332-dir.
3.Qasımlı kənd məscidi -II.Bu məscid yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tikilmə
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Cəlilabad rayonunun Qasımlı kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4179,sistem kodu isə AJA003978-dir.
4.Göytəpə qəsəbə məscidi.Göytəpə qəsəbə
məscidi Cəllilabad rayonunun Göytəpə qəsəbəsi
əırazisində
yerləşir.Məscid
1992-ci
ildə
tikilmişdir.Məscidin həyətyanı sahəsi 1000
kv.metr,iç sahəsi isə 30x30 metrdir.Göytəpə
məscidinin əsas binası mişar daşı ilə
tikilmişdir.Məscidin giriş qapısının ön tərəfində 3
tağdan ibarət arka yerləşmişdir və arka bişmiş
kərpicdən hörülmüşdür.Məscidi yerli sakin Hacı
Sərdar Məşhədi Əsgər oğlunun təşəbbüsü ilə
tikilmişdir.Məscidin
ustası
Atababa
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İsayev,Ümşüd Ağayev və Xosrov Quliyevdir.Göytəpə məscidinin iki giriş qapısı var və bu
qapların sağ tərəfində qara mərmər löhvə asılmışdır ki,bunun da üzərində məscidin tikilməsinə
başçılıq etmiş Hacı Sərdarın adı qeyd olunmuşdur.Məscidin giriş qapısının ön tərəfində eyvan
var və bu eyvanın döşəməsi daş piltələrlə,tavanı isə taxta materialıya hörülmüşdür.Məscidin iki
minarəsi var və bu minarələrin hündürlüyü 23 metrdir.Minarələr dəyitrmi şəkildə olmaqla
başdan-başa bişmiş ağ kərpicdən hörülmüş və damının örtüyü isə ağ dəmir materialla
bağlanmışdır.Məscidin döşəməsi bişmiş qırmızı kərpicdən,tavanı,taxtadan hörülmüş,döşəmədən
tavana
qədər hündürlük 7 metrdir.Məscidin minbəri taxtadandır,mehrab isə bişmiş
kərpicdəndir.Məscidin iki əsas giriş qapısı (bir əlavə giriş qapısı)var və bu qapılar taxta
materialındandır.Şəkil.Göytəpə qəsəbə məscidi.
5.Hasıllı kənd məscidi.Hasıllı kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli
tikilidir və məscid
Cəlilabad rayonunun Hasıllı kəndində
yerləşir.Məscidin
əsası
XIX
əsrin
əvvəllərində qoyulmuş,lakin 1918-ci ildin
noyabr ayının 18 -də yandırılmışdır.Bir
müddət sonra kənd sakini Hacı Mirhüseyn
ağa
bu
məscidi
yenidən
bərpa
etmişdir.Məscidin həyətyanı sahəsi 700
kv.metr,iç sahəsi isə 8x14 metrdir.Məscid
başdan-başa bişmiş qırmızı kərpiclə tikilmiş
və dam örtüyü də qırmızı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin günbəzi güldəstə gormasındadır.Hasılı
məscidinin 4 giriş qapısı və 7 tağvari pəncərəsi vardır və yerdən tavana qədər hündürlük 4 metrdir.Məscidin döşəməsi bişmiş qırmızı kərpiclə hörülmüş,tavanı isə düzbucaqlı formalı olmaqla 4
taxta sütun üstündə dayanmışdır.Pəncərələr şəbəkə ilə və rəngli şüşələrlə işlənmiş,məscidin
qadınlar şöbəsi isə ikimərtəbəlidir.Məscidin mehrabı divrın çöl tərəfindədir və məscid fasad
tərəfdən bişmiş kərpic,iç tərəfdən isə qum-sementlə suvanmış və rənglənmişdir.Qapı-pəncərələr
tyaxtadan düzəldilmişdir və məscidin minbəri də taxtadandır.
6.Adnalı kənd Həzrəti Əbülfəzl Abbas məıscidi.Adnalı kəndində ilk məscid XX əsrin
əvvəllərində inşa edilmişdir.Lakin uzun zaman sonra bərbad hala düşdüyündən 1989-cu ildə
sökülərək yerində yeni məscid tikilmişdir.Məscidin həyətyanı sahəsi 35 kv.metr,iç sahəsi 14x8
metrdir.Məscidin divarları və minarəsi də mişar daşı ilə hörülmüş və hündür-lüyü 10
metrdir.Minarənin üstündə dəmirdən aypara rəmzi qoyulub.Məscidin tavanı taxta,döşəməsi
torpaqdandır.Məscidin giriş qapısının içərisində dəhliz yerləşir və dəhlizdən içəriyə dah bir
giriş qapısı qoyulmuşdur.Məscidin tavanı düzbucaqlı formada olub,6 beton sütun üzərində dayanmışdır və bu sütunlara taxtadan üz çəkilmişdir.İbadət zalı taxta arakəsmə ilə iki hissəyəkişilər və qadınlar şöbəsinə bölünüb.Günbəz ağ dəmir materialı ilə örtülüb, səkkizgüşəlidir və
üzərində aypara rəmzi qoyulub.
7.Sərhədabad kənd məscidi.Sərhədabad kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Cəlilabad
rayonunu Sərhədabad kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1983-cü iləd inşa edilmişdir.Məscidin
həyətyanı sahəsi 700 kv metr. iç sahəsi 8x13 metrdir.Sərhhədabad kənd məscidi yerli sakinlərin
şəxsi vəsaiti hesabına tikilmiş,düzbucaqlı formada olmaqla iki giriş qapısı var və qapılar
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taxtadandır.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı taxtadan olmaqla düzbucaqlı formadadır.Məscidin
dörd pəncərəsi var və bu pəncərələr düzbucaqlı formada olmaqla hər birinin ölçüsü 1,5x1,5
metr,tavan isə üç dəmir sütun üstündə dayanıb.Məscidin divarları iç tərəfdən palçıqla suvanmış
və formaca çox sadədir.
8.Hamarqışlaq kənd məscidi. Hamarqışlaq kənd məscidi yerli tikilidir və Cəlilabad rayonunu
Ha-marqışlaq kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1985-ci ildə inşa edilmişdir.Məscidin həyətyanı
sahəsi 800 kv metr. iç sahəsi 18x10 metrdir.Hamarqışlaq kənd məscidi yerli sakinlərin şəxsi
vəsaiti hesabına
çiy kərpiclərdən tikilmiş,düzbucaqlı formadadır.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı taxtadan olmaqla düzbucaqlı formadadır.1996-cı ildə məscidin divarları fasad
tərəfdən bişmiş kərpiclə üzlənmişdir və divarların hündürlüyü 3 metrdir. Məscidin dam örtüyü
şifer materialındandır.Məscidin əsas giriş qapısı bir dənədir və ibadət zalı iki hissədən
ibarətdir,arakəsmə isə çiy kərpiclə hörülmüşdür.
9.Şiləvəngə kənd “İmam Museyi Kazım” məscidi.Şiləvəngə kənd məscidi yerli əhəmiyyətli
tikilidir və Şiləvəngə kəndi ərazisində yerləşir.Şiləvəngə məscidi 1995-ci ildə
inşa
edilmişdir.Məscdin ibadət zalının sahəsi 20x4,5 metr,hündürlüyü 3 metrdir və həyətyanı sahəsi
yoxdur.Şiləvəngə kənd məscidi yerli sakinlərin şəxsi vəsaiti hesabına tikilmişdir.Bu işdə yerli
sakinlər olan Məmmədov Əjdər,Qəhrəmanov Aydın və Cəfərov Yavər xüsusi təşəbbüs
göstərmişdir.Məscidin iki giriş qapısı var və qapıdan sonra yardımçı otaq gəlir və bu otaqın
sahəsi 3,5x23 metrdir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı taxta,dam örtüyü isə
şiferdəndir.Məscidin divarları çiy kərpiclə hörülmüş və divarları çöl və iç tərəfdən palçıqla
suvanmışdır.Məscidin minarəsi,günbəzi və mehrabı yoxdur,minbər isə taxdadan olmaqla üç
pillədən ibarətdir.Ayrıca olaraq Şiləvəngə kənd məscidi məhərrəm aylarında yeerli əhalinin əsas
ziyarət olunan yerlərdən biridir.Belə ki,məhərrəm aylarında imam Hüseyn ehsanı verilir və
tənziyyə qurulur.

10Abazallı kənd məscidi.Abazallı kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir.Məscid Cəlilabad
rayonunun
Abazallı
kəındi
ərazisində
yerləşir.Abazalı kənd məscidi hündürlüyü 40 sm
olan beton səki
üzərində
yerləşir və
ikimərtəbəlidir.Məscidin döşəməsi beton və tavanı
isə yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustaqlıqla
hörülmüşdür.Məscidin,hündürlıüyü 12 metr olan
iki ədəd günbəzi var. kənd məscidi yerli sakinlərin
şəxsi vəsaiti hesabına tikilmiş,düzbucaqlı formada
olmaqla iki giriş qapısı var və
qapılar
taxtadandır..Məscidin dörd pəncərəsi var və bu pəncərələr düzbucaqlı formada olmaqla hər
birinin ölçüsü 1,5x1,5 metr,tavan isə üç dəmir sütun üstündə dayanıb.Məscidin divarları iç
tərəfdən palçıqla suvanmış və formaca çox sadədir.Məscidin damında böyük diametrli günbəz
var və həyəti isə daş plitkalarla döşənmişdir..Şəkil.Abazallı kənd məscidi.
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11.Abdullu kənd məscidi.Abdullu kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Cəlilabad rayonunun
Abdullu kəndi ərazisində yerləşir.Abdullu kənd
məscidi yerli sakinlərin şəxsi vəsaiti hesabına
tikilmiş,düzbucaqlı formada olmaqla iki giriş
qapısı var və
qapılar taxtadandır.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı taxtadan olmaqla
düzbucaqlı formadadır.Məscidin dörd pəncərəsi
var və bu pəncərələr düzbucaqlı formada olmaqla
hər birinin ölçüsü 1,5x1,5 metr,tavan isə üç dəmir
sütun üstündə dayanıb.Məscidin divarları iç
tərəfdən palçıqla suvanmış və formaca çox sadədir. Şəkil.Abdullu kənd məscidi.

12.Alar kənd məscidi.Alar kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Cəlilabad rayonunun Alar
kəndi ərazisində yerləşir.Alar kənd məscidi yerli
sakinlərin şəxsi vəsaiti hesabına 1994-cü ildə
tikilmiş,düzbucaqlı formada olmaqla iki giriş
qapısı var və
qapılar taxtadandır.Məscidin
döşəməsi
torpaq,tavanı
taxtadan
olmaqla
düzbucaqlı formadadır.Məscidin dörd pəncərəsi
var və bu pəncərələr düzbucaqlı formada olmaqla
hər birinin ölçüsü 1,5x1,5 metr,tavan isə üç dəmir
sütun üstündə dayanıb.Məscidin divarları iç
tərəfdən palçıqla suvanmış və formaca çox sadədir.Məscidin 12 metr hündürlüyündə iki ədəd
günbəzi var.Bundan əlavə Alar məscidi eni və uzunluğu 34 metr,daxili sahəsi isə 400
kv.metrdir.Alar kənd məscidinin iki günbəzi var və bu günbəzlərin hündürlüyü 17 metrdir.
Şəkil.Alar kənd mərkəzi məscidi.
13.Babalı kənd məscidi.Babalı kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Cəlilabad rayonunun
Babalı kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə ağac materiallarından
yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Babalı kənd məscidinin divarları
mişar daşları ilə örülmüş,lakin sonradan onun
üzərinə qum-sement məhlulunun qarışığı ilə
suvaq çəkilmişdir.Məscidin ön tərəfində eyni
ölçüdə iki ədə taxta pəncərə və bir taxta qapı
var.Babalı kənd məscidinin dam örtüyü şifer
materialındandır və məscidin damında azan vermək üçün kvadrat günbəz var Şəkil.Babalı kənd
məscidi.
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14.Badamağac kənd məscidi.Badamağac kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Cəlilabad
rayonunun Badamağac kəndi ərazisində yerləşir.
Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə ağac
materiallarından yerli ustalar tərəfindən xüsusi
ustalıqla
hörülmüşdür.Badamağac
kənd
məscidinin divarları beş daşa qədər mişar daşları
ilə,ondan sonra isə ağ-qırmızı kərpiclə
hörülmüş,lakin sonradan onun üzərinə qumsement
məhlulunun
qarışığı
ilə
suvaq
çəkilmişdir.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə iki
ədə taxta pəncərə və bir taxta qapı var.Badamağac kənd məscidinin dam örtüyü şifer
materialındandır və məscidin damında azan vermək üçün kvadrat günbəz var Şəkil.Badamağac
kənd məscidi.
15.Cəlayir kənd “Cümə” məscidi.Cəlayir kənd
cümə məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidirvə
Cəlilabad rayonunun Cəlayir kəndi ərazisində
yerləşir.Cəlayir kənd məscidi düzbucaqlı formada
olmaqla
sadə formaya malikdir.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialından
yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin dinartları çöl tərəfdən
qum-sement məhlulu ilə suvaq edilmiş və
məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Cəlayir
kənd məscidinin hündürlüyü 8 metr olan bir ədəd minarəsi var.Şəkil.Cəlayir kənd “Cümə”
məscidi.
16. Hacıismayıllı kənd məscidi.Hacıismayıllı
kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Cəlilabad rayonunun Hacıismayıllı
kəndi
ərazisində yerləşir.Hacıismayıllı kənd məscidi
düzbucaqlı formada olmaqla
sadə formaya
malikdir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə
taxta materialından yerli ustalar tərəfindən xüsusi
ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin dinartları çöl
tərəfdən qum-sement məhlulu ilə suvaq edilmiş və
yaşıl rənglə boyanmışdır.Məscidin damı yaşıl
rəngli məxməri təbəqə ilə örtülmüşdür.Məscidin
ön tərəfində eyni ölçüdə bir neçə pəncərə və bir ədə qapı var.Məscidin giriş qapısını yağışdan
qorumaq üçün altı ədəd dəmir dirək üzərində dam artırılmışdır.Məscidin damında azan vermək
üçün kvadrat günbəz var ki,onun da damı yaşıl rəngli örtüklə örtlmüşdür. Şəkil.Hacıismayıllı
kənd məscidi.
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17.Muğan kənd məscidi.Muğanı kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Cəlilabad rayonunun
Muğan kəndi ərazisində yerləşir.Muğan kənd
məscidi düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü
40 sm olan səki üzərində yerləşior.Məscidin
döşəməsi beton,damı isə ağac materialından
xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin damında
enli dairəvi günbəz var.Bundan əlavə məscidin
hündürlüyü 12 metr olan iki ədə günbəzi var
Şəkil.Muğan kənd məscidi.
18.Musalı kənd məscidi.Musalı kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Cəlilabad rayonunun
Musalı kəndi ərazisində yerləşir.Musalı kənd məscidi düzbucaqlı formada olmaqla sadə
formaya malikdir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialından yerli ustalar
tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin dinartları çöl tərəfdən qum-sement məhlulu ilə
suvaq edilmiş və yaşıl rənglə boyanmışdır.Məscidin damı yaşıl rəngli məxməri təbəqə ilə
örtülmüşdür.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə bir neçə pəncərə və bir ədə qapı var.Məscidin
giriş qapısını yağışdan qorumaq üçün altı ədəd dəmir dirək üzərində dam artırılmışdır.Məscidin
damında azan vermək üçün kvadrat günbəz var ki,onun da damı yaşıl rəngli örtüklə örtlmüşdür..
19.Sabirabad kənd məscidi.Sabirabad kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Cəlilabad rayonunun
Sabirabad kəndi ərazisində yerləşir.Sabirabad kənd
məscidi düzbucaqlı formada olmaqla sadə formaya
malikdir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
materialından yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin dinartları çöl tərəfdən qumsement
məhlulu
ilə
suvaq
edilmiş
və
boyanmışdır.Məscidin damı yaşıl rəngli məxməri
təbəqə ilə örtülmüşdür.Məscidin ön tərəfində eyni
ölçüdə bir neçə pəncərə və bir ədə qapı var.Məscidin
giriş qapısını yağışdan qorumaq üçün altı ədəd dəmir
dirək üzərində dam artırılmışdır.Məscidin damında azan vermək üçün kvadrat günbəz var ki,onun da
damı örtüklə örtlmüşdır Şəkil.Sabirabad kənd məscidi.

20.Şükürlü kənd məscidi. Şükürlü kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Cəlilabad rayonunun
Şükürlü kəndi ərazisində yerləşir.Şükürlü kənd
məscidi
düzbucaqlı formada olmaqla
sadə
formaya
malikdir.Məscidin
döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxta materialından yerli ustalar
tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin
dinartları çöl tərəfdən qum-sement məhlulu ilə
suvaq edilmiş və boyanmışdır.Məscidin damı
yaşıl
rəngli
məxməri
təbəqə
ilə
örtülmüşdür.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə bir
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neçə pəncərə və bir ədə qapı var.Məscidin giriş qapısını yağışdan qorumaq üçün altı ədəd dəmir
dirək üzərində dam artırılmışdır.Məscidin damında azan vermək üçün dairəvi günbəz var
ki,onun da damı örtüklə örtlmüşdür Şəkil.Şükürlü kənd məscidi.
21.Təzəkənd kənd məscidi.Təzəkənd kənd yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Cəlilabad rayonunun
Təzəkənd kəndi ərazisində yerləşir.Təzəkənd
kənd məscidi düzbucaqlı formada olmaqla sadə
formaya
malikdir.Məscidin
döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxta materialından yerli ustalar
tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin
dinartları çöl tərəfdən qum-sement məhlulu ilə
suvaq edilmiş və boyanmışdır.Məscidin damı
yaşıl
rəngli
məxməri
təbəqə
ilə
örtülmüşdür.Məscidin ön tərəfində eyni ölçüdə
bir neçə pəncərə və bir ədə qapı var.Məscidin giriş qapısını yağışdan qorumaq üçün altı ədəd
dəmir dirək üzərində dam artırılmışdır.Məscidin damında enli dairəvi günbəz var. ki,onun da
damı yaşıl rəngli örtüklə örtlmüşdür.Bundan əlavə Təzəkənd məscidinin hündürlüyü 12 metr
olan iki ədəd günbəzi var.Şəkil.Təzəkənd kənd məscidi.

22.Zopun kənd məscidi.Zopun kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir
və Cəlilabad
rayonunun Zopun
kəndi ərazisində
yerləşir.Zopun
kənd məscidi
düzbucaqlı
formada
olmaqla
sadə
formaya
malikdir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə
taxta materialından yerli ustalar tərəfindən xüsusi
ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin dinartları çöl
tərəfdən qum-sement məhlulu ilə suvaq edilmiş
və
boyanmışdır.Məscidin damı ağ
rəngli
məxməri təbəqə ilə örtülmüşdür.Məscidin ön
tərəfində eyni ölçüdə bir neçə pəncərə və bir ədə qapı var.Məscidin giriş qapısını yağışdan
qorumaq üçün altı ədəd daş dirək üzərində dam artırılmışdır.Məscidin damında enli dairəvi
günbəz var. ki,onun da damı ağ rəngli örtüklə örtlmüşdür.Şəkil.Zopun kənd məscidi.
10.Ziyarətgahlar
1.Uç Qəbir Ziyarətgahı.(Dəlləkli kəndi).Bu məlumatı Bilar Alarlıya aiddir.Yolüstü Dələlidəki
“Üç qəbir” pirini ziyarət etdik. “Üç qəbir” piri 1959-cu ildə kənd sakini Nəzərov Əlixan Zəbi
oğlu (1919-2004) tərəfindən bərpa edilib və onun oğlu Nəzərov Əbülfətin həyətində
yerləşir.Əlixan kişinin üç qızı və bir oğlu olub.Oğlu Əbülfət atasının min zəhmətlə tikib ərsəyə
gətirdiyi ziyarətgahı və məscidi göz bəbəyi kimi qoruyur.Əbülfət Nəzərov bir müddət Dələli
kənd orta məktəbində çağırışaqədərki hərbi hazırlıq fənnini tədris edib.İndi işsizdir,ziyarətgaha
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gələn qonaqların xidmətində durur.Bu işdə ona bacısı uşaqları Ramin və Fəzail kömək
edirlər.Ziyarətgahı iki dəfə qapatmağa cəhd ediblər.Sovet hökuməti zamanında yerli
kommunistlər qəbirləri köçürmək istəyiblər,bu,mümkün olmadıqda onları torpaqlayıb,üstünü
buldozerlə hamarlayıblar.İkinci dəfə Azərbaycanın təzəcə müstəqillik qazandığı illərdə İranla
sərhəd dirəklərinin yanında yerləşən “Üç qəbir” ziyarətgahına gələnlərin qarşısını almağa
çalışıblar.Lakin ziyarətgah fəaliyyətini dayandırmayıb.Biz orada olanda buraya Bakıdan tutmuş
Astarayadək bütün bölgələrdən dəstə-dəstə zəvvarların gəldiyinin şahidi olduq.Adamların inanc
yerini qapatmaq elə də asan deyil.Ölkə rəhbərliyinin məscidlərin,pirlərin bərpasına və təmirinə
dövlət vəsaiti ayırdığı bir zamanda bölgələrdə ziyarətgahlara hörmətsizlik edilməsi
yolverilməzdir.Zİyarətgahdakı üç qəbirdə yeddinci İmam Museyi Kazımın nəvəsi qərib ağa
İmam Rzanın övladları həzrət Yunis və həzrət Yusif,onların bacısı Sidiqə xanım əbədi yuxuya
gediblər.Qəbirlərin müəyyən edilməsində indi də sağ-salamat olan 90 yaşlı Dələli kənd sakini
Xanoğlan kişinin xidmətləri çoxdur.Bu qəbirlər torpaq səthindən 3,40 metr dərinlikdədir,
qəbirlərin üstü hörülərkən onların ətrafı qazılıb hamarlanmışdır ki,iyarətçilər üçün hansısa bir
çətinlik olmasın.“Üç qəbir” piri dini-tarixi abidə kimi dövlət qeydiyyatına alınmışdır.Jurnalist
Həmidə Rüstəmova deyir ki,ziyarətgahda niyyət quyusu var.Quyunun hikməti ondadır ki,
ziyarətçinin niyyətinin çin olub-olmayacağını suyunun qaynaması ilə bildirir.
Biz ziyarətgahda olarkən maraqlı bir vəziyyətlə qarşılaşdıq.Hərbi hissənin zabitləri də bu
müqəddəs yerə baş çəkir,ziyarətgah xidmətçilərinin qonağı olur,çaylarını içib, çörəklərini
kəsirlər.Görünür,zaman öz sözünü deyir.Vaxtilə bu ziyarətgahın qapadılmasına və
köçürülməsinə qərar verənlərin düşüncəsində ciddi dəyişiklik yaranıb.Xalqın inam ocaqlarını
gözdən salmaq olmaz. Əksinə,məsul şəxslər bu müqəddəs yerlərə hörmətlə yanaşmaqla özlərinə,
öz vicdanlarına və mənsub olduqları xalqın dini hisslərinə qiymət vermiş olurlar
11.Hamalar(2 ədəd)
1.Hamam.Bu hamam yerli əhəmiyyətli memarlıq abidədsidir.Bu hamaın tarixi XX əsrə təsadüf
edir.Bu hamam Cəlilabad şəhərində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4175,sistem kodu isə
AJA003974-dür.
2.Hamam.Bu hamam yerli əhəmiyyətli memarlıq abidədsidir.Bu hamaın tarixi XX əsrə təsadüf
edir.Bu hamam Cəlilabad şəhərində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4176,sistem kodu isə
AJA003975-dür.
12.Su kəmrələri(4 ədəd)
1.Su kəməri(Suluçeşmə və Qaratəpə kəndləri).Bu su kəməri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Su kəmərinin tarixi 1890-cı ilə təsadüf edir.Bu su kəməri Cəlilabad rayonunun
Suluçeşmə və Qaratəpə kəndləri arasında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 959,sistem kodu isə
AJA000982-dir.
2.Su kəməri(Adnalı-Üçtəpə arası).Bu su kəməri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Su
kəmərinin tarixi 1903-cü ilə təsadüf edir.Bu su kəməri Cəlilabad rayonunun Adnalı və Üçtəpə
kəndləri arasında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 960,sistem kodu isə AJA000983-dir.
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3.Su kəməri(Suluçeşmə və Qaratəpə kəndləri).Su kəməri ölkə əhəmiyyətli ölkə əhəmiyyətli
Arxeoloji abidəsidir.Kəmərin tarixi 1890-cı ilə təsadüf edir.Su kəməri Cəlilabad rayonunun
Suluçeşmə kəndi və Qaratəpə kəndləri arasında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 918,sistem
kodu isə AJA000941-dir.
4.Su kəməri.(Adnalı kəndi).Su kəməri
ölkə əhəmiyyətli ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji
abidəsidir.Kəmərin tarixi 1903-cı ilə təsadüf edir.Su kəməri Cəlilabad rayonunun Adnalı və
Qaraatəpə kəndləri arasında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 919,sistem kodu isə AJA000942dir.
13.Abidələr.Heykəllər ,daş qoç və insan fiqurları(4 ədəd)
1.Daş qoç fiquru(İcarə kəndi).Daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Cəlilabad rayonunun İcarə kənd qəbiristanlığı ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6111,sistem kodu isə AJA005913-dür.
2.At üstündə ovçu təsviri olan və yazılı qəbir daşı(Xanəgah kəndi).At üstündə ovçu təsviri olan
və yaılı qəbir daşı yerliəhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Yazılı qəbir daşı
Cəlilabad rayonunun Xanəgah kənd qəbiristanlığı ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 6112,sistem kodu isə AJA005914-dür.
3.Qadın zinnətləri həkk olunmuş yazılı qəbir daşı.(Xanəgah kəndi).Qadın zinnətləri həkk
olunmuş yazılı qəbir daşı yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Yazılı
qəbir daşı Cəlilabad rayonunun Xanəgah kənd qəbiristanlığı ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 6113,sistem kodu isə AJA005915-dür.
4.Daş qoç fiquru(Xanəgah kəndi).Daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Daş qoç fiquru Cəlilabad
rayonunun
Xanəgahkənd ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6114,sistem kodu isə AJA005916-dır.
14.Kilsələr(2 ədəd)
1.Kilsə.(Göytəpə qəsəbəsi).Bu kilsə yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Kilsənin tikilmə tarixi
1878-ci ilə təsadüf edir.Bu kilsə Cəlilabad rayonunun Göytəpə qəsəbəsi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4177,sistem kodu isə AJA003976-dır.
2.Kilsə.(Pokrovka kəndi).Bu kilsə yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Kilsənin tikilmə tarixi
1890-cı ilə təsadüf edir.Bu kilsə Cəlilabad rayonunun Pokrovka kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4178,sistem kodu isə AJA003977-dır.
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FƏSİL VI - MASALLI

RAYONU

Yaşayış məntəqəsi
Masallı-1930-cıu ildə yaradılıb.
Masallı — şəhər, Azərbaycan

Respublikasının Masallı
rayonunun inzibati mərkəzi. 1960-cı ildə rayon
tabeli
şəhər
sta-tusu
almışdır.(Bax- Президиум
Верховного Совета Азербайджанского ССР.
"Азербайджанская ССР,
Админис-тративно-территориальное деление на
1 января 1961-го года".
Азербайджанское
госсударственное издательство, Баку, 1961, стр. 9).
Şəhərin gerbi
39°1′6″N 48°40′1″EKoordinatlar: 39°1′6″N 48°40′1″E
Ölkə
Status
Daxildir
Tərkibinə daxildir
Yaradılıb
Rayon əhalisi

Azərbaycan
Rayon
Lənkəran iqtisadi rayonu
108
1960
211 951 (2014)[1]

Şəhər əhalisi
Əhali sıxlığı
Sahəsi
Nəqliyyat kodu
Telefon kodu: 994 25
Poçt indeksi:
Hündürlüyü
[Masallı rayon İH rəsmi veb
saytıhttp://masallilar.com

14.746 nəfər (1989)
158 nəfər / kv km
721 km²

AZ 4400

E

timologiyası.Masallı adının mənşəyi haqqında bir neçə mülahizə var.Belə danışırlar ki,
guya buranın camaatı söhbət əsnasında çox məsəl çəkərək danışdığına görə “məsəlli yer”
adı verilib.Başqa bir fərziyyəyə görə,İraqın şimalındakı Mosul şəhərinin əhalisinin köç
edərək,buraya yerləşməsindən sonra “mosullu” adlandırıblar.Masallı adına ilk dəfə orta əsr
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Azərbaycan əsərlərində rast gəlinir. XVII əsrin əvvəllərində Səfəvi şahının (Sultan Hüseyn)
verdiyi fərman-da Şixlar kəndi və Masallının adı çəkilir (“Əxbərnamə”, Mirzə Əhməd Mirzə
Xudaverdi oğlu, 1882).Əsərə əsasən,bu ərazi Masal bəy adlı şəxsə mənsub olub.Masallı
ərazisində qədim insanlar 15-20 min il bundan əvvəl yaşamışlar.Abbasqulu ağa
Bakıxanovun"Gülüstani-İrəm" (1841) Mirzə
Seyidəli
Kazımbəy oğlunun"Cavahirnameyi
Lənkəran" (1896), səlnaməçi Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlunun "Əxbarnamə" (1882)
əsərlərində, həmçinin bir sıra Avropa və Rus səyyahlarının səyahətnamə qeydlərində Masallının
tarixinə dair qiymətli məlumatlar öz əksini tapmışdır."Masallı" coğrafi adının meydana gəlməsi
haqqında bu vaxta qədər bir çox mülahizə və rəvayətlər söylənilmişdir.Tarixi mənbələrdə bu
toponimi "məsəlliməsəl çəkilən yer,məsəl çəkənlər" mənasında səciyyələndirirlər.Masallı
sözünün "Mosullu" sözündən yaranması da ehtimal edilir.Bəzi mənbələrdə isə bu torpaqlarda
Masal adlı bir xanın yaşadığı və buraların onun şərəfinə Masallı adlandırıldığı qeyd
olunur.Toponimika ilə məşğul olan alimlərimizdən R.Yüzbaşov və Ş.Sədiyevin birgə yazdığı
"Azərbaycanın coğrafi adları" kitabında "Masallı-Masal nəslinə mənsub" şəklində qeyd
olunmuşdur. Bakı Dövlət Universitetinin dosenti,coğrafiya elmləri doktoru N.Məmmədov isə bu
yaşayış yerinin yaranmasını Masal bəy adlı bir şəxslə əlaqələndirir.Bəzi tarixi mənbələrdə qeyd
olunur ki, yaşayış məntəqəsinin sakinləri İranın "Masal" əyalətindən köçüb gəldiklərindən bu yer
Masallı adlandırılmışdır.Beləliklə,"Masallı" toponimində "Masal"-Yer ərazi "lı"isə məkan
bildirən
şəkilçidir.Masallı
antik
dövrdə Midiya,Midiya-Atropatena,sonralar Qafqaz
Albaniyasının Kaspiana vilayətinin, XVI-XVIII əsrin ortalarına qədər Səfəvilər dövlətinin,
XVIII əsrin ortalarından Talış xanlığının tərkibində olmuşdur. XIX əsrin ortalarında Astara,
Lənkəran, Lerik,Masallı,Yardımlı və Cəlilabad rayonlarının ərazisi Talış qəzası adlanırdı. 08
avqust 1930-cu ildə Masallı inzibati rayonu yaradıldı və Masallının adı Azərbaycan SSR-nin
xəritəsinə rayon mərkəzi kimi daxil oldu.Qədim tarixə,zəngin mədəniyyətə malik, intellektual
səviyyəsi yüksək olan Masallıya maraq tarixin müəyyən dövrlərindən artmağa başlamışdır.
Görkəmli siyasi xadimlərin, dövlət və mədəniyyət adamlarının Masallıya gəlişi məhz belə bir
münasibətin ifadəsi idi.1274-cü ildə Səfəvilər sülaləsinin banisi Şeyx Səfiəddinin, 1501-ci
ildə Şah
İsmayıl
Xətainin Ərkivan kəndində,görkəmli
dövlət
xadimi,yazıçı Nəriman
Nərimanovun 1922-ci ildə Masallıda və onun bir sıra kəndlərində olması barədə çoxlu əsərlərdə
məlumatlara rast gəlmək olar.Doktor N.Nərimanov Masallıda olarkən bu ərazinin təbii imkanları
və üstünlüklərindən danışmaqla yanaşı,həm də taxılçılığı və çəltikçiliyi inkişaf etdirməyi vacib
saymışdır.Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyev iki dəfə, prezident İlham Əliyev isə bir
neçə dəfə Masallıya səfər etmişlər. Masallının ən qədim kənlərdən biridə təxmi-nən 7 əsr yaşı
olan Ninəlov kəndidir.
Coğrafi qurluşu. Azərbaycan Respublikasında rayon.İnzibati mərkəzi Masallı şəhəridir.Masallı
rayonu Lənkəran ovalığı və qismən Talış dağlarında cəmlənmişdir.Masallı rayonu Lənkəran,
Lerik, Yardımlı, Cəlilabad, Neftçala rayonlarında ilə həmsərhəddir.Şərqdə Xəzər dənizi, Qərbdə
isə Talış dağları, Burovar silsiləsi ilə həmsərhəddir.Sahəsində maksimal hündürlük 917 m-ə
çatır, ən aşağı ərazisi Xəzər dənizi sahillərində -26,5 m.dir.Mineral və geotermal mənbələr var.
Yanvar ayının orta temperaturu 2,5 °C, iyul ayının orta temperatur 25,6 °C. İllik ya-ğıntının
miqdarı - 600-800 mm. arasında dəyişir.Ən böyük çayı Viləşdir.Şabalıd,Palıd,Vələs,Fıstıq,
Ambur (Parrotia persica),Palma,Hirkan,Gavalı,Əzgil.Meşələrin ümumi sahəsi 16,9 hektardır Ağac növlərindən Şabalıdyarpaq,Palıd,Vələs,Palıd,Fıstıq,Əzgil,Gavalı,dəmirağac,Lənkəran
akasiyası,Azad,Şümşad kimi növlər var.Əksəriyyəti endemik növdür.
Tarixi: Masallı rayonu 1930-cu ildə salınmışdır.Masallı şəhər.Əhalinin orta sıxlığı - 158 nəfər /
kv km. Ən böyük kəndləri: Boradigah,Ərkivan( artıq qəsəbədir) və Xırmandalı.Digər kəndlər:
Şərəfə,Bambaşı,Qızılağac,Təzə Alvadı,Kalinovka, I Yeddioymaq,II Yeddioymaq,Qasımlı,
Köhnə Alvadı,Təzəkənd,Kürdəbaz,Qarğalıq,Qədirli,Hüseynhacılı,Xallıcallı,Bala Təklə,Təklə,
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Şıxlar,Ərəb,Musaküçə,İsgəndərli,Sığdaş,Ninəlov,Kolatan,Alışanlı,Zuvandlı,Hişqədərə,Kubin,
Mahmudavar,Rudəkənar,Xıl,Çaxırlı,Sığıncaq,Köçəkli,Əhmədli,Sərçuvar,Lürən,Kosakül,Gəyəçöl,Tatyanoba,Yeyənkənd,Güllütəpə,BöyükXocavar,Səmitxan,Seybətin,Ətçələr,Mollaoba,
Sirəbil,Aşurlu,Zovla,Eminli və s.5 mart 2013-cü ildə Masallı şəhər inzibati ərazi dairəsi
tərkibindəki
Dadva,Digah,İsgəndərli,Seybətin
kəndləri
ləğv
edilərək
Azərbaycan
Respublikasının ərazi vahidlərinin Dövlət reyestrindən çıxarılmışdır(Bax: "Masallı rayonunun
inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər edilməsi haq-qında Azərbaycan Respublikasının 5
mart 2013-cü il tarixli Qanunu" (az). president.az. 15 mart 2013, 21:40. İstifadə tarixi: 2014-0506. -3)
Ərazisi.5 mart 2013-cü ildə Ərkivan qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Ərkivan
qəsəbəsinin ərazisindən 245,72 ha (bundan bələdiyyə mülkiyyətində olan 5,72 ha və xüsusi
mülkiyyətdə olan 240,0 ha),Şərəfə kənd inzibati ərazi dair-əsi tərkibindəki Ağakişibəyli kəndinin
ərazisindən bələdiyyə mülkiyyətində olan 14,62 ha və Şərəfə kəndinin ərazisindən 248,0 ha
(bundan bələdiyyə mülkiyyətində olan 5,0 ha və xüsusi mülkiyyətdə olan 243,0 ha), Banbaşı
kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Banbaşı kəndinin ərazisindən 44,20 ha (bundan bələdiyyə
mülkiyyətində olan 1,0 ha və xüsusi mülkiyyətdə olan 43,20 ha),Sığdaş kənd inzibati ərazi
dairəsi tərkibindəki Babakücə kəndinin ərazisindən xüsusi mülkiyyətində olan 14,9 ha, Ninəlov
kəndinin ərazisindən xüsusi mülkiyyətdə olan 9,2 ha və Sığdaş kəndinin ərazisindən 40,60 ha
(bundan bələdiyyə mülkiyyətində olan 4,0 ha və xüsusi mülkiyyətdə olan 36,60 ha), Kalinovka
kənd inzi-bati ərazi dairəsi tərkibindəki Öncəqala kəndinin ərazisindən 29,49 ha (bundan dövlət
mülkiyyətində olan 24,49 ha, bələdiyyə mülkiyyətində olan 3,0 ha və xüsusi mülkiyyətdə olan
2,0 ha), Qodman kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Qodman kəndinin ərazisindən 41,33 ha
(bundan bələdiyyə mülkiyyətində olan 1,0 ha və xüsusi mülkiyyətdə olan 40,33 ha) torpaq
sahələri, habelə ləğv edilərək Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin Dövlət reyestrindən
çıxarılmış Dadva kəndinin 401,0 ha təşkil edən ərazisi,Digah kəndinin 438,0 ha təşkil edən
ərazisi,İsgəndərli kəndinin 188,0 ha təşkil edən ərazisi,Seybətin kəndinin 312,0 ha təşkil edən
ərazisi və Kosagül kəndinin 160,03 ha (bundan bələdiyyə mülkiyyətində olan 94,0 ha və xüsusi
mülkiyyətdə olan 66,03 ha) təşkil edən ərazisi bütövlükdə bu Qanuna əlavə edilmiş xəritələrə
uyğun olaraq,Masallı şəhər inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Masallı şəhərinin inzibati ərazisinə
birləşdirilmişdir.
Coğrafiyası və iqlimi.Masallı rayonu Lənkəran ovalığında yerləşir.Ona Görə də ərazidə yayda
mülayim-isti və quraq dövr keçir.Qışda isə hava mülayim və quraq keçir.Yayda bəzi dövrlərdə
temperatur 40 dərəcə,qışda ən soyuq -10,ən isti temperatur isə 15 dərəcəyədək yüksəlir.
Coğrafiyası.Respublikanın cənubunda yerləşən Masallı rayonu Lənkəran,Lerik,Yardımlı,
Cəlilabad,Neftçala rayonları ilə həmsərhəddir. Ələt–Astara yolunun 232-ci kilometrliyindədir.
Şərqdən Xəzər dənizi, Qərbdən Talış sıra dağları ilə əhatə olunmuşdur.Masallı qədim
qalaları,Yanardağı,İstisuyu, nadir ağaclarla zəngin meşələri,büllur bulaqları ilə diqqəti cəlb edir.
İstisu.İstisu hidrogen-sulfidli müalicə ocağıdır.Yerlilər buna “möcüzə su” deyirlər. Isti su yerin
altından təbii halda 69 dərəcə C temperaturla çıxır. Ona görə adı belə də qalıb: İ Bu su ilə oynaq
əzələ,dəri-zöhrəvi və bir çox xəstəlikləri müalicə edirlər.Sanatoriyada müalicə mineral su
vannalarında aparılır. İstisudakı qayaların arasından çıxan su isə buz kimi soyuq-dur.Hidrogensulfidlə zəngin olan bulaq sularından kəskin lax yumurta qoxusu gəlir. Suyu dərman kimi
stəkanlara doldurur və dadını hiss etməmək üçün birnəfəsə içirlər.Bulaqların üstündə “böyrək
suyu” və “mədə suyu” sözlərini oxumaq olar. Bulaq sularının mədə yarası və böyrək ağrılarını
sağaltdığı söylənilir.Istisuda suyun müalicəvi tərkibi XX əsrin 50-ci illərində aparılan araşdırma
işləri zamanı məlum olub.Əslən Masallıdan olan geoloq–alim Mir Kazım Aslanlı 1955-ci ildə
isti suyun müalicəvi əhəmiyyəti ilə bağlı dissertasiya müdafiə edib.Burada 60-cı illərdə ya363

Aqşin Mistanlı
radılan müalicə-istirahət zonası 2007-ci ildə sanatoriya statusu qazanıb.Subtropik iqlimə malik
olduğundan, Masallıya düşən yağıntının miqdarı regionun digər yerlərinə görə daha çoxdur. Teztez yağan yağış Talış meşələrinə romantik çalar qatır.Rənglərin sıxlaşdığı İstisu meşələri rayon
mərkəzindən 12 km aralıdır.İstisu ilin bütün fəsillərində gözəl olur.Payızda təbiətin bütün
rənglərini Talış meşələrində görmək olur.Bu mövsümdə tək–tük otel çalışır. Istisunun bütün gözəlliyini yaşamaq üçün yaz,payız və qış aylarında getmək məsləhətdir. Həm adam az olur, həm
də nisbətən sərin havada İstisu vannasını qəbul etmək rahat olur.Əgər yayın qızmar istisində
vannada 3 – 5 dəqiqədən artıq dayanmaq çətin-dirsə, sərin havada saatlarla hovuzda üzmək olur.
İstisu van-nasından sonra yüngüllük hiss edirsən.Bədəninizdə yara yaxud ağrı varsa, suyun
yaratdığı möcüzənin şahidi olursunuz.Yay mövsümünün gəlməsi ilə meşədə mənzərə tamamilə
dəyişir.Kurort mövsümünün qızışdığı iyul–avqust aylarında buraya müalicə olunanların axını baş
verir. İstisu şəlalələri ilə də məşhurdur. Buranın gözəlliyini birə min qat artırır.Yay aylarında
meşənin dərinliyində gizlənən şəlalələr ətrafı sərin tutduqlarına görə insanlar onlara yaxın
yerlərdə piknik edirlər.
Əhalisi. Etnik tərkibi. Azərbaycan əhalisinin siyahıyaalınması (1999) və Azərbaycan əhalisinin
siyahıyaalınması (2009)Masallı rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmi veb-saytında rayonun əhalisi
haqqında verilən məlumata əsasən 1 yanvar 2014-cü il tarixinə rayonun əhalisi 211.9 min
(1 km²-ə 294 nəfər əhali düşür) nəfərdir.AzStat-ın 1 yanvar 2014-cü il tarixinə olan rəsmi
məlumatına əsasən rayonda 211.951 nəfər əhali yaşayır.Əsas məqalələr: Azərbaycan əhalisinin
siyahıyaalınması (1999) və Azərbaycan əhalisinin siyahıyaalınması (2009).Masallı rayon İcra
Hakimiyyətinin rəsmi veb-saytında rayonun əhalisi haqqında verilən məlumata əsasən 1 yanvar
2014-cü il tarixinə rayonun əhalisi 211.9 min (1 km²-ə 294 nəfər əhali düşür)
nəfərdir.Bələdiyyələri Masallı rayonunda 36 bələdiyyə fəaliyyət göstərir.Ümumi bələdiyyə
üzvlərinin sayı 842 nəfərdir. Fəaliyyətdə olan bələdiyyələrin 1-i şəhər ərazisində,2-i qə-səbədə,
qalanları isə (33 bələdiyyə) kənd yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərir.
Bələdiyyələri.Masallı rayonunda 36 bələdiyyə fəaliyyət göstərir.Ümumi bələdiyyə üzvlərinin
sayı 842 nəfərdir. Fəaliyyətdə olan bələdiyyələrin 1-i şəhər ərazisində, 2-i qəsəbədə,qalanları isə
(33 bələdiyyə) kənd yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərir.
Masallı şəhəri əhalisinin milli tərkibi
Etnik qrup

Sayı, 1939 sa. Nisbəti, 1939 sa.

toplam

2 422

100 %

[Azərbaycanlılar]] 2 187

90.3 %

rus

160

6.6 %

erməni

7

0.3 %

digər

50

2.1 %

Tarixi oçerk.Masallı ərazisində qədim insanlar 15-20 min il bundan əvvəl yaşamışlar. Abbasqulu
ağa Bakıxanovun"Gülüstani-İrəm" (1841), Mirzə Seyidəli Kazımbəy oğlunun "Cavahirnameyi
Lənkəran" (1896), səlnaməçi Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlunun "Əxbarnamə" (1882)
əsərlərində, həmçinin bir sıra Avropa və rus səyyahlarının səyahətnamə qeydlərində Masallının
tarixinə dair qiymətli məlumatlar öz əksini tapmışdır."Masallı" coğrafi adının meydana gəlməsi
haqqında bu vaxta qədər bir çox mülahizə və rəvayətlər söylənilmişdir.Tarixi mənbələrdə bu
toponimi "məsəlliməsəl çəkilən yer,məsəl çəkənlər" mənasında səciyyələndirirlər.Masallı
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sözünün "Mosullu" sözündən yaranması da ehtimal edilir.Bəzi mənbələrdə isə bu torpaqlarda
Masal adlı bir xanın yaşadığı və buraların onun şərəfinə Masallı adlandırıldığı qeyd olunur.
Toponimika ilə məşğul olan alimlərimizdən R.Yüzbaşov və Ş.Sədiyevin birgə yazdığı
"Azərbaycanın coğrafi adları" kitabında "Masallı-Masal nəslinə mənsub" şəklində qeyd
olunmuşdur. Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, coğrafiya elmləri doktoru N.Məmmədov isə bu
yaşayış yerinin yaranmasını Masal bəy adlı bir şəxslə əlaqələndirir.Bəzi tarixi mənbələrdə qeyd
olunur ki, yaşayış məntəqəsinin sakinləri İranın "Masal" əyalətindən köçüb gəldiklərindən bu yer
Masallı adlandırılmışdır. Beləliklə, "Masallı" toponimində "Masal"-Yer ərazi "Lı"isə məkan
bildirən
şəkilçidir.Masallı
antik
dövrdə Midiya,Midiya-Atropatena,sonralar Qafqaz
Albaniyasının Kaspiana vilayətinin, XVI-XVIII əsrin ortalarına qədər Səfəvilər dövlətinin,
XVIII əsrin ortalarından Talış xanlığının tərkibində olmuşdur.XIX əsrin ortalarında Astara,
Lənkəran,Lerik,Masallı,Yardımlı və Cəlilabad rayonlarının ərazisi Talış qəzası adlanırdı. 08
avqust 1930-cu ildə Masallı inzibati rayonu yaradıldı və Masallının adı Azərbaycan SSR-nin
xəritəsinə rayon mərkəzi kimi daxil oldu.Qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə malik, intellektual
səviy-yəsi yüksək olan Masallıya maraq tarixin müəyyən dövrlərindən artmağa başlamışdır.
Görkəmli siyasi xadimlərin, dövlət və mədəniyyət adamlarının Masallıya gəlişi məhz belə bir
münasibətin ifadəsi idi. 1274-cü ildə Səfəvilər sülaləsinin banisi Şeyx Səfiəddinin, 1501-ci
ildə Şah İsmayıl Xətainin Ərkivan kəndində, görkəmli dövlət xadimi, yazıçı Nəriman
Nərimanovun 1922-ci ildə Masallıda və onun bir sıra kəndlərində olması barədə çoxlu əsərlərdə
məlumatlara rast gəlmək olar.Doktor N.Nərimanov Masallıda olarkən bu ərazinin təbii imkanları
və üstünlüklərindən danışmaqla yanaşı, həm də taxılçılığı və çəltikçiliyi inkişaf et-dirməyi vacib
saymışdır.Ümummilli liederimiz Heydər Əliyev iki dəfə,prezident İlham Əliyev isə bir neçə dəfə
Masallıya səfər etmişlər.Masallının ən qədim kənlərdən biridə təxminən 7 əsr yaşı olan Ninəlov
kəndidir.
Qoruqlar.Respublikanın ən böyük və ən zəngin qoruqlarından olan Qızılağac Dövlət Təbiət
Qoruğu əsasən Qızılağac körfəzi və "Pirman" adlanan sahələrdə yerləşir.Qoruqda adları "Qırmızı
kitab"a düşən quşlar və vəhşi heyvanlar var. Bundan başqa dünyada ən nadir ağaclardan olan
"Qızılağac" ağacı (el arasında ona Razdar da deyilir) qorunur.Masallı ərazisi 168 qədim,sirli
abidələr,qalalar, saraylar,ziyarətgahlar,hamamlar,bulaqlar,məskənidir.Bunlardan 51-i tarix və
memarlıq,70-i arxeloji,qalanları isə XX əsr abidələridir.Masallı rayonunda aşağıdakı tarixi və
memarlıq incəsənət abidələri mövcuddur.
Masallı abidələrinin sxem cədvəli
Abidənin adı

İnvertar
№
313

Sistem
kodu
AJA000332

Nəzəri xanım
türbəsi
Kurqan üzərində
qaəbiristanlıq

314

AJA000333

315

AJA001550

Kurqan üzərində
qaəbiristanlıq

1528

AJA001550

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Xudayartəpə
kurqanı

1529

AJA001551

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Məscid

Abidənin tipi
Ölkə əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Ölkə əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
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Ucaldılma
tarixi
XIX əsr

Ünvan

XIV əsr

Hışqədərə kəndi

Tunc dövrü və son
orta əsrlər
Tunc dövrü və son
orta əsrlər
Tunc
dövrü

Masallı şəhəri

Qızılağac kəndi

Masallı şəhəri
Masallı-Bakı
yolunun üstündə
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Hacıağa təpəsi
kurqanı

1530

AJA001552

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Mirzal təpə
kurqanı
“Axuni hi “
Axundun bağı
kurqanı
Allahqulu təpəsi
kurqanı
Xudabaxış yurdu
nekropolu
Barzətəpə kurqanı

1531

AJA001553

1532

AJA001554

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü
Tunc
dövrü

1533

AJA001555

1534

AJA001556

1535

AJA001557

Nekropol

1536

AJA001558

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Qoşatəpə
kurqanları
Qaraxantəpə
kurqanları
(4 ədəd)
Gavurtəpə kurqanı

1537

AJA001559

1538

AJA001560

Tunc
dövrü
İlk tunc
dövrü
İlk tunc
dövrü
Son tuncilk dəmir
dövrü
Tunc
dövrü
Tunc
dövrü

1539

AJA001561

Axund təndil
1540
kurqanı
Müzətəpə(Arı
1541
təpəsi)
Mehditəpə kurqanı 1542

AJA001562

Nekropol

1543

AJA001565

Mahmudavar
yaşayış yeri
Türk yeri yaşayış
yeri
Seyid təpə kurqanı

1544

AJA001566

1545

AJA001567

1546

AJA001568

Alı təpə kurqanı

1547

Kurqan

Məmməd təpə

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiy-yətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü
Tunc
dövrü
Tunc
dövrü
Tunc
dövrü
Tunc və ilk
dəmir
dövrü
XII-XVII
əsrlər
III-IX
əsrlər
Tunc
dövrü

AJA001569

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

1548

AJA001570

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Dəmir
dövrü

1549

AJA001571

Ölkə əhəmiyyətli

Dəmir

AJA001563
AJA001564
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Bakı-Astara
yolunun sağ
tərəfi
Hışqədərə kəndindən şərqdə
Hışqədər kəndindən şimalşərqdə
Hışqədərə kəndindən cənubda
Hışqədərə kəndi
Hışqədərə kəndi
Hışqədərə kəndi
Hışqədərə kəndi
Hışqədərə kəndi
Hışqədərə kəndi
Ştıroba kəndi
I Yeddioymaq
kəndi
I Yeddioymaq
kəndi
Mahmudavar
kəndi
Mahmudavar
kəndi
Mahmudavar
kəndi
Təzə Alvadı
kəndindən
şimal-şərqdə
Təzə Alvadı
kəndindən
şimal-qərbdə
Təzə Alvadı
kəndindən şimalda,poçt yolunun yaxınlığında
Təzə Alvadı
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kurqanı
İstiot təpə kurqanı

arxeoloji abidə

dövrü

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Dəmir
dövrü
Tunc
dövrü
XII-XIII
əsrlər
III-XIII
əsrlər
Antik dövr

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü
Tunc
dövrü
Dəmir
dövrü

1550

AJA001572

Sədtəpə kurqanları 1552

AJA001574

Kolatlar yaşayış
yeri
Kürələr yaşayış
yeri
Alvadı küp qəbirləri nekropolu
Kurqan

1553

AJA001575

1554

AJA001576

1555

AJA001577

1556

AJA001578

Kurqan

1557

AJA001579

Siyobqil kurqanı

1558

AJA001580

Vılə bütə(Gül
1559
butası)
Morə bütə(İlan
1560
butası)
Güllük yaşayış yeri 1561

AJA001581

Kurqan

1562

AJA001584

Böyük təpə
kurqanı

1563

AJA001585

Xaniş təpəsi

1564

AJA001586

Balaca təpə
kurqanı
Qaratikantəpə
kurqanı

1565

AJA001587

1566

AJA001588

Yekətəpə kurqanı

1567

AJA001589

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Poəpüştə

1568

AJA001590

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Ramazantəpə
kurqanı
İki kurqan

1569

AJA001590

1570

AJA001592

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Mirsadıqbəy təpəsi

1571

AJA001593

Tunc
dövrü
Tunc və
dəmir
dövrü
Tunc və

AJA001582
AJA001538

Ölkə əhəmiyyətli
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Dəmir
dövrü
Tunc
dövrü
Tunc
dövrü
Tunc
dövrü
Tunc
dövrü
X-XII
əsrlər
Tunc
dövrü
Tunc
dövrü

kəndinin şimal
tərəfində
Təzə Alvadı
kəndi
Təzə Alvadı
kəndi
Təzə Alvadı
kəndi
Təzə Alvadı
kəndi
Alvadı kəndi
Köhnə Alvadı
kəndi
Köhnə Alvadı
kəndi
Türkoba kəndi
Təklə kəndi
Xıl kəndindən
cənub-şərqdə
Xıl kəndi
Çaxırlı kəndi
Ərkivan kəndi,
İsiobə məhəlləsi
Ərkivan kəndi
Ərkivan kəndi
Ərkivan kəndindən 5 km.aralı,
Yardımlı yolunun üstündə
Ərkivan kəndindən 3 km.
qərbdə
Ərkivan kəndindən 3 km.
qərbdə
Ərkivan kəndi
Banbaşı kəndi
Banbaşı kəndin-

Aqşin Mistanlı
arxeoloji abidə
İsitəpə kurqanı

1572

AJA001594

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

dəmir
dövrü
Tunc
dövrü

Kurqanüstü
qəbiristanlığı

1573

AJA001595

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Xaniş təpə kurqanı 1574

AJA001596

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Qəriblər kurqanı(5
ədəd)
Mayakeş kurqanı

1575

AJA001597

1576

AJA001598

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü
Tunc
dövrü

Kurqan

1577

AJA001599

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü

Xəzitəpə kurqanı

1578

AJA001600

Qızılağac yaşayış
yeri
Kolatan
kurqanları
(5 ədəd)
Ağabalatəpə
kurqanı
Mehditəpə kurqanı

1579

AJA001601

1580

AJA001602

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Dəmir
dövrü
X-XII
əsrlər
Tunc
dövrü

1581

AJA001603

1582

AJA001604

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiy-yətli
arxeoloji abidə

Tunc
dövrü
Tunc
dövrü

Əmirtıbə(Əmirtürb
ə)
Qaravəlitəpə
kurqanları
Köhnəqışlaq
nekro-polu,torpaq
qəbirləri
Cəm-cəm şəhər
yeri
Məxitəpə kurqanı

1585

AJA001605

1586

AJA001606

1587

AJA001607

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

XIII-XIV
əsr
Tunc
dövrü
II-IV
əsrlər

1588

AJA001608
AJA001609

Museyibtəpə
yaşayış yeri
Sarıqaya torpaq
qəbirləri
nekropolu
Tatyanoba yaşayış
yeri

1590

AJA001610

1591

AJA001611

XIV-XV
əsrlər
E.ə.II-I
minilliklər
VIII-XIV
əsrlər
Antik dövr

Bnbaşı kəndi

1589

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

1592

AJA001612

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

XII-XII
əsrlər

Tatyanoba
kəndi

368

dən cənubşərqdə
Qəriblər
kəndin-dən qərb
tərəfdə
Qəriblər
kəndin-dən
şimal tərəfdə
Qəriblər
kəndin-dən
1km.şərqdə
Qəriblər kəndi
Kubin
kəndindən
cənubda
ƏhmədliGöytəpə
yolunda
Qızılağac kəndi
Qızılağac kəndi
Masallı-Boradigah yolunda
Boradigah kəndindən qərbdə
Boradigah kəndindən şimalqərbdə
Əmirtürbə kəndi
Meşəkənar
kəndi
Köhnəıqışlaq
kəndi

Şərəfə kəndi
Rudəkənar
kəndi
Tatyanoba
kəndi

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
I Uzunqoruğu
nekropolu

1593

AJA001613

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

II Uzunqoruğu
nekropolu
Hiyakoba
kurqanları

1594

AJA001614

1595

AJA001615

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Alaşar yaşayış yeri

1596

AJA001616

Şəhriyar şəhər yeri

1597

AJA001617

Eminli küp
qəbirləri
nekropolu
Əməni kıştə təpə
(Bizi öldürən təpə)
Aşağı-Homa
kurqaqnları

1598

AJA001618

1599

AJA001619

1600

AJA001620

Şıxlar yaşayış yeri

1601

AJA001621

“Dırozə zəmin”
(Uzun torpaq)
qəbirləri
nekropolu
Babək qalası və
yaşayış yeri
Butatəpə
kurqanları
Qədirli küp qəbir
nekropolu
Qocabəytəpə
kurqanı
Qızılavar
kurqanları
Dəmbəlov(dəm
almış su) daş qutu
nekropolu
Kənd yeri yaşayış
yeri

1602

AJA001622

1603

AJA001623

1604

AJA001624

1605

AJA001625

1606

AJA001626

1607

AJA001627

1608

AJA001628

1609

İsgəndərtəpə
1610
torpaq qəbirləri
nekropolu
Piyakon(Piyəkəran 1611
) yaşayış yeri

E.ə.II minilliyin
Sonu-I
minilliyin
əvvəli
Antik dövr
Tunc
dövrü

Tatyanoba
kəndi

Tatyanoba
kəndi
TatyanobaYolocaq kəndlərinin arası
Tatyanoba
kəndi
Şəhriyar kəndi

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

X-XV
əsrlər
X-XII
əsrlər
II-III
əsrlər

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Antik dövr

Ərəb kəndi

Son tuncilk dəmir
dövrü
IX-XIII
əsrlər
E.ə.III-I
əsrlər

Şıxlar kəndi

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

X-XIII
əsrlər
Tunc
dövrü
Antik dövr

Alaşar kəndi

Tunc
dövrü
Tunc
dövrü
E.ə. VI əsr

Qızılavar kəndi

AJA001629

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Güllütəpə kəndi

AJA001630

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Son tuncilk dəmir
dövrü
E.ə.III-I
əsrlər

AJA001631

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

XIV-XVI
əsrlər

Ninəlov kəndi

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
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Eminli kəndi

Şıxlar kəndi
Şıxlar kəndi

Lürən kəndi
Qədirli kəndi

Qızılavar kəndi
Dəmbəlov kəndi

Güllütəpə kəndi

Aqşin Mistanlı
Çaydilənkəsi
yaşayış yeri
Qala yeri

1612

AJA001632

1613

AJA001633

Hacı Mahmud
arxı
Qızılağac ocağı

1614

AJA001634

1615

AJA001635

İmamzadə
ziyarətgahı
Qərib Seyidin
ocağı
Seyid qızının ocağı

1616

AJA001636

1617

AJA001637

1618

AJA001638

Mir Heydər
ağanın ocağı
Mir Tağı ocağı

1619

AJA001639

1620

AJA001640

Pir Seyid ocağı

1621

AJA001641

Pə ğədim
(Qədim ata) ocağı
Mir Abdulla ocağı

1622

AJA001642

1623

AJA001643

Seyid Nəbiəddin
ocağı
Hamam

1624

AJA001644

4845

AJA004647

Bulaq

4846

AJA004648

Hacı Mirağanın
yaşayış evi
“Zeyni” yaşayış
yeri
Ləm

4847

AJA004649

4848

AJA004649

4849

AJA004650

Əmir türbəsi

4850

AJA004651

Bulaq

4851

AJA004653

Orta məktəb binası 4852

AJA004654

Rus orta
məktəbinin binası
Bulaq

4853

AJA004655

4854

AJA00456

Baba Əmir tüebəsi

4855

AJA004657

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
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XII-XIV
əsrlər
X əsr
XVI əsr
XV əsr
XV əsr
XVI əsr
XVI əsr

Yeni Züvand
kəndi
Qəzvinoba
kəndi
Boradigah
kəndi
Qızılağac kəndi
Boradigah
kəndi
Boradigah
kəndi
Boradigah
kəndi
Banbaşı kəndi
Bədəlan kəndi
Qızılavar kəndi

Orta
əsrlər
Orta
əsrlər
XVIII
əsrlər
XIX əsr

Mahmudavar
kəndi
Şatıroba kəndi

XIX əsr

Hişqədərə kəndi

XIX əsr

XIX əsr

Boradigah
kəndi
Boradigah
kəndi
Sıdaşd kndi

XIX əsr

Güllü təpə kəndi

XIX əsr

Qasımlı kəndi

XIX əsr

Qızılağac kəndi

XIX əsr

Qızılağac kəndi

XIX əsr

Yeddi oymaq
kəndi
Güllü təpə və
Alvadı kəndləri
arasıında

XIX əsr

XIX əsr

Çaxırlı kəndi
Masallı şəhəri
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Ərkivan qalası

4856

AJA004658

Xan bulağı

4857

AJA004659

Əkbər bulağı

4858

AJA004660

Mehdi bulağı

4859

AJA004661

Səadət bulağı

4860

AJA004662

Ramazan bulağı

4861

AJA004663

Ğələküjə
(Qalakücə)bulağı
Masallı məscidi

4862

AJA004664

4863

AJA004665

Davda məscidi

4864

AJA004666

Digah məscidi

4865

AJA004667

Seybətin məscidi

4866

AJA004668

Hamam

4867

AJA004669

Hamam

4868

AJA004679

Hamam

4669

AJA004680

Məscid

4870

AJA004672

Məscid

4871

AJA004673

Mirbaba
dəyirmanı
Kanqlı qalası

4872

AJA004674

4873

AJA004675

Məscid

4874

AJA004676

Səhhət qalası

4875

AJA004677

Məscid

4876

AJA004688

Mürsəlli ocağı
türbəsi
Məscid

4877

AJA004679

4878

AJA004680

Şəhriyar qalaı

4879

AJA004681

Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi

IX-X
əsrlər
XIX əsr

Ərkivan kəndi

XIX əsr

Ərkivan kəndi

XIX əsr

Ərkivan kəndi

XIX əsr

Ərkivan kəndi

XIX əsr

Ərkivan kəndi

XIX əsr

Ərkivan kəndi

XIX əsr

Masallı şəhəri

XIX əsr

Masallı şəhəri

XIX əsr

Masallı şəhəri

XIX əsr

Masallı şəhəri

XIX əsr

Masallı şəhəri

XIX əsr

1853-1854
-cü illər
XIX əsr

Boradigah
kəndi
Boradigah
kəndi
Boradigah
kəndi
Banbaşı kəndi

XIX əsr

Banbaşı kəndi

XII əsr

Bədəlan kəndi

XIX əsr

Bədəlan kəndi

Orta
əsrlər

Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi

XIX əsr

Ninəlov kəndinin qərb
tərəfində
Sığdaşd kəndi

XIX əsr

Sığdaşd kəndi

XIX əsr

Xanəliyon kəndi

Orta
əsrlər

Şəhriyar kəndi
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XIX əsr

Ərkivan kəndi

Aqşin Mistanlı
Məscid

4880

AJA004682

Məscid

4881

AJA004683

Hamam

4882

AJA004684

Qız qalası

4883

AJA004685

Məscid

4884

AJA004686

Pirzəba türbəsi

4885

AJA004687

Məscid

4886

AJA004688

Məscid

4887

AJA004689

Məscid

4888

AJA004690

Məscid

4889

AJA004691

Məscid

4890

AJA004692

Məscid

4891

AJ004693

Məscid

4892

AJA004694

Məscid

4893

AJA004695

Məscid

4894

AJA004696

Məscid

4895

AJA004697

Oncəkələ qalası

4896

AJA004698

Məscid

4897

AJA004699

Məscid

4898

AJA004700

Məscid

4899

AJA004701

Türk yeri

4900

AJA004702

Mahmud qalası

4901

AJA004703

Məscid

4902

AJA004704

Hamam

4903

AJA004705

Bobo(Baba)

4904

AJA004706

Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
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XIX əsr

Qədirli kəndi

XIX əsr

Qarğalıq kəndi

XIX əsr

Qarğalıq kəndi

XIX əsr

Qəriblər kəndi

XIX əsr

Qəriblər kəndi

Orta
əsrlər
XIX əsr

Şıxlar kəndi

XIX əsr

Dəmirçi kəndi

XIX əsr

Çayqıraq kəndi

XIX əsr
XIX əsr

Böyük Kolatan
kəndi
Qodman kəndi

XIX əsr

Qızılavar kəndi

XIX əsr

Ərkivan kəndi

XIX əsr
XIX əsr

Yeddioymaq
kəndi
Qasımlı kəndi

XIX əsr

Təzəkənd kəndi

XIX əsr

Oncəkələ kəndi

XIX əsr

Oncəkələ kəndi

XIX əsr

Hüseyn Hacılı
kəndi
Tatyanoba
Kəndi
Mahmudavar
kəndi
Mahmudavar
kəndi
Mahmudavar
kəndi
Mahmudavar
kəndi
Mahmudavar

XIX əsr
XI əsr
Orta
əsrlər
XIX əsr
XIX əsr
XVI əsr

Şıxlar kəndi
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Seyidağa türbəsi
Bobo(Baba)
Səməd türbəsi
Babək qalası

4905

AJA004707

4906

AJA004708

Məscid

4907

AJA004709

Məscid

4908

AJA004710

Məscid

4909

AJA004711

Məscid

4910

AJA004712

Məscid

4911

AJA004713

Molla qalası

4912

AJA004714

Məscid

4913

AJA004775

Məscid

4914

AJA004716

Qala yeri

4915

AJA004717

Məscid

4916

AJA004718

Qərib Seyidin
türbəsi
Məscid

4917

AJA004719

4918

AJA004720

Məscid

4919

AJA004721

Məscid

4920

AJA004722

Məscid

4921

AJ004723

Məscid

4922

AJA004724

Məscid

4923

AJA004725

Məscid

4924

AJA004726

Məscid

4925

AJA004727

Məscid

4926

AJA004728

Məscid

4927

AJA004729

Çaxırlı qalası

4928

AJA004730

memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
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XIX əsr

kəndi
Rudəkənar
kəndi
Yolağacı kəndinin şimalında
Rudəkənar
kəndi
Musaküjə kəndi

XIX əsr

Göyəçöl kəndi

XIX əsr

Lürən kəndi

XIX əsr

Əhmədli kəndi

VI-XVII
əsrlər
XIX əsr

Köhnə Alvadı
kəndi
Təzə Alvadı
kəndi
Türkoba kəndi

Orta
əsrlər
IX əsr
XIX əsr

XIX əsr
X əsr

XIX əsr

Qəzvinoba
kəndi
Qəzvinoba
kəndi
Qəzvinoba
kəndi
Ştıroba kəndi

XIX əsr

Təklə kəndi

XIX əsr

Xıl kəndi

XIX əsr

Sirəbil kəndi

XIX əsr

Sərçuvar kəndi

XIX əsr

Hacıtəpə kəndi

XIX əsr

Ərəb kəndi

XIX əsr
XIX əsr

Xırmandalı
kəndi
Həsənli kəndi

XIX əsr

Hışqədərə kəndi

Orta
əsrlər

Çaxırlı kəndi

X əsr
XIX əsr

Aqşin Mistanlı
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi

XIX əsr

Çaxırlı kəndi

XIX əsr

Kəlbəhüseynli
kəindi
Bala Töklə
kəndi
Şərəfə kəndi

Məscid

4929

AJA004731

Məscid

4930

AJA004732

Məscid

4931

AJA004733

Məscid

4932

AJA004734

Məscid

4933

AJA004735

Böyük Vətən müharibəsində həlak
olmuş həmvətənlərimizin xatirə
abidəsi

5675

AJA005477

Yerli əhəmiyyətli
Bağ-park,monumental və xatirə
abidələri

Əli Məhəmməd
şah qəbiristanlığı
Syiba
qəbiristanlığı
Hacıtəpə qalası

5960

AJA005762

5961

AJA005763

5962

AJA005764

Mahmudavar
qəbiristanlığı
Zaqon kurqanı

5963

AJA005765

5964

AJA005766

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Orta
əsrlər
Orta
əsrlər
Orta
əsrlər
Orta
əsrlər
Orta
əsrlər

Baba Seyidağa
qəbiristanlığı
Hacıtəpə yaşayış
yeri
Çaxırlı qalası

5965

AJA005767

5966

AJA005768

5967

AJA005769

Köhnə
qəbiristanlıq
Şəhriyar yaşayış
yeri
Heyvanlıq yaşayış
yeri
Sarıqaya yaşayış
yeri

5968

AJA005770

5969

AJA005771

5970

AJA005772

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Orta
əsrlər
Orta
əsrlər
Orta
əsrlər
Orta
əsrlər
Orta
əsrlər
XIV-XVII
əsrlər

Daş qoç fiquru

6260

AJA006062

XIX əsr

Şıxlar vkəndi

Daş qoç fiquru

6261

AJA006063

Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli

XIX əsr

Qodman kəndi

XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr

Masallı şəhəri

5971
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Məmmədoba
kəndi

Hışqədərə kəndi
Şatıroba kəndi
Həsənli kəndi
Mahmudavar
kəndi
Mahmudavar
kəndinin
şimalında
Mahmudavar
kəndi
Xırmandalı
kəndi
Çaxırlı kəndindən qərbdə
Ərkivan kəndi
Qarğalıq kəndi
Böyük Kolatan
kəndi
Tatyanoba
kəndi
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Daş qoç fiquru

6262

AJA006064

Daş qoç fiquru

6263

AJA006065

Daş qoç fiquru

6264

AJA006066

4647.Daş qoç
fiquru

6265

AJA006067

Daş qoç fiquru

6266

AJA006068

Daş qoç fiquru

6267

AJA006069

Daş qoç fiquru

6268

AJA006070

Kurqan üzərində
qəbiristanlıq

15

AJA006071

Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
Xalq daş-heykəltəraşlıq abidəsi

XIX əsr

Qodman kəndi

XIX əsr

Yeddioymaq və
Hüseynhacılı
kəndlərinin
arası
Qızılavar kəndi

XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr

Mahmudavar
kənd qəbiristanlığı
Ərkivan kəndi,
orta məhəlləsi

XIX əsr

Bədəlan kəndi

XIX əsr

Bədəlan kəndi

Tunc dövrü və son
orta əsrlər

Masallı şəhəri

Masallı rayonu ərazisində 51-i tarix və memarlıq,70-i arxeloji,qalanları isə XX əsr
abidələridir.Masallı rayonunda aşağıdakı tarixi və memarlıq incəsənət abidələri mövcuddur
1.Yaşayış məskənləri və yaşayış yerləri(16 ədəd)
1.Mahmudavar yaşayış yeri.Mahmudavar yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XII-XVII əsrlərə təsadüf edir.Mahmudavar yaşayış yeri Masallı
rayonunun yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1544,sistem kodu isə AJA001566-dır.
2.Türk yeri yaşayış yeri(Mahmudavar kəndi).Türk yeri yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi III-IX əsrlərə təsadüf edir.Türk yeri yaşayış yeri Masallı
rayonunun Mahmudavar kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1545,sistem
kodu isə AJA001567-dir.
3.Küləton(Kolatlar) yaşayış yeri.(Təzə Alvadı kəndi).Kolatlar yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XII-XIII əsrlərə təsadüf edir.Kolatlar yaşayış yeri
Masallı rayonunun Təzə Alvadı kəndindi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
1553,sistem kodu isə AJA001575-dir.
4.Küron(Kürlər) yaşayış yeri(Təzə Alvadı kəndi).Kürlər yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi III-XIII əsrlərə təsadüf edir.Kürlər yaşayış yeri Masallı
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rayonunun Təzə Alvadı kəndindi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1554,sistem
kodu isə AJA001576-dır.
5.Güllük yaşayış yeri(Xıl kəndi).Güllük yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi X-XII əsrlərə təsadüf edir.Güllük yaşayış yeri Masallı rayonunun Xıl kəndindi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1561,sistem kodu isə AJA001583-dür.
6.Qızılağac yaşayış yeri.Qızılağac yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış
yerinin tarixi X-XIII əsrlərə təsadüf edir.Qızılağac yaşayış yeri Masallı rayonunun Qızılağac
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1579,sistem kodu isə AJA001601-dir.
7.Museyivtəpə yaşayış yeri(Rudəkənar kəndi).Museyibtəpə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin tarixi VIII-XIV əsrlərə təsadüf edir.Museyibtəpə yaşayış
yeri Masallı rayonunun Rudəkənar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
1590,sistem kodu isə AJA001610-dur.
8.Alaşar yaşayış yeri(Tatyanoba kəndi).Alaşar yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi X-XV əsrlərə təsadüf edir.Alaşa
yaşayış yeri Masallı rayonunun Tatyanoba kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1596,sistem kodu isə
AJA001616-dır.
9.Şıxlar yaşayış yeri.Şıxlar yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin
tarixi IX-XII əsrlərə təsadüf edir.Şıxlar yaşayış yeri Masallı rayonunun Şıxlar kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1601,sistem kodu isə AJA001621-dir.
10.Piyakon(Piyəkəran-Qoca evlər)yaşayış yeri.Piyakon yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XIV-XVI əsrlərə təsadüf edir.Piyakon yaşayış yeri Masallı
rayonunun Ninəlov kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1611,sistem kodu isə
AJA001631-dir.
11.Çayə dilənkə(Çay dilənkəsi) yaşayış yeri.Çaydilənkə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Yaşayış ye-rinin tarixi XII-XIV əsrlərə təsadüf edir.Çaydilənkə yaşa-yış yeri Masallı
rayonunun Yeni Züvand kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1612,sistem kodu
isə AJA001632-dir.
12.Türk yeri(Mahmudavar kəndi).Türk yeri yerli əhəmiyyətli memarlıq abidədir.Bu yerin
tarixi XI əsrə
təsadüf edir.Türk yeri Masallı rayonunun Mahmudavar kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4900,sistem kodu isə AJA004702-dir.
13.Hacıtəpə (Xırmandalı kəndi) yaşayış yeri.Hacıtəpə yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Hacıtəpə yaşayış yeri Masallı
rayonunun Xırmandalı kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5966,sistem kodu
isə AJA005768-dir.
14.Şəhriyar (Qarabağlıq kəndi) yaşayış yeri.Şəhriyar yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli Arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Şəhriyar yaşayış yeri Masallı
rayonunun Qarabağlıq kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5969,sistem kodu isə
AJA005771-dir.
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15.Heyvanlıq yaşayış yeri (Böyük Kolatan kəndi).Heyvanlıq yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli
Arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Şəhriyar yaşayış yeri Masallı
rayonunun Qarabağlıq kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5970,sistem kodu isə
AJA005772-dir.
16.Sarıqaya yaşayış yeri(Tatyanoba kəndi). Sarıqaya yaşayış yeri yerli əhəmiyyətli Arxeoloji
abidədir.Yaşayış yerinin tarixi XIV-XVI əsrlərə təsadüf edir.Sarıqaya yaşayış yeri Masallı
rayonunun Tatyanoba kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5971,sistem kodu isə
AJA005773-dir.
2.Kənd yaşayış yerləri(1 ədəd)
Kənd yeri yaşayış yeri(Güllütəpə). Bu kənd yeri
yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kənd yeri yaşayış yerinin tarixi Son tunc – ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Bu kənd yeri
yaşayış yeri Masallı rayonunun Güllütəpə kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
1609,sistem kodu isə AJA001629-dur.
3.Qala və qala qalıqları(13 ədəd)
1.Babək qalası və yaşayış yeri(Alaşar kəndi).Babək qalası və yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Yaşayış yerinin tarixi X-XIII əsrlərə təsadüf edir.Babək qalası və yaşayış yeri
Masallı rayonunun Alaşar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1623,sistem
kodu isə AJA001623-dür.
2.Ərkivan qalası.Ərkivan qalası yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qalanın tarixi X-XIII
əsrlərə təsadüf edir.Ərkivan qalası Masallı rayonunun Ərkivan
kəndi ərazisində
yerləşir.Burada aşkar edilmiş tunc və dəmir dövrünə aid tapıntılar da bunu sübut edir.Ərkivan
qalasının yerləş-diyi Ərkivan qəsəbəsi Masallı şəhərindən 2 km qərbdə ,Viləş çayının sağ
sahilində .talış dağlarının ətəyində,Lənkəran ovalığında yerləşir.Lənkəran ovalığı isə talış sıra
dağları ilə Xəzər dənizi arasında yerləşir.(Bax:ASE,IV cild,Bakı,1992).Ərkivan Talış xanlığının
8 mahalından biri olan Dəştvənd mahalına bağlı olmuşdur.Belə ki,bu mahal qərbdən talış
dağları,şərqdən Xəzər dənizi və Muğan düzü ,cənubdan bugünkü Boradıgah kəndinin,şimaldan
Göytəpə qəsəbəsinin ərazisini əhatə edən çox sərvətli bir məkan olmuşdur.Ərkivan isə bu
mahalın mərkəzi ,sanki üzük qaşı sayılıb.Bir sıra tədqiqatçılar isə ümumiyyətlə Dəştvənd və
ərkivanın eyni yer olduğunu qeyd edirlər.Səidəli kazımbəyovun fikrincı ,”Talış xanlığının ən
böyek mahallarından biri olan Ərkivan,xanlığın şimalında yerləşib,qərb hissəsi dağlıq ,şərq
hissəsi isə düzənlik olan bir mahal olmuşdur.Şimaldan və şimal-şərqdən Şirvan vilayəti
,şərqdən Xəzər dənizi,cənubdan Lənkəran və dağlıq mahalları,qərbdən Səfidəşt mahalı və İranla
sərhəd olmuşdur.”Dəştvənd mahalının adına görə bir çox tədqiqatçılar Ərkivanı çöl kənarı,dəniz
kənarı olan yer adlandırır.Son illərə qədər kənddə bir neçə yerdə tapılmış lövbər qalıqları buranın
dəniz kənarında yerləşən bir yaşayış məntəqəsi olması ehtimallarını daha da gücləndirir.Xəzərin
səviyyəsinin son minilliklərdə 6-7 dəfə kəskin şəkildə qalxması,Lənkəran şə-həri özü də daxil
olmaqla ,bir sıra yerlərin su altında qalma-sı bu fikri bir daha təsdiq edir.
Bundan əlavə bəzi tarixçilər Şeyx Səfiəddinin ərkivandan olduğunu iddia edirlər.Bundan əlavə
Ərkivan toponiminə rus dilində çap edilmiş “Azərbaycan tarixi coğrafiyası” kitabında XVI əsrə
aid tərtib edilmiş xəritədə Ərkivan toponiminə və qalasının adına rəst gəlmək olur.Belə ki,rus
çarı I Pyotr (1672-1725) Ərkivan məntəqəsini Rusiya xadimlərindən “Kerç” ləqəbi ilə tanınan
Bernard Aleksandroviçə hədiyyə etmişdir.Bəzi tarixçilər qeyd edirlər ki,Ərkivan toponiminin
əvvəlindı olan “Ərk” fars dilində “qala”,istinadgah”,”İ” birləşdirici səs,”Van” isə yer
deməkdir.Yəni bu fərziyyəni doğru saysaq onda Ərkivan sözünün mənasdı “qalanın ya377
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xınlığında ,istinadgah yerində salınmış kənd deməkdir.(Bax:”Kənd həyatı” jurnalı.17-ci
sayı,1977).Buna dayanaraq tyarixçilərin bir qismi Ərkivan toponiminin mənasını qalalı,qala yeri
“ kimi mənalandırırlar.(Bax:Ağamusa Axundpov.”Torpağımın köksündə tarixin işləri”
Bakı,1983).O üzdən də tarixçilərə görə “Ərk “ qa-la,”van”isə yer deməkdir.başqa bir mənbədə Vaqif Yusiflinin “ərkivan və Ərkivanlılar” kitabında isə göstərilir : Ərkivan,Ərkəvan,Ardjuvan
və Akon kimi göstərilir.”Akon “ Talış dilində “əkon” sözündəndir.”Ə” o,”kə” ev, “on” cəm
şəkilçisidir.Dilçi alim,professor Ağamusa Axundova görə “ərkivan” qala yerideməkdir.
Ərkivanın Səfəvilərə sıx bağlılığı olmuşdur.Belə ki,tarixçi-alimlər Şeyx Səfiəddinin(1274-1281)
Ərkivanda yeddi il yaşadığını qeyd edirlər.Tarixi mənbələrin verdiyi məlumata görə 1501-ci
ildə Təbrizdən qayıdarkən şah İsmayıl yolüstü Ərkivan qalasında dayanmış və din-cəlmiş və
Şeyx Səfi bulağından su içmişlər.Lakin qeyd etməliyəm ki,qala sözü farsca “Ərk” yox,”dej”dir.Onda belə olan təqdirdə Ərkivan sözünün mənası “qala yeri “olmaqdan çıxır.Fikrimcə bu
sözün mənasının açılışı daha qədimlərə gedib çıxır.Çün ki,bu sözün mənası sözsüz ki, nə
farsca ,nə də,talışcadır və bu sözün əvvəlki variantı “Urq”dur.Çünki,qədim mesopatomiyada
qədim qala şəhə-rlərin adlarının əvvəlinə qala sözü əlavə edilmişdir.Buna misal olaraq
“uruq”,Üurkaqina” və sair.Belə olan təqdirdə ərkivan sözünün əvvəlki forması “Arqivan” və ya
“Urqivan”dır.Buna dayanaraq söyləmək olar ki,Ərkivan sözünün mənası “Qala şəhəri”
deməkdir.Bundan əlavə fik-rimcə Ərkivan toponiminin əvvəlki formalarından biri də,Urquvan
və ya raqavan olmuşdur.Çünki,Urqivan formasının qa”qala şəhəri” kimi tərcüməsinə dayanaraq
söyləmək olar ki,elə “Raqavan” sözü də tərcümədə “Qala şəhəri” deməkdir.Belə ki,Sasanilər
dövründə İranın mərkəzi qala şəhərlərindən biri də,Rey olmuşdur.Rey şəhərinin ətrafı hündür
qala divarları ilə əhatələndiyi üçün ona qədimdə “Raqa” və ya “Raqavan” demişlər ki,buinun
da,tərcüməsi “Qala ilə əhatələnmiş şəhər” və ya “qala şəhəri” mənasını vermişdir.Bundan əlavə
qeyd etmək istəyirəm ki.Hind-Ari dillərində ümumiyyətlə qədim şəhərlərin ətrafı qala divarları
ilə əhatələnirdi.Bu divarlardan şəhərə giriş qapıları saxlayırdılar və bu giriş hisəsin üst hissəsi
yarımdairəvi formada olurdu.Elə bu səbəbdən də bu hissəyə “Arko” deyilirdi.Bu tipdə qal
qapıları qədim yunanıstanda və qədim Romada mövcud olmuşdur.Qeyd etməliyəm ki,”Arko”
sözü Hind-Avropa sözü olub mənası qal şəhəri deməkdir.Belə ki,bu söz latınca “Arkos”
yunanca “Arko “(bax Arco),Hind-Ari dillərində “Urko” ,Sanskrit dilində “Akro”(BaxAkra) ,Midiya dilində “Urqa”,qədim fars dilində “Raqa”,yeni farsca isə “Rey” kimi işlənmişdir
ki, hamısının mənası “qala şəhəri “ deməkdir.Bu sözün ərəbləşmiş variantı “Urqiyə” –dir
ki,sonradan dili-mizə daxil olaraq “Ürgə” şəklini almışdır.Lakin Lənkəran rayonuda yerləşən
hazırki “Ürgə” adlı məntəqənin sözügedən Ərkivanla heç bir bağlılığı yoxdur.V-VI əsrlərdə
tikilməsi ehtimal edilən Ərkivan qalası həmişə hərbi strateji əhəmiyyətə malik
olmuşdur.Aparılan elmi tədqiqatlar Ərkivan qalasının mudafiə məqsədilə tikildiyini və düşmənə
qarşı mərdliklə döyüşmüş Ərkivanlıların qəhrəmanlıq simvolu olduğunu göstərir.Novruz
Novruzov yazır: Belə qalalardan biri də, ruslar tərə-findən 1722-1732-ci illərdə Ərkivanda
tikilmişdir”.(Bax: “Masallı”,B,1990,səh.15).Nadir şah öləndən sonra İranda mərkəzi hakimiyyət
zəifləyir və Azərbaycanda ayrı-ayrı xanlıqlar,o cümlədən XVII əsrin sonunda talış xanlığı
meydana çıxır.Ərkivan qalası Talış xanlığının iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş ərazilərindən
biri olmuşdur.XVIII əsrin əvvəllərindən başlayaraq Ərkivan Rusiya dövlətinin diqqətini cəlb
etməyə başlamışdır.XIX əsrin əvvəllərində Rusiya və İran arasında gedən muharibə dövründə
(1904-1913) Ərkivan qalası hər iki tərəf üçün mühüm strateji əhəmiyyətə malik olmuşdur.Belə
ki,general Kotlyarev-ski nin komandanlığı altında rus ordusu Talış xanlığının ərazisinə girərkən
ilk öncə Ərkivan qalasını ələ keçirməyi planlaşdırmışdı.Sözügedəm dövürdə Ərkivan qalasını
Baba xana yaxınlığı ilə bilinən Sadıq xanın rəhbərliyi altında 4 minlik İran ordusu
qoruyurdu.Lakin qüvvələr üstünlüyü Sadıq xanın xeyrinə olmasına baxmayaraq
O,Kotlyarevskiyə muqavimət göstəırməyərək Lənkəran qalasına çəkilir.Ərkivanı mudafiəsiz
göörən rus qoşunu onu ələ keçirir.Abbasqulu ağa bakıxanov bu haqda yazırdı:
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“Kotlyarevski Muğöana gedib Ərkivan qalasını aldı.”(Bax:”Gülüstan-iİrəm”rusca,B,1991).Rus
və talış qoşunlarının qələbəsi nəticəsində Ərkivan döyüşündə İran ordusu məğlubiyyətə uğradı
və düşməndən 2 top və çoxlu silah ələ keçirildi.(Bax:F.Əsədov,”Dar gündə yaxşı arxa”).
Bundan əlavə Səidəli Kazımbəyov 1869-cu ildə yuazdığı “Cəvahirnamey-i Lənkəran” kitabında
Ərkivan qalası barədə yazır:“Bu qala Mir Mustafa xanın səadət ulduzu çıxmamışdan Mir
Əhməd xanın və onun əmisi uşaqlarının məskəni olmuşdur.Hal-hazırda onların bir qrupu ,o
cümlədən Mir Əhməd xanın övladlarının tikdirdiyi imarətin binası dağıdılmışdır”.Amma
1747-1750-ci illərdə Ərkivan qalasının içində həmin binanı tikmək üçün Mir Həsən xana vəsait
verilmişdir.Sonra orada yenə qeyd edlir;
“ Bu binanın iç-içə yerləşən üçqat divardan hörülmüş qala içərisində olmuşdur.”
Belə ki,1812-ci il dekabırın 31 dən 1813-cü il nyanvar ayının 1-nə keçən gecə Lənkəran şəhəri
və Ərkivan qalası ta-mailə rus qoşunlarının əlinə keçir.Gülüstan muqaviləsindən sonra Ərkivan
qalasında
binası
olan
Mir
Həsən
xan
burada
hakimiyyət
başına
gəlir.(Bax:S.Kazımbəyov.”Səidiyyə”,B,2005).Bundan əlavə Ayaz Əhmədov bu qalanın ətrfındakı
qədim yaşayış yerlərini nəzərə alaraq bu qalanın 1500 il yaşı olduğunu qeyd edir.(Bax:Ayaz
Əhmədov.Qədim Azərbaycan və onun cənub bölgəsi,B,2011)Lakin Azərbaycan Rusiyaya
birləşdirildikdən sonra və sovet dövründə bu qala baxımsızlıq üzündə yararsız hala düşmüşdür.Bu da,az imiş kimi Ərkivan qalasının Cabili məhəlləsində bu abidə həm sata arxeoloqların
və həm də qızıl hərislərinin hədəf mərkəzində olmuş və onların apardıqları dağınıq qaıntıları
üzündən yararsız hala düşmüşdür.Yerli qocaların dediklərinə görə,bəziləri dərin quyulardan
qiymətli zinnət əşyaları tapılmışdır.Belə ki, böyük zaman içərisində Masallı ərazisinin mərkəzi
olmuş Dəştvənd –Ərkivan,1930-cu ildə Azərbaycan SSR-i yaradılarkən öz yerini indiki Masalıı
məntəqəsinə vermişdir.Elə o zamandan Ərkivanda yerləşən məşhur Qala bazarı Masallıya
köçürülmüşdür.(Bax:Zahir Əmənov,”Ərkivan” kitabı).Ərkivan ərazisində bir neçə məscid var
ki,bunlar aşağıdakılardır.
“Göllü məscid(1),”Zeynoba” məscidi(2),”Şeyx Səfi məs-cidi(3) və “Ğızıləküjə” məscidi(14)
və.s.Bundan əlavə 1836-cı ildə Rusiya imperiyasının Sankt Peterburq şəhərində nəşr olunmuş
Rusiya imperiyasının müsəl-man əyalətləri kitabından Ərkivan haqda belə yazılır:
“Talış xanlığına,Şirvandan gələn yol kür çayının o tayından başlayaraq Slyandan keçir və
oradan da Muğan düzü ilə cənuba uzanır.Bu yol yaxşı yoldur,lakin bu yol daşlarla dolu
,və vaxtaşrı su altında qalıb bataqlıqa çevrilən hissəyə çatanda pisləşir.Bu ərazidə yol iki
hissəyəö ayrılır.Birinci yol Qızılağaca gedir,ikincisi isə Alvadı və Ərkivana gedir və Qızılağaca
gedəın yol Qızılağav körfəzinin dəniz kənarı qumluq hissəsi ilə sonra qamışlıq və daha sonra isə
bataqlıq ilə gedib Qumbaşı boğazına gedib çıxır.Bu boğaz 85 sajen uzunluqda,5-8 fut araslında
dərinliyə malikdir.Bu boğazdan o taya səhər saatlarında bərə vasitəsi ilə Lənkərana tərəf
gedilir.İkinci yol isə - Ərkivan yoludur ki,başlanğıcı yaxşı olsada,bu yolda da bataqlıqlar
var.Lakin bu yol Qızılağac yoluna nisbətən daha rahatdır.Bu yolla Qumbaşı keçidi ilə və ya
qərb və cənubda yerləşən kiçik dəniz(dəhnə Bax :”Морцо”sözü Rus dilindən tərcümədə “Dəhnə”
və ya “kiçik dəniz” deməkdir.) hissəsi ilə Lənkərana getmək olur.Lənkərandan İrana sahilboyu
uzanan yol Astaradan keçir,necəki Qumbaşı boğazından Lənkərana uzanan yol dəniz sahili ilə
gedir.Salyandan –Lənkərana Qızılağacla gedən yol 220,Ərkivanla gedən yol isə 130 verstdir;
Lənkərandan Astaraya isə 40 verstdir.Şirvandan İrana gedən yollardan biri də Ərkivandan keçir.
(Bax: Обозрение Российских владениий за Кавказом в военный округ Мусульманские
провинции Российской импперии.часть 3 стр.193-195)Ərkivan məntəqəsi – Dağların
yaxınlığında ,çox gözəl yerdə və Ərkivan çayının sahilində yerləşir.Alvadı məntəqəsi isə Cindır
çayının sahilində yerləşir.Deyilənlərə görə Ərkivanla Alvadı arasında böyük meşə ilə
əhatələnmiş bir yer var və orada nə vaxtsa qədim Cum-Cum şəhəri mövcud olmuşdur.Halhazırda da bu şəhərin mövcudluğunu sübut edən şəhər divarlarının qalıqları qalmaqdadır.(Bax
yenə orda стр.241)(Bax:Мусульманские провинции Российской импперии.стр.193195)Abidənin invertar nömrəsi 4856,sistem kodu isə AJA004658-dir.
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Şəkil.Ərkivan qalasının qalıqları.Şəkil.Tarixçi-arxeoloq Abuzər Ələkbərov Ərkivan qalasında.
------------------------------------------------------------------------3.Kanqlı qalası(Bədəlan kəndi).Kanqlı qalası yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Qalanın
tarixi XII əsrə təsadüf edir.Kanqlı qalası Masallı rayonunun Bədəlan kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4873,sistem kodu isə AJA004675-dir.
4.Səhhət qalası(Niləlov kəndi).Səhhət qalası yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Qalanın
tarixi XII əsrə təsadüf edir.Səhhət qalası Masallı rayonunun Ninəlov kəndinin qərb tərəfində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4875,sistem kodu isə AJA004677-dir.
5.Şəhriyar qalası.Şəhriyar qalası yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Qalanın tarixi XII
əsrə
təsadüf edir.Şəhriyar
qalası
Masallı rayonunun Şəhriyar
kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4879,sistem kodu isə AJA004681-dir.
6.Qız qalası(Qəriblər kəndi).Qız qalası yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Qalanın tarixi
XII
əsrə
təsadüf edir.Qız qalası
Masallı rayonunun Qəriblər kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4896,sistem kodu isə AJA004688-dir.
7.Oncə kələ qalası(Oncəkələ kəndi ).Oncəkələ qalası
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Qalanın tarixi XII əsrə təsadüf edir.Öncə kələ qalası Masallı rayonunun Qəriblər
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4896,sistem kodu isə AJA004698-dir.
8.Mahmud qalaısı(Mahmudavar kəndi).Mahmud qalası
yerli əhəmiyyətli
memarlıq
abidəsidir.Qalanın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Mahmud qalası Masallı rayonunun
Mahmudavar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4901,sistem kodu isə
AJA004703-dür.
9.Babək qalaısı(Yolağacı kəndi).Babək qalası yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Qalanın
tarixi IX əsrə təsadüf edir.Babək qalası Masallı rayonunun Yolağacı kəndinin şimalında
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4906,sistem kodu isə AJA004708-dir.
10.Molla qalaısı(Köhnə Alvadı kəndi).Molla qalası
yerli əhəmiyyətli
memarlıq
abidəsidir.Qalanın tarixi IX əsrə təsadüf edir.Molla qalası Masallı rayonunun Köhnə Alvadı
kəndinin şimalında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4912,sistem kodu isə AJA004714-dür.
11.Çaxırlı qalaısı.Molla qalası yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Qalanın tarixi Orta
əsrlərə təsadüf edir.Çaxırlı qalası Masallı rayonunun Çaxırlı kəndinin şimalında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4928,sistem kodu isə AJA004730-dur.
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12.Hacıtəpə qalaısı(Həsənli kəndi).Hacıtəpə qalası
yerli əhəmiyyətli
memarlıq
abidəsidir.Qalanın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Hacıtəpə qalası Masallı rayonunun Həsənli kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5962,sistem kodu isə AJA005764-dür.
13.Çaxırlı qalaısı(Çaxırlı kəndi).Çaxırlı qalası yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Qalanın
tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Çaxırlı qalası Masallı rayonunun Çaxırlı kəndindən qərbdə
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5967,sistem kodu isə AJA005769-dur.
3.Qala yerləri(1 ədəd)
1.Qala yeri(Qəzvinoba kəndi).Bu qala yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qala yerinin tarixi
X əsrə
təsadüf edir.Bu qala yeri Masallı rayonunun Qəzvinoba
kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1613,sistem kodu isə AJA001633-dür.
4.Qədim qəbiristanlıqlar(6 ədəd)
1.Kurqan üzərində qəbiristanlıq.Bu kurqan üzərində qəbiristanlıq ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi Tunc dövrü və son orta əsrlərə təsadüf edir.Bu qəbiristanlıq
Masallı şəhəri ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1528,sistem kodu isə AJA001550dir.
2.Kurqanüstü qəbiristanlıq(Qəriblər kəndi).Bu kurqanüstü qəbiristanlıq ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Qəbiristanlığın tarixi Tunc dövrü və son orta əsrlərə təsadüf edir.Bu
qəbiristanlıq Masallı rayonu Qəriblər kəndindən şimalda yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
1573,sistem kodu isə AJA001595-dir.
3.Əli Məmmədşah qəbiristanlığı(Hışqədərə kənd).Bu qəbiristanlıq yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Bu qəbiristanlıq Masallı rayonu
Hışqədərə kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5960,sistem kodu isə
AJA005762-dir.
4.Seyidoba qəbiristanlığı(Şatıroba kəndi).Bu qəbiristanlıq
yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Bu qəbiristanlıq Masallı rayonu Şatıroba
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5961,sistem kodu isə AJA005763-dür.
5.Mahmudavar qəbiristanlığı.Mahmudavar qəbiristanlığı
yerli
əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Mahmudavar qəbiristanlığı
Masallı
rayonu Mahmudavar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5963,sistem kodu isə
AJA005765-dir.
6.Bobo(Baba)Siyidağa qəbiristanlığı(Mahmudavar kəndi).Baba Seyidağa qəbiristanlığı yerli
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Baba Seyidağa
qəbiristanlığı Masallı rayonu Mahmudavar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
5965,sistem kodu isə AJA005767-dir.
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5.Köhnə qəbiristanlıqlar(1 ədəd)
Köhnə qəbiristanlığ(Ərkivan kəndi).Bu köhnə qəbiristanlıq yerli əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Bu qəbiristanlığı
Masallı rayonu
Ərkivan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5968,sistem kodu isə AJA005770dir.
6.Kurqanlar(49 ədəd)
1.Xudayartəpə kurqanı.Xudayartəpə kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın
tarixi Tunc dövrünə təsa-düf edir.Xudayartəpə kurqanı Masallı –Bakı yolunun üstündə
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1529,sistem kodu isə AJA001551-dir.
2.Hacıağa kurqanı.Hacıağa kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi Tunc
dövrünə təsadüf edir.Xudayartəpə kurqanı Bakı-Astara yolunun sağ tərəfində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 1530,sistem kodu isə AJA001552-dir.
3.Mirzaltəpə kurqanı(Hışqədədrə kəndi).Mirzaltəpə kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Xudayartəpə kurqanı Masallı rayonunu
Hışqədərə kəndindən şərqdə
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1531,sistem kodu isə
AJA001553-dür.
4.Axunəhi
kurqanı(Hışqədərə kəndi).Axunixi kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Axunəhi kurqanı Masallı rayonunu
Hışqədərə kəndindən şimal-şərqədə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1532,sistem kodu isə
AJA001554-dür.
5.Alahuqlu kurqanı.Alahuqlu kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi
Tunc dövrünə təsadüf edir.Alahuqlu kurqanı Masallı rayonunun Hışqədərə kəndindən şimalşərqədə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1533,sistem kodu isə AJA001555-dür.
6.Barzatəpə kurqanı(Hışqədərə kəndi).Barzatəpə kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Alahuqlu kurqanı Masallı rayonunun
Hışqədərə kəndindi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1535,sistem kodu isə
AJA001557-dür.
7.Qoşatəpə
kurqanı(Hışqədərə kəndi).Qoşatəpə kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Qoşatəpə kurqanı Masallı rayonunun
Hişqədərə kəndindi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1537,sistem kodu isə
AJA001559-dur.
8.Qaraxantəpə kurqanı(4 ədəd)(Hıqədərə kəndi). Qaraxantəpə kurqanı
ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Qaraxantəpə kurqanı Masallı
rayonunun Hışqədərə kəndindi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1538,sistem kodu
isə AJA001560-dır.
9.Gavurtəpə kurqanı(Hışqədərə kəndi).Gavurtəpə kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Gavurtəpə kurqanı Masallı rayonunun
Hişgədərə kəndindi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1539,sistem kodu isə
AJA001561-dir.
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10.Axundtəndi kurqanı(Şatıroba kəndi).Axundtəndi kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Axundtəndi kurqanı Masallı rayonunun
Şatıroba
kəndindi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1540,sistem kodu isə
AJA001562-dir.
11.Müzətəpə kurqanı(I Yeddioymaq kəndi).Müzətəpə kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Müzətəpə kurqanı Masallı rayonunun I
Yeddioymaq kəndindi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1541,sistem kodu isə
AJA001563-dür.
12.Mehtitəpə kurqanı(I Yeddioymaq kəndi).Mehtitəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Mehtitəpə kurqanı Masallı rayonunun I
Yeddioymaq kəndindi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1542,sistem kodu isə
AJA001564-dür.
13.Seyidtəpə kurqan(Təzəz Alvadı kəndi).Seyidtəpə kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Seyidtəpə kurqanı Masallı rayonunun Təzə
Alvadi kəndindindən şimal-şərqdə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1546,sistem kodu isə
AJA001568-dir.
14.Alı təpə kurqanı(Təzə Alvadı kəndi).Alı təpə kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Alı təpə kurqanı Masallı rayonunun Təzə
Alvadı kəndindindən şimal-qərbdə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1547,sistem kodu isə
AJA001569-dur.
15.Kurqan.(Təzə Alvadı).Bu kurqan ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi Dəmir
dövrünə təsadüf edir.Kurqan Masallı rayonunun Təzə Alvadı kəndindindən şimalda ,poçt
yolunun yaxınlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1548,sistem kodu isə AJA001570-dir.
16.Məmməd təpə kurqan.(Təzə Alvadı kəndi).Məmməd təpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.Məmməd təpə kurqanı Masallı rayonunun
Təzə Alvadı kəndindindən şimalda yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1549,sistem kodu isə
AJA001571-dir.
17.İstot təpə kurqan.(Təzə Alvadı).İstiot
təpə kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir.İstiot təpə kurqanı Masallı rayonunun
Təzə Alvadı kəndindi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1550,sistem kodu isə
AJA001572-dir.
18.Kurqan.(Təzə Alvadı kəndi).Bu kurqan ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi
Dəmir dövrünə təsadüf edir.Məmməd təpə kurqanı Masallı rayonunun Təzə Alvadıkəndindi,
Masallı-Göytəpə yolunun yaxınlığında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1551,sistem kodu isə
AJA001573-dür.
19.Sədtəpə kurqanı(Təzə Alvadı kəndi).Sədtəpə kurqan
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Sədtəpə kurqanı Masallı rayonunun Təzə
Alvadı kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1552,sistem kodu isə AJA001574dür.
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20.Kurqan(Köhnə Alvadı kəndi).Bu kurqan ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi
Dəmir dövrünə təsadüf edir.Kurqan Masallı rayonunun Köhnə Alvadı kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1556,sistem kodu isə AJA001578-dir.
21.Kurqan(Köhnə Alvadı kəndi).Bu kurqan ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi
Tunc dövrünə təsadüf edir.Kurqan Masallı rayonunun Köhnə Alvadı kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1557,sistem kodu isə AJA001579-dir.
22.Siobqil (Türkoba kəndi).Siobqil kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi
Tunc dövrünə təsadüf edir.Siobqil kurqanı Masallı rayonunun Türkoba kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1558,sistem kodu isə AJA001580-dır.
23.Vəlibuta kurqanı(Tıklə”Təklə” kəndi).Vəlibuta kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Vəlibuta kurqanı Masallı rayonunun
Təklə kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1559,sistem kodu isə AJA001581-dir.
24.Morabuta kurqanı(Xıl kəndi).Morabuta
kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Morabuta kurqanı Masallı rayonunun Xıl
kəndindən cənub-şərqə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1560,sistem kodu isə AJA001582-dir.
25.Kurqan.(Çaxırlı). Bu kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi Tunc
dövrünə təsadüf edir.Kurqan Masallı rayonunun Çaxırlı kəndindən ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 1562,sistem kodu isə AJA001584-dür.
26.Böyüktəpə kurqanı(Ərkivan qəsəsəbəsi).Böyüktəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Böyüktəpə kurqanı Masallı rayonunun
Ərkivan qəsəbəsi,İsioba məhəlləsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1563,sistem kodu isə
AJA001585-dir.
27.Balacatəpə kurqanı(Ərkivan qəsəbəsi).Balacatəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Balacatəpə kurqanı Masallı rayonunun
Ərkivan qəsəbəsinin,İsioba məhəlləsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1565,sistem kodu
isə AJA001587-dir.
28.Qaratikəntəpə kurqanı(Ərkivan qəsəbəsi).Qaratikəntəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Dəmir
dövrünə təsadüf edir.Qaratikəntəpə kurqanı
Masallı
rayonunun Ərkivan qəsəbəsindən 5km aralı,Yardımlı yolunun üstündə yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 1566,sistem kodu isə AJA001588-dir.
29.Yekətəpə kurqanı(Ərkivan qəsəbəsi).Yekətəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Yekətəpə kurqanı Masallı rayonunun
Ərkivan qəsəbəsindən 3 km qərbdə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1567,sistem kodu isə
AJA001589-dur.
30.Papuştəpə kurqanı(Ərkivan qəsəbəsi).Papuştəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Papuştəpə kurqanı Masallı rayonunun
Ərkivan qəsəbəsindən 3 km qərbdə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1568,sistem kodu isə
AJA001590-dır.
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31.Ramazantəpə kurqanı(Ərkivan qəsəbəsi).Ramazantəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Ramazantəpə kurqanı Masallı rayonunun
Ərkivan qəsəbəsi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1569,sistem kodu isə
AJA001591-dir.
32.İki kurqan(Banbaşı kəndi).İki kurqan ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi
Tunc və dəmir dövrünə təsadüf edir.İki kurqan Masallı rayonunun Banbaşı kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1570,sistem kodu isə AJA001592-dir.
33.İsitəpə kurqanı(Qəriblər kəndi).İsitəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın
tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.İsitəpə kurqanı Masallı rayonunun Qəriblər kəndinin qərb
tərəfində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1572,sistem kodu isə AJA001594-dür.
34.Xanıştəpə kurqanı(Qəriblər kəndi).Xanıştəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Xanıştəpə kurqanı Masallı rayonunun
Qəriblər kəndindən 1km.şərqdə
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1574,sistem kodu isə
AJA001596-dır.
35.Qəriblər kurqanı(5 ədəd).Qəriblər kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın
tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Qəriblər kurqanı Masallı rayonunun Qəriblər kəndin
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1575,sistem kodu isə AJA001597-dür.
36.Mayakeş
kurqanı(Kubin kəndi).Mayakeş
kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Mayakeş kurqanı Masallı rayonunun
Kubin
kəndindən cənubda
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1576,sistem kodu isə
AJA001598-dir.
37.Kurqan(Əhmədli kəndi).Kurqan ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi Tunc
dövrünə təsadüf edir.Bu kurqan Masallı rayonunun Əhmədli-Göytəpə yolunun sol tərəfində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1577,sistem kodu isə AJA001599-dür.
38.Xəzitəpə kurqanı.Xəziitəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi
Dəmir dövrünə təsadüf edir.Xəzitəpə kurqanı Masallı rayonunun Qızılağac kəndinin qərb
tərəfində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1578,sistem kodu isə AJA001600-dır.
39.Kolatan
kurqanları(5 ədəd).Kolatan
kurqanları
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Kolatan kurqanı Masallı – Boradigah
yolunda yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1580,sistem kodu isə AJA001602-dir.
40.Ağabalatəpə kurqanı(Boradigah kəndi).Ağabalatəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Kolatan kurqanı Masallı rayonunun
Boradigah kəndindən qərbdə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1581,sistem kodu isə
AJA001603-dür.
42.Mehditəpə kurqanı(Boradigah kəndi).Mehditəpə
kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Mehditəpə kurqanı Masallı rayonunun
Boradigah kəndindən şimal-qərbdə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1582,sistem kodu isə
AJA001604-dür.
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43.Məxitəpə kurqanı(Şərəfə kəndi).Məxitəpə kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi e.ə.II-I minilliklərə təsadüf təsadüf edir.Məxitəpə kurqanı Masallı
rayonunun Şərəfə kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1589,sistem kodu isə
AJA001609-dur.
44.Hiyakoba kurqanları.Hiyakoba kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın
tarixi Tunc təsadüf edir.Hikayoba
kurqanı Masallı rayonunun Tatyanoba- Yolocaq
kəndlərinin arasında,yolun üstündə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1615,sistem kodu isə
AJA001615-dir.
45.Aşağı-homa kurqanları(Şıxlar kəndi).Aşağı-homa kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Son tunc-ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Aşağı-Homa
kurqanları
Masallı rayonunun Şıxlar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1600,sistem
kodu isə AJA001620-dir.
46.Butatəpə kurqanı(Lürən kəndi).Butatəpə
kurqanı
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Butatəpə kurqanları Masallı rayonunun
Lürən kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1604,sistem kodu isə AJA001624dür.
47.Qoçabəytəpə kurqanı(Qızılavar kəndi).Qoçabəytəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Butatəpə kurqanları Masallı rayonunun
Qızılavar kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1606,sistem kodu isə
AJA001626-dır.
48.Qızılavar kurqanı(2 ədəd).Qızılavar kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın
tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Qızılavar kurqanları Masallı rayonunun Qızılavar kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1607,sistem kodu isə AJA001627-dir.
49.Zaqon kurqanı.(Mahmudavar kəndi).Zaqon kurqanı
yerli
əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Kurqanın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Zaqon
kurqanları Masallı rayonunun
Mahmudavar kəndinin şimalında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5964,sistem kodu isə
AJA00166-dır.
7.Təpələr(2 ədəd)
1.Xanış təpəsi(Ərkivan qəsəbəsi).Xanış təpəsi ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Kurqanın
tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Burqanı Masallı rayonunun Ərkivan kəndindən ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1564,sistem kodu isə AJA001586-dır.
2.Mirsadıqbəy təpəsi(Banbaşı kəndi).Mirsadıqbəy təpəsi
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Təpənin tarixi Tunc və dəmir dövrünə təsadüf edir.Mirsadıqbəy təpəsi Masallı
rayonunun Banbaşı kəndindən cənub-şərqdə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1571,sistem
kodu isə AJA001593-dür.
8.Nekropollar(9 ədəd)
1.Xudabaxış yurdu nekropolu(Hışqədərə kəndi).Xudabaxış yurdu nekropolu ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Kurqanın tarixi ilk Tunc dövrünə təsadüf edir.Xudabaxış yurdu nekropolu
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Hışqədərə kəndindən şimal-şərqədə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1534,sistem kodu isə
AJA001556-dır.
2.Nekropol(Hışqədərə kəndi).Bu nekropol ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi
ilk Son Tunc-ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Nekropol Hişgədərə kəndindən şimal-şərqədə
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1536,sistem kodu isə AJA001558-dır.
3.Nekropol(Mahmudavar kəndi).Bu nekropol ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun
tarixi ilk Son Tunc-ilk dəmir dövrünə təsadüf edir.Nekropol Masallı rayonunun Mahmudavar
kəndindən şimal-şərqədə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1543,sistem kodu isə AJA001565dir.
4.Əmirtəpə nekropolu.Əmirtəpə nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun
tarixi XIII-XIV əsrlərə təsadüf edir.Əmirtəpə nekropolu
Masallı rayonunun Əmirtürbə
kəndindən şimal-şərqdə yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1585,sistem kodu isə AJA001605dir.
5.Qaravəlitəpə nekropolu(Meşəkənarı kəndi).Qaravəlitəpə nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir.Qaravəlitəpə nekropolu
Masallı
rayonunun Meşəkənar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1586,sistem kodu
isə AJA001606-dir.
6.Köhnə qışlaq nekropolu,torpaq qəbirləri(Köhnə qışlaq kəndi). Köhnəqışlaq nekropolu ölkə
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi II-IV əsrlərə
təsadüf edir.Köhnəqışlaq
nekropolu
Masallı rayonunun Köhnəqışlaq kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 1587,sistem kodu isə AJA001607-dir.
7.I Uzunqoruğu nekropolu(Tatyanoba kəndi).I Uzunqoruğu nekropolu ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi e.ə.II minilliyin sonu-I minilliyin əvvəlinə təsadüf edir.I
Uzunqoruğu nekropolu
Masallı rayonunun Tatyanoba kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 1593,sistem kodu isə AJA001613-dür.
8.II Uzunqoruğu nekropolu II(Tatyanoba kəndi).Uzun-qoruğu nekropolu ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi Antik dövürə təsadüf edir.II Uzunqoruğu nekropolu
Masallı rayonunun Tatyanoba kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1594,sistem
kodu isə AJA001614-dür.
9.Əmənkişitəpə nekropolu(Ərəb kəndi).Əmənkişitəpə nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Antik dövürə təsadüf edir.Əmənkişitəpə nekropolu
Masallı
rayonunun Ərəb
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1599,sistem kodu isə
AJA001619-dur.
9.Küp qəbirləri nekropolları(3 ədəd)
1.Alvadı küp qəbirləri nekropolu.Alvadı küp qəbirləri nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Antik dövrə təsadüf edir.Bu küp qəbirləri nekropolu Masallı
rayonunun Alvadı kəndindi ərazsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1555,sistem kodu isə
AJA001577-dir.
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2.Eminli küp qəbirləri nekropolu.Eminli küp qəbirləri nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi II-III əsrlərə təsadüf edir.Bu küp qəbirləri nekropolu Masallı
rayonunun Eminli kəndindi ərazsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1598,sistem kodu isə
AJA001618-dir.
3.Qədirli küp qəbirləri nekropolu.Qədirli küp qəbirləri nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Nekropolun tarixi Antik təsadüf edir.Bu küp qəbirləri nekropolu Masallı rayonunun
Qədirli
kəndindi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1605,sistem kodu isə
AJA001625-dir.
10.Torpaq qəbirləri nekropolu(3 ədəd)
1.Sarıqaya torpaq qəbirləri nekropolu(Tatyanoba kəndi).Sarıqaya torpaq qəbirləri nekropolu
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi Antik dövrə təsadüf edir.Bu küp qəbirləri
nekropolu Masallı rayonunun Tatyanoba kəndindi ərazsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
1591,sistem kodu isə AJA001611-dir.
2.Droz torpaq qəbirləri nekropolu(Şıxlar kəndi).Droz torpaq qəbirləri nekropolu ölkə
əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Nekropolun tarixi e.ə.III-I əsrlərə təsadüf edir.Bu küp qəbirləri
nekropolu Masallı rayonunun Şıxlar kəndindi ərazsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
1602,sistem kodu isə AJA001622-dir.
3.İskəndərtəpə torpaq qəbirləri nekropolu(Güllütəpə kəndi).İskəndərtəpə torpaq qəbirləri
nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Torpaq qəbirləri ekropolunun tarixi e.ə.III-I
əsrlərə təsadüf edir.İskəndərtəpə torpaq qəbirləri nekropolu Masallı rayonunun Güllütəpə kəndindi ərazsində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1610,sistem kodu isə AJA001630-dur.
11. Daş qutu nekropolları(1 ədəd)
1.Dəmbəlov daş qutu nekropolu.Dəmbəlov daş qutu nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidədir.Daş qutu nekropolun tarixi Antik dövürə təsadüf edir.Dəmbəlov daş qutu nekropolu
Masallı rayonunun Dəmbəlov kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1608,sistem
kodu isə AJA001628-dir.
12.Şəhər yerləri(2 ədəd)
1.Cəm-cəm şəhər yeri(Banbaşı kəndi).Cəm-cəm şəhər yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji
abidəsidir.Şəhər yerinin tarixi XIV-XV əsrlərə təsadüf edir.Cəm-cəm şəhər yeri Masallı
rayonunun Banbaşı kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1588,sistem kodu isə
AJA001608-dir.
2.Şəhriyar şəhər yeri.Şəhriyar şəhər yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidəsidir.Şəhər yerinin
tarixi X-XII əsrlərə təsadüf edir.Şəhriyar şəhər yeri Masallı rayonunun Şəhriyar kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1597,sistem kodu isə AJA001617-dir.
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13.Türbələr və türbə qalıqları(9 ədəd)
1.Əmir türbəsi(Güllütəpə kəndi).Əmir türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Türbənin
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Əmir türbəsi Masallı rayonunun Güllütəpə kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4850,sistem kodu isə AJA004652-dir.
2.Nəzəri xanım türbəsi(Hışqədərə
kəndi).Bu məscid yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Hışqədərə
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 314,sistem kodu isə AJA000333dir.
3.Baba Əmir türbəsi(Güllütəpə kəndi ).Baba Əmir türbəsi
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Türbənin tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Baba Əmir türbəsi Masallı rayonunun
Güllütəpə və Alvadı kəndlərinin arasında yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4855,sistem kodu
isə AJA004657-dir.
4.Mürsəlli ocağı türbəsi(Sığdaşd kəndi).Mürsəlli ocağı türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Türbənin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Mürsəlli ocağı türbəsi Masallı rayonunun
Sığdaşd kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4877,sistem kodu isə AJA004679dur.
5.Pirzəba türbəsi(Şıxlar kəndi).Pirzəba türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Türbənin
tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Pirzəba türbəsi Masallı rayonunun Şıxlar kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4885,sistem kodu isə AJA004687-dir.
6.Baba Seyidağa türbəsi(Mahmudavar kəndi).Baba Seyidağa türbəsi
yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir.Türbənin tarixi XVI əsrə təsadüf edir.Baba Seyidağa türbəsi Masallı
rayonunun Mahmudavar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4904,sistem kodu
isə AJA004706-dır.
7.Baba Səməd türbəsi(Rudəkənar kəndi).Baba Səməd türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Türbənin tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Baba Səməd türbəsi Masallı rayonunun
Rudakənar
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4905,sistem kodu isə
AJA004707-dir.
8.Qara Seyidin türbəsi(Şatıroba kəndi).Qara Seyidin türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Türbənin tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Qara Seyidin türbəsi Masallı rayonunun
Şatıroba
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin in-vertar nömrəsi 4917,sistem kodu isə
AJA004719-dur.
9.Axund Fəthullah türbəsi(Qızılağac kəndi).Axund Fəthullah türbəsi yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir.Türbə Masallı rayonunun Qızılağac kənd qəbiristanlığında yerləşir.
Türbənin tikildiyi materiallar öz qədimliyinə görə 700-800 illik tarixə aid olduğunu deməyə
imkan verir.Türbənin iç sahəsi 3x3 metrdirAxund Fəthullah türbəsi bişmiş kərpiclərdən tikilmiş
və dam örtüyü də qərmızı kirəmitlə örtülmüşedür.Türbə dördbucaqlı formada olmaqla ,bir
qapıya və üç pənəcərəyə malikdir.Türbənin içərisində qəbir və başdaşı qoyulmuşdur və başdaşı
üzərində fars dilində yazı var.Türbənin tavanı düzbucaqlı formadadır.
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14.Ocaqlar(12.ədəd)
1.Qızılağac ocağı.Qızılağac ocağı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.Ocağın
tarixi X-XIV
əsrə təsadüf edir.Qızılağac ocağı
Masallı rayonunun Qızılağac
kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1615,sistem kodu isə AJA001635-dir.
2.Qərib Seyidin ocağı(Boradigah kəndi).Qərib Seyidin ocağı ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji
abidəsidir.Ocağın
tarixi XVI əsrə təsadüf edir.Qərib Seyidin ocağı Masallı rayonunun
Boradigah
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1617,sistem kodu isə
AJA001637-dir.
3.Seyidə kinə ocəğ(Seyid qızı ocağı)(Boradigah kəndi).Seyid qızı ocağı ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidəsidir.Ocağın
tarixi XVI əsrə təsadüf edir.Seyid qızının ocağı Masallı
rayonunun Boradigah kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1618,sistem kodu isə
AJA001638-dir.
4.Mir Heydər ağanın ocağı(Banbaşı kəndi).Mir Heydər ağa ocağı ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji
abidəsidir.Ocağın Mir Heydər ağa ocağı Masallı rayonunun Banbaşı
kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1619,sistem kodu isə AJA00169-dur.
5.Mir Təği əğə ocəğ(Mir Tağı ağa ocağı)(Bədəlan kəndi).Mir Tağı ağa ocağı ölkə əhəmiyyətli
Arxeoloji abidədir. Mir Tağı ağa ocağı Masallı rayonunun Bədəlan
kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1620,sistem kodu isə AJA00140-dır. Seyid MirTağı ağa
ocağı.Masallı Bədəlan. Bədəlan kəndi seyidlər adı ilə tanınır.Çünki buradan tanınmış seyidlər
yaşamışdır.Burada insanlara inam,mərhəmət paylayan seyid Mirtağı ağa burada yaşamış və
dünyadan da elə buradan köçmüşdür.Hələ 1979-cu ildə kəndin 110 yaşlı sakini Kərbəlayı
Ağahüseyn kişi öz babalarından eşitdiyi məlumatdan aydın olur ki. MirTağı ağanın babası Şah
İsmayılın dövründə Ərdəbildən əvvəlcə Lənkərana,sonra da Bədəlan kəndinə gəlmişdir.Dolayısı
ilə Şah İsmayıl Xətainin ulu ababsı Şeyx Səfiəddin,Şeyx Cüneyd və Şeyx Heydərin nəsli ilə
birləşir və imam Musa Kazıma gedib çıxır.Mirtağı ağanın babası Seyid Mircəfərdə,atası seyid
Mirnağıda və özündə də imamların nişanəsi var.Ağanın sol qolunda olan iz həzrət Abbasın
nişanəsini xatırladırdı.Seyid mirtağı ağa kəramətinin ,cəddinin qüdrətini çoxları görmüş ,çoxları
onun şirinliyini,acısını dadçmışılar.Tüpürcəyi,şilləsi hər dərdə şəfa idi.Seyid Mirtağı ağanın 4
öğlu və iki qızı olmuşdur.Seyid Mirmaghmud,Mirmusa,Miri,Mirqurban.Seyid Mirmahmudun övladları Mirfəttah,Mircamal Mirtapdıq.Mirmusnın övladları – 8 oğlu və 3 qızı olmuşdur.
Seyid Mirinin – Mirəkbər,Miryaqub,Mirxuda,Mirxəlil,Miraslan,Mircavad.
6.Pir Seyid ocağı(Qızılavar kəndi).Pir Seyid ocağı ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji abidəsidir.
Ocağın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Pir Seyid ocağı Masallı rayonunun Qızılavar
kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1621,sistem kodu isə AJA001641-dir.
7.Piəqədim ocağı(Mahmudavar kəndi).Piqədim yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır.ab. Ocağın tarixi
Orta əsrlərə təsadüf edir.Piəqədim ocağı Masallı rayonunun Mahmudavar kəndi ərazisində
yerləşir.
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8.Peşqədim ocağı.(Mahmudavar kəndi).Peşqədim ocağı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidəsidir və
Masallı rayonunun Mahmudavar kəndi ərazisində yerləşir.Bu ocağın hərfi tərcüməsi
“Qoca,qədim” mənasını verir.Kəndin ətrafındakı iki qədim qəbiristanlkıq mövcuddur.Biri
“Baba Seyidağa” qəbiristanlkığıdır.Burada əsasən seyidlər dəfn edilib.Piqədəm ocağındakı başdaşı 1225-ci il
hicri,1810-cu il
miladiyə təsadüf edir.Başdaşının üstündə
Allahın
,peyqəmbərlərin və 14 məsumun adı həkk olunumb.Digər başdaşı isə 1820-ci ilə aiddir.O,Rusİran muharibəsi illərindən xəbər verir və həmən başdaşı general İbrahimə aiddir.Bu köhnə
qəbiristanlıqda qədim sənduqələr tapılmışdır.Peəqədim zouarətgahı xeyiriyyəçi şəxs Zümrüd
Hüccət qızı tərəfindən abadlaşdırılmışdır.Abidənin invertar nömrəsi 1622,sistem kodu isə
AJA00142-dir.
9.Mir Abdulla ocağı(Şatıroba kəndi).Mir Abdulla ocağı ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji abidədir.
Ocağın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.Mir Abdulla ocağı Masallı rayonunun Şatıroba kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1623,sistem kodu isə AJA00143-dür.
10.Seyid Nəbiəddin ocağı.Seyid Nəbiəddin ocağı ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji abidədir.Ocağın
tarixi XVIII əsrə təsadüf edir.Seyid nəbiəddin ocağı Masallı rayonunun Çaxırlı kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1624,sistem kodu isə AJA00144-dür.
11.Şeyx Səfi ocağı(Ərkivan kəndi).Şeyx Səfi ocağı yerli əhəmiyyəli memarlıq abidəsidir və
masallı rayonunun Ərkivan kəndinin Miyondi məhəlləsində yerləşir.Yerli camaatın dediklərinə
görə bu ocağın tarixi XII əsrə gedib çıxır.Sakinlərin dediklərinə görə,ocaq Şeyx Səfi Dağıstana
yürüşü zamanı yaranmışdır.Yerli camaat buranı müqəddəs bir ocaq hesab edir.Ocağın içərisində
su quyusu,ələm və qara daş var.Şah Səfi Səfəvi
nəslindəndir və mamların
törəməsidir.Ziyarətgahın yaranması tarixi XI-XII əsrə aiddir.Ərazidə tapılan qoç heykəlləri bu
ziyarətgahın daha qədim olduğunu göstərir.Kənd sakinilərinin dediklərinə görə burada dəfn
edilən Şah Səfi imamların nəslindəndir,keçmişdə də insanlar buraya ziyarətə gəlmişlər.Əvvəllər
bu ziyarətgah kiçik daxmadan ibarət
olduğundan dağılma təhlükəsi ilə üzü-üzə
dayanmışdı.Lakin kənd sakini Xanəli Bəşir oğlu İslamyılov ,öz şəxsi vəsaiti hesabına
ziyarətgahı yenidən tikdirib abadlaşdırdı.(Bax..səh.249)
12.Zeparz ocağı.(Mahmudavar kəndi).Zeparz ocağı yerli əhəmiyyətli ziyarətgahdır və Masallı
rayonunun Mahmudavar kəndi ərazisindəki qədim qəbiristanlıqda. Əsasən dalaq ağrıları olanlar
bura gəlir,daşı ağrıyan yerlərinə sürtür və şəfa tapırlar.ocağın yaranma tarixi ,demək olar
ki,Peyəqədimlə eynidir.(Bax.səh.246-247)
15.Ziyarətgahlar(2 ədəd)
1.İmamzadə ziyarətgahı(Boradigah kəndi).İmamzadə ziyarətgahı ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji
abidədir.Ziyarətgahın tarixi XIV əsrə təsadüf edir.İmamzadə ziyarətgahı Masallı rayonunun
Boradigah
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1616,sistem kodu isə
AJA0001636-dır.
2.İmamazadə ziyarətgahı.(Hişkədərə kəndi).İmamzadə dövrümüzə qədər qalmasa da yaşlı nəslin
nümayəndələrinin dediklərinə ,rəvayətlərin belə məlum olur ki,burada yeddinci imam musa
Kazım əfsanəvisi İbrahim dəfn nedilib.əsrlərlə insanlar imamzadənin
qorumuş ,ziyarət
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etmiş,dərdlrinə əlac tapmışlar.Yüz illərin sınağından keçib gəlmiş bu müqəddəs məkanı sovet
höküməti illərində bağlamaq istəsələr də ,buna nail olam bilməyiblər.İmamzadədə dəfn edilənin
kəramətilə möcüzələr baş vermişdir.Bu haqda kənd sakini Hacı Nəsir Əliyev qeyd etmişdir: Kəndin nüfuzlu ağsaqqallarından olan Mirzəcan Səlimov 1880-1990-cı illərdə qəbrin yerini
itməsin deyə ,üstündə ağac materiallarından daxma tikmişdir.Sionra isə kənd sakinləri Mirzağa
və Əbülfəz kişi onu ç sökərək çiy kərpicdən yenidən tikmişlər,lakin o da uçub-dağılmşıdır.1960cı
ildə
hökümətdən
gizlicə
gecələr
xəlvəti
olaraq
kənd
sakinləri
Abbas,Heybət,Məhərrəm,Naib,Əbülfəz və digər dindar insanlar imamzadənin üstünün də çay
daşları ilə düzəltmişlər.Lakin zaman-zaman sonra bu yeni tikilidə yağış suları təsiri nəticəsində
uçulub yararsız hala düşmüşdür.Sonralar ,2000 –ci ildıə kəndin hörmətli ziyaləlarıından olan
Nəriman Qafarovun övladları – rusiyanın Moskva şəhərində çalışan və xeyirxah işləri ilə
tanınana Əlirza və onun qardaşları imamzadəni yenidən Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin
Cənub Bölgəsi üzrə
qzisi Hacı Mirqiyas ağa Təhməzovla
məsləhətləşərək bu işə
başladılar.Onlar Moskavada Əlirza Nəriman oğlunun rəhbərlik etdiyi “Təbriz” şirkətinin sifarişi
ilə layihə hazırladılar və imamzadə tikilməyə başlanıld.Tikilmə işi 10 ay avam etdi və ziyarətgah
zəngin ornamentlərlə bəzədilmiş və şərq memarlığı üslubunda
xüsusi dekarasiyaaya
salındı.Məqbərənin üsütü səkkizgüşəlidir.Orada yerləşən İbrahimin məzarı son dərəcə orjinal
naxışlarla bəzədilmişdir.Məqbərəni usta Ərəstun Məmmədov inşa etmişdir.Ümumiyyətlə
məqbərənin tikilməsində kənd camaatımnın da köməyi çoxdurə.Qeyd etməl lazımdır ki,Nəriman
kişinin anası Şahbəyim seyid qızıdır.O cənub bölgəsində kəsərli nəfəsi ilə tanınan Seuidağanın
övladıdır.Seyidağanın atası Seyid Fəttah ,onun atası isə Seyid Mirağa ağa idid.İmamzadə yaxın –
uzaq eldən gələn insanların ziyarəT etməsi üçün hər cür şərait yaradılıb.Ocağın həyətində nil
ağacı var və onun 500 ildən yaşı çoxdur.Buraya ziyarət edənlər şəfa tapır.(bax.səh-245)
16.Məscidlər(69 ədəd)
Masallı ərazisi 168 qədim,sirli abidələr,qalalar,saraylar,ziyarətgahlar,hamamlar,bulaqlar,
məskənidir.Bunlardan 51-i tarix və memarlıq,70-i arxeloji, qalanları isə XX əsr abidələridir.

1.Alışanlı kənd məscidi.Alışanlı kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Masallı rayonunun
Alışanlı kəndi ərazisində yerləşir.Alışanlı kənd
məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü
40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları
çöl tərəfdən əhənglə suvanmışdır.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli
ustalar
tərəfindən
xüsusi
ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə
dörd ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca
məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə
pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 6 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Şəkil.Alışanlı kənd məscidi.
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2.Aşurlu kənd məscidi.Aşurlu kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Masallı rayonunun Aşurlu
kəndi ərazisində yerləşir.Aşurlu kənd məscidi
süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm
olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli
ustalar
tərəfindən
xüsusi
ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki
ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin
yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə
var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz var. Şəkil.Aşurlu kənd məscidi.
3.Ağakişibəyli kəndi «Şeyx Həsən» məscidi.Ağakişibəyli kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir
və Masallı rayonunun Ağakişibəyli kəndi ərazisində yerləşir.Aşurlu kənd məscidi süzbucaqlı
formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş
kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar
tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir
cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş
hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz var.
4.Alvadı kənd məscidi.Alvadı kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Masallı rayonunun Alvadı
kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1998-ci iləd kənd
əhalisi tərəfindən inşa edilib.Bu məscid öz
sahəsinə görə bölgənin ən iri məscidlərindən
sayılır.Beləki məscidin uzuznluğu 36 metr,eni isə
18 metrdir.Məscidin ümumi sahəsi 648
kv.metrdir.Məsciddə eyni vaxtda
600 nəfər
sərbəst namaz qıla bilir.Məscidin 2 minbəri və 2
minarəsi var.Burada su kanalizasiya və ən muasir
istilik sistemi quraşdırılmışdır.Məsciddə Dövlət
Komitəsinin qeydiyyatından keçmiş dini içma fəaдiyyət göstərir.Şəkil.Köhnə-Alvadı kənd
məscidi
5.Boradigah qəsəbə “cümə”məscidi.Bu məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin
tarixi 1853-1854-cü illərə əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunu Boradigah qəsəbəsi
ərazisində yerləşir.Boradigah qəsəbəsində iki məscid fəaliyyət göstərir.1990-cı ildə məscidin
dam örtüyü yararsız hala düşdüyündən yenidən dəyişdirilmişdir.Bu təmir işləri dövlət tərəfindən
aparılmışdır.Lakin 1997-ci ildə kənd sakinlərinin şəxsi vəsaiti hesabına məsciddə yenidən təmirbərpa işləri aparılmışdır.Məscidin həyətyanı sahəsi 24x6 metr,iç sahəsi isə 22x8
metrdir.Boradigah məscidi sovetlər dövründə taxıl anbarı kimi istifadə edilmiş,lakin 1989-cu
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ildə yerli camaatın narazılığı isə məscidin taxıl anbarı kimi istifadəsi dayandırılmışdır.Məscidin
tavanı taxta,döşəməsi torpaqdır və yerdən tavana qədər olan hündürlük 4,5 metrdir.Tavan
düzbucaqlı form-ada olmaqla 5 taxta sütun üzərində dayanıb və mehrabı di-varın içində
olmaqla hündürlüyü 3,5 metrə çatır.Minbər taxtadandır və dördpilləlidir.Məscidin iki giriş qapısı
var və bu qapılar taxtadan olmaqla tağvariformaya malikdir.Məscidin divarları bişmiş kərpiclə
hörülüb və tavanı qəhvəyi rəngdədir.İbadət zalı taxta arakəsmə ilə iki hissəyə bölünüb: qadınlar
və kişilər şöbəsi.Məscidin iç divarları döşəmədən 1 metr hündürlükdə taxta ilə
hörülüb.Pəncərələr şəbəkə və rəngli şüşələrlə düzəldilib.Abidənin invertar nömrəsi 4870,sistem
kodu isə AJA004672-dir.

Şəkil.Boradigah cümə məscidi.

6.Banbaşı kənd məscidi.Bu
məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunu
Banbaşı kəndi ərazisində yerləşir.Banbaşı kənd
məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü
40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli
ustalar
tərəfindən
xüsusi
ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə üç
ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə
var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı
günbəz var.Abidənin invertar nömrəsi 4871,sistem kodu isə AJA004673-dir.
Şəkil.Banbaşı kənd məscidi.
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7.Bədəlan kənd məscidi.Bu məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunu
Bədəlan kəndi ərazisində yerləşir.Bədəlan kənd
məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü
40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə
yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki
ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin
yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün
5 ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında
azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz var.Abidənin invertar nömrəsi 4874,sistem kodu isə
AJA004676-dır. Şəkil.Bədəlan kənd(qədə məhlə) məscidi.
8.Böyük Kolatan kənd məscidi.Bu məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun
Böyük Kolatan kəndi ərazisində yerləşir.Böyük
Kolatan
kənd məscidi süzbucaqlı formada
olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində
yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş kərpiclə
hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə
taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi
ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni
ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə
var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd daş dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı
kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz var.Abidənin
invertar nömrəsi 4889,sistem kodu isə AJA004691-dir.Şəkil.Böyük Kolatan kənd məscidi.

9.Bala Töklə kənd məscidi.Bu məscid yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Bala Töklə kəndi ərazisində yerləşir.Bala
Töklə kənd məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində
yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı
isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə
eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi
ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz var.Abidənin invertar nömrəsi 4931,sistem kodu isə AJA004733-dür.
10.Çaxırlı kənd məscidi.Bu məscid yerli əhəmiyyətli me-marlıq abidəsidir.Məscidin tarixi XIX
əsrə təsadüf edir,lakin bu köhnə məsciddən əsər-əlamət qalmamışdır.Buna baxmayaraq yerli
sakinlər tərəfində XX əsrin 30-cu illərində bu köhnə məscid sökülmüş və yerinə 1995-ci ildə
yeni məscid tikilmişdir.Məscid Masallı rayonunun Çaxırlı kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin
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həyətyanı sahəsi 700 kv.metr,iç sahəsi isə 2x10 metrdir.Çaxırlı kənd məscidi bişmiş kərpiclərdən ,dam örtüyü isə qırmızı kirəmitdən hörülmüşdür.Məscid hündürlüyü 1,30 metr olan səki
üzərində yerləşir.Mıscidin döşəməsi torpaq və tavanı isə taxtadandır və tavanı düzbucaqlı
oplmaqla üç sütun üstündə dayanmaqdadır.İbadət zalı iki şöbəyə-qadınılar və kişilər şöbəsinə
bölünmüşdür və pəncərələri şəbəkə və rəngli şüşələrlə işlənib.Məscidin minbəri taxtadan
olmaqla altıpillədən ibarətdir.Abidənin invertar nömrəsi 4929,sistem kodu isə AJA004731-dir.
11.Çayqıraq kənd məscidi.Bu məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Məscid
Masallı
rayonunun Çayqıraq kənd kəndi ərazisində
yerləşir.Çayqıraq kənd məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki
üzərində yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca
məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan
qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz var.Abidənin
invertar nömrəsi 4888,sistem kodu isə AJA004690-dır.
12.Davda məscidi(şəhər).Davda məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Davda məscidi Masallı şəhəri ərazisində yerləşir.Davda kənd məscidi
süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə
yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd
pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə
var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz var.Abidənin invertar nömrəsi 4864,sistem kodu isə AJA004666-dır.
13.Digah məscidi(şəhər).Digah məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Digah məscidi Masallı şəhəri ərazisində yerləşir.Digah kənd məscidi
süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə
yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd
pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə
var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz var.Digah məscidində eyni vaxtda 350 nəfər namaz qıla bilir.Abidənin invertar
nömrəsi 4865,sistem kodu isə AJA004667-dır.
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14.Dəmirçi kənd məscidi.Bu məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Məscid
Masallı
rayonunun
Dəmirçi
kənd
kəndi
ərazisindəyerləşir.Dəmirçi
kənd məscidi
süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm
olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə
yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki
ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə
var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz var.Abidənin invertar nömrəsi 4887,sistem kodu isə AJA004689-dir.
15.Ərkivan kənd(Göllü məhəlləsi) məscidi-I.Bu
məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Ərkivan kəndinin
Göllü məhəlləsində yerləşir.Məscidin binövrəsi hicri-qəməri təqvimi ilə 1330-cu ildə
qoyulub.Məscidin həyətyanı sahəsi 600 kv.metr,iç sahəsi isə 17x7 metrdir.Ərkivan kənd məscidi
bişmiş kərpicdən tikilmiş və məscid,hündürlüyü 1 metr olan səkinin üstündə yerləşir.Məscidin
güldəstə formasında olan günbəzi
dörggüşəli olmaqla üstü dəmir
təbəqə ilə
örtülmüşdür.Məscidin giriş qapıları tərəfdə eyvan yarləşir və eyvanın döşəməsi beton,tavanı isə
taxtadandır.Tavanı düzbucaqlı formada olmaqla altı dəmir boru üzərində dayanıb.Məscidin
döşəməsindən tavana qədər olan hündürlüyü
5 metrdir və döşəməsi ilə
tavanltaxtadandır.Məscidin döşəməsi beton,tavanı isə taxtadan olmaqla 3 taxta sütun üzərində
yerləşir.Məscidin əsas ibadət zalı iki hissəyə(qadınlar və kişilər şöbəsi) bölünmüşdür.İbadət
zalında qoyulmuş (4 ədəd) pəncərələr tağvari formadadır və məscidin minbəri altı pillədən ibarət
olmaqla taxtadandır.Mehrab divarın içindədir və hündürlüyü 3 metrdir.Məscid yerli ustalar
tərəfindən inşa edilmişdir.Abidənin invertar nömrəsi 4892,sistem kodu isə AJA004694-dür.

16.Ərkivan qəsəbəsi «Hacı Şeyx Əli» məscidiII.Bu məscid yeli əhəmiyyətli tikilidir .Məscid
XIX əsrin axırlarında tikilmişdir və masallı
rayonunun
Ərkivan
kəndinin
Ğızıləküjə
məhəlləsində yerləşir.Məscidin həyətyanı sahəsi
600 kv.metr,iç sahəsi isə 13x6 metrdir.Ərkivan
məscidi bişmiş kərpiclə,dam örtüyü isə və
güldəstə formasında olan günbəzinin üstü
kirəmitlə işlənmişdir.Məscidin hündürlüyü 0,50
metr olan səki üzərində yerləşirMəscidin tağvari
formada olan iki giriş qapısı var və qapılar
taxtadan düzəldilmişdir.Məscidə yerli sakin Məşhədi Abbas Şükür oğlu tərəfindən torpaq sahəsi
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verilmişdir.Belə ki,məscid 1991-ci ildə dövlət tərəfindən təmir edilmişdir.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxtadandır və pəncərə və qapıları da taxta materialı ilə
işlənmişdir.Şəkil.Ərkivan qəsəbə “Şeyx Əli” məscidi.
17.Ərkivan qəsəbəsi «Hacı Mirkərim Ağa» məscidi-III.Ərkivan məscidi yerli əhəmiyyətli
tikilidir.Məscid 1996-cı ildə tikilmiş və Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsinin Pələngkujə
məhəlləsində yerləşir.Məscidin həyətyanı sahəsi 90 kv.metr,iç sahəsi isə 12x8 metrdir.Məscid
bişmiş kərpic və mişar daşlarından tikilib.Məscidin dam örtüyü qırmızı
kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin tavanı düzbucaqlı formada olmaqla iki taxta sütun üzərində dayanıb və
döşəməsi də torpaqdır.Məscidin döşəməsindən tavana qədər hündürlüyü 4 metrdir və iki giriş
qapısı vardır.İbadət zalına tağvari formada dörd pəncərə qoyulmuşdur.Məscidin minbəri
taxdadan olmaqla beşpilləlidir və məscidin içərisi sement-qum məhlulu ilə suvanaraq
əhənglənmişdir.İbadət zalı iki hissəyə(qadınlar və kişilər şöbəsinə) bölünmüşdür.Məscid yerli
kənd sakinlərinin şəxsi vəsaiti hesabına tikilmişdir.
18.Ərkivan qəsəbəsi“Həzrət Əli” məscidi-IV.Bu
məscid yerli əhəmiyyətli tikilidir və Ərkivan
qəsəbəsinin Babkujə məhəlləsində yerləşir.Bu
məscidin tarixi çox qədimdir və qədim məscid
haqda
hələlik
dəqiq
bir
mənbəyə
ulaşılmamışdır.Lakin hazırki məscid 1988-89cu
ildə tikilmişdir.Məscidin həyətyanı sahəsi 400
kv.metr,iç sahəsi 23x13 metrdir və məscidin
döşəməsindən tavana qədər olan hündürlüyü 6
metdir.Ərkivan məscidinin divarları bişmiş
qırmızı və ağ kərpiclə tikilmiş və dam örtüyü isə
qırmızı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin günbəzi dördgüşəli olmaqla güldəstə formasındadır və
üstü ağ dəmir materialla örtülmüşdür.Məscidinin giriş qapılarının ön tərəfində açıq formada
olan artırmalar və bu artırmalar dörd dəmir sütun üzərində durmaqdadır.Məscidin iç divarları
qum-sementlə suvanmış və ağardılmış və minbəri isə taxtadan olmaqla dörd pilləlidir.Mehrab
divarın içindədir və hündürlüyü 3 metrdir .Əsas ibadət zalı taxta arakəsmə ilə iki şöbəyə
bölünüb:qadınlar və kişilər şöbəsi.Bu məscid yerli sakinlər tərəfindən inşa
edilmişdir.Şəkil.Ərkivan qəsəbə məscidi.
19.Ərkivan kənd məscidi-V.Ərkivan kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Masallı
rayonunun Ərkivan kəndinin Həsənə məhəlləsində yerləşir.Məscid 1990-cı ildə
tikilmişdir.Məscidin həyətyanı sahəsi 3500 kv.metr,iç sahəsi isə 3,5x20 metrdir.Ərkivan məscidi
bişmiş kərpiclətikilib və döşəməsi torpaq və tavanı isə taxtadır.Məscid düzbucaqlı formalı
olmaqla
üç taxta sütun üzərində dayanıb və məscidin iç divarları qum-sementlə
suvanıb.Məscidin minbəri altıpilləli lmaqla taxta materialındandır və çox gözəl şəkildə
işlənib.İbadət zalı iki şöbəyə bölünüb.Məscidin iki giriş qapısı var və onlar tağvari formada olmaqla taxtadan düzəldilib.İbadət zalında 8 tağvari pəncərə qoyulub.Mehrab divarın içində
olmaqla ölçüsü 2 metrdir.Məscidin dam örtüyü qırmızı kirəmitlə örtülüb və günbəz isə güldəstə
formasındadır.Bu məscidi kənd camaatının şəxsi vəsaiti hesabına tikilib.
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20.Əhmədli kənd məscidi.Bu məscid yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Əhmədli kəndi ərazisində yerləşir.Əhmədli
kənd məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid
divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni
ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə
pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz varAbidənin invertar nömrəsi 4911,sistem kodu isə AJA004713-dür.
21.Ərəb kəndi məscidi.Bu məscid yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi XIX
əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Ərəb kəndi ərazisində yerləşir. Abidənin invertar
nömrəsi 4924,sistem kodu isə AJA004726-dır.
22.Göyəçol(Göyəçöl) kənd məscidi-I.Göyəçöl kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin ta-rixi XIX əsrə təsadüf edir,lakin köhnə məscid yarasız hala düşdüyündən
yerli sakinlər tərəfindən sökülmüş və 1989-cu ildə yerində yeni məscid tikilmişdir..Məscid
Masallı ra-yonunun Göyəçöl kəndi
ərazisində yerləşir.Məscid divarları bişmiş qırmızı
kərpiclə işlənmiş və formaca düzbucaqlı dır,dam örtüyü isə qırmızı kirəmitlə örtülüb.Məscidin
gün-bəzi güldəstə formasında olub üstü ağ dəmir materialla örtülüb və günbəzin üstümndə
aypara və beşgüşəli ulduz qoyulub.Məscidin həyətyanı sahəsi 400 kv.metr,iç sahəsi isə 22x6
metdri.Məscidin hündürlüyü 4 metr olmaqla minbəri taxtadandır və beş pillədən
ibaerətdir.Mehrab isə divarın içərisindədir və minarəsi yoxdur.Beləki Abidənin invertar nömrəsi
4909,sistem kodu isə AJA004711-dir.
23.Göyəçöl kənd məscidi-II.Bu məscid yerli əhəmiyyətli tikilidir.Məscid 1990-cı ildə inşa
edilmişdir.Məscid Masallı rayonunun Göyəçöl kəndinin Aşağıbaş məhəlləsi ərazisində
yerləşir.Məscid divarları bişmiş qırmızı kərpiclə işlənmiş və məscidin minarəsi və minbəri
yoxdur,mehrabı isə parabola formasınadır.Məscidin həyətyanı sahəsi 250 kv.metr,iç sahəsi isə
6x15 metdri.Məscid, hündürlüyü 1 metr olman səki üzərində yerləşir.Mehrab isə divarın
içərisindədir və minarəsi yoxdur.

24.Həsənli kənd məscidi.Həsənli kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun
Həsənli kəndi ərazisində yerləşir.Həsənli kənd məscidi süzbucaqlı formada
olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları qırmızı
bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı
ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni
ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə
pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz varAbidənin invertar nömrəsi 4926,sistem kodu isə AJA004728-dir.
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25.Hışqədərə kənd”Əhli-beyt məscidi.Hışqədərə
kənd “Əhli-beyt” məscid
yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə
təsadüf edir.Məscid
Masallı
rayonunun
Hışqədərə kəndi
ərazisində yerləşir.Hişqədərə
kənd məscidi süzbucaqlı formada olmaqla
hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində
yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş kərpiclə
hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə
taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi
ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni
ölçüdə dörd ədəd pəncərə və yan tərəfdə bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir
cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir
dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək
üçün kavadrat formalı günbəz varAbidənin invertar nömrəsi 4927,sistem kodu isə AJA004729dur. Şəkil.Higədərə “əhlibeyt “ məscidi.
26.Hacıtəpə kənd məscidi.Hacıtəpə kənd məscid
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Hacıtəpə kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4922,sistem kodu isə AJA004725-dir.
27.Hüseyn Hacılı kənd məscidi.Hüseyn Hacılı kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Hüseyn Hacılı
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4898,sistem kodu isə AJA004770-dir.
28.Kəlbəhüseyni kənd məscidi.Kəlbəhüseyn kənd məscid
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsdir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Kəlbəhüseyni kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4930,sistem kodu isə AJA004732-dir.
29.Kolatan kənd məscici.Kolatan kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidior və Masallı rayonunun
Kolatan kəndi ərazisində yerləşir.Kolatan kənd
məscidi düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü
40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür və sonradan
üzərinə qırmızı boya sürülmüşdürMəscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli
ustalar
tərəfindən
xüsusi
ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə
dörd ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca
məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan
qorumaq üçün iki ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin hündürlüyü 8 metr olan iki ədəd günbəzi var. Şəkil.Kolatan kənd məscici
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30.Kubin kənd məscidi. Kubin kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Masallı rayonunun
Kubin kəndi ərazisində yerləşir.Kubin kənd məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü
40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca
məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan
qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz var.
31.Köhnə Alvadı kənd məscidi.Köhnə Alvadı
kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Masallı rayonunun Köhnə Alvadı kəndi ərazisdə
yerləşir.Məscid 1998-ci ildə kənd sakinləri
tərəfindən inşa edilmiş,məscidin ümumi sahəsi
648 kv.metrdir.Məscidin üç günbəzi və iki
hündür şərəfəli minarəsi var.Köhnə Alvadı kənd
məscidinin divarları qırmızı bişmiş kərpicdən
tikilmişdir.Məscid binasının uzunluğu 18
metrdir.Köhnə Alvadı kənd mscidi cənub
bölgəsində ən böyük və geniş məscidlərdən
biridir.Beləki,məscidin fasad hissəsində iki yuxarı çıxıntı və irəli səkkiz sütun sıraları vasitəsi
ilə uzun eyvan yaranır.Məscidin eyvanına və giri. Qap;lar;na doğru yerid’n bir neçə pillə
qalxır.Düzbucaqlı formalı məscid qırmızı rəngində saxlanılmışdır.Məscidin minarələri əsasən
ağ,həmçenin ərəb hərfləri ilə “Allah” sözünü yarıdan qırmızı kərpiclə hörmüşlər.Günbəzlər ağ
dəmir təbəqə ilə örtülüdür.Məscidin 600 nəfərlik ibadət zalına yan pəncərələrdən ,eləcə də
mərkəz və iki yan günbəzlərdən təbii işıq düşür.
32.Köçəkli kənd məscidi.Köçəkçi kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Masalıı rayonunun
Köçəkli
kəndi
ərazisində
yerləşir.Kənd
ərazisində ilk məscid hələ XIX əsrdə tikilmişdir
,lakin yağış suları və baxımsızlıq nəticəsində
dağılmışdır.Köçəkli məscidnin tikintisinə 2008ci ildə yerli sakinlərin vəsaiti hesabına köhnə
məscidin yerində tikilmişdir.Bu ibadət evi 2013cü ildə tam şəkildə istifadəyə verilmişdir.Belə
ki,eyni vaxtda 300 nəfərin ibadət etməsi üçün
nəzərdə tutulan məscid 24 metr hündürlüyündə
bir minarəsi var.Minarə və güldəstəsi gözəl naxışlarla bəzədilmiş,məsciddə müasir formada
işıqlandırma ,isitmə və havalandırma sistemi quraşdırılmışdır.Məscidin həyətində müasir
tələblərə uyğun şəkildə tikilmiş 315 kv.metr sahəsi oan Hüsyniyyə binası da var.
33.Qaladibi kənd məscidi.Qaladibi kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir.Qaladibi kəndində ilk
məscid XIX əsrin sonlarında olmuşdur,lakin zaman-zaman sonra yararsız hala düşdüyündən
1992-ci ilə yerli camaat tərəfindən sökülmüşdür.Yeni məscid isə hicri-qəməri tarixi ilə 1343-cü
401

Aqşin Mistanlı
ildə -miladi tarixi ilə 1993-cü ildə yerli camaatın vəsaiti hesabına tikilmişdir.Məscid Masallı
rayonunun Qaladibi kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin həyətyanı sahəsi 700 kv.metr,iç sahəsi
20x10 metrdir.Məscid düzbucaqlı formaya malik olmaqla bişmiş kərpiclərdən inşa edilmiş və
məscidin dam örtüyü də qırmızı kirəmitlə örtülüb və divarlar iç tərəfdən malalannaraq əhənglə
ağardılmışdır.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialındandır və məscidin günbəzi
fasad tərəfdən dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür.Məscidin minbəri taxtadan olmaqla mehrabı divarın
içindədir.Beləki məscidin iki giriş qapısı var və qapılar taxta materialından düzəldilib.Məscidin
İbadət zalına 7 pəncərə qoyulmuş və məscidin tavanı taxta materialı ilə işlənmişdir.Məscidin
giriş qapılarının önündə
artırmalar tikilmiş
və artırmaların üstü dəmir təbəqə ilə
işlənmişdir.Məscidin dam örtüyü də dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür və məscidin hündürlüyü 1
metr olan şəbəkə üstündə tikilmişdir.
34.Qədirli kənd məscidi.Bu
məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun
Qədirli kəndi ərazisində yerləşir.Qədirli
kənd
məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü
40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar
tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə
eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca
məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə
var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin,hündürlüyü 8 metr olan bir ədəd minarəsi var.Abidənin invertar nömrəsi 4880,sistem kodu isə
AJA004682-dir.Şəkil.Qədirli kənd məscidi.

35.Qarğalıq kənd məscidi.Bu məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Qarğalıq kəndi ərazisində yerləşir.Qarğalıq
kənd məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid
divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni
ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə
pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz varAbidənin invertar nömrəsi 4881,sistem kodu isə AJA004683-dür.
36.Qəriblər kənd məscidi.Bu məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir.Məscidin tarixi XIX əsrə
təsadüf edir,lakin o məscid yararsız hala düşdüyündən istifadə edilməmişdir.Elə bu səbəbdən də
kənd sakinləri tərəfindən 1989-cu ildə yeni məscid tikilib.Məscid Masallı rayonunun Qəriblər
kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin həyətyanı sahəsi yoxdur,iç sahəsi 23x11 metr,hündürlüyü 5
metdir.Məscid kənd camaatının şəxsi vəsaiti hesabına tikilmişdir.Məscidin dam örtüyü ağ dəmir
material ilə işlənib,günbəzi isə güldəstə formasında olmaqla dördgüşəlidir.Məscidin döşəməsi
torpaq, minbəri və tavanı taxtadandır və tavan düzbucaqlı olmaqla 3 taxta sütun üzərində
yerləşir.Məscidin mehrabı divar içindədir və hündürlüyü 2,5 metrdir.İki giriş qapısı var və bu qapılar tağvari
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formadadır.Məscidin çöl tərəfi suvaqsız olub,iç tərəfi isə sement məhlulu ilə suvanıb.Abidənin invertar nömrəsi
4884,sistem kodu isə AJA004686-dür.

37.Qodman kənd məscidi.Bu məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi XIX
əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Qodmankənd kəndiərazisində yerləşir.Qodman
kənd məscidi düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid
divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni
ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə
pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz varAbidənin invertar nömrəsi 4890,sistem kodu isə AJA004692-dir.
38.Qızılavar kənd cümə məscidi.Bu məscidi yerli
əhəmiyyətli
memarlıq
abidəsidir.Qızılavar
kəndində ilk məscidin tikintisi XIX əsrə təsadüf
edir.Lakin
zaman-zaman
yarasız
hala
düşdüyündən kənd casmaatı tərəfindən sökülmüş
və yerində 1987-ci ildə kənd sakinləri Hacı
Təhməz,Hacı Sadıq və digər şəxslərin vəsaiti
hesabına yeni məscid tikilmişdir.Məscid Masallı
rayonunun Qızılavar
kəndi
ərazisində
yerləşir.Hazırki məscidin həyətyanı sahəsi 700
kv.metr,iç
sahəsi
20x10
metrdir.Məscid
düzbucaqlı formaya malik olmaqla bişmiş kərpiclərdən inşa edilmiş və məscidin dam örtüyü də
qırmızı kirəmitlə örtülüb.Belə ki,güldəstə Formasında olan günbəz dördgüşəlidir və üstü dəmir
materialla örtülmüşdür.məscidin tavanı taxta olmaqla düzbucaqlı formasındadır və üç dəmir boru
üzərində dayanmışdır.Məscidin ön tərəfində açıqşəkilli eyvan var və eyvanın sahəsi 18x3
metrdir.Beləki eyvanın döşəməsi daş piltələrlə,tavanı və dam örtüyü dəmir təbəqə ilə
işlənmişdir.Qızılavar məscidinin iki giriş qapısı var və bu qapılar tağvari formaya
malikdirlər.Məscidin minbəri taxtadan düzəldilib və dördpilləlidir.Məscidin ibadət zalına tağvari
formada dörd pəncərə vardır və pəncərələr şəbəkə ilə işlənmişdir.Abidənin invertar nömrəsi
4891,sistem kodu isə AJA004693-dür.Şəkil.Qızılavar kənd məscidi.
39.Qızılavar kənd (Peysə)məscidi.Qızılavar kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Masallı
rayonunun Qızılavar kəndinin “Dəlləkoba”
ərazisində
yerləşir.Məscid
1985-ci
ildə
tikilmişdir.Qızılavar
kənd məscidi düzbucaqlı
formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki
üzərində yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş
kərpiclə
hörülmüşdür.Məscidin
döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar
tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin
ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt
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qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini
yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz var.
40.Qasımlı kənd məscidi.Bu məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun
Qasımlı kəndi ərazisində yerləşir. Qasımlı kənd
məscidi düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü
40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli
ustalar
tərəfindən
xüsusi
ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki
ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin
yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün
5 ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında
azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz varAbidənin invertar nömrəsi 4894,sistem kodu isə
AJA004896-dir.Şəkil.Qasımlı kənd məscidi.
41.Qızılağac kənd məscidi.Qızılağac kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Masallı
rayonunun Qızılağac kəndində yerləşir.Qıcılağac kəndində ilk məscid hələ XVI əsrdə tikilmişdir
lakin sonralar bu məscid köhnəlmiş və yararsız hala düşmüşdür.Yerli sakinlər də,bu məscidi
sökmüş və 1990-cı ildə yeni məscid tikilmişlər.Məscidin həyətyanı sahəsi 400 kv.metr,iç sahəsi
isə 24x9 metrdir.Qzılağac məscidi başdan-başa bişmiş kərpiclə tikilmiş ,minbəri taxtadandır və
üçpilləlidir.Məscidin döşəməsi qırmızı kərpic ,tavanı taxtaır , düzbucaqlı formalıdır və 5 taxta
sü-tun sütun üzərində dayanıb.Məscidin iç və fasad divarları suvanıb və mehrabı divarın
içindədir.Məscidin üç giriş qapısı və beş pəncərəsi var.Qapı və pəncərələr tağvari formadadır.Pəncərələr şəbəkə və rəngli şüşə ilə işlənib.Hazırki məscidin yerində olan köhnə məscid
sovet dönə-mində taxıl və tərəvəz anbarı kimi istifadə olunub.Bu da məscidin bərbad vəziyyətə
düşməsinə səbəb olmuşdur.Bu səbəbdən də 1990-cı ildə köhnə məscid sökülərək yeində yenisi
inşa edilmişdir.Məscid damının örtüyü qırmızı kirəmitdəndir və güldəstə formasında olan
günbəzi dördgüşəlidir.Məscid 1,5 metr hündürlüyndə olan bir səkinin üstündə yerləşir.Məscidin
həyətində bir zamanlar mədrəsə mövcud olub,lakin həmin mədrsəsə 1934-cü ildə
sökülmüşdür.Yeni məscidi kənd sakini Hacı Həsənağa Hüseynağa oğlunun şəxsi vəsaiti hesabına
yeni mədrəsə binası tikilib.
42.Qəzvinoba kənd məscidi.Qəvinoba kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi X əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Qəzvinoba kəndi
ərazisində yerləşir.Qəzvinoba
kənd məscidi düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm
olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca
məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan
qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
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örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz varAbidənin invertar
nömrəsi 4916,sistem kodu isə AJA004718-dir.
43.Lürən kənd məscidi.Lürən kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Lakin o məscid zaman-zaman bərbad hala düşmüşdür və kənd
sakinləri tərəfindən sökülərək 1992-ci ildə yeni məscid tikilmişdir.Məscid Masallı rayonunun
Lürən kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin həyətyanı sahəsi 600 kv.metr ,iç sa-həsi isə 9,5x17
metrdir və döşəmədən tavana qədər hündürlüyü 5 metdir.Məscid əsas etibarı ilə qırmızı ,qismən isə ağ kərpicdən tikilmişdir və hündürlüyü 1,20 metr olan səki üstündə yerləşir.Lürən
məscidi yerli sakinlər tərəfindən inşa edilmidşdir.Məscidin döşəməsi torpaq və tavanı isə
taxtadandır.Məscidin iki giriş qapısı və 6 pəncərəsi var.Güldəstə formasında olan günbəzin
üstündə dəmirdən aypara rəmzi qoyulmuşdur.Abidənin invertar nömrəsi 4910,sistem kodu isə
AJA004712-dir.
44.Masallı şəhə “Cümə” məscidi.Masallı şəhə
“cümə” məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscid 1846 cı ildə tikilmişdir.Məscid
Masallı şəhəri ərazisində yerləşir.Məscid yerli
sakin Mirabdulla bəy,oğlu Mircavad bəy və
Masallı hacılarının təşəbbüsü ilə tikilib.Məscidin
həyətyanı sahəsi 600 kv.metr,iç sahəsi 18x9
metrdir.Məscid qırmızı kərpiclə tikilib və dam
örtüyü də qırmızı kirəmitlə örtülüb.Güldəstə
formasında olan günbəzin üstü qırmızı kirəmirlə
işlənib
və
məscidin
günbəzi
dördgüşəlidir.Məscidin iki giriş qapısı var və qapıların ön tərəfində eyvan yerləşib.Eyvan
məscidə 1989-90-cı illərə əlavə edilib.1983-cü ildə məscidin dam örtüyü dəyişdirilib və bu bərpa
işləri dövlət tərəfindən yerinə yetirilib.Sovetlər dönəmində bu məscid anbar kimi istifadə
edilib.Beləki,1989-cu ildən sonra məscid Masalıı rayonu
Tarix muzeyi kimi istifadə
olunub.1989-cu ildə şəhər sakinlərinin təşəbbüsü ilə məscidin fəaliyyəti bərpa edilib.1997-ci
ildə şəhərin hacı və kərbəlayilərinin təşəbbüsü ilə məsciddə təmirbərpa işləri aparılıb və bərpa
zamanı məscidin ön divarlarına irandan gətirilmiş mərmərdən üz çəkilmiş və iç divarlarında
bəzək işləri görülmüşdür.Məscidin döşəməsindən tavana qədər hündürlüyü 6 metrdir.Məscidin
döşəməsi kərpic,tavanı isə taxtadandır.Minbər beşpilləli taxtadan düzəldilib.İç divarlar kəclə
suvanıb.tavan düzbucaqlı formada olub,4 ədəd taxta sütun üzərində dayanıb.Məscidin ibadət zalı
taxta arakəsmə ilə iki hissəsyə-qadınlar və kişilər şöbəsinə ayrılıb.Məscidin tağvari formalı
mehrabı divarın içindədir və hündürlüyü 5 metrdir.Cümə məscidi şəhərin Füzuli küçəsində
yerləşir.Məscid XIX əsrin əvvəllərində inşa edilmiş, əsas və yardımçı binalardan, həmçinin
mədrəsə binasından ibarətdir.Məscidin daxili 354 kv.metr,tutumu 400 nəfərdir. İnşasında qırmızı
kərpicdən və yerli meşə materiallarından istifadə edilmişdir.Məscidin orta sütunları çoxillik palıd
ağaclarındandır,içi ağac şəbəkə ilə kişi və qadın ibadət yerlərinə ayrılmışdır.Pəncərələri ağac və
rəngli şüşə şəbəkələrdən qurulmuşdur.Məscidin qabaq hissəsinə sütunvarı çıxıntı əlavə
edilmişdir.Məscidin qabaq divarları sonradan ağ mərmər üzlüklə örtülmüşdür.Məscidin minarəsi
olsa da,Sovet dövründə dağıdılmışdır.Məscid sonuncu dəfə keçən əsrin 80-ci illərində
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restavrasiya olunaraq muzey kimi istifadə edilmişdir.Hazırda məscid fəaliyyətdədir və tarixi
abidə kimi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən qorunur.Abidənin invertar nömrəsi
4863,sistem kodu isə AJA004665-dir.Şəkil.Masallı şəhər “cümə” məscidi
45.Masallı şəhəri Axund Məmmədqulu» məscidi.Masallı şəhər Axund Məmmədqulu məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və Masallı şəhəri Füzuli küçəsində yerləşir.Məscid 1846-cı ildə yerli
sakin Mirabdullah bəy,oğlu Miravad bəy və Masallı hacılarının təşəbbüsü ilə tikilmişdir.Məscidin həyətyanı sahəsi 600 kv metr,iç sahəsi isə 18x9 kv.metrdir.Məscid qırmızı
bişmiş kərpiclərdən hörülüb və dam örtüyü də kirəmitlə örtülüb.Məscidin güldəstə formasında
olan qünbəzin üstü də,qırmızı kirəmitlə hörülüb.Məscidin iki giriş qapısı var və qapıların ön
tərəfində eyvan yerlıəşib.Eyvan məscidə 1989-1990-cı illərdə əlavə edib,lakin 1983-cü ildə
məscidin dam örtüyü dəyişdirilib və həmin bərpa işi dövlət tərəfindən yerinə yetirilib.Sovetlər
dönəmində bu məsciddən anbar kimi istifadə edilib.1983-cü ildən sonra isə məscid Masallı
rayonu tarix Diyarşünaslıq muzeyi kimi istifadə olunub.1997-ci ildə şəhərin şəhərin ha-cı və
kərbəlayılarının təşəbbüsü ilə məsciddə təmir-bərpa işləri aparılıb.Bərpa zamanı məscidin ön
divarına irandan gətirilmiş mərmərlə üz çəkilmiş və iç divarlarında bəzək iş-ləri
görülmüşdür.Məscidin döşəməsindən tavana qədər hündürlüyü 6 metrdir.Məscidin döşəməsi
kərpic,tavanı isə taxtadandır.Məscidin minbəri beş-pilləli taxtadan düzəldilib.İç divarları gəclə
suvanıb,tavan isə düzbucaqlı formada olmaqla 4 ədəd taxta sütun üstündə dayanıb.Məscidin
ibadət zalı taxta arakəsmələri ilə iki hissəyə qadınlar və kişilər şöbəsinə ayrılmışdır.Məscidin
tağvari formalı mehraba divarın içindədir və hündürlüyü 5 metrdir.
46.Masallı şəhəri «İmam Hüseyn» məscidi.Masallı şəhər “İmam Hüseyn “ məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Masallı şəhərində yerləşir.Masallı şəhər imam Hüseyn məscidi
düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə
yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd
pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə
var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz var
47.Masallı şəhəri «Hacı Mirağa» məscidi.Masallı şəhər “Hacı Mirağa” məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və masallı şəhəri ərazisində yerləşir.Masallı şəhər hacı Mirağa məscidi
düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə
yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd
pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə
var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz var
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48.Mahmudavar
kənd
“cümə”
məscidi.Mahmudavar kənd “cümə” məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Mahmudavar məscidi
Masallı
rayonunun Mahmudavar
kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4902,sistem
kodu
isə
AJA004704dir.Mahmudavar kənd məscidi hündürlüyü 40 sm
olan beton səki üzərində yerləşir.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə ağac materiallarından
yerli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Ayrıca olaraq məscidin divarları qırmızı bişmiş kərpiclə tikilmiş və tinləri isə ağ
kərpiclə naxışlanmışdır.Mahmudavar məscidnin ön tərəfdən eyni ölçüdə iki hündür taxta
pöəncərə və iki taxta qapısı var.Bu qapı-pəncərələrin üst hissəsi tağvari formadadır.Məscidin
damı dəmir təbəqə ilə örtülmüş və damında azan vermək üçün kvadrat formalı günbəz
var.Məscidin iki giriş qapısı var və bu giriş hissəsni yağş sularından qorumaq üçün dörd ədəd
dəmir dirək üstündə ümumi dam artırılaraq tağvari formada qurulmuşdur.Ayrıca məscidin hər iki
yan tərəfində də eyni ölçüdə taxta pəncərələri var. Şəkil.Mahmudavar kənd “cümə” məscidi
49.Musaküjə(Musakücə) kənd məscidi.Bu
məscid
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir,lakin bu köhnə məscid zaman-zaman yararsız
hala düşdüyündən istifadəyə yarasız olmuşdur.Elə bu səbəbdən də 1995-ci ildə yerli sakinlər
tərəfindən yenidən təmir edilərək məscidin dam örtüyü dəyişdirilmişdir.Məscid Masallı
rayonunun Musakücə kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin həyətyanı sahəsi 400 kv.metr,iç
sahəsi isə 14x7 metrdir.Musakkücə məscidinin divarları bişmiş kərpiclə,Damının örtüyü isə
qırmızı kirəmitlə işlənmişdir.Məscidin hündürlüyü 1 metr olan səki üzərində yerləşir və
memarlığı ənənəvi yerli üslubdadır.Eyvanın sahəsi 5x14 metr,Döşəməsi beton,tavanı isə
taxtadır.Məscidin tavanı düzbucaqlı formada olmaqla dörd şalban sütun üzərində dayanmaqdadır.Məscidin minbəri tağvari formalıdır və mehrab divarın içindədir və hündürlüyü iki
metrdir.Abidənin invertar nömrəsi 4908,sistem kodu isə AJA004710-dur.50
50.Məmmədoba kənd məscidi.Məmmədoba kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Məmmədoba kəndi
ərazisində yerləşir.Məmmədoba kənd məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm
olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin
döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca
məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan
qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz varAbidənin invertar
nömrəsi 4933,sistem kodu isə AJA004735-dür.
51.Miyankü kənd məscidi.Miyankü kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Masallı
rayonunun Miyankü kəndi ərazisində yerləşir.Miyankü
kənd məscidi düzbucaqlı formada
olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş kərpiclə
407

Aqşin Mistanlı
hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən
xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı
var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini
yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz var.
52.Mollaoba kənd məscidi.Mollaoba kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və Masallı
rayonunun Mollaoba kəndi ərazisində yerləşir.Mollaoba kənd məscidi XIX əsrin sonlarında inşa
edilmişdir.Beləki Azərbaycan müstəqil olandan sonra məsciddə əsaslı təmir-bərpa işləri
aparılmışdır.İbadət
üçün
bütün
zəruri
şərait
yaradılmışdır.Ümumi daxili sahəsi 200 kv.metr olan
ibadət evi kişilər və qadınlıar üçün olmaqla iki hissəyə
bölünmüşdür.Məscidin divarları bişmiş qırmızı kəropiclə
hörülmüşdür və məscid hündürlüyü 50 sm olan beton
səki
üzərində
tikilmişdir.Məscidin
döşəməsi
torpaq,tavanı isə ağac materiallarındanyerli ustalar
tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön
tərəfdən eyni ölçüdə dörd taxta pəncərəsi var və onların
üst tərəfi tağvari formadadır.Bundan əlavə məscidin ön
tərəfdən iki giriş qapısı var ki.onların da üst hissəsi
tağvari formadadır.Məscidə girmək üçün sağ və sol
tərəfdə iki daş pilləkən var və onların 5 pilləsi
vardır.Məscidin dam örtüyü dəmir təbəqədən olmaqla
damında azan vermək üçün günbəz var və günbəzin
üstündə aypara düzəldilmişdir.
53.Oncəkələ kənd məscidi.Oncəqala kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Oncəkələ kəndi
ərazisində yerləşir.Öncəqala kənd məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan
səki üzərində yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca
məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan
qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz varAbidənin invertar
nömrəsi 4897,sistem kodu isə AJA004699-dir.
54.Rudəkənar kənd məscidi.Rudəkənar məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Rudəkənar kəndi ərazisində yerləşir.
Rüdəkənar kənd məscidi düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində
yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı
isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə
eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi
ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
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artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz varAbidənin invertar nömrəsi 4907,sistem kodu isə AJA004709-dir.
55.Seybətin məscidi(şəhər).Seybətin məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Seybətin məscidi
Masallı
şəhəri
ərazisində yerləşir.Masallı
rayonu Seybətin Kənd Məscidi şəhərin Seybətin
küçəsində yerləşir.Məscid 1910-cu ildə inşa
edilmişdir.Dəfələrlə restavrasiya və təmir
olunmuşdur. Sonuncu dəfə məscid 1990-cı ildə
tam
əsaslı
təmir
edilərək
sahəsi
genişləndirilmişdir.Məscidin
həyəti
hasarlanaraq qapalı hala salınmışdır. Hazırda
məscidin daxili sahəsi 280 kv. metr, tutumu 300
nəfərdir. Məscid su, kanalizasiya və müasir istilik sistemi ilə təchiz edilmişdir. Məscid tarixi
abidə kimi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən qorunur.Abidənin invertar nömrəsi
4866,sistem kodu isə AJA004668-dir.Şəkil.Seybətin kəönd məscidi
56.Sığdəşd kənd məscidi.Sığdaşd kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı
rayonunu
Sığdəşd
kəndi
ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4876,sistem
kodu isə AJA004678-dir.Sığdəşt
məscidi
hündürlüyü 5- sm olan beton səki üzərində
yerləşir.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə ağac
materialından
xüsusi
ystalıqla
hörülmüşdür.Bundan əlavə məscidin divarları
qırmızı bişmiş kərpiclərdən yerli ustalar
tərəffindən hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə dörd ədəd taxta pəncərə və iki ədəd
taxta qapı var ki,onlarında üst hissəsi tağvari formadadır.Məsciodin yan tərəflərində də toplam
dörd pənəcərəsi var.Məscid təpədə yerləşdiyindən onun pilləkəni uzun-yatay formadadır.Sığdəşt
kənd məscidinin iki minarəsi var və onların hündürlüyü 25 metrdir.Ayrıca olaraq məscidin
damının orta hissəsində dairəvi formalı böyük günbəz var.Məscidin dam örtüyü dəmir təbəqə ilə
örtülmüşdür.Şəkil.Sığdəşt kənd məscidi.
57.Sirəbil kənd məscidi.Sirəbil kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Sirəbil kəndi
ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4921,sistem kodu isə AJA004723-dür.
58.Sərçuvar kənd məscidi.Sərçuvar kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Sərçuvar kəndi
ərazisində yerləşir.Sərçuvar kənd məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan
səki üzərində yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi
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torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca
məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan
qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz varAbidənin invertar
nömrəsi 4922,sistem kodu isə AJA004724-dür.
59.Şıxlar kənd məscidi.Şıxlar kənd məscidi yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun
Şıxlar kəndi
ərazisində yerləşir. Şıxlar
məhəlləsındə 1911 ci ildə tikilmiş Şıxlar məs-cidi
bir kameralı ibadət zalından və vestiydən
ibarətdir.Şıxlar
kənd məscidi düzbucaqlı
formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki
üzərində yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş
kərpiclə
hörülmüşdür.Məscidin
döşəməsi
torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə yerlli ustalar
tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir
cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş
hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə
örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz varAbidənininvertar
nömrəsi 4886,sistem kodu isə AJA004688-dir.Şəkil.Şıxlar kənd məscidi.
60.Şatıroba kənd məscidi.Şatıroba kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin
tarixi XIX əsrə təsadüf edir,lakin 2001-ci ildə
kənd ərasisində yeni məscid tikilmiş və bu
məscidin ümumi sahəsi 460 kv.metr,tutumu isə
500 nəfərdir.Məscidini iki iri günbəzi var və hər
birinin hündürlüyü 20 metrdir.Beləki günbəzin
aşağı hissəsində dairəvi formada 12 pəncərə var
və bu dairəvilik məscidin ibadət zalında da
saxlanılır.Lakin burada tavana dayaq funksiyası
daşiyan dörd çıxıntını aydın görmək olar.Belə
ki,çıxıntılar arasındakı dərinlikdə dörd tağvari hücrə yaranır.Ön tərəfdən hər iki hücrənin
üzərinə günbəzin üç pəncərəsi düşür.Diqqətlə baxanda ibadət zalının quruluşu dairənin içində
kvadrat şəklini alır.Əslində isə günbəzin dairəsi düzbucaqlı binanın içərisindədir.Memar
interyerdə belə maraqlı əks effektli çıxıntılar və hücrələr vasitəsilə əldə edə bilmişdir.Məscidin
daxili ümumi tamlığa xələl gətirmədən ağac şəbəkələrlə iki hissəyə bölünmüşdür-kişilər və
qadınlar üçün ibadət zallarına.Çöldən hər minarənin üzərində iki uzunsov şəbəkəli pəncərə
var.Eyni formalı pəncərələri məscidin daşıyıcı divarlarının kənarlarında da görmək olur.Məscid
Masallı rayonunun Şatıroba kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4918,sistem
kodu isə AJA004720-dir.Şəkil.Şatıroba kənd məscidi.
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61.Şərəfə kənd məscidi.Şərəfə məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Şərəfə kəndi ərazisində yerləşir.Şərəfə kənd
məscidi süzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid
divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta
materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni
ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə
pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz varbidənin invertar nömrəsi 4932,sistem kodu isə AJA004734-dür.
62.Təzəkənd kənd məscidi.Təzə kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Təzəkənd kəndi
ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4895,sistem kodu isə AJA004697-dır.
63.Tatyanoba kənd məscidi.Tatyanoba kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.
Məscid,hündürlüyü 20 sm olan səki üzərində yerləşir,məscidin döşəməsi torpaq-tavanı isə ağac
materiaalarından xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin divarları içəri tərəfdən suvaqlanmışdır.
Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Tatyanoba kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4899,sistem kodu isə AJA004771-dir.
64.Təzə Alvadı kənd məscidi.Təzə-Alvadı kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Təzə Alvadı kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4913,sistem kodu isə AJA004715-dir.
65.Türkoba
kənd məscidi.Türkoba
kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Türkoba kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4914,sistem kodu isə AJA004716-dir.
66.Təklə kənd məscidi.Təklə kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Təklə kəndi
ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4919,sistem kodu isə AJA004721-dir.
67.Yeddioymaq kənd məscidi.Yeddioymaq kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Yeddioymaq kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4893,sistem kodu isə AJA004695-dir.
68.Yuxarıbaş məhəllə məscidi.Yuxarıbaş məhəllə məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscid Masallı şəhəri “Yuxarbaş “ məhəlləsində yerləşir.Məscid, girişi həyətyanı
sahəyə malikdir və bişmiş qırmızı kərpicdən tikilib.Məscid damının örtüyü qırmızı kirəmitlə
işlənib.Məscidin güldəs-təsi dördgüşəli olub ,üstü dəmir təbəqə ilə örtülmüşdür.
69.Yolkənarı kənd məscidi.Yolkənarı məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və MasallıLənkəran yolunun üstündə sol tərəfdə yerləşir.Məscid 1996-cı ildə tikilib və həyətyanı sahəsi
600 kv metrdir.Məscidin ibadət zalı iki hissəyə bölünüb və kişilər üçün nəzərdə tutulan ibadət
zalının sahəsi 5x10 metrdirşqadınlara aid hissənin sahəsi 4x5 metrdir.Məscid divarları mişar
daşı ilə hörülüb və birmərtəbəlidir.Məscidin qoşa minarəsi və günbəzi var.Məscidin iki giriş
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qapısı var və bu qapılar tağvari formaya malik olmaqla taxtadan düzəldiliblər.Minarənin
hündürlüyü 10 metrdir.Məscidin giriş qapılarının ön tərəfində artırmalar var və artırmaların üstü
ağ dəmir təbəqə ilə örtülüb.Məscid Masallı rayonunun Yeddioymaq kənd sakini Hacı Əşrəf
Hüseyn oğlunun başçılığı ilə yerli camaatın vəsaiti hesabına tikilmişdir.
70.Xanəliyan kənd məscidi.Xanəliyan kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunu Xanəliyan kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4878,sistem kodu isə AJA004680-dır.
71.Xıl kənd məscidi.Xıl kənd məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Məscidin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Xıl kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 4920,sistem kodu isə AJA004722-dir.
72.Xırmandalı kənd məscidi.Xırmandalı kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscid Masallı rayonunun Xırmandalı kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4925,sistem kodu isə AJA004727-dir.
17.Hamamlar(6 ədəd)
1.Hamam(Masallı).Bu hamam yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Hamamın
tarixi XIX
əsrə təsadüf edir.Bu hamam Masallı şəhəri ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4845,sistem kodu isə AJA004647-dir.
2.Hamam.(Masallı).Bu hamam yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Hamamın tarixi XIX
əsrə təsadüf edir.Bu hamam Masallı şəhəri ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4867,sistem kodu isə AJA004669-dur.
3.Hamam.(Boradigah kəndi).Bu hamam yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Hamamın
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Bu hamam Masallı rayonunun Boradigah kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4868,sistem kodu isə AJA004670-dir.
4.Hamam.(Boradigah kəndi).Bu hamam yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Hamamın
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Bu hamam
Masallı rayonunun Boradigah
ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4869,sistem kodu isə AJA004671-dir.
5.Hamam.(Qızılağac kəndi).Bu hamam yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Hamamın
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Bu hamam
Masallı rayonunun Qızılağac
ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4882,sistem kodu isə AJA004684-dür.
6.Hamam.(Mahmudavar kəndi).Bu hamam yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Hamamın
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Hamam Masallı rayonunun Mahmudavar kəndi
ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4903,sistem kodu isə AJA004705-dir.
18.Abidələr.Heykəllər v(2 ədəd)
1.Böyük Vətən muharibəsində həlak olmuş həmvətənlərimizin xatirə abidəsi.Bu xatirə abidəsi
yerli əhəmiyyətli Xalq bağ-park,monumental və xatirə abidələrinə daxildir.Bu xatirə abidəsi
Masallı şəhəri ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5645,sistem kodu isə AJA005477dir..
412

Cənub Bölgəsinin Abidələr Ensiklopediyası
2.Böyük Vətən muharibəsində həlak olmuş həmvətənləri-mizin xatirə abidəsi.Bu xatirə
abidəsi yerli əhəmiyyətli Xalq bağ-park,monumental və xatirə abidələrinə daxildir.Bu xatirə
abidəsi
Masallı şəhəri ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 5675,sistem kodu isə
AJA005477-dir.
19.Qoç fiqurları(9 ədəd)
1.Daş qoç fiquru(Şıxlar kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Bu xatirə abidəsinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Abidə Masallı rayonunun
Şıxlar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6260,sistem kodu isə AJA006062-dir.
2.Daş qoç fiquru(Qodman kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Bu xatirə abidəsinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Abidə Masallı rayonunun
Qodman kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6261,sistem kodu isə AJA006063dür.
3.Daş qoç fiquru(Qodman kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxil-dir.Bu xatirə abidəsinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Abidə
Masallı
rayonunun Qodman kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6262,sistem kodu isə
AJA006064-dür.
4.Daş qoç fiquru(Yeddioymaq kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxil-dir.Bu xatirə abidəsinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Abidə
Masallı rayonunun Yeddioymaq və Hüseynhacılı kəndləri ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 6263,sistem kodu isə AJA006065-dir.
5.Daş qoç fiquru(Qızılavar kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Bu xatirə abidəsinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Abidə Masallı rayonunun
Qızılavar kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6264,sistem kodu isə AJA006066dır.
6.4647.Daş qoç fiquru(Mahmudavar kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daşheykəltəraşlıq abidələrinə daxildir.Bu xatirə abidəsinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Abidə
Masallı rayonunun Mahmudavar kənd qə-biristanlığının ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 6265,sistem kodu isə AJA006067-dir.
7.Daş qoç fiquru(Ərkivan kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Bu xatirə abidəsinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Abidə Masallı rayonunun
Ərkivan kəndi,Miyonə məhlə(Miyan məhləsi) ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
6266,sistem kodu isə AJA006068-dir.
8.Daş qoç fiquru(Bədəlan kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Bu xatirə abidəsinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Abidə Masallı rayonunun
Bədəlan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6267,sistem kodu isə AJA006069dür.
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9.Daş qoç fiquru(Bədəlan kəndi).Bu daş qoç fiquru yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq
abidələrinə daxildir.Bu xatirə abidəsinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Abidə Masallı rayonunun
Bədəlan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 6268,sistem kodu isə AJA006070dür.
20.Yaşayış evləri.(2 ədəd)
1.Hacı Mirağanın yaşayış evi(Boradigah).Hacı Mirağanın yaşayış yeri evi əhəmiyyətli
memarlıq abidəsidir.Yaşayış evinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Yaşayış evi
Masallı
rayonunun Yeni Boradigah kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4847,sistem
kodu isə AJA004649-dur.
2.“Zeyni” yaşayış evi(Boradigah).”Zeynu” yaşayış evi yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Yaşayış evinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Yaşayış evi Masallı rayonunun Yeni
Boradigah kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4848,sistem kodu isə
AJA004650-dir.
21.Köhnə binalar(2 ədəd)
1.Orta məktəb binası(Qızılağac).Bu Orta məktəb binası
yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Binanın tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Bu Orta məktəb binası Masallı rayonunun
Qızılağac
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4852,sistem kodu isə
AJA004654-dür.
2.Rus Orta məktəb binası(Qızılağac).Bu Rus Orta məktəb binası yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Binanın tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Bu Rus Orta məktəb binası Masallı rayonunun
Qızılağac
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4853,sistem kodu isə
AJA004655-dür.
22.Ləmlər(1 ədəd)
1.Ləm(Sığdaşd).Bu ləm yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Ləmin tarixi XIX əsrə təsadüf
edir.Bu ləm Masallı rayonunun Siğdaşd kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi
4849,sistem kodu isə AJA004651-dir.
23.Dəyirmanlar(1 ədəd)
1.Mirbaba dəyirmanı.Mirbaba dəyirmanı yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Ləmin tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Bu ləm
Masallı rayonunun Banbaşı
kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4872,sistem kodu isə AJA004674-dür.
24.Arxlar(1 ədəd)
1.Hacı Mahmud arxı(Boradıgah kəndi).Hacı Mahmud arxı ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji
abidədir. Arxın tarixi XVI əsrə təsadüf edir.Hacı Mahmud arxı Masallı rayonunun Boradigah
kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 1614,sistem kodu isə AJA0001634-dür.
25.Bulaqlar(9 ədəd)
1.Bulaq(Hışqədərə kəndi).Bu bulaq yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Hamaın tarixi XIX
əsrə təsadüf edir.Bu hamam Masallı rayonunun Hışqədərə kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 4846,sistem kodu isə AJA004648-dir.
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2.Bulaq(Qasımlı kəndi).Bu bulaq yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Bulağın tarixi XIX əsrə
təsadüf edir.Bu bulaq Masallı rayonunun Qasımlı kəndi ərazisində yerləşir.
Abidənin invertar nömrəsi 4851,sistem kodu isə AJA004653-dür.
3.Bulaq(Yeddi Oymaq kəndi).Bu bulaq yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Bulağın tarixi
XIX əsrə təsadüf edir.Bulaq Masallı rayonunun Yeddi oymaq kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin
invertar nömrəsi 4854,sistem kodu isə AJA004656-dır.
4.Bulaq(Ərkivan kəndi).Bu bulaq yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Bulağın tarixi XIX əsrə
təsadüf edir.Bulaq Masallı rayonunun Ərkivan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar
nömrəsi 4857,sistem kodu isə AJA004659-dır.
5.Əkbər bulağı(Ərkivan kəndi).Əkbər bulağı yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Bulağın
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Bulaq Masallı rayonunun Ərkivan
kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4858,sistem kodu isə AJA0046560-dır.
6.Mehdi bulağı (Ərkivan kəndi).Mehdi bulağı yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Bulağın
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Bulaq Masallı rayonunun Ərkivan
kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4859,sistem kodu isə AJA004661-dir.
7.Səadət bulağı (Ərkivan kəndi).Səadət bulağı yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.Bulağın
tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Bulaq Masallı rayonunun Ərkivan
kəndi ərazisində
yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4860,sistem kodu isə AJA004662-dir.
8.Ramazan
bulağı (Ərkivan kəndi).Ramazan bulağı yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Bulağın tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Bulaq Masallı rayonunun Ərkivan kəndi ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4861,sistem kodu isə AJA004663-dür.
9.Qıləküjə honi(Qılakücə bulağı) (Ərkivan kəndi).Qılakücə bulağı yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir.Bulağın tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Bulaq Masallı rayonunun Ərkivan kəndi
ərazisində yerləşir.Abidənin invertar nömrəsi 4862,sistem kodu isə AJA004664-dür.
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FƏSİL VII – BİLƏSUVAR RAYONU
Biləsuvar-1930-cu ildə təşkil edilmişdir.
Biləsuvar — Azərbaycan Respublikasının Biləsuvar rayonunun inzibati mərkəzi. Biləsuvar
şəhəri Muğan düzündə, Salyan
dəmir yolu stansiyasından 44
kilometr
cənub-qərbdə
və
paytaxt Bakıdan 182 kilometr
aralı məsafədə yerləşir.
Tarixi.1966-cı ilə qədər Puşkin
qəsəbəsi adlanırdı. Həmin il
qəsəbəyə
şəhər
statusu
verildi. 7 fevral 1991-ci ildə
Azərbaycanın
müstəqillik
qazanması ilə əlaqədar olaraq
həm rayon, həm də eyniadlı
şəhərin adları dəyişdirilərək
tarixi Bi-ləsuvar adı bərpa
edilmişdir.

Gerb

Məlumatlar
Ölkə

Azərbaycan

Status
Daxildir:
Tərkibinə daxildir
İcra başçısı

Rayon
Aran iqtisadi coğrafi rayonu.
25 kənd.
Mahir Quliyev

Əvvəlki adı

Piləsuvar, Puşkino

Rayon əhalisi
Şəhər əhalisi
Əhali sıxlığı

99 200(2016)
21 200[1] nəfər (2013)
72 nəfər/km²

Sahəsi
Nəqliyyat kodu

1 397(1)km2
12

Telefon kodu

+(994) 25

Poçt indeksi

AZ1300

İnternet saytı

bilesuvar-ih.gov.az
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Ə

halisi.Şəhərin əhalisi 21.2 min nəfərdir (2013)(Bax:Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Statistika Komitəsi: 2013-cü ilin əvvəlinə iqtisadi və inzibati rayonlar,eləcə də şəhər
yaşayış məntəqələri üzrə əhalinin cins bölgüsündə sayı (min nəfər).İran tarixçisi
Həmdullah Qəzvininin məlumatına görə Biləsuvar X əsrdə Büveyhi əmiri Piləsuvar saldırmışdır
və şəhər də öz adını ondan almışdır.XIV əsr feodal çəkişmələri nəticəsində tənəzzülə uğrayan
Biləsuvar şəhəri 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsinə əsasən iki hissəyə bölünmüşdür.Rusiya
imperiyası daxilində qalan hissəsinin əhalisi 1914-cü ildə Rusiya imperiyası cənub sərhədlərini
keçilməz etdikdən sonra sərhəddən 20–40 km kənarda ruslar üçün salınmış yaşayış
məntəqələrinə və digər ərazilərə köçürülmüşdür.Nəticədə vaxtilə Rusiyadan köçürülmüş əhalinin
məskunlaşdığı Puşkin qəsəbəsi mərkəz olmaqla 1930-cu ildə Biləsuvar rayonu təşkil
edilmişdir. 1938-ci ildə Biləsuvar adı dəyişdirilərək Puşkin rayonu adlandırılmışdır.1963-cü ildə
ərazisi Cəlilabad rayonu ilə birləşdirilmiş, 1964-cü ildən isə yenidən müstəqil rayon olmuşdur.
SSRİ dövləti dağıldıqdan sonra 7 fevral 1991-ci ildən onun tarixi adı özünə qaytarılaraq
Biləsuvar adlandırılmışdır.(Bax-Azərbaycan Respublikasının adı çəkilən rayonlarının inzibati
ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
7 fevral 1991-ci il tarixli,54-XII saylı Qərarı”).Tədqiqatçı Sabir Nəsiroğlu "Sehrli diyarın sirri"
adlı qısal-dılmış tarixi monoqrafiyasında və "Həməşəradan gələn səslər" kitabında tarixi
mənbələrə istinad edərək yazır ki, Muğanda xəzərlər, massagetlər və s. tayfalarla yanaşı bilyər və
suvarlar da yaşamışdır. O, belə bir nəticəyə gəlir ki, Biləsuvar iki tayfanın – bilyər və suvarların
cəmlənib düşmən qarşısında qəhrəmancasına vuruşduğu yer mənasını verir. Daha sonra müəllif
qeyd edir ki, "Atlı əsgərlərin və çaparların keçid yeri" toponimi Biləsuvarın toponiminə uyğun
gəlir.Xalq etimologiyasına görə isə ərazi öz adını "belə", "su",
"var" sözlərinin birləşməsindən almışdır. Yerli əhali də bu versiyaya daha çox üstünlük verir.
(Bax-"Azərbaycan Respublikasının Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərinin,Abşeron,Ağdaş,Ağsu,
Ağcabədi,Balakən,Bərdə,Beyləqan,Vartaşen, Quba,Qutqaşen,Daşkəsən,İmişli,Yevlax, Kəlbəcər,
Kürdəmir,Gədəbəy,Goranboy,Laçın,Lerik,Lənkəran,Mirbəşir,Puşkin,Saatlı,Füzuli,Cəbrayıl və
Şamxor rayonlarının,Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Şuşa rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə
qismən dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 7 fevral 1991-ci il
tarixli,54-XII saylı Qərarı"(az). e-qanun.az. 1991. İstifadə tarixi: 2015-06-18)
Coğrafi mövqeyi.Biləsuvar rayonunun ərazisi Muğan düzünün cənub-qərb və cənub hissəsini
tutur.Ərazisi şimaldan İmişli rayonu ilə 53 km,şimal-qərbdən Saatlı rayonu ilə 23 km, Sabirabad
rayonu ilə 20 km,şərqdən Salyan rayonu ilə 23 km, Neftçala rayonu ilə 4 km, cənubdan
Cəlilabad rayonu ilə 54 km, qərbdən isə İran İslam Republikası ilə 64 km məsafədə həmsərhəd
olmaqla, ümumi sərhəd dairəsinin uzunluğu 241 kmdir.Biləsuvar beynəlxalq gömrük keçid
məntəqəsi rayon ərazisində yerləşir. Rayonun ərazisi 1358 kvadrat kilometrdir. Tarixi
araşdırmalar göstərir ki,Biləsuvar rayonunun ərazi-sindən keçən indiki Bolqar çayı kimi tanınan
Biləsuvar çayı bir neçə adla adlandırılmışdır.İran ərazisində bu çayı – Şən-bəçay,Adnabazarçay,
Bəylər çayı,Şirinsu, Qələbə çayı və s. kimi adlandırmışlar.Amma rəsmi xəritələrdə bu çayın adı
həmişə Bolqar çayı kimi göstərilir.
Ümumi ərazi, [kv.km]
1358.00
Məhsuldar torpaqların ümumi sahəsi, [kv.km]

1129.29

Kənd təsərrüfatına yararsız torpaqların sahəsi, [kv.km] 202.53
Heyvandarlıq üçün otlaqların sahəsi, [kv.km]

562.10

Əkilmiş torpaqların ümumi sahəsi, [kv.km]

425.31

Meyvə bağlarının ümumi sahəsi, [kv.km]

12.00

Şoran torpaqların ümumi sahəsi, [kv.km]

26.07
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Aqşin Mistanlı
Relyefi.Rayon ərazisindən keçən Bolqarçay mənbəyini İran İslam Respublikasından götürməklə,
mənsəbiMahmudçalada bitir.Mənbəyinin Araz çayından götürən uzunluğu 101 km
olan Əzizbəyov adına kanal rayon əhalisinin içməli suya olan təlabatını ödəməklə yanaşı,
əkinlərin suvarılması üçün yeganə mənbədir. Rayonun qərb hissəsin-də şabaladı və açıq şabalıdı
torpaqlar olmaqla, müəyyən hissəsi qeyri şorakət və az miqdarda şorakət torpaqlardır.Bitki
örtüyündə çöl formasiyası geniş yer tutur.Quru çöl bitkiləri (şahsöyüdü, yolğun və s.), kollar
vardır.Rayonun çöl düzündə Mahmudçala ovalığı yerləşir.
Təbiəti.Rayon ərazisində ən çox rast gələn heyvan növləri canavar,tülkü, boz dovşan, çölsiçanı
və çaqqal,quşlardan kəklik,qırqovul,göyərçin,su quşları və s. var.Əsasən şabalıdı və açıq şabalıdı
torpaqlar geniş yayılmışdır və müəyyən hissəsi az miqdarda şoran torpaqlardır.
İqlimi.Rayonun iqlimi isti və quru iqlimdir.İyul ayında orta temperatur +35 °C olur. Qışı
mülayim keçir.Yanvar ayının orta temperaturu +7 °C. Yağıntıların miqdarı ildə 220–275 mm
təşkil edir.
İri yaşayış məntəqələri.Xırmandalı kəndi,Bəydili kəndi,Günəşli kəndi,Bağbanlar kəndi,İsmətli
Əhalisi.(Bax Azərbaycan əhalisinin siyahıyaalınması (1999) və Azərbaycan əhalisinin
siyahıyaalınması (2009)
Əhalinin ümumi sayı
92400
Şəhər əhalisinin sayı, [%]

23.1867

Kənd əhalisinin sayı, [%]

76.8133

Əhalinin orta sıxlığı

67.2

Əhalinin cins qrupları üzrə sayı: (kişilər), [%]

48.4997

Əhalinin cins qrupları üzrə sayı: (qadınlar), [%]

51.5003

Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı: (uşaqlar), [%]

32.3815

Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı: (18 yaşa qədər), [%]

36.0375

Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı: (18-dən 55-60-a), [%] 53.4248
Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı: (təqaüdçülər), [%]

6.3946

Ali təhsilli əhalinin sayı, [%]

3.9991

Orta təhsilli əhalinin sayı, [%]

41.0881

Məskunlaşmış qaçqınların sayı

0

Məskunlaşmış məcburi köçkünlərin sayı

12612

Mədəniyyət, təhsil və səhiyyə müəssisələri.Təhsil.Biləsuvar rayonunda 26 tam orta məktəb,10
ümumi orta məktəb,2 məktəbdənkənar təhsil müəssisəsi,2 uşaq incəsənət məktəbi,10
məktəbəqədər təhsil müəssisəsi var.
Səhiyyə.Biləsuvar rayonunda 3 xəstəxana,14 həkim ambulatoriyası,6 həkim məntəqəsi
var.Biləsuvar rayonu 2013-cü ilin Gənclər paytaxtı seçilmişdir.
Maddi-mədəni irsi.Biləsuvar rayonunda 1 memarlıq,12 arxeoloji tarixi və memarlıq abidəsi var.
Bunlar keçmiş Biləsuvar yaşayış məntəqəsi ərazisində "Şəhriyar qalası" memarlıq abidəsindən,
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həmçinin Bədilli kəndi ərazisində tunc dövrünə aid 7 Kurqan təpəsi,Təzəkənd kəndi ərazisində
tunc dövrünə aid 2 Kurqan (qoşatəpə), dəmir dövrünə aid "Torpağay təpə", Dərvişli kəndi
ərazisində dəmir dövrünə aid "Seyid altı təpə" kurqanı, Yuxarı Ağalı kəndi ərazisində "Ceyran
təpə" kurqanı,Əmənkənd kəndi ərazisində tunc dövrünə aid "Şəhriyar təpə" kurqanı, Şəhriyar
kəndində orta əsrlərə aid Ağdam qalası, yenə həmin ərazidə orta əsrlərin əvvəllərinə aid "Çöl
Ağdam şəhərciyi" və "İçəri Ağdam yaşayış ərazisində" arxeoloji abidələrindən
ibarətdir.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
Biləsuvar rayonunda apardığı arxeoloji kəşfiyyat işləri zamanı orta əsrlərə aid bir neçə qədim
abidə,eyni zamanda, qədim şəhərin qalıqlarını aşkarlayıb. Biləsuvar rayonunda arxeoloji qazıntı
aparılan zaman "Çöl Ağdam qalası", "İçəri Ağdam qalası",orta əsrlər Şəhriyar şəhərinin qalıqları,
rayonun İsmətli kəndində orta əsr yaşayış yeri və kurqanı,Səmədabad kəndində orta əsr yaşayış
yeri və s. aşkarlanıb.İndiyədək Şəhriyar şəhəri haqqında məlumatlar olsa da,bununla bağlı
arxeoloji qazıntılar aparılmayıb.Rayon mərkəzi Biləsuvar şəhərində və Xırmandalı kəndində 1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya müharibəsində həlak olmuş əsgərlərin xatirə abidələri,
həmçinin rayon mərkəzindəki H.Əliyev adına İdman və Sağlamlıq Kompleksi ərazisində
Qarabağ uğrunda həlak olmuş şəhidlərə və 20 Yanvar şəhidlərinə xatirə kompleksi və Dərvişli
kəndində 20 Yanvar şəhidlərinə xatirə kompleksi abidələri ucaldılmışdır.(Bax- Tarixi və
memarlıq abidələri haqqında məlumat)(Bax-ASE, VIII cild, Bakı, 1984-cü il, səh. 51)
Görkəmli şəxsləri.
1.Ağayar Şükürov — fəlsəfə elmləri doktoru, professor;
2.Əlibala Hacızadə — yazıçı;
3.Mübariz İbrahimov — Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı;
4.Rizvan Abasov — Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mühəndisi.
5.Azad Abışov – Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, professor.
6.Əhmədağa Muğanlı (Qurbanov) — yazıçı
7.Firudin Qasımov - Kənd təsərrüfatı elmləri namizədi (Rusiya EA-nın Cənubi Ural İnstitutu)
8.Ağalar Şavqatov - Şair
9.Xudaverdi Kazımov - Şair
10.Nicat Kazımlı – Professor
Biləsuvar abidəlrinin sxem cədvəli
Aidənin adı.

İnvertar Sistem
№
kodu
861
AJA000884

Abidənin tipi

İçəri Ağdam
yaşayış yeri

862

AJA000885

Ölkə əhəmiy-yətli
arxeoloji abidə

Yedditəpə
kurqanları
Qoşatəpə
kurqanları
Toraqaytəpə
kurqanları

863

AJA000886

864

AJA000887

865

AJA000888

Ölkə əhəmiy-yətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Seidallıtəpə
kurqanı

866

AJA000889

Çöl Ağdam
şəhərciyi

Ölkə əhəmiy-yətli
arxeoloji abidə

Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
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Ucaldılma Ünvanı
tarixi
İlk orta
Biləsuvar
əsrlər
şəhərinin
qərbində
İlk orta
Biləsuvar
əsrlər
şəhərinin
qərbində
Tunc
Bəydilli kəndi
dövrü
Tunc
Təzəkənd
dövrü
kəndi
Dəmir
Xırmandalı
dövrü
kəndinin
yolunda
Dəmir
Biləsuvar
dövrü
şəhəri

Aqşin Mistanlı
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Ölkə əhəmiyyətli
arxeoloji abidə
Yerli əhəmiyyətli
memartlıq abidəsi
Yerli əhəmiyyətli
bağ-park,monumental və xatirə
abidələri
Yerli əhəmiyyətli
bağ-park,monumental və xatirə
abidələri

Dəmir
dövrü
Tunc
dövrü
Orta
əsrlər

AJA005590

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Orta
əsrlər

AJA005591

Yerli əhəmiyyətli
arxeoloji abidə

Orta
əsrlər

Ceyrantəpə
867
kurqanı
Canavarçıxantəpə 868
kurqanı
Şəhriyar qalası
4162

AJA000890

A.S.Puşkinin
büstü

5627

AJA005430

Böyük Vətənmüharibəsində həlak
olmuş həmvətənlərimizin xatirə
abidəsi
Ağdam qalası

5628

AJA005431

5788

Şəhriyartəpə
yaşayış yeri

5789

AJA000891
AJA003961

Əmənkənd
kəndi
Əmənkənd
kəndi
Biləsuvar
şəhərindən 9
km.Qərbdə
Axundov
küçəsi

Axundov
küçəsi.99

Biləsuvar şəhərindən 8km
cənubda
Biləsuvar şəhərindən 8km
cənubda

1. Məscidlər(9 ədəd)
1.Aşağı-Cürəli kənd məscidi.Aşağı-Cürəli kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və rayonun
Aşağı-Cürəli kəndi ərazisində yerləşir.məscid 1986cı ildə inşa edilib.Məscidin iç sahəsi 12x20 metr,ön
tərəfdəki eyvanın sahəsi 20x40 metrdir.Aşağı-Cürəli
məıscidi
tamamilə
bişmiş
kərpicdən
tikilmişdir.Məscidin tikintisi yerli sakin Mirəhməd
Cəfərovun təşəbbüsü
nəticəəsində və yerli
sakinlərin maliyə vəsaiti hesabına
başa
gəlmişdir.Məscidin qoşa minarəsi var və hər bir
minarənin hündürlüyü 14 metrdir.Bu minarələr
dəmir borudan düzəldilmişdir.Beləki 1986-cı ildə
məscid yanğına məruz qalmış və yenidən bərpa
edilmişdir.Məscidin döşəməsindən tavana qədər hündürlüyü 10 metrdir və məscidin döşəməsi
taxtadır.Məscidin tavanı tağvari formada üç giriş qapısı var.Məscidin dam örtüyü ağ dəmir
örtüyü ağ dəmir təbəqə ilə işlənmiş və iç divarlaır isə sementlə suvanmışdır.Məscidin günbəzi
və minarəsi üstündə dəmir təbəqədən aypara rəmzi qoyulmuş dur.Məcidin eyvanının döşəməsi
bişmiş kərpic,tavanı isə taxtadır.Eyvan on dəmir boru sütun üzərində dayanmışdır.Şəkil.AşağıCürəli kənd məscidi.
2.Ağalıkənd kənd məscidi .Ağalıkənd kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tuikilidir və rayonun
Ağalıkənd kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1990-ci ildə inşa edilib.Məscidin həyətyanı sahəsi
5000 kv.metr,iç sahəsi 5,5x20 metrdir,hündürlüyü isə 3,8 metrdir.Ağalıkənd məscid vaxtilə
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kolxoz sədri olmuş Əlisa Əzizov tərəfindən tikilmişdir.Yerli camaat da məscidin tikintisində
yaxından iştirak etmişdir.Məscidin döşəməsi beton,tavanı isə beton piltələrlə
döşənmişdir.Məscidin giriş qapısından içəridə dəhliz yerləşir və bu dəhlizin sahəsi 8x3 metrdir.
Dəhlizin döşəməsi kafel,tavanı isə taxtadır.Məscidin əsas binası bişmiş kərpicdən hörülmüşdür
və hər iki tərəfində qoşa minarələr ucaldılmışdır.Məscid minrələri dəmir borud olmaqla
hündürlüyü 14 metrdir.Minarələrin üstündə dəmir təbəqədən aypara və səkkizgüşəli ulduz rəmzi
qoyulmuşdur.Məscidin günbəzi altıgüşəli omaqla minarələrin və günbəzin üstü ağ dəmir təbəqə
ilə işlənib.Əsas ibadət zalının bir giriş qapısı və 10 tağvari formada olan pəncərəsi var.

3.Biləsuvar şəhər “cümə” məscidi.Bu məscid
yerli əhəmiyyətli tkilidir və Biləsuvar şəhərinin
mərkəzində yerləşir.Məscid 1992-ci ildə inşa
olunmuşdur.Məscidin həyətyanı sahəsi 3000
kv.metrdir,iç
sahəsi
isə
iki
hissədən
ibarətdir.Beləki kişilər şöbəsi 12x12 metr,qadınlar
şöbəsi 8x8 metrdir.Biləsuvar şəhər cümə
məscidinin tikintisinə Axund Əliağa Böyükağa
oğlu,Tnanrıverən Tanrıverdi oğlu ,Hacı İzzət Qarayev,Avtandil
Quliyev
xüsusi
təşəbbüs
göstərmişlər.Beləki 1994-cü ildən etibarən
rayonun yeni icra başçısı Əli Bədir Babayevin
başçılığı ilə tikinti işləri davam etdirilib.Məscidin tikintisinə qoyulan vəsait ümumi ümumi şəhər
əhalisinə məxsusudur.1997-ci ilin iyununda məscid Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir.Məscidin əsas binasının günbəzi ağ dəmir materi-alla
işlənmişdir.Burada eyni vaxtda mədrəsə də tikilmişdir,ki onun da sahəsi 8x8 metrdir.Məscidin
iki minarəsi var və bu minarələrin hündürlüyü 15 metrdir.Məscidin günbəzinin diametri 8
metrdir və pəncərələri tağvari formada olmaqla taxta materialından düzəldilmişdir.Məscidin
tağvari formalı üç giriş qapısı var.Əsas ibadət zalı və mədrəsə dairəvi formalıdır.Məscidin
minbəri taxtadan olmaqla yeddipilləlidir.Məscidin ustaları Xankişi Mirzəyev,Şakir Həsənov,
Qəribağa Murtuzov,iş icraçıları isə Allahşükür Şirinov olmuşdur.Şəkil.Biləsuvar şəhər “Cümə”
məscidi.
4.Bağbanlar kənd məscidi.Bağbanlar kənd
məscidi Biləsuvar rayonunun Bağbanlar kəndi
ərazisində yerləşir.Bağbanlar kəndində məscid
1993-cü ildə tikilçmişdir.Məscidin divarları
mişar daşı və qırmızı kərpiclə tikilmiş və
məscidin
minarəsi
onun
damında
yerləşir.Bağbanlar kənd məscidinin memarlığı
zəngin deyil və sırf praktiki quruluş
daşıyır.Bununla belə ,sadəlik özü də məscidə
xüsusi yaraşıq verir.Məscidin quruluşunda hər
hansı detal funksional məscid hündürlüyü 20
sm olan səki üzərində terləşir,məscidin
döşəməsi
torpaq və tavanı isə taxta
materioalları ilə hörülmüşdür.əna daşıyır.Buna misal olaraq ibadət zalının qadınlar və kişilər
üçün şöbənin daşdan hörülmüş arakəsmə ilə biri-birindən ayrıldığını görmək olar.Məscidin damı
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qırmızı kirəmitlə örtülmüş və onun damında kvadrat azanverən yer var.Bağbanlar kənd məscidi
yerli əhəmiyyətli tikilidir və rayonun Bağbanlar kəndi ərazisində yerləşir.Belə ki bu məscid
1993-cü ildə inşa edilib və həyətyanı sahəsi 400 kv.metr,iç sahəsi isə 10x22 metrdir.Bağbanlar
kənd məscidi əsasən mişar daşı və qismən də bişmiş kərpiclə tikilmişdir.Məscid yerli sakin
Mikayıl İbrahim oğlu tərəfindən tikilmişdir.Bu məsciddən əlavə kənddə hər hansı bir köhnə
məscid olmamışdır
5.Biləsuvar şəhər Əbülfəzl məscidi.Biləsuvar şəhər Əbülfəzl məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir
və məscidi Biləsuvar şəhəri Axundov küçəsində yerləşir.Biləsuvar şəhər Əbülfəzl
məscidi
düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 40 sm olan səki üzərində yerləşir.Məscid divarları
qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı isə taxta materialı ilə
yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə eyni ölçüdə iki ədəd
pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi ölçüdə pəncərə
var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 4 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz var
6.Biləsuvar şəhər “İmam Zaman ağa” məscidi.Biləsuvar şəhər İmam Zaman ağa məscidi yerli
əhəmiyyətli tikilidir və Biləsuvar şəhəri Heydər Əliyev küçəsində yerləşir.Biləsuvar şəhər
“İmam Zaman ağa” məscidi düzbucaqlı formada olmaqla hündürlüyü 50 sm olan səki üzərində
yerləşir.Məscid divarları qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür.Məscidin döşəməsi torpaq,tavanı
isə taxta materialı ilə yerlli ustalar tərəfindən xüsusi ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin ön tərəfdə
eyni ölçüdə iki ədəd pəncərə və bir cüt qapı var,ayrıca məscidin yan tərəfində də bir cüt eybi
ölçüdə pəncərə var.Məscidin giriş hissəsini yağışdan qorumaq üçün 5 ədəd dəmir dirəklə dam
artırılmışdır.Məscidin damı kirəmitlə örtülmüşdür.Məscidin damında azan vermək üçün kavadrat
formalı günbəz var
7.Yuxarı Cürəli kənd məscidi.Yuxarı Cürəli kənd
məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir.Beləki,bu
kənddə köhnə bir məsciddə var ki onun da inşa
tarixi 1964-cü ildə tikilmişdir.Məscid 1993-cü
ildə inşa edilmişdir və məscidin sahəsi 700
kv.metr,iç sahəsi isə 22x12 metrdir.Yuxarı Cürəli
məscidi
bişmiş kərpiclərdən tikilmiş və
düzbucaqlı formadadır.Məscidin dam örtüyü
şifer materialından olmaqla günbəzi güldəstə
formasındadır və altıgüşəlidir.Günbəzin üstü ağ
dəmir təbəqə ilə işlənib və məcidin iki giriş qapısı
var.Məscidin minarəsi mişar daşı və dəmirlə
işlənib,hündürlüyü 28 metrdir.Məscidin tavanı
taxta,döşə-məsi isə torpaqdır.Tavan 3 ədəd dəmir boru üzərində dayanmışdır.Məscidin əsas
ibadət zalı pərdə ilə iki hissəyə-kişilər və qadınlar şöbəsinə bölünüb.Məscid yerli kənd
camaatının istəyi ilə tikilmişdir.Şəkil.Aşağı-Cürəli kənd məscidi.
8.Zəhmətabad kənd məscidi.Zəhmətabad kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və rayonun
Zəhmətabad kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1991-ci ildə inşa edilib,məscidin həyətyanı sahəsi
1200 kv.metr,iç sahəsi 12x28 metrdir.Zəhmətabad kənd məscidinin divarları mişar daşından
hörülmüş,damı isə şiferlə örtülmüşdür.Məscid düzbucaqlı formada olub,iç və fasad divarları
qum-sementlə suvanmışdır.Məscidin tavanı və döşəməsi taxtadır və əsas ibadət zalı iki hissədən
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ibarətdir.İbadət zalıında iki qapı və 14 pəncərə vardır və pəncərələr tağvari,qapılar isə
düzbucaqlı formadadır.Məscidin tavanı altı dəmir boru üzərində dayanmış və minbəri
taxtadandır.Məscidin ön tərəfində dəhliz yerləşir və dəhlizə giriş qapısı dəmirdəndir.Dəhlizin ön
tərəfində dəmir borudan minarə ucaldılmış və bu minaərnin hündürlüyü 12 metrdir.
9.Əsgərabad kənd məscidi. Əsgərəbad kənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və rayonun
Əsgərabad kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1968-ci ildə inşa edilib və 1995-ci ildə kənd
sakinlərinin təşəbbüsü ilə başa çatdırılmışdır.Məscidin həyətyanı sahəsi 1000 kv.metr,iç sahəsi
8x88 metrdir.Əsgərabad kənd məscidinin divarları mişar daşından hörülmüş,damı isə şiferlə
örtülmüşdür.Məscid düzbucaqlı forma-da olub,iç və fasad divarları qum-sementlə suvanmışdır
və üç tərəfdən əhənglə ağardılmışdır.Məscidin döşəməsi torpaq ,tavanı isə taxtadnadır.Məscidin
tavanı iki dəmir boru üzərində dayanmış və günbəzi altıgüşəli olmaqla dəmir materialla
örtülmüşdür.
10.Nəsimikənd “İmam Hüseyn” məscidi.Nəsimikənd məscidi yerli əhəmiyyətli tikilidir və
Biləsuvar rayonunun Nəsimikənd kəndi ərazisində yerləşir.Məscid,hündürlüyü 20 sm olan səki
üzərində yerləşir,məscidin döşəməsi torpaq-tavanı isə ağac materiaalarından xüsusi ustalıqla
hörülmüşdür.Məscidin divarları içəri tərəfdən suvaqlanmışdır.
11.Xırmandalı kənd “İmam Zaman “ məscidi.Xırmandalı kənd məscidi yerli əhəmiyyətli
tikilidir və Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kəndi ərazidinə yerləşir.Məscid,hündürlüyü 20 sm
olan səki üzərində yerləşir,məscidin döşəməsi torpaq-tavanı isə ağac materiaalarından xüsusi
ustalıqla hörülmüşdür.Məscidin divarları içəri tərəfdən suvaqlanmışdır.
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İnformatorlar
1.Lənkəran rayonu abidələri - DQİDK-nin Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin sədri Qağayı
Məmmədov.
2.Lerik rayonunun məscidləri - DQİDK-nin Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin məsləhətçisi
Hüseynov Azər Hacıbala oğlu.
3.Astara rayonu məscidləri - DQİDK-nin Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin baş məsləhətçisi
Həsənzadə Turan Rafiq oğlu.
4.Lənkəran rayonu Osakücə kəndi Mir Şərif Ağa Ocağı – Mir Şərif ağanın nəvəsi Telnaz
Kazımova.
5.Lənkəran rayonu Kərgəlan kəndi Mir Saleh Ağa ocağı – Mir Saleh ağanın oğlu Ağa Ramin.
6.Ləj kənd məscidi – Şərifov Məşhədi Əziz Məşhədi Novruz oğlu və Ləj məscidinin keçmiş
axundu və Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının dokturantı,
İlahiyyatçı-alim Samid Quliyev
7.Haftoni məscidi – məscidin axundu Rza Rzayev
8.Lənkəran rayonu Haftoni Kurqanları – Calalov Baladdin(müəllim),Rəhimov İlqar( tarix
müəllimi)
9.Lənkəran rayonu Şağlakücə İmamzadə Türbəsi – Aşur kişi.
10.Lənkəran rayonu Karpoviç Kurqanları – Əliyev Məmmədağa(müəllim)
11.Lənkəran rayonu Şağlakücə İmamzadə Türbəsi – Aşur kişi.
13.Lənkəran rayionu Şağlakücə Seyidəpir Türbəsi. – Paşazadə Şəfiqə)
14.Lənkəran rayonu Şağlakücə kənd məscidi – məscidin axundu Qafur)
15.Lənkəran rayonu Lüvəssər kənd məscidi – mscidinin axundu)
16.Lənkəran rayonu Bəlləbur kənd məscidi – məscidin axundu)
17.Lənkəran rayonu Kərgəlan kənd məscidi – Kərgəlan məscidinin axundu Ağa Ramin və Dini
İcma sədri.
18.(Lənkəran rayon Bəleton qədim qəbiristanlıqları—Mirələm Quliyev.Bəleton kənd
Etnoqrafiya evinin müdiri)
19.(Lənkəran rayonu Gəgiran kənd məscidi və Gəgiran “Hüseyniyyəsi - Gəgiran kənd
məktəbinin direktoru)
20.Lerik rayonu Pirzarə kənd məscidi- məscidin axundu.
21.Yardımlı rayonu Çayüzü kənd məscidi-məscidin axundu.
22.Lerik rayonu Dəster kənd məscidi – məscidin axundu.
.23.Hovli kəndi- Əlizadə Nicat Bilal oğlu(riyaziyyat müeəllimi)
24.Lənkəran rayonu Digah kənd məscidi – məscidin axundu və Dini İcma sədri Şükürov İlham
Nadir oğlu.
25.Lənkəran rayon Vilvan kənd məscidi – məscidin axundu Məmmədov Yadigar Miri oğlu.
26.Lənkəran rayon Veravul kənd məscidi – məscidin axundu.
27.Lənkəran rayonu Moloja ərazisi – Hüseynov Rəşad Azad oğlu(müəllim)
28.Lerik ziyarətgahları – İlkin Əzizli(müəllim)
29.Lerik rayonu Rəzəvül kənd Pirəmod ocağı – Bakı şəhəri Binə qəsəbə “İmam Rza “ məscidnin
axundu Rəhimov Mubariz Fədail oğlu.
31.Lənkəran rayonu Xarxatan kənd məscidi – Ağaddin Babayev(jurnalist)
32.Lerik rayonu Livədirqə kənd məscidi – Kənd Bələdiyyə sədri Zaidov Abbas Nəval oğlu.
33.Lənkəran rayonu Yuxarı-Nüvədi kənd abidələri – Rəcəbov Rəzzaq Rasim oğlu – Tarixçi,DNA
Proekt layihəsinin rəhbəri.
34.Lerik rayonu Mistan kənd məscidi – Qasımov Şirəli Soltanağa oğlu(kənd sakini)
-------------------------------------------------------------------------
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79.(Bax:M.Talışlı,Etibar Əhədov.Lənkəran Ensiklopedik məlumatı.Bakı-2014)
80.(Bax:S.Onullahi.Müqəddəslər kimlərdir.”Sovet kəndi” qəzeti,06.09.1988)
81.(Bax:ASE,Bakı,2001,səh.180).
82.(Bax.Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.III cild.Bakı,1972,s.442).
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84. (Bax:Кавказский календар.1904-1905.Типография А.А.Кутателадзе.Тифлись.1904).
85. (Bax.Azərbaycan Respublikasının inzibati-ərazi bölgüsü.Məlumat toplusu.Bakı-2013)
86.(Bax.zərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il.I cild.Bakı-2010)
87.(.Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti,,.İki cilddə.I cild.Bakı, ,,Şərq-Qərb ,, , 2007)
88.(.Azərbaycan Respublikasının bəzi rayonlarının inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 8 fevral 2000-ci il tarixli 809-IQ saylı Qanunu-eqanun.az saytı).
89.(Bax:Mirzə Əhməd bəy Mirzə Xudaverdi oğlu.Əxbərnamə.Lənkəran-1855.səh.65-66).
90.(Bax:Azərbaycan Respublikasının inzibati-ərazi bölgü-sü.Məlumat toplusu.Bakı-2013)
91.(Bax:Azərbaycan Respublikasının əhalisinin siyahıya-alınması 2009-cu il. I cild.Bakı – 2010)
92.(Bax:”Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik luğəti”.İki cilddə.I cild.Bakı,”ŞərqQərb”,2007,səh.236.)
93.(Bax.Müsəlman Dini İcmalar – 2016-cı ildə qeydiyyatda keçənlər.scwra.gov.az)
94.(Bax:Aqşin Mistanlı.”Haftoni:Qəlbimdəki yeddi bulaq”.səh.283.”Elm və Təhsil”.Bakı-2018).
95.(Bax:Azərbaycan respublikası Mədəniyyət nazirliyi saytı.)
96.(Bax:www.hgk.gov.tr),
97.(Bax:2014 “genel nüfus sayimi verileri”,,Türkiye İstatistik Kurumu.10 Şubat.2015 tarihinde).
198.(Bax.Kaymakamlık)
99.(Bax.Tigris saytı.2017.11.22.)
100.(Bax.Zaza-Mistan aşireti.Kardeşligin adresi saytı.)
101.(Bax.”Cenesus of the İslamic Respublic of İran,1385(2006)
102. "Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа" Издание
Управления Кавказского учебного округа. Выпуск двадцать девятый.Тифлись Типография
канцелярии главоначальствующего гражданскою частью на Кавказе и К.Козлавскаго.
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103."Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа" Издание
Управления Кавказского учебного округа.Выпуск двадцать девятый. Тифлись.Типография
канцелярии
главоначальствующего
гражданскою
частью
на
Кавказе
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104.Списки населенных мест Российской Империи.По Кавказскому краю составленные и
издаваемые Кавказским статистическим комитетом при Главном управлении
НаместникаКавказского.LX. Бакинская губерния.Списокь населенных мест по сведениямь
1859 по 1864 годь.Кавказскимь стататистическимь комитетомь при Главном
управлении наместника кавказского.Составлен главным редактором Комитета
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104. (Bax.İqrar Əliyev.Azərbaycan tarixi.VII cilddə,I cild.Bakı-2007.səh.55).
105.(Bax.Azərbaycan Arxeologiyası.VI cilddə,I cild.”Şərq-Q’rb”,Bakı-2008)
106.(Bax.Ə.Cəfərov.Azərbaycan Arxeologiyası Daş dövrü I cild.Bakı-2008).
107.(Bax.Əsədulla Cəfərov.”Qarabağın Paleolit düşərgələri.Bakı-2017.s.18-19)
108.(Bax..Əsədulla CƏfərov.”Qarabağın Paleolit düşərgələri.Bakı-2017.s.18-19)
109.(Bax.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.Arxeologiya və Etnoqrafiyaİnstitutu.Azərbaycan
Arxeologiyası Daş övrü(6).Bakı- Şərq-Qərb,2008,T.1.448.səh)
110.(Bax:Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, IV cild, B.,
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113.(Bax:Yusif Səfərov. Qədim Azərbaycan: nə bilirik. B., 1989,Azərbaycan tarixi, I cild, B.,
1994)
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119.(Bax:ASE, IV cild, B.,1980)
120.(Bax:Azərbaycan tarixi, I cild, B., 1994)
121.(Bax:Azərbaycan tarixi 6-cı sinif dərslik kitabı, B.,2013)
122.(Bax:Azərbaycan etnoqrafiyası, I cild, B., 2007)
123.Д.А.Ахундов.Архитектура Древнего и ранее-средне-векого Азербайджана .Бакы-1986)
124.(Bax:Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Azərbaycan
tarixi XIII-XVIII əsrlər .Yeddi cilddə,III cild.Dəst-24684.Bakı.Elm.2007)
125.AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI A.BAKIXANOV ADINA TARİX İNSTİTUTU AZƏRBAYCAN TARĠXĠ ən qədimdən
bizim eranın III əsri YEDDĠ CĠLDDƏ I CĠLD BAKI – 2007)
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tarixi 1900-1920-ci illər.Yeddi cilddə-V cild,Bakı-Elm,2008)
134.(Bax:Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakı-xanov adına tarix institutu,Aprel-1920ci il,iyun 1941-ci il.Yeddi cilddə-VI cild,Bakı-Elm,2008)
135.(Bax:История Азербайджана с древних времен до XXI века.Баку-2016)
136. (Bax:Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti.İki cilddə I cild.şərq-qərb.Bakı-220)
137. (Bax:Ziya Bünyadov.Azərbaycan VII-IX əsrlərdə.”Şərq-Qərb”.Bakı-2007)
138.(Bax:Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu .Şahin Fərzəliyev.Azərbaycan
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139.(Bax:Həsən bəy Rumlu.”Əhsən Üt-Təvarix əsəri üzrə.Elm nəşriyyatı.Bakı-1983)
140.(Bax:Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix və Fəlsəfə İnstitutu Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının nəşriyyarı.Bakı-1956)
141.(Bax:Академия наук Азербайджанской ССР Инсти-тут Истории Философии очерки
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142.(Bax:Azərbaycanın Tarixi-Memarlıq Abidələri.Bvakı-2008)
143.(Bax:Əbd Ür-Rəşid Bakuvi.Kitab Təlxis əl-Asar və Əcaib əl-Məlik əl-Qəhhar)
144.(Bax:“Abidələrin” xülasəsi və qüdrətli hökmdarın möcüzələri) Bakı – ŞUR nəşriyyatı-1992)
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145. (Bax:Ə.Şəfiyev.Azərbaycanın cənub bölgəsinin tarix və mədəniyyət abidələri.B-2007)
146.(Bax:S.Kərimov.Lerik rayonunun arxeoloji abidələri.B,2006)
147.(Bax:A.Babayev.Muxbirimizdən(rusca).B.2009)
148.(Bax:A.Əhmədov.Qədim Azərbaycan və onun cənub bölgəsi.B,2011)
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151.(Bax:Yardımlının qız qalası.”Yardımlının səsi” qəzeti,28.11.2012)
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153.(Bax:ASE,IV cild,Bakı,1992).
154.(Bax:”Kənd həyatı” jurnalı.17-ci sayı,1977
155.(Bax:Ağamusa Axundpov.”Torpağımın köksündə tarixin işləri” Bakı,1983).
156.(Bax:N.Novruzov “Masallı” ,B,1990,səh.)
157.(Bax:S.Kazımbəyov.”Səidiyyə”,B,2005)
158.(Bax:Ayaz Əhmədov.Qədim Azərbaycan və onun cənub bölgəsi,B,2011)
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160.(Bax: Обозрение Российских владениий за Кавказом в военный округ Мусульманские
провинции Российской импперии.часть 3 стр.241-245)
161.(Bax:1 А.Ю.Якубовский. Ибн Мискавейх о походе руссов в Берда'a в 332 (943-944 г.
н.э.). BB, т.XXIV cs, 1926, стр.74.
162.(Bax: С.Т.Еремов. Феодальные образования Картли в период марзбанства (532-627
гг.), стр.3)
163.(Bax:Mitilenli Zaxarinin Suriya (1 Ət-Təbəri,I, 892-894. Müqayisə et. Th.Nöldeke. Geschichte der Perser und Araber zur zeit Sasaniden, p.152-153)
164.(Bax:A.Chrlstensen. L´Iran sons la Sassanides, Paris, 1936, p. 134, 1358-359)
165.(Bax:Н.В. Пигулевская. Города Ирана в раннем средневековье,М.-Л,1956 стр.169-173)
166.(Bax:Ət-Təbəri, I, 89. 3 , VII в, стр, 58)
167.(Bax: В.Г. Луконин. Иран в эпоху первых сасанидов,стр, 19-24)
168.(Bax:J.Manquart. Eransahr nach der geographie der Ps.Moses Xorenaçi.Berlin,1901,p.
108-136)
169.(İbn Xordadbeh, 118-119. 5 İbn Xordadbeh, 17-18.)xronikasında)
170.(Bax.Aqşin Mistanılı.Persona.az. saytı.Babər qalası.19.09.2017-ci il.)
172.(Qafqaz Arxeoqrafik Komitəsinin Aktları.c.V,NöNö 718845 və 850).
173.(Bax:Genral Kotlyarevskiyə yazışmalar Nöm.590.Qafqaz arxeoqrafik komitəsinin
aktları,c.V,nöm.716)
174.(Bax:Troiçki polkunun iki rotası bir topla.Qavqaz arxeoqrafiya komitəsinin
aktları.,c.v,Nöm-715 və 717.)
175.(Bax.c.I səh.206-207).
176.(Bax:General kotleyarevskinin General Rtişevə 17 dekabr 1812- ci il tarixli
raportundan.nöm-896.General Rtişevin General Qorçakova 5 yanvar 1813-cü il tarixində olan
raportundan.,Nöm-6-7 yanvar nöm- 13.Qafqaz Arxeoqrafik komitəsinin aktları.,c.V,Nöm-849 və
850)
177.(Bax:Dubrovin c.VI,səh.91)
178.(Bax:Qafqaz Arxeoqrafik komitəsinin aktları.,c.V,Nöm- 854 və 857 )
179.(Bax:Qafqaz Arxeoqrafik komitəsinin aktları.,c.V,Nöm-857)
180.(Bax:Qraf Solloqub,səh.139)
181.(Bax:24 dekabr 1812- ci ilə qədər olan raport.Nöm.-909)
182.(Bax:Qafqaz Arxeoqrafik komitəsinin aktları.,c.V,Nöm-854 səh.703)
183.(Bax:Qraf.Solloqub .səh.142).
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184(Bax: Qraf Solloqubun 29 dekabr 1812-ci ilə qədər olan məktubu.səh.144))
185.(Bax:Uşakov –İmeretiya,Aslandüz və Axaltsıx ekspedisiyasının qəhrəmanı idi.Qafqaz
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187.(Bax:Qafqaz Arxeoqrafik Komitəsinin Aktları.c.V.nöm-836).
188.(Bax:Ümumi raport.28-yanvar 1813-cü il.nö.m-31)
189.(Bax:Babrovski.,.Yerevan alayının tarixi,,.III hissə.səh.306-307).
190.(Bax:Aqşin Mistanlı.”Lənkəran qalasının alınması.General Kotleyarevski və Sadıqxan
qarşıdurması.Persona.az.saytı.03.10.2017-ci il.saat.11:18)
191.” (Bax:H.1-3,SPB-1869)
192.(Bax:AKAK,v,g,Tiflis,1873,səh.142-143.)
193.(Bax:A.Bakıxanov.”Gülüstan İrəm”.B.1951,səh.202).
194.(Bax:Aqşin Mistanlı.Siğon qəbiristanlığı.djb,az saytı.20.11.2017.)
195.(Bax:Rahim Zakiroğlu.“CƏMİYYƏT”-10:08 07.09.2016).
196.(Bax-Lalə Musa qızı. Bakı-Qax-Bakı .Modern.az saytı)
197.(Bax:ASE,III cild,V.,1979,səh.422)
198.(Bax:Kulturoloq Camal Rzayev.dosye.org.saytı)
199.(Bax:Буниятов З. O местонахождении средневе-ковых городов-крепостей Базз и
Шеки. КСИНА АН СССР. М., 1961. Вып. 47. с. 89-93)
200.(Bax:Буниятов З. О локализации города-крепости Базз. Извлечения АН Азерб. ССР.,
сер. общ. наук, 1959, №213)
201.(Bax: Президиум Верховного Совета Азербайджан-ского ССР. "Азербайджанская
ССР, Административно-территориальное деление на 1 января 1961-го года". Азербайджанское государственное издательство,Баку, 1961, стр. 8)
202.(Bax:Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа:Население Астаринского района (по
переписи 1939 года)(30.05.2013-tarixli nəşri):Astara rayonu—80100001)
203.(Bax:Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Ko-mitəsi: İnzibati ərazi bölgüsü
təsnifatının qüvvədə olan variantı (30.05.2013-tarixli nəşri):Astara rayonu—80100001)
204.( Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi: Astara rayonu)
205.("Əhalisi — Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti". İstifadə tarixi: 29 iyun 2015. Arxivləşdirilib)
206.(Bax: Azərbaycan Respublikasının inzibati–ərazi va-hidləri. — İnzibati kənd rayonları
(01.01.2006), səhifə 12.)
207.(Bax:Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. 25 cilddə)
208.(Bax:Məsul katib akademik T. M. Nağıyev. "Azərbay-can" cildi. Bakı: "Azərbaycan Milli
Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi,2007,884 səhifə. ISBN 9789952441017)
209.(Bax: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi: Lerik rayonu)
210.(Bax:Ethno-Caucasus,Этнодемография Кавказа: Лерикский район (1939 г.)
211.( Ethno-Caucasus,Этнодемография Кавказа: Население Азербайджанской Республики)
212.(Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа: Лерикский район (1970 г.)
213.Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа: Распределение русских и украинцев по
администра-тивно-территориальным единицам Азербайджанской ССР (1970 г.) (без
Нагорно-Карабахской АО)
214.(Bax:Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа: Лерикский район (1979 г.)
215.(Bax: Population statistics of Eastern (pop-stat.mashke.org): Europe Ethnic composition of
Azerbaijan 1999)
216.(Bax:Population statistics of Eastern (pop-stat.mashke.org): Europe Ethnic composition of
Azerbaijan 2009)
217.(Bax: ASE, V cild-Yardımlı,Bakı, 1981,səh. 80)
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218.(Bax;Azərbaycan Respublikasının Yardımlı rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə qismən
dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. İlham Əliyev,Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti. Bakı şəhəri,13 iyun 2008-ci il, № 646-IIIQ)
219.(Bax:Президиум Верховного Совета Азербайджан-ского ССР. "Азербайджанская
ССР,Административно-территориальное деление на 1 января 1961-го года".
Азербайджанское государственное издательство, Баку, 1961, стр. 139)
220.(Bax: Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi - Normativ Hüquqi aktların vahid internet elektron bazası:)
221.( Azərbaycan Respublikasının inzibati–ərazi vahidləri. — İnzibati kənd rayonları
(01.01.2006), səhifə 12)
222.(Bax:Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. 25 cilddə. Məsul katib akademik T. M. Nağıyev.
"Azərbaycan" cildi. Bakı: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2007, 884
səhifə. ISBN 9789952441017)
223.(Bax:Районы Азербайджанской ССР. — Ярдым-линский район, стр. 139. // Президиум
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256.(Bax: N.Məmmədov.Azərbaycanın yer adları,B,1993)
257.(Bax: M. Talışlı. 125 ya.lı məktəb. B., ―Maarif‖, 1983, səh. 5.)
258.( Bax: Q. Fətullayev ―Архитектура Баку конца XIX - начала XX века‖, Л., 1978.)
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