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Ön söz 

   Masallı tarixinin güzgüsü 1952-ci ildən rayonun Hişkədərə 

kəndində fəaliyyət göstərən tarix-diyarşünaslıq muzeyidir. Muzeyin 

palentologiya, etnoqrafiya, numizmatika, arxeologiya şöbələrində 

19 mindən çox qiymətli eksponat toplanmışdır. Tədqiqatçı – tarixçi 

Aqşin Əliyev bu yolda öz qollarını sıvayıb qədim yurdun 

abidələrini bir araşdırıb bir boxça halına salmışdır. Belə ki, rayonun 

Ərkivan, Hişkədərə, Boradigah, Tatyan, Hacıtəpə, Şəhriyar, 

Xırmandalı, Mahmudavar, Bambaşı, Çaxırlı, Ərəb, Qızılağac, 

Qəriblər, Öncəqala, Köhnə Alvadı kəndlərinin yaxınlığında qədim 

şəhər, qala kurqanı, türbə məqbərə yerləri aşkar edilmişdir.Bu 

ərazilərdən tunc, dəmir, antik və orta əsrlər dövrünə aid xeyli 

miqdarda maddi-mədəniyyət nümunələri toplanmışdır. Bütün 

bunlar Masallı (Hişkədərə) Tarix-Diyarşünaslıq muzeyində 

mühafizə olunur. Muzeyin yaradıcısı mərhum əməkdar müəllim 

Rəhim Tağıyev olmuşdur. 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: 1. XIV əsrə aid Hişkədərə kəndində 

Nəzirə Xanım türbəsi; 2. III - IX əsrlərə aid Mahmudavar kəndində 

türk yaşayış yeri arxeoloji abidə; 3. IX - X əsrlərə aid "Ərkivan 

qalası"; 4. Orta əsrlərə aid Qarğalıq ərazisində Şəhriyar yaşayış 

yeri; 5. XIX əsrə aid Masallı şəhər Cümə məscidi; 6. XIX əsrə aid 

Boradigah məscidi; 7. XIX əsrə aid Qızılavar məscidi; 8. XIX əsrə 

aid Masallı şəhərində hamam; 9. XIX əsrə aid Güllütəpə kəndində 

Əmir türbəsi; 10. XIX əsrə aid Ərkivan kəndində Mehti bulağı; 11. 

XIX əsrə aid Sığdaş kəndində Mirsəli ocağı; 12. XVI əsrə aid 
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Mahmudavar kəndində Baba Seyidağa türbəsi; 13. XIX əsrə aid 

Şıxlar, Qodman, Mahmudavar, Yeddioymaq və Hüseynhacılı 

kəndlərində dağ-qoç fiquru; 14. Tunc dövrünə aid Hişkədərə 

kəndində Qaraxantəpə, Qoşatəpə, Allahqulutəpə və Mirzətəpə 

kurqanları; 15. Tunc və Dəmir dövrlərinə aid Təzə Alvadı kəndində 

Məmmədtəpə, İstiottəpə, Alıtəpə kurqanları; 16. XXI əsrə dair 

Ərkivan kəndində Mir Seyid Sadiq Ağa məqbərəsi; 17. Hişkədərə 

kəndində iyirmi minə yaxın eksponatı olan Tarix-Diyarşünaslıq 

muzeyi; 18. Orta əsrlərə dair Ninalov kəndində Səhhət qalası; 19. 

XX əsrə dair Ərkivan kəndində Şəhsəfi bulağı. Müəllif bununla 

bölgənin ən qədim insan məskənlərindən olan Massalının tarixi 

abidələrinin və ziyarətgahlarının araşdırılmasında böyük rol 

oynayıb və bu yolda ona uğurlar arzulayırıq.               

                      

                    Leyla Qadir qızı Məcidova 

                      Tarix üzrə fəlsəfə doktoru                                              
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Proloq 

  Bu kitab adından göründüyü kimi Masallı rayonunun memarlıq 

abidələrindən bəhs edir. Masallı ərazisində qədim insanlar 15-20 

min il bundan əvvəl yaşamışlar. Abasqulu 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 

toponim "məsəlli-məsəl 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 onun şərəfinə Masallı adlandırılıb. 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 Lənkəran 

xanlığının tərkibində olmuşdur. XIX əsrin ortalarında Astara, 
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Lənkəran, Lerik, Masallı, Yardımlı və Cəlilabad rayonlarının 

ərazisi Lənkəran qəzası adlanırdı. 08 avqust 1930-cu ildə Masallı 

inzibati rayonu yaradıldı və Masallının adı respublika 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 yazılara rast gəlmək 

olur. Doktor N.Nərimanov Masallıda olarkən bu ərazinin təbii 

imkanları və üstünlüklərindən danışmaqla yanaşı, həm də taxılçılığı 

və çəltikçiliyi inkişaf etdirməyi vacib saymışdır. Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev iki dəfə Masallıda olub. 

Prezident İlham Əliyev bir neçə dəfə Masallıya səfər etmişdir. 

Coğrafiyası Respublikanın cənubunda yerləşən Masallı rayonu 

Lənkəran, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad, Neftçala rayonları ilə 

həmsərhəddir. Bakı – 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. 

Əhali 1 yanvar 2011-ci il tаrixinə Mаsаllı rаyоnunun əhаlisi 

202.470 nəfər olmuşdur Masallı haqqında tarixi məlumat... Sərhəd 

rayonlar Neftçala, Cəlilabad, Yardımlı, Lerik, Lənkəran rayonları 

Bələdiyyələr haqqında Masallı rayonunda 106 bələdiyyə fəaliyyət 

göstərir. Ümumi bələdiyyə üzvlərinin sayı 842 nəfərdir. Fəaliyyətdə 
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olan bələdiyyələrin 5-i şəhər ərazisində, 1-i qəsəbədə, qalanları isə 

(100 bələdiyyə) kənd yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərir. 

Qoruqlar Respublikanın ən böyük və ən zəngin qoruqlarından olan 

Qızılağac 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. 

Tarixi və memarlıq abidələri Masallı tarixinin güzgüsü 1952-ci 

ildən rayonun Hişkədərə kəndində fəaliyyət göstərən tarix-

diyarşünaslıq muzeyidir. Muzeyin palentologiya, etnoqrafiya, 

numizmatika, arxeologiya şöbələrində 19 mindən çox qiymətli 

eksponat toplanmışdır. Rayonun Ərkivan, Hişkədərə, Boradigah, 

Tatyan, Hacıtəpə, Şəhriyar, Xırmandalı, Mahmudavar, Bambaşı, 

Çaxırlı, Ərəb, Qızılağac, Qəriblər, Öncəqala, Köhnə Alvadı 

kəndlərinin yaxınlığında qədim şəhər, qala kurqanı, türbə məqbərə 

yerləri aşkar edilmişdir.Bu ərazilərdən tunc, dəmir, antik və orta 

əsrlər dövrünə aid xeyli miqdarda maddi-mədəniyyət nümunələri 

toplanmışdır. Bütün bunlar Masallı (Hişkədərə) Tarix-

Diyarşünaslıq muzeyində mühafizə olunur. Muzeyin yaradıcısı 

mərhum əməkdar müəllim Rəhim Tağıyev olmuşdur. 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 XIV 

əsrə aid Hişkədərə kəndində Nəzirə Xanım türbəsi; III – IX əsrlərə 

aid Mahmudavar kəndində türk yaşayış yeri arxeoloji abidə; IX – X 

əsrlərə aid "Ərkivan qalası"; Orta əsrlərə aid Qarğalıq ərazisində 

Şəhriyar yaşayış yeri; XIX əsrə aid Masallı şəhər Cümə məscidi; 
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XIX əsrə aid Boradigah məscidi; XIX əsrə aid Qızılavar məscidi; 

XIX əsrə aid Masallı şəhərində hamam; XIX əsrə aid Güllütəpə 

kəndində Əmir türbəsi; XIX əsrə aid Ərkivan kəndində Mehti 

bulağı; XIX əsrə aid Sığdaş kəndində Mirsəli ocağı; XVI əsrə aid 

Mahmudavar kəndində Baba Seyidağa türbəsi; XIX əsrə aid Şıxlar, 

Qodman, Mahmudavar, Yeddioymaq və Hüseynhacılı kəndlərində 

dağ-qoç fiquru; Tunc dövrünə aid Hişkədərə kəndində Qaraxantəpə, 

Qoşatəpə, Allahqulutəpə və Mirzətəpə kurqanları; Tunc və Dəmir 

dövrlərinə aid Təzə Alvadı kəndində Məmmədtəpə, İstiottəpə, 

Alıtəpə kurqanları; XXI əsrə dair Ərkivan kəndində Mir Seyid 

Sadiq Ağa məqbərəsi; Hişkədərə kəndində iyirmi minə yaxın 

eksponatı olan Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi; Orta əsrlərə dair 

Ninalov kəndində Səhhət qalası; XX əsrə dair Ərkivan kəndində 

Şəhsəfi bulağı.  

. 
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I MASALLI RAYONU 

 
Masallı-1930-cıu ildə yaradılıb.  

 

 Şəhərin 

gerbi 
 

39°1′6″N 48°40′1″EKoordinatlar: 39°1′6″N 48°40′1″E 

Ölkə 
Status 
Daxildir 

 Azərbaycan 
Rayon 
Lənkəran iqtisadi rayonu 

Tərkibinə daxildir 
Yaradılıb 
Rayon əhalisi  
 
Şəhər əhalisi 
Əhali sıxlığı  

108 
1960 
211 951 (2014) [1] 
 
14. 746 nəfər (1989)  
 158 nəfər / kv km 

Sahəsi 721 km² 

Nəqliyyat kodu  

Telefon kodu: 994 25 
Poçt indeksi:  
Hündürlüyü 
[Masallı rayon İH rəsmi veb 
saytıhttp://masallilar. com  

 
AZ 4400 

  

 
 

 

 

Masallı — 

şəhər,  Azərbaycan 

Respublikasının M

asallı 

rayonunun inzibati 

mərkə-zi. 1960-cı 

ildə rayon tabeli 

şəhər sta-tusu 

almışdır.  

(Bax:ПрезидиумВ

ерховно-го 

Совета Азер-

байджанского 

ССР.Азербайджа

нская ССР,  

Админис-

тративно-тер-

риториальное 

деление на 1 

января 1961-го 

года".  

Азербайдж

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Masall%C4%B1&params=39_1_6_N_48_40_1_E_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Masall%C4%B1&params=39_1_6_N_48_40_1_E_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Masall%C4%B1&params=39_1_6_N_48_40_1_E_
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/1989
https://az.wikipedia.org/wiki/Kvadrat_kilometr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masalli_rayon.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masalligerb.png?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Masall%C4%B1_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Masall%C4%B1_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Masall%C4%B1_rayonu
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Etimologiyası. 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 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 

https://az.wikipedia.org/wiki/Abbasqulu_a%C4%9Fa_Bak%C4%B1xanov
https://az.wikipedia.org/wiki/Abbasqulu_a%C4%9Fa_Bak%C4%B1xanov
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCl%C3%BCstani-%C4%B0r%C9%99m
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirz%C9%99_Seyid%C9%99li_Kaz%C4%B1mb%C9%99y&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirz%C9%99_Seyid%C9%99li_Kaz%C4%B1mb%C9%99y&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirz%C9%99_%C6%8Fhm%C9%99d_Mirz%C9%99_Xudaverdi&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C9%99yah%C9%99tnam%C9%99&action=edit&redlink=1
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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. Masallı antik 

dövrdə Midiya, Midiya - Atropatena, sonralar Qafqaz Albaniya-

sının Kaspiana vilayətinin, XVI-XVIII əsrin ortalarına 

qədər Səfəvilər dövlətinin, XVIII əsrin ortalarından Talış xanlığının 

tərkibində olmuşdur. XIX əsrin Cəlilabad rayonlarının ərazisi Talış 

qəzası adlanırdı. 08 avqust 1930-ortalarında Astara, Lənkəran, 

Lerik, Masallı, Yardımlı və 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 

https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1_D%C3%B6vl%C9%99t_Universiteti
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://az.wikipedia.org/wiki/Midiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Atropatena
https://az.wikipedia.org/wiki/Qafqaz_Albaniyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Qafqaz_Albaniyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Kaspiana
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99f%C9%99vil%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Tal%C4%B1%C5%9F_xanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Tal%C4%B1%C5%9F_q%C9%99zas%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Tal%C4%B1%C5%9F_q%C9%99zas%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/1930
https://az.wikipedia.org/wiki/1274
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeyx_S%C9%99fi%C9%99ddin
https://az.wikipedia.org/wiki/1501
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eah_%C4%B0smay%C4%B1l_X%C9%99tai
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eah_%C4%B0smay%C4%B1l_X%C9%99tai
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Frkivan
https://az.wikipedia.org/wiki/N%C9%99riman_N%C9%99rimanov
https://az.wikipedia.org/wiki/1922
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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 biridətəxminən 7 əsr yaşı olan 

Ninəlov kəndidir. Lakin digər tarixçilər bildirirlər ki, Masallı əhalisi 

İran respublikasının masal və ya Masule ərazisindən gəldiyinə görə 

bu ad da elə o gəldiklərin vilayətin adıdır.(Bax:Əli Əbdoli. Tarix-e Taleş. 

Tehran., 1389 h. səh. 125)  

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, Şıxlar, Ərəb, Musaküçə, İsgəndərli, Sığdaş, Ninəlov, 

Kolatan, Alışanlı, Zuvandlı, Hişqədərə, Kubin, Mahmudavar, 

Rudəkənar, Xıl, Çaxırlı, Sığıncaq, Köçəkli, Əhmədli, Sərçuvar, 

Lürən, Kosakül, Gəyə-çöl, 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. 1.(Bax:"Masallı rayonunun 

inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 5 mart 

2013-cü il tarixli Qanunu" (az). president. az. 15 mart 2013, 21:40. İstifadə tarixi: 2014-05-06. -3)  

Ərazisi. 5 mart 2013-cü ildə Ərkivan qəsəbə inzibati ərazi dairəsi 

tərkibindəki Ərkivan qəsəbəsinin ərazisindən 245, 72 ha (bundan 

https://az.wikipedia.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
http://www.president.az/articles/7627
http://www.president.az/articles/7627
http://www.president.az/articles/7627
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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 edənərazisi 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.  
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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. 

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 yağıntının 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, şümşad kimi növlər var. Əksəriyyəti endemik 

növdür.  

İqlimi. 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.  

https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r_d%C9%99nizi
https://az.wikipedia.org/wiki/Yanarda%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stisu_(Masall%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Masall%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Masall%C4%B1
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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 soyuqdur. Hidrogen-

sulfidlə 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 ya-radılan müalicə-

istirahət zonası 2007-ci ildə sanatoriya statusu qazanıb. Subtropik 

iqlimə malik olduğundan, Masallıya düşən yağıntının miqdarı 

regionun digər yerlərinə görə daha çoxdur. Tez-tez 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 gö-zəlliyini 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 
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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 siyahıya alınması (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 qəsəbədə, qalanları isə (33 

bələdiyyə) kənd yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərir.  

Tarixi oçerk. Masallı ərazisində qədim insanlar 15-20 min il 

bundan əvvəl yaşamışlar. Abbasqulu ağa Bakıxanovun"Gülüstani-

İrəm" (1841) , Mirzə Seyidəli Kazımbəy oğlunun "Cavahirnameyi 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_%C9%99halisinin_siyah%C4%B1yaal%C4%B1nmas%C4%B1_(1999)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_%C9%99halisinin_siyah%C4%B1yaal%C4%B1nmas%C4%B1_(1999)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_%C9%99halisinin_siyah%C4%B1yaal%C4%B1nmas%C4%B1_(2009)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_D%C3%B6vl%C9%99t_Statistika_Komit%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_%C9%99halisinin_siyah%C4%B1yaal%C4%B1nmas%C4%B1_(1999)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_%C9%99halisinin_siyah%C4%B1yaal%C4%B1nmas%C4%B1_(1999)
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_%C9%99halisinin_siyah%C4%B1yaal%C4%B1nmas%C4%B1_(2009)
https://az.wikipedia.org/wiki/Abbasqulu_a%C4%9Fa_Bak%C4%B1xanov
https://az.wikipedia.org/wiki/Abbasqulu_a%C4%9Fa_Bak%C4%B1xanov
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCl%C3%BCstani-%C4%B0r%C9%99m
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirz%C9%99_Seyid%C9%99li_Kaz%C4%B1mb%C9%99y&action=edit&redlink=1
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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 dossenti, 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 

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, 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirz%C9%99_%C6%8Fhm%C9%99d_Mirz%C9%99_Xudaverdi&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirz%C9%99_%C6%8Fhm%C9%99d_Mirz%C9%99_Xudaverdi&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C9%99yah%C9%99tnam%C9%99&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1_D%C3%B6vl%C9%99t_Universiteti
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://az.wikipedia.org/wiki/Midiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Atropatena
https://az.wikipedia.org/wiki/Qafqaz_Albaniyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Qafqaz_Albaniyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Kaspiana
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99f%C9%99vil%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Tal%C4%B1%C5%9F_xanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Tal%C4%B1%C5%9F_q%C9%99zas%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Tal%C4%B1%C5%9F_q%C9%99zas%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/1930
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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. 

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 düşənquşlar və vəhşiheyvanlar 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.          

  

https://az.wikipedia.org/wiki/1274
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeyx_S%C9%99fi%C9%99ddin
https://az.wikipedia.org/wiki/1501
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eah_%C4%B0smay%C4%B1l_X%C9%99tai
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eah_%C4%B0smay%C4%B1l_X%C9%99tai
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Frkivan
https://az.wikipedia.org/wiki/N%C9%99riman_N%C9%99rimanov
https://az.wikipedia.org/wiki/1922
https://az.wikipedia.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C4%B1z%C4%B1la%C4%9Fac_D%C3%B6vl%C9%99t_T%C9%99bi%C9%99t_Qoru%C4%9Fu
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1_kitab
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1_kitab
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Masallı abidələrinin sxem cədvəli 

Abidənin 

adı 

İnver-

tar № 

Sistem 

kodu 

Abidənin tipi Ucaldıl-

ma tarixi 

Ünvan 

Məscid 313 AJA 

000332 

Ölkə əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Qızılağac kəndi 

Nəzəri 

xanım 

türbəsi 

314 AJA 

000333 

Ölkə əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIV əsr Hışqədərə kəndi 

Kurqan 

üzərində 

qaəbiristanlı

q 

315 AJA 

001550 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc döv-

rü və son 

orta əsrlər 

Masallı şəhəri 

Kurqan 

üzərində 

qaəbiristanlı

q 

1528 AJA 

001550 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc döv-

rü və son 

orta əsrlər 

Masallı şəhəri 

Xudayartəpə 

kurqanı 

1529 AJA 

001551 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Masallı-Bakı yolunun 

üstü-ndə 

Hacıağa 

təpəsi 

kurqanı 

1530 AJA 

001552 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Bakı-Astara yolunun 

sağ tərəfi 

Mirzal təpə 

kurqanı 

1531 AJA 

001553 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Hışqədərə kən-dindən 

şərqdə 

“Axuni hi “ 

Axundun 

bağı 

 kurqanı 

1532 AJA 

001554 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Hışqədər kən-dindən 

şimal-şərqdə 

Allahqulu 

təpəsi 

kurqanı 

1533 AJA 

001555 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Hışqədərə kən-dindən 

cənubda 

Xudabaxış 

yurdu 

nekropolu 

1534 AJA 

001556 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

İlk tunc 

dövrü 

Hışqədərə kəndi 

Barzətəpə 

kurqanı 

1535 AJA 

001557 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

İlk tunc 

dövrü 

Hışqədərə kəndi 

Nekropol 1536 AJA 

001558 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Son tunc-

ilk dəmir 

dövrü 

Hışqədərə kəndi 

Qoşatəpə 

kurqanları 

1537 AJA 

001559 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Hışqədərə kəndi 
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Qaraxantəpə 

kurqanları 

 (4 ədəd)  

1538 AJA 

001560 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Hışqədərə kəndi 

Gavurtəpə 

kurqanı 

1539 AJA 

001561 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Hışqədərə kəndi 

Axund təndil 

kurqanı 

1540 AJA00

1562 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Ştıroba kəndi 

Müzətəpə 

(Arı təpəsi)  

1541 AJA 

001563 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

I Yeddioymaq kəndi 

Mehditəpə 

kurqanı 

1542 AJA 

001564 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

I Yeddioymaq kəndi 

Nekropol 1543 AJA 

001565 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc və 

ilk dəmir 

dövrü 

Mahmudavar kəndi 

Mahmudava

r yaşayış 

yeri 

1544 AJA 

001566 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

XII-XVII 

əsrlər 

Mahmudavar kəndi 

Türk yeri 

yaşayış yeri 

1545 AJA 

001567 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

III-IX 

əsrlər 

Mahmudavar kəndi 

Seyid təpə 

kur-qanı 

1546 AJA00

1568 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Təzə Alvadı 

kəndindən şimal-

şərqdə 

Alı təpə 

kurqanı 

1547 AJA 

001569 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Təzə Alvadı 

kəndindən şimal-

qərbdə 

Kurqan 1548 AJA 

001570 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Dəmir 

dövrü 

Təzə Alvadı 

kəndindən şimalda, 

poçt yo-lunun yaxınlı-

ğında 

Məmməd 

təpə kurqanı 

1549 AJA00

1571 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Dəmir 

dövrü 

Təzə Alvadı kəndinin 

şimal tərəfində 

İstiot təpə 

kurqanı 

1550 AJA 

001572 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Dəmir 

dövrü 

Təzə Alvadı kəndi 

Sədtəpə 

kurqanları 

1552 AJA00

1574 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Təzə Alvadı kəndi 
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Kolatlar 

yaşayış yeri 

1553 AJA 

001575 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

XII-XIII 

əsrlər 

Təzə Alvadı kəndi 

Kürələr 

yaşayış yeri 

1554 AJA 

001576 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

III-XIII 

əsrlər 

Təzə Alvadı kəndi 

Alvadı küp 

qə-birləri 

nekropolu 

1555 AJA 

001577 

Ölkə 

əhəmiyyətli 

arxeoloji 

abidə 

Antik dövr Alvadı kəndi 

Kurqan 1556 AJA 

001578 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Dəmir 

dövrü 

Köhnə Alvadı kəndi 

Kurqan 1557 AJA 

001579 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Köhnə Alvadı kəndi 

Siyobqil 

kurqanı 

1558 AJA 

001580 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Türkoba kəndi 

Vılə bütə 

(Gül butası)  

1559 AJA 

001581 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Təklə kəndi 

Morə bütə 

(İlan butası)  

1560 AJA 

001582 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Xıl kəndindən cənub-

şərqdə 

Güllük 

yaşayış yeri 

1561 AJA 

001538 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

X-XII 

əsrlər 

Xıl kəndi 

Kurqan 1562 AJA00

1584 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Çaxırlı kəndi 

Böyük təpə 

kurqanı 

1563 AJA 

001585 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Ərkivan kəndi,  

İsiobə məhəl-ləsi 

Xaniş təpəsi 1564 AJA 

001586 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Ərkivan kəndi 

Balaca təpə 

kurqanı 

1565 AJA 

001587 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Ərkivan kəndi 

Qaratikantəp

ə kurqanı 

1566 AJA 

001588 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Dəmir 

dövrü 

Ərkivan kəndin-dən 5 

km. aralı,Yardımlı .Y 

Yekətəpə 

kurqanı 

1567 AJA 

001589 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü  

Ərkivan kəndin-dən 3 

km. qərbdə 

Poəpüştə 1568 AJA Ölkə əhəmiy- Tunc Ərkivan kəndin-dən 3 
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 001590 yətli arxeoloji 

abidə 

dövrü km. qərbdə 

Ramazantəp

ə kurqanı 

1569 AJA 

001590 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Ərkivan kəndi 

İki kurqan  1570 AJA 

001592 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc və 

dəmir 

dövrü 

Banbaşı kəndi 

Mirsadıqbəy 

təpəsi 

1571 AJA 

001593 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc və 

dəmir 

dövrü 

Banbaşı kəndin-dən 

cənub-şərqdə 

İsitəpə 

kurqanı 

1572 AJA 

001594 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Qəriblər kəndin-dən 

qərb tərəfdə 

Kurqanüstü 

qəbiristanlığı 

1573 AJA 

001595 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Qəriblər kəndin-dən 

şimal tərəfdə 

Xaniş təpə 

kurqanı 

1574 AJA00

1596 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Qəriblər kəndin-dən 

1km. şərqdə 

Qəriblər 

kurqanı (5 

ədəd)  

1575 AJA 

001597 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Qəriblər kəndi 

Mayakeş 

kurqanı 

1576 AJA 

001598 

Ölkə 

əhəmiyyətli 

arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Kubin kəndindən 

cənubda 

Kurqan 1577 AJA 

001599 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Əhmədli-Göytəpə 

yolunda 

Xəzitəpə 

kurqanı 

1578 AJA00

1600 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Dəmir 

dövrü 

Qızılağac kəndi 

Qızılağac 

yaşayış yeri 

1579 AJA 

001601 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

X-XII 

əsrlər 

Qızılağac kəndi 

Kolatan 

kurqanları 

 (5 ədəd)  

1580 AJA 

001602 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Masallı-Boradi-gah 

yolunda 

Ağabalatəpə 

kurqanı 

1581 AJA 

001603 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Boradigah kən-dindən 

qərbdə 

Mehditəpə 

kurqanı 

1582 AJA 

001604 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Boradigah kən-dindən 

şimal-qərbdə 
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Əmirtıbə 

(Əmirtürbə)  

1585 AJA 

001605 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

XIII-XIV 

əsr 

Əmirtürbə kəndi 

Qaravəlitəpə 

kurqanları 

1586 AJA00

1606 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Meşəkənar kəndi 

Köhnəqışlaq 

nekro-polu, 

torpaq 

qəbirləri 

1587 AJA 

001607 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

II-IV 

əsrlər 

Köhnəıqışlaq kəndi 

Cəm-cəm 

şəhər yeri 

1588 AJA 

001608 

Ölkə 

əhəmiyyətli 

arxeoloji 

abidə 

XIV-XV 

əsrlər 

Bnbaşı kəndi 

Məxitəpə 

kurqanı 

1589 AJA 

001609 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

E. ə. II-I 

minilliklər 

Şərəfə kəndi 

Museyibtəpə 

yaşayış yeri 

1590 AJA 

001610 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

VIII-XIV 

əsrlər 

Rudəkənar kəndi 

Sarıqaya 

torpaq 

qəbirləri 

nekropolu 

1591 AJA 

001611 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Antik dövr Tatyanoba kəndi 

Tatyanoba 

yaşayış yeri 

1592 AJA 

001612 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

XII-XII 

əsrlər 

Tatyanoba kəndi 

I 

Uzunqoruğu 

nekropolu 

1593 AJA 

001613 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

E. ə. II 

min-illiyin 

Sonu-I 

minilliyin 

əvvəli 

Tatyanoba kəndi 

II 

Uzunqoruğu 

nekropolu 

1594 AJA 

001614 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Antik dövr Tatyanoba kəndi 

Hiyakoba 

kurqanları 

1595 AJA 

001615 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Tatyanoba-Yolocaq 

kənd-lərinin arası 

Alaşar 

yaşayış yeri 

1596 AJA00

1616 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

X-XV 

əsrlər 

Tatyanoba kəndi 

Şəhriyar 

şəhər yeri 

1597 AJA 

001617 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

X-XII 

əsrlər 

Şəhriyar kəndi 

Eminli küp 

qəbirləri 

nekropolu 

1598 AJA 

001618 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

II-III 

əsrlər 

Eminli kəndi 
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Əməni kıştə 

təpə 

 (Bizi 

öldürən təpə)  

1599 AJA 

001619 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Antik dövr Ərəb kəndi 

Aşağı-Homa 

kurqaqnları  

1600 AJA 

001620 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Son tunc-

ilk dəmir 

dövrü 

Şıxlar kəndi 

Şıxlar 

yaşayış yeri 

1601 AJA 

001621 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

IX-XIII 

əsrlər 

Şıxlar kəndi 

“Dırozə 

zəmin” 

 (Uzun 

torpaq) 

qəbirləri 

nekropolu 

1602 AJA 

001622 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

E. ə. III-I 

əsrlər 

Şıxlar kəndi 

Babək qalası 

və yaşayış 

yeri 

1603 AJA 

001623 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

X-XIII 

əsrlər 

Alaşar kəndi 

Butatəpə 

kurqanları 

1604 AJA 

001624 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Lürən kəndi 

Qədirli küp 

qəbir 

nekropolu 

1605 AJA 

001625 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Antik dövr Qədirli kəndi 

Qocabəytəpə 

kurqanı 

1606 AJA 

001626 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Qızılavar kəndi 

Qızılavar 

kurqanları 

1607 AJA 

001627 

Ölkə 

əhəmiyyətli 

arxeoloji 

abidə 

Tunc 

dövrü 

Qızılavar kəndi 

Dəmbəlov 

(dəm almış 

su) daş qutu 

nekropolu 

1608 AJA 

001628 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

E. ə. VI 

əsr 

Dəmbəlov kəndi 

Kənd yeri 

yaşayış yeri 

1609 AJA 

001629 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Son tunc-

ilk dəmir 

dövrü 

 

Güllütəpə kəndi 

İsgəndərtəpə 

torpaq 

qəbirləri 

nekropolu 

1610 AJA 

001630 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

E. ə. III-I 

əsrlər 

Güllütəpə kəndi 

Piyakon 

(Piyəkəran) 

yaşayış yeri 

1611 AJA 

001631 

Ölkə 

əhəmiyyətli 

arxeoloji 

abidə 

XIV-XVI 

əsrlər 

Ninəlov kəndi 
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Çaydilənkəsi 

yaşayış yeri 

1612 AJA 

001632 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

XII-XIV 

əsrlər 

Yeni Zuvand kəndi 

Qala yeri  1613 AJA 

001633 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

X əsr Qəzvinoba kəndi 

Hacı 

Mahmud 

arxı 

1614 AJA 

001634 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

XVI əsr Boradigah kəndi 

Qızılağac 

ocağı 

1615 AJA 

001635 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

XV əsr Qızılağac kəndi 

İmamzadə 

ziyarətgahı 

1616 AJA 

001636 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

XV əsr Boradigah kəndi 

Qərib 

Seyidin 

ocağı 

1617 AJA 

001637 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

XVI əsr Boradigah kəndi 

Seyid qızının 

ocağı 

1618 AJA 

001638 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

XVI əsr Boradigah kəndi 

Mir Heydər 

ağanın ocağı 

1619 AJA 

001639 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

 Banbaşı kəndi 

Mir Tağı 

ocağı 

1620 AJA 

001640 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

 Bədəlan kəndi 

Pir Seyid 

ocağı 

1621 AJA 

001641 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

 Qızılavar kəndi 

Pə ğədim 

 (Qədim ata) 

ocağı 

1622 AJA 

001642 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Orta əsrlər Mahmudavar kəndi 

Mir Abdulla 

ocağı 

1623 AJA 

001643 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Orta əsrlər Şatıroba kəndi 

Seyid 

Nəbiəddin 

ocağı 

1624 AJA 

001644 

Ölkə əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

XVIII 

əsrlər 

Çaxırlı kəndi 

Hamam  4845 AJA 

004647 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Masallı şəhəri 

Bulaq  4846 AJA 

004648 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Hişqədərə kəndi 

Hacı 

Mirağanın 

yaşayış evi 

4847 AJA 

004649 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

XIX əsr Boradigah kəndi 
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abidəsi 

“Zeyni” 

yaşayış yeri 

4848 AJA 

004649 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Boradigah kəndi 

Ləm 4849 AJA 

004650 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Sıdaşd kndi 

Əmir türbəsi 4850 AJA 

004651 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

XIX əsr Güllü təpə kəndi 

Bulaq 4851 AJA 

004653 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Qasımlı kəndi 

Orta məktəb 

binası 

4852 AJA 

004654 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Qızılağac kəndi 

Rus orta 

məktəbinin 

binası 

 

4853 AJA 

004655 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Qızılağac kəndi 

Bulaq  4854 AJA 

00456 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Yeddi oymaq kəndi 

Baba Əmir 

tüebəsi 

4855 AJA 

004657 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Güllü təpə və Alvadı 

kəndləri arasıında 

Ərkivan 

qalası 

4856 AJA 

004658 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

IX-X 

əsrlər 

Ərkivan kəndi 

Xan bulağı 4857 AJA 

004659 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

XIX əsr Ərkivan kəndi 

Əkbər bulağı 4858 AJA 

004660 

Yerli əhəmiy-

yətli mema-

rlıq abidəsi 

XIX əsr Ərkivan kəndi 

Mehdi 

bulağı 

4859 AJA 

004661 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Ərkivan kəndi 

Səadət 

bulağı 

4860 AJA 

004662 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Ərkivan kəndi 

Ramazan 

bulağı 

4861 AJA 

004663 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Ərkivan kəndi 
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Ğələküjə 

 (Qalakücə) 

bulağı 

4862 AJA 

004664 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Ərkivan kəndi 

Masallı 

məscidi 

4863 AJA 

004665 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

XIX əsr Masallı şəhəri 

Davda 

məscidi 

4864 AJA 

004666 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Masallı şəhəri 

Digah 

məscidi 

4865 AJA 

004667 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Masallı şəhəri 

Seybətin 

məscidi 

4866 AJA 

004668 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Masallı şəhəri 

Hamam 4867 AJA00

4669 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Masallı şəhəri 

Hamam 4868 AJA 

004679 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Boradigah kəndi 

Hamam  4669 AJA 

004680 

Yerli əhəmiy-

yətli memarl-

ıq abidəsi 

XIX əsr Boradigah kəndi 

Məscid 4870 AJA 

004672 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

1853-1854 

-cü illər 

Boradigah kəndi 

Məscid 4871 AJA 

004673 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Banbaşı kəndi 

Mirbaba 

dəyirmanı 

4872 AJA 

004674 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

XIX əsr Banbaşı kəndi 

Kanqlı qalası 4873 AJA 

004675 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XII əsr Bədəlan kəndi 

Məscid 4874 AJA00

4676 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Bədəlan kəndi 

Səhhət qalası 4875 AJA 

004677 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

Orta əsrlər Ninəlov kəndi-nin 

qərb tərəfində 

Məscid  4876 AJA 

004688 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Sığdaşd kəndi 
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Mürsəlli 

ocağı türbəsi 

4877 AJA 

004679 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Sığdaşd kəndi 

Məscid 4878 AJA00

4680 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Xanəliyon kəndi 

Şəhriyar 

qalaı 

4879 AJA 

004681 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

Orta əsrlər Şəhriyar kəndi 

Məscid 4880 AJA 

004682 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Qədirli kəndi 

Məscid 4881 AJA 

004683 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Qarğalıq kəndi 

Hamam 4882 AJA 

004684 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Qarğalıq kəndi 

Qız qalası 4883 AJA 

004685 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Qəriblər kəndi 

Məscid 4884 AJA 

004686 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Qəriblər kəndi 

Pirzəba 

türbəsi 

4885 AJA 

004687 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

Orta əsrlər  Şıxlar kəndi 

Məscid 4886 AJA 

004688 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Şıxlar kəndi 

Məscid 4887 AJA 

004689 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Dəmirçi kəndi 

Məscid 4888 AJA 

004690 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

XIX əsr Çayqıraq kəndi 

Məscid 4889 AJA 

004691 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Böyük Kolatan kəndi 

Məscid 4890 AJA 

004692 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Qodman kəndi 

Məscid  4891 AJA 

004693 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Qızılavar kəndi 
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Məscid 4892 AJA 

004694 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Ərkivan kəndi 

Məscid 4893 AJA00

4695 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Yeddioymaq kəndi 

Məscid 4894 AJA 

004696 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Qasımlı kəndi 

Məscid  4895 AJA 

004697 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Təzəkənd kəndi 

Oncəkələ 

qalası 

4896 AJA 

004698 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Oncəkələ kəndi 

Məscid 4897 AJA 

004699 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Oncəkələ kəndi 

Məscid 4898 AJA 

004700 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Hüseyn Hacılı kəndi 

Məscid 4899 AJA 

004701 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

XIX əsr Tatyanoba 

Kəndi 

Türk yeri 4900 AJA00

4702 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

XI əsr Mahmudavar kəndi 

Mahmud 

qalası 

4901 AJA 

004703 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

Orta əsrlər  Mahmudavar kəndi 

Məscid  4902 AJA 

004704 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Mahmudavar kəndi 

 

Hamam  4903 AJA 

004705 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Mahmudavar kəndi 

Bobo (Baba) 

Seyidağa 

türbəsi 

4904 AJA00

4706 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XVI əsr Mahmudavar kəndi 

Bobo (Baba) 

Səməd 

türbəsi 

4905 AJA 

004707 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

Orta əsrlər Rudəkənar kəndi 

Babək qalası 4906 AJA Yerli əhəmiy- IX əsr Yolağacı kəndi-nin 
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004708 yətli memar-

lıq abidəsi 

şimalında 

Məscid 4907 AJA 

004709 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Rudəkənar kəndi 

Məscid  4908 AJA 

004710 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

XIX əsr Musaküjə kəndi 

Məscid 4909 AJA 

004711 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

XIX əsr Göyəçöl kəndi 

Məscid 4910 AJA 

004712 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Lürən kəndi 

Məscid 4911 AJA 

004713 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Əhmədli kəndi 

Molla qalası 4912 AJA 

004714 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

VI-XVII 

əsrlər 

Köhnə Alvadı kəndi 

Məscid 4913 AJA00

4775 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Təzə Alvadı kəndi 

Məscid 4914 AJA00

4716 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Türkoba kəndi 

Qala yeri 4915 AJA 

004717 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

X əsr Qəzvinoba kəndi 

Məscid 4916 AJA 

004718 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

X əsr Qəzvinoba kəndi 

Qərib 

Seyidin 

türbəsi 

4917 AJA 

004719 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Qəzvinoba kəndi 

Məscid 4918 AJA 

004720 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

XIX əsr Ştıroba kəndi 

Məscid 4919 AJA 

004721 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Təklə kəndi 

Məscid 4920 AJA 

004722 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

XIX əsr Xıl kəndi 
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Məscid 4921 AJ0047

23 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Sirəbil kəndi 

Məscid 4922 AJA 

004724 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Sərçuvar kəndi 

Məscid 4923 AJA 

004725 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Hacıtəpə kəndi 

Məscid 4924 AJA 

004726 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Ərəb kəndi 

Məscid 4925 AJA 

004727 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Xırmandalı kəndi 

Məscid 4926 AJA 

004728 

Yerli 

əhəmiyyətli 

memarlıq 

abidəsi 

XIX əsr Həsənli kəndi 

Məscid 4927 AJA 

004729 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

 

XIX əsr Hışqədərə kəndi 

Çaxırlı 

qalası 

4928 AJA 

004730 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

Orta əsrlər Çaxırlı kəndi 

Məscid 4929 AJA 

004731 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Çaxırlı kəndi 

Məscid 4930 AJA 

004732 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr  Kəlbəhüseynli kəindi 

Məscid 4931 AJA 

004733 

Yerli əhəmiy-

yətli memarl-

ıq abidəsi 

XIX əsr Bala Töklə kəndi 

Məscid 4932 AJA 

004734 

Yerli əhəmiy-

yətli memar-

lıq abidəsi 

XIX əsr Şərəfə kəndi 

Məscid 4933 AJA 

004735 

Yerli əhəmiy-

yətli  

Memar-lıq 

abidəsi 

XIX əsr Məmmədoba kəndi 
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Böyük Vətən 

mü-haribə-

sində həlak 

olmuş həm-

vətənlərimizi

n xatirə 

abidəsi 

5675 AJA 

005477 

Yerli əhəmiy-

yətli Bağ-

park, monu-

mental və 

xatirə 

abidələri 

 Masallı şəhəri 

Əli 

Məhəmməd 

şah 

qəbiristanlığı  

5960 AJA 

005762 

Yerli əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidəsi 

Orta əsrlər Hışqədərə kəndi 

Syiba 

qəbiristanlığı  

5961 AJA 

005763 

Yerli əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidəsi 

Orta əsrlər Şatıroba kəndi 

Hacıtəpə 

qalası 

5962 AJA 

005764 

Yerli əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Orta əsrlər Həsənli kəndi 

Mahmudava

r 

qəbiristanlığı 

5963 AJA 

005765 

Yerli əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Orta əsrlər Mahmudavar kəndi 

Zaqon 

kurqanı 

5964 AJA 

005766 

Yerli əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Orta əsrlər Mahmudavar kəndinin 

şimalında 

Baba 

Seyidağa 

qəbiristanlığı 

5965 AJA 

005767 

Yerli əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Orta əsrlər Mahmudavar kəndi 

Hacıtəpə 

yaşayış yeri 

5966 AJA 

005768 

Yerli əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Orta əsrlər Xırmandalı kəndi 

Çaxırlı 

qalası 

5967 AJA 

005769 

Yerli əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Orta əsrlər Çaxırlı kəndin-dən 

qərbdə  

Köhnə 

qəbiristanlıq 

5968 AJA 

005770 

Yerli əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Orta əsrlər Ərkivan kəndi 

Şəhriyar 

yaşayış yeri 

5969 AJA 

005771 

Yerli əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

Orta əsrlər Qarğalıq kəndi 

Heyvanlıq 

yaşayış yeri 

5970 AJA 

005772 

Yerli əhəmiy-

yətli arxeoloji 

abidə 

XIV-XVII 

əsrlər 

Böyük Kolatan kəndi 

Sarıqaya 

yaşayış yeri 

5971    Tatyanoba kəndi 
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Daş qoç 

fiquru 

6260 AJA 

006062 

Yerli əhəmiy-

yətli Xalq 

daş-heykəltə-

raşlıq abidəsi 

XIX əsr Şıxlar vkəndi 

Daş qoç 

fiquru 

6261 AJA 

006063 

Yerli əhəmiy-

yətli Xalq 

daş-heykəltə-

raşlıq abidəsi 

 

XIX əsr Qodman kəndi 

Daş qoç 

fiquru 

6262 AJA 

006064 

Yerli əhəmiy-

yətli Xalq 

daş-heykəltə-

raşlıq abidəsi 

XIX əsr Qodman kəndi 

Daş qoç 

fiquru 

6263 AJA 

006065 

Yerli əhəmiy-

yətli Xalq 

daş-heykəltə-

raşlıq abidəsi 

XIX əsr Yeddioymaq və 

Hüseynhacılı 

kəndlərinin arası 

Daş qoç 

fiquru 

6264 AJA00

6066 

Yerli əhəmiy-

yətli Xalq 

daş-heykəltə-

raşlıq abidəsi 

XIX əsr Qızılavar kəndi 

4647. Daş 

qoç fiquru 

6265 AJA0 

06067 

Yerli əhəmiy-

yətli Xalq 

daş-heykəltə-

raşlıq abidəsi 

XIX əsr Mahmudavar kənd 

qəbiris-tanlığı 

Daş qoç 

fiquru 

6266 AJA 

006068 

Yerli əhəmiy-

yətli Xalq 

daş-heykəltə-

raşlıq abidəsi 

XIX əsr Ərkivan kəndi,  

orta məhəlləsi 

Daş qoç 

fiquru 

6267 AJA 

006069 

Yerli əhəmiy-

yətli Xalq 

daş-heykəltə-

raşlıq abidəsi 

XIX əsr Bədəlan kəndi 

Daş qoç 

fiquru 

6268 AJA 

006070 

Yerli əhəmiy-

yətli Xalq 

daş-heykəltə-

raşlıq abidəsi 

XIX əsr Bədəlan kəndi 

Kurqan 

üzərində 

qəbiristanlıq 

15 AJA 

006071 

Yerli əhəmiy-

yətli Xalq 

daş-heykəltə-

raşlıq abidəsi 

Tunc döv-

rü və son 

orta əsrlər 

Masallı şəhəri 
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1. Yaşayış yerləri (16 ədəd) 

1.Alaşar yaşayış yeri(Tatyanoba kəndi). Alaşar yaşayış yeri ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Alaşar Masallı rayonunun 

Tatyanoba kəndi ərazisində yerləşir. Abidənin yaşayış yerinin tarixi 

X-XV əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1596, sistem 

kodu isə AJA001616-dır.  

2.Çayə dilənkə(Yeni Züvand kəndi)  yaşayış yeri. Çaydilənkə 

yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı 

rayonunun Yeni Zuvand kəndi ərazisində yerləşir. Yaşayış yerinin 

tarixi XII-XIV əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1612, 

sistem kodu isə AJA001632-dir.  

3.Güllük yaşayış yeri(Xıl kəndi). Güllük yaşayış yeri ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Xıl kəndindi 

ərazisində yerləşir. Yaşayış yerinin tarixi X-XII əsrlərə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 1561, sistem kodu isə AJA001583-dür. 

 4.Hacıtəpə yaşayış yeri(Xırmandalı kəndi). Hacıtəpə  yaşayış yeri 

ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun 

Xırmandalı kəndi ərazisində yerləşir. Yaşayış yerinin tarixi Orta 

əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 5966, sistem kodu 

isə AJA005768-dir.  

5.Heyvanlıq yaşayış yeri (Böyük Kolatan kəndi). Heyvanlıq yaşayış 

yeri yerli əhəmiyyətli Arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun 

Böyük Kolatan kəndi ərazisində yerləşir. Yaşayış yerinin tarixi Orta 

əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 5970, sistem kodu 

isə AJA005772-dir.  
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6.Külətonyaşayış yeri(Təzə Alvadı kəndi). Kolatlar yaşayış yeri 

ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Təzə 

Alvadı kəndindi ərazisində yerləşir. Yaşayış yerinin tarixi XII-XIII 

əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1553, sistem kodu 

isə AJA001575-dir.  

7.Küronyaşayış yeri (Təzə Alvadı kəndi). Kürlər yaşayış yeri ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Təzə Alvadı 

kəndindi ərazisində yerləşir. Yaşayış yerinin tarixi III-XIII əsrlərə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1554, sistem kodu isə 

AJA001576-dır.  

8.Qızılağac yaşayış yeri. Qızılağac yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Qızılağac  kəndi ərazisində 

yerləşir. Yaşayış yerinin tarixi X-XIII əsrlərə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 1579, sistem kodu isə AJA001601-dir.  

9.Mahmudavar yaşayış yeri. Mahmudavar yaşayış yeri ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Mahmudavar 

kəndi ərazisində yerləşir. Yaşayış yerinin tarixi XII-XVII əsrlərə  

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1544, sistem kodu isə 

AJA001566-dır.  

10.Museyivtəpə yaşayış yeri(Rudəkənar kəndi). Museyibtəpə 

yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı 

rayonunun Rudəkənar kəndi ərazisində yerləşir. Yaşayış yerinin 

tarixi VIII-XIV əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 

1590, sistem kodu isə AJA001610-dur.  
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11.Piyakon yaşayış yeri(Ninəlov kəndi). Piyakon yaşayış yeri ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Ninəlov kəndi 

ərazisində yerləşir. Yaşayış yerinin tarixi XIV-XVI əsrlərə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 1611, sistem kodu isə AJA001631-

dir.  

12.Sarıqaya yaşayış yeri(Tatyanoba kəndi). Sarıqaya yaşayış yeri 

yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun 

Tatyanoba kəndi ərazisində yerləşir. Yaşayış yerinin tarixi XIV-

XVI əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 5971, sistem 

kodu isə AJA005773-dir.  

13.Şıxlar yaşayış yeri. Şıxlar yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Şıxlar kəndi ərazisində 

yerləşir. Yaşayış yerinin tarixi IX-XII əsrlərə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 1601, sistem kodu isə AJA001621-dir.  

14.Şəhriyar yaşayış yeri (Qarabağlıq kəndi) . Şəhriyar yaşayış yeri 

yerli əhəmiyyətli Arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun 

Qarabağlıq kəndi ərazisində yerləşir. Yaşayış yerinin tarixi Orta 

əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 5969, sistem kodu 

isə AJA005771-dir.  

15.Türk yeri yaşayış yeri (Mahmudavar kəndi). Türk yeri yaşayış 

yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun 

Mahmudavar kəndi  ərazisində yerləşir. Yaşayış yerinin tarixi III-

IX əsrlərə  təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1545, sistem 

kodu isə AJA001567-dir.  
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16.Türk yeri (Mahmudavar kəndi). Türk yeri yayayış yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidədir və Masallı rayonunun Mahmudavar 

kəndi ərazisində yerləşir. Bu yerin tarixi XI əsrə  təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 4900, sistem kodu isə AJA004702-dir.  

             2.Kənd yaşayış yerləri (1 ədəd)  

1.Kənd yeriyaşayış yeri(Güllütəpə). Bu kənd yeri  yaşayış yeri ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Güllütəpə 

kəndi ərazisində yerləşir. Kənd yeri yaşayış yerinin tarixi Son tunc 

– ilk dəmir dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1609, 

sistem kodu isə AJA001629-dur.  

            

3.Qala və qala qalıqları (14 ədəd) 

1.Babək qalası və yaşayış yeri (Alaşar kəndi). Babək qalası və 

yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı 

rayonunun Alaşar  kəndi ərazisində yerləşir. Yaşayış yerinin tarixi 

X-XIII əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1623, sistem 

kodu isə AJA001623-dür.  

2.Babək qalaısı (Yolağacı kəndi). Babək qalası yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Yolağacı kəndinin 

şimalında yerləşir. Qalanın  tarixi IX əsrə  təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 4906, sistem kodu isə AJA004708-dir.  

3.Çaxırlı qalaısı (Çaxırlı kəndi). Çaxırlı qalası yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Çaxırlı kəndindən 
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qərbdə yerləşir Qalanın  tarixi Orta  əsrlərə  təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 5967, sistem kodu isə AJA005769-dur.  

4.Ərkivan qalası. Ərkivan qalası yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji 

abidədir. Qalanın tarixi X-XIII əsrlərə təsadüf edir. Ərkivan 

qalasının yerləşdiyi 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. Qalada aşkar edilmiş tunc və 

dəmir dövrünə aid tapıntılar da bunu sübut edir. Ərkivan qalasının 

yerləşdiyi 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. Səyidəli 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 
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kənarında yerləşən bir yaşayış məntəqəsi olması ehtimallarını daha 

da gücləndirir. Xəzərin səviyyəsinin son minilliklərdə 6-7 dəfə 

kəskin şəkildə qalxması, Lənkəran şəhəri özü də daxil olmaqla , bir 

sıra yerlərin su altında qalması 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 

yaxınlığında, istinadgah yerində salınmış kənd deməkdir.2.(Bax:”Kənd 

həyatı” jurnalı. 17-ci sayı, 1977). Buna dayanaraq tyarixçilərin bir qismi 

Ərkivan toponiminin mənasını qalalı, qala yeri “ kimi 

mənalandırırlar. 3. (Bax:Ağamusa Axundpov. ”Torpağımın köksündə tarixin işləri” Bakı, 

1983). O üzdən də tarixçilərə görə “Ərk “ qala, ”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 
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dincəlmiş 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. 

Çünki, bu sözün mənası sözsüz ki, nə farsca , nə də, talışcadır və bu 

sözün əvvəlki variantı “Urq”dur. Çünki, qədim Mesopatomiyada 

qədim qala şəhərlərin 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 fikrimcə 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" (Bax-Akra) , Midiya 
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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 tərəfindən 1722-1732-ci illərdə Ərkivanda 

tikilmişdir”.4.(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 

ƏrkivanRusiya 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 Kotlyarevski 

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 haqqında 
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yazırdı:“Kotlyarevski Muğöana gedib Ərkivan qalasını 

aldı.5.(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.6.(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. 7.(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 düşmüş-dür. 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, 
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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.8.(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 və. s. Bundan 

əlavə 1836-cı ildə Rusiya imperiyasının Sankt Peterburq şəhərində 

nəşr olunmuş Rusiya imperiyasının müsəlman əyalətləri kitabından 

Ərkivan haqqında 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 doluvə vaxtaşrı su altında qalıb bataqlıqa çevrilən hissəyə 

çatanda pisləşir. Bu ərazidə yol iki hissəyə 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 

9.(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 
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Astaraya isə 40 verstdir. Şirvandan İrana gedən yollardan biri də 

Ərkivandan keçir.10.(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 

Cəm-Cəm şəhəri mövcud olmuşdur. Hal-hazırda da bu şəhərin 

mövcudluğunu sübut edən şəhər divarlarının qalıqları 

qalmaqdadır.11.(Bax yenə orda стр. 241) (Bax:Мусульманские провинции Российской 

импперии. стр. 193-195) Abidənin invertar nömrəsi 4856, sistem kodu isə 

AJA004658-dir.  

 

Şəkil. Ərkivan qalasının qalıqları.Şəkil. Tarixçi-arxeoloq Abuzər 

Ələkbərov Ərkivan qalasında. 

5.Çaxırlı qalaısı. Molla qalası yerli əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı rayonunun Çaxırlı kəndinin şimalında 

yerləşir. Qalanın  tarixi Orta  əsrlərə  təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 4928, sistem kodu isə AJA004730-dur.  

6.Hacıtəpə qalaısı(Həsənli kəndi). Hacıtəpə qalası yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Həsənli  kəndi 
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ərazisində yerləşir. Qalanın  tarixi Orta  əsrlərə  təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 5962, sistem kodu isə AJA005764-dür.  

7.Kanqlı qalası (Bədəlan kəndi). Kanqlı qalası  yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Bədəlan  kəndi 

ərazisində yerləşir. Qalanın  tarixi XII əsrə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 4873, sistem kodu isə AJA004675-dir.  

8. Qız qalası (Qəriblər kəndi). Qız qalası  yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Qəriblər kəndi 

ərazisində yerləşir. Qalanın  tarixi XII əsrə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 4896, sistem kodu isə AJA004688-dir.  

9.Mahmud qalaısı (Mahmudavar kəndi). Mahmud qalası yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun 

Mahmudavar kəndi ərazisində yerləşir. Qalanın  tarixi Orta əsrlərə  

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 4901, sistem kodu isə 

AJA004703-dür.  

10.Molla qalaısı (Köhnə Alvadı kəndi). Molla qalası yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Köhnə 

Alvadı kəndinin şimalında yerləşir. Qalanın  tarixi IX əsrə  təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 4912, sistem kodu isə AJA004714-

dür.  

11.Oncə kələ qalası (Qəriblər kəndi ). Oncəkələ qalası  yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Qəriblər 

kəndi ərazisində yerləşir. Qalanın  tarixi XII əsrə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 4896, sistem kodu isə AJA004698-dir.  
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12.Səhhət qalası (Niləlov kəndi). Səhhət qalası yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Ninəlov kəndinin qərb 

tərəfində  yerləşir. Qalanın  tarixi XII əsrə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 4875, sistem kodu isə AJA004677-dir.  

13.Şəhriyar qalası. Şəhriyar qalası  yerli əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı rayonunun Şəhriyar kəndi ərazisində yerləşir. 

Qalanın  tarixi XII əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 

4879, sistem kodu isə AJA004681-dir.  

14.Qala yeri (Qəzvinoba kəndi). Yeri ölkə əhəmiyyətli arxeoloji 

abidədir və Masallı rayonunun Qəzvinoba  kəndi ərazisində 

yerləşir. Qala yerinin tarixi X əsrə  təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 1613, sistem kodu isə AJA001633-dür.  

           5. Qədim qəbiristanlıqlar (7 ədəd)  

1.Kurqan üzərində qəbiristanlıq. Bu kurqan üzərində qəbiristanlıq 

ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı şəhəri ərazisində 

yerləşir. Qəbiristanlığın tarixi Tunc dövrü və son orta əsrlərə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1528, sistem kodu isə 

AJA001550-dir.  

2.Kurqanüstü qəbiristanlıq(Qəriblər kəndi). Bu kurqanüstü  

qəbiristanlıq ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonu 

Qəriblər kəndindən şimalda yerləşir. Qəbiristanlığın tarixi Tunc 

dövrü və son orta əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 

1573, sistem kodu isə AJA001595-dir.  

3.Əli Məmmədşah qəbiristanlığı(Hışqədərə kənd). Bu qəbiristanlıq  

yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonu Hışqədərə 
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kəndi ərazisində yerləşir. Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 5960, sistem kodu isə AJA005762-

dir.  

4.Seyidoba qəbiristanlığı(Şatıroba kəndi). Bu qəbiristanlıq  yerli 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonu Şatıroba kəndi 

ərazisində yerləşir. Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 5961, sistem kodu isə AJA005763-dür.  

5.Mahmudavar qəbiristanlığı. Mahmudavar qəbiristanlığı  yerli 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonu Mahmudavar 

kəndi ərazisində yerləşir. Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 5963, sistem kodu isə AJA005765-

dir.  

6.Bobo(Baba) Seyidağa qəbiristanlığı(Mahmudavar kəndi). Baba 

Seyidağa qəbiristanlığı  yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və 

Masallı rayonu Mahmudavar kəndi ərazisində yerləşir. 

Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 5965, sistem kodu isə AJA005767-dir.  

7.Köhnə qəbiristanlığ(Ərkivan kəndi). Bu köhnə qəbiristanlıq yerli 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonu Ərkivan kəndi 

ərazisində yerləşir. Qəbiristanlığın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 5968, sistem kodu isə AJA005770-dir.  

6. Kurqanlar (48 ədəd) 

1. Axunəhi kurqanı(Hışqədərə kəndi). Axunixi kurqanı  ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunu Hışqədərə 

kəndindən şimal-şərqədə yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə 
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təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1532, sistem kodu isə 

AJA001554-dür.  

2.Axundtəndi kurqanı(Şatıroba kəndi). Axundtəndi kurqanı  ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Şatıroba 

kəndindi ərazisində yerləşir.  Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 1540, sistem kodu isə AJA001562-

dir.  

3.Alahuqlu kurqanı(Hişqədərə kəndi). Alahuqlu kurqanı  ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Hışqədərə 

kəndindən şimal-şərqədə yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1533, sistem kodu isə 

AJA001555-dür.  

4.Alı təpə kurqanı(Təzə Alvadı kəndi). Alı təpə kurqanı  ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Təzə Alvadı 

kəndindindən şimal-qərbdə yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1547, sistem kodu isə 

AJA001569-dur.  

5.Ağabalatəpə kurqanı(Boradigah kəndi). Ağabalatəpə kurqanı 

ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun 

Boradigah kəndindən qərbdə yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1581, sistem kodu isə 

AJA001603-dür.  

6.Aşağı-homa  kurqanları(Şıxlar kəndi). Aşağı - Homa  kurqanları 

ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Şıxlar 

kəndi ərazisində  yerləşir. Kurqanın tarixi Son tunc - ilk dəmir 
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dövrünə  təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1600, sistem kodu 

isə AJA001620-dir.  

7.Böyüktəpə kurqanı(Ərkivan qəsəsəbəsi). Böyüktəpə kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsi, İsioba məhəlləsində  yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  

dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1563, sistem kodu 

isə AJA001585-dir.  

8.Balacatəpə kurqanı(Ərkivan qəsəbəsi). Balacatəpə kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsinin, İsioba məhəlləsində  yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  

dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1565, sistem kodu 

isəAJA001587-dшr.  

9.Barzatəpə kurqanı(Hışqədərə kəndi). Barzatəpə kurqanı  ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Hışqədərə 

kəndindi ərazisində yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 1535, sistem kodu isə AJA001557-

dür.  

10.Butatəpə kurqanı(Lürən kəndi). Butatəpə  kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Lürən kəndi 

ərazisində  yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə  təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 1604, sistem kodu isə AJA001624-dür.  

11.Gavurtəpə kurqanı(Hışqədərə kəndi). Gavurtəpə kurqanı  ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Hişgədərə 

kəndindi ərazisində yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf 
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edir. Abidənin invertar nömrəsi 1539, sistem kodu isə AJA001561-

dir.  

12.Hacıağa kurqanı. Hacıağa kurqanı  ölkə əhəmiyyətli arxeoloji 

abidədir və Bakı-Astara yolunun sağ tərəfində yerləşir. Kurqanın 

tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1530, 

sistem kodu isə AJA001552-dir.  

13.Hiyakoba kurqanları. Hiyakoba  kurqanları ölkə əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Tatyanoba- Yolocaq 

kəndlərinin arasında, yolun üstündə yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1615, sistem kodu isə 

AJA001615-dir.  

14.Xudayartəpə kurqanı. Xudayartəpə kurqanı  ölkə əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və Masallı –Bakı yolunun üstündə yerləşir. 

Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 1529, sistem kodu isə AJA001551-dir.  

15.Xəzitəpə kurqanı.Xəziitəpə kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji 

abidədir və Masallı rayonunun Qızılağac  kəndinin qərb tərəfində  

yerləşir. Kurqanın tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 1578, sistem kodu isə AJA001600-dır.  

16.Xanıştəpə kurqanı(Qəriblər kəndi). Xanıştəpə kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Qəriblər  

kəndindən 1km. şərqdə   yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  dövrünə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1574, sistem kodu isə 

AJA001596-dır.  
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17.İstot təpə kurqan(Təzə Alvadı). İstiot təpə kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və  Masallı rayonunun Təzə Alvadı 

kəndindi ərazisində yerləşir. Kurqanın tarixi Dəmir dövrünə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 1550, sistem kodu isə AJA001572-

dir.  

18.İki kurqan(Banbaşı kəndi). İki kurqan ölkə əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və İki  kurqan  Masallı rayonunun Banbaşı kəndi 

ərazisində yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  və dəmir dövrünə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 1570, sistem kodu isə AJA001592-

dir.  

19.İsitəpə kurqanı(Qəriblər kəndi). İsitəpə kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Qəriblər  

kəndinin qərb tərəfində  yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  dövrünə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1572, sistem kodu isə 

AJA001594-dür.  

20.Kurqan (Təzə Alvadı). Bu kurqan ölkə əhəmiyyətli arxeoloji 

abidədir və Masallı rayonunun Təzə Alvadı kəndindindən şimalda , 

poçt yolunun yaxınlığında yerləşir. Kurqanın tarixi Dəmir dövrünə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1548, sistem kodu isə 

AJA001570-dir.  

21.Kurqan (Təzə Alvadı kəndi). Bu kurqan ölkə əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və kurqanı Masallı rayonunun Təzə Alvadı 

kəndində, Masallı-Göytəpə yolunun yaxınlığında yerləşir.  

Kurqanın tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 1551, sistem kodu isə AJA001573-dür.  
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22.Kurqan(Köhnə Alvadı kəndi). Ölkə əhəmiyyətli arxeoloji 

abidədir və Masallı rayonunun Köhnə Alvadı kəndi ərazisində 

yerləşir. Kurqanın tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 1556, sistem kodu isə AJA001578-dir.  

23.Kurqan (Köhnə Alvadı kəndi). Ölkə əhəmiyyətli arxeoloji 

abidədir və Masallı rayonunun Köhnə Alvadı kəndi ərazisində 

yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 1557, sistem kodu isə AJA001579-dir.  

24.Kurqan.(Çaxırlı kəndi). Bu kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji 

abidədir və Masallı rayonunun Çaxırlı kəndindən ərazisində 

yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  dövrünə təsadüf edir. Kurqan 

Masallı rayonunun Çaxırlı kəndindən ərazisində yerləşir. Abidənin 

invertar nömrəsi 1562, sistem kodu isə AJA001584-dür.  

25.Kurqan(Əhmədli kəndi). Ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və 

Masallı rayonunun Əhmədli-Göytəpə yolunun sol tərəfində  

yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  dövrünə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 1577, sistem kodu isə AJA001599-dür.  

26.Kolatan kurqanları(5 ədəd). Kolatan kurqanları ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı – Boradigah yolunda 

yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 1580, sistem kodu isə AJA001602-dir.  

27.Qoçabəytəpə kurqanı(Qızılavar kəndi). Qoçabəytəpə kurqanı 

ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Qızılavar 

kəndi ərazisində  yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə  təsadüf 



Aqşin Əliyev            Masallının tarix və mədəniyyət abidələri - ziyarətgahlar 

 

 
53 

 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 1606, sistem kodu isə AJA001626-

dır.  

28.Qızılavar kurqanı(2 ədəd). Qızılavar kurqanı ölkə əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Qızılavar kəndi ərazisində  

yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə  təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 1607, sistem kodu isə AJA001627-dir.  

29.Qoşatəpə kurqanı(Hışqədərə kəndi). Qoşatəpə kurqanı  ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Hişqədərə 

kəndindi ərazisində yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 1537, sistem kodu isə AJA001559-

dur.   

30.Qaraxantəpə kurqanı(4 ədəd)(Hıqədərə kəndi). Qaraxantəpə 

kurqanı  ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun 

Hışqədərə kəndindi ərazisində yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc 

dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1538, sistem kodu 

isə AJA001560-dır.  

31.Qaratikəntəpə kurqanı(Ərkivan qəsəbəsi). Qaratikəntəpə ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsindən 5km aralı, Yardımlı yolunun üstündə yerləşir. 

Kurqanın tarixi Dəmir  dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 1566, sistem kodu isə AJA001588-dir.  

32.Qəriblər kurqanı(5 ədəd). Qəriblər kurqanı ölkə əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və Qəriblər kurqanı  Masallı rayonunun Qəriblər  

kəndin ərazisində  yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  dövrünə təsadüf 
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edir. Abidənin invertar nömrəsi 1575, sistem kodu isə AJA001597-

dür.  

33.Mirzaltəpə kurqanı(Hışqədədrə kəndi). Mirzaltəpə kurqanı  ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunu Hışqədərə 

kəndindən şərqdə yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 1531, sistem kodu isə AJA001553-

dür.  

34.Müzətəpə kurqanı(I Yeddioymaq kəndi). Müzətəpə kurqanı  

ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun I 

Yeddioymaq kəndindi ərazisində yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc 

dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1541, sistem kodu 

isə AJA001563-dür.  

35.Mehtitəpə kurqanı(I Yeddioymaq kəndi). Mehtitəpə kurqanı  

ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və kurqanı Masallı rayonunun I 

Yeddioymaq kəndindi ərazisində yerləşir.  Kurqanın tarixi Tunc 

dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1542, sistem kodu 

isə AJA001564-dür.  

36.Mehditəpə kurqanı(Boradigah kəndi). Mehditəpə  kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Boradigah 

kəndindən şimal-qərbdə yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1582, sistem kodu isə 

AJA001604-dür.  

37.Məmməd təpə kurqan(Təzə Alvadı kəndi). Məmməd təpə 

kurqanı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və təpə kurqanı Masallı 

rayonunun Təzə Alvadı kəndindindən şimalda yerləşir. Kurqanın 
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tarixi Dəmir dövrünə təsadüf edirAbidənin invertar nömrəsi 1549, 

sistem kodu isə AJA001571-dir.  

38.Mayakeş kurqanı(Kubin kəndi). Mayakeş kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Kubin 

kəndindən cənubda  yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  dövrünə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 1576, sistem kodu isə AJA001598-

dir.  

39.Məxitəpə kurqanı (Şərəfə kəndi). Məxitəpə kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Şərəfə kəndi 

ərazisində yerləşir. Kurqanın tarixi e. ə. II-I minilliklərə təsadüf 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1589, sistem kodu isə 

AJA001609-dur.  

40.Morabuta kurqanı(Xıl kəndi). Morabuta kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Xıl kəndindən 

cənub-şərqə yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  dövrünə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 1560, sistem kodu isə AJA001582-dir.  

41.Papuştəpə kurqanı(Ərkivan qəsəbəsi). Papuştəpə kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsindən 3 km qərbdə  yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  dövrünə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1568, sistem kodu isə 

AJA001590-dır.  

42.Ramazantəpə kurqanı(Ərkivan qəsəbəsi). Ramazantəpə kurqanı 

ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsi ərazisində yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  dövrünə təsadüf 
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edir. Abidənin invertar nömrəsi 1569, sistem kodu isə AJA001591-

dir.  

43.Seyidtəpə kurqan(Təzəz Alvadı kəndi). Seyidtəpə kurqanı  ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Təzə Alvadi 

kəndindindən şimal-şərqdə yerləşir  Kurqanın tarixi Tunc dövrünə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1546, sistem kodu isə 

AJA001568-dir.  

44.Sədtəpə kurqanı(Təzə Alvadı kəndi). Sədtəpə kurqan ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Təzə Alvadı 

kəndi ərazisində yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 1552, sistem kodu isə AJA001574-

dür.  

45.Siobqil kurqanı(Türkoba kəndi). Siobqil kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Türkoba kəndi 

ərazisində yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc dövrünə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 1558, sistem kodu isə AJA001580-dır.  

46.Vəlibuta kurqanı(Tıklə”Təklə” kəndi). Vəlibuta kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Təklə kəndi 

ərazisində yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  dövrünə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 1559, sistem kodu isə AJA001581-dir.  

47.Yekətəpə kurqanı(Ərkivan qəsəbəsi). Yekətəpə kurqanı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Yekətəpə kurqanı  Masallı 

rayonunun Ərkivan qəsəbəsindən 3 km qərbdə  yerləşir. Kurqanın 

tarixi Tunc  dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1567, 

sistem kodu isə AJA001589-dur.  
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48.Zaqon kurqanı(Mahmudavar kəndi). Zaqon kurqanı yerli 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Zaqon  kurqanları Masallı 

rayonunun Mahmudavar kəndinin şimalında yerləşir. Kurqanın 

tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 5964, 

sistem kodu isə AJA00166-dır.  

                 7.Təpələr (2 ədəd)  

1.Xanış təpəsi(Ərkivan qəsəbəsi). Ölkə əhəmiyyətli arxeoloji 

abidədir və Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsinin ərazisində 

yerləşir. Kurqanın tarixi Tunc  dövrünə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 1564, sistem kodu isə AJA001586-dır.  

2.Mirsadıqbəy təpəsi(Banbaşı kəndi). Mirsadıqbəy təpəsi ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Banbaşı 

kəndindən cənub-şərqdə yerləşir. Təpənin tarixi Tunc  və dəmir 

dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1571, sistem kodu 

isə AJA001593-dür.  

8.Nekropollar (9 ədəd) 

1.Əmənkişitəpə nekropolu(Ərəb kəndi). Əmənkişitəpə nekropolu 

ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Ərəb  

kəndi ərazisində yerləşir. Nekropolun tarixi Antik dövürə  təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 1599, sistem kodu isə AJA001619-

dur.  

2.Əmirtəpə nekropolu.Əmirtəpə nekropolu ölkə əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Əmirtürbə kəndindən 

şimal-şərqdə yerləşir. Nekropolun tarixi XIII-XIV əsrlərə  təsadüf 
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edir. Abidənin invertar nömrəsi 1585, sistem kodu isə AJA001605-

dir.  

3.Xudabaxış yurdu nekropolu(Hışqədərə kəndi). Xudabaxış 

nekropolu  ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Xudabaxış yurdu 

nekropolu Hışqədərə kəndindən şimal-şərqədə yerləşir. Kurqanın 

tarixi ilk Tunc dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 

1534, sistem kodu isə AJA001556-dır.  

4.Köhnə qışlaq nekropolu, torpaq qəbirləri (Köhnə qışlaq kəndi). 

Köhnəqışlaq nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və 

Masallı rayonunun Köhnəqışlaq  kəndi ərazisində yerləşir. 

Nekropolun tarixi II-IV əsrlərə  təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 1587, sistem kodu isə AJA001607-dir.  

5.Qaravəlitəpə nekropolu(Meşəkənarı kəndi). Qaravəlitəpə 

nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı 

rayonunun Meşəkənar  kəndi ərazisində yerləşir. Nekropolun tarixi 

Tunc dövrünə  təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1586, sistem 

kodu isə AJA001606-dir.  

6.Nekropol(Hışqədərə kəndi). Bu nekropol ölkə əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və Hişgədərə kəndindən şimal-şərqədə yerləşir. 

Nekropolun tarixi ilk Son Tunc-ilk dəmir dövrünə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 1536, sistem kodu isə AJA001558-dır.  

7.Nekropol(Mahmudavar kəndi). Bu nekropol ölkə əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Mahmudavar kəndindən 

şimal-şərqədə yerləşir. Nekropolun tarixi ilk Son Tunc-ilk dəmir 
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dövrünə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1543, sistem kodu 

isə AJA001565-dir.  

8.I Uzunqoruğu nekropolu(Tatyanoba kəndi). I Uzunqoruğu ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Tatyanoba  

kəndi ərazisində yerləşir. Nekropolun tarixi e. ə. II minilliyin sonu-I 

minilliyin əvvəlinə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1593, 

sistem kodu isə AJA001613-dür.  

9.II Uzunqoruğu nekropolu II(Tatyanoba kəndi). Uzun-qoruğu 

nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı 

rayonunun Tatyanoba  kəndi ərazisində yerləşir. Nekropolun tarixi 

Antik dövürə  təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1594, sistem 

kodu isə AJA001614-dür.  

9. Küp qəbirləri nekropolları (3 ədəd) 

1.Alvadı küp qəbirləri nekropolu. Alvadı küp qəbirləri nekropolu 

ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Alvadı 

kəndindi ərazsində yerləşir. Nekropolun tarixi Antik dövrə təsadüf 

edir. Abvidənin invertar nömrəsi 1555, sistem kodu isə 

AJA001577-dir.  

2.Eminli küp qəbirləri nekropolu. Eminli küp qəbirləri nekropolu 

ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Eminli 

kəndindi ərazsində yerləşir. Nekropolun tarixi II-III əsrlərə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 1598, sistem kodu isə AJA001618-

dir.  

3.Qədirli küp qəbirləri nekropolu. Qədirli küp qəbirləri nekropolu 

ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Qədirli 
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kəndindi ərazisində yerləşir. Nekropolun tarixi Antik  təsadüf edir. 

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 və 

Masallı rayonunun Tatyanoba kəndindi ərazsində yerləşir. 

Nekropolun tarixi Antik dövrə təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 1591, sistem kodu isə AJA001611-dir.  

2.Dıroz torpaq qəbirləri nekropolu(Şıxlar kəndi). Dıroz torpaq 

qəbirləri nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı 

rayonunun Şıxlar  kəndindi ərazsində yerləşir. Nekropolun tarixi e. 

ə. III-I əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1602, sistem 

kodu isə AJA001622-dir.  

3.İskəndərtəpə torpaq qəbirləri nekropolu(Güllütəpə kəndi). 

İskəndərtəpə torpaq qəbirləri nekropolu ölkə əhəmiyyətli arxeoloji 

abidədir və Masallı rayonunun Güllütəpə  kəndindi ərazsində 

yerləşir. Torpaq qəbirləri ekropolunun  tarixi e. ə. III-I əsrlərə 

təsadüf edir. 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 və Masallı rayonunun 

Dəmbəlov kəndi ərazisində yerləşir. Daş qutu nekropolun tarixi 

Antik dövürə  təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1608, sistem 

kodu isə AJA001628-dir.                           
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              12. Şəhər yerləri (2 ədəd) 

1.Cəm-cəm şəhər yeri(Bambaşı kəndi). Cəm-cəm şəhər yeri ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun Bambaşı 

kəndi ərazisində yerləşir. Şəhər yerinin  tarixi XIV-XV əsrlərə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1588, sistem kodu isə 

AJA001608-dir.  

2.Şəhriyar şəhər yeri (Şəhriyar kəndi). Şəhriyar şəhər yeri ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun Şəhriyar  

kəndi ərazisində yerləşir. . Şəhər yerinin  tarixi X-XII əsrlərə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1597, sistem kodu isə 

AJA001617-dir.      

         

13. Türbələr və türbə qalıqları (9 ədəd) 

1.Axund Fəthullah türbəsi(Qızılağac kəndi).Axund Fəthullah 

türbəsi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidirvə 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.  

2.Bobo(Baba)Seyidağa türbəsi(Mahmudavar kəndi). Baba 

Seyidağa türbəsi  yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı 
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rayonunun Mahmudavar kəndi ərazisində yerləşir. Türbənin tarixi 

XVI əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 4904, sistem kodu 

isə AJA004706-dır.  

3.Bobo(Baba)Səməd türbəsi(Rudəkənar kəndi). Baba Səməd 

türbəsi  yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun 

Rudəkənar  kəndi ərazisində yerləşir. Türbənin tarixi Orta əsrlərə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 4905, sistem kodu isə 

AJA004707-dir.  

4.Baba Əmir türbəsi(Güllütəpə kəndi ). Baba Əmir türbəsi  yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və rayonunun Güllütəpə və Alvadı 

kəndlərinin arasında yerləşir. Türbənin tarixi XIX əsrə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 4855, sistem kodu isə AJA004657-dir.  

5.Əmir türbəsi(Güllütəpə kəndi). Əmir türbəsi  yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Güllütəpə kəndi 

ərazisində yerləşir. Türbənin tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 4850, sistem kodu isə AJA004652-dir.  

6.Qara Seyidin türbəsi(Şatıroba kəndi). Qara Seyidin  türbəsi  yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Şatıroba  

kəndi ərazisində yerləşir. Türbənin tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 4917, sistem kodu isə AJA004719-dur.  



Aqşin Əliyev            Masallının tarix və mədəniyyət abidələri - ziyarətgahlar 

 

 
63 

 

7.Mürsəlli ocağı türbəsi(Sığdaşd kəndi). Mürsəlli ocağı türbəsi  

yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun 

Sığdaşd kəndi ərazisində yerləşirTürbənin tarixi XIX əsrə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 4877, sistem kodu isə AJA004679-

dur.  

8.Nəzəri xanım türbəsi 

(Hışqədərə kəndi). Türbə yerli 

əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallının 

Hışqədərə kəndi ərazisində 

yerləşir. Türbənin tikilmə 

tarixi XIX əsrə təsadüf edir. 

Yerli camaatın ziyarət etdiyi ziyarətgahdır və deyilənlərə görə 

burada imam Museyib Kazımın nəvələrindən biri olan Nəzirə 

xanım dəfn edilmişdir. Masallı etnoqrafiya muzeyi burada yerləşir. 

Muzeydə 20 mindən artıq (ümumilikdə) eksponat toplanıb. 

Abidənin invertar nömrəsi 314, sistem kodu isə AJA000333dir. 

Şəkil. Nəzirə xanım türbəsi 

9.Pirzəba türbəsi (Şıxlar kəndi). Pirzəba türbəsi  yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Şıxlar kəndi ərazisində 

yerləşir. Türbənin tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 4885, sistem kodu isə AJA004687-dir.  

  

 



Aqşin Əliyev            Masallının tarix və mədəniyyət abidələri - ziyarətgahlar 

 

 
64 

 

14. Ocaqlar (14 ədəd) 

Masallı rayonu ərazisində yerləşən ziyarətgahlar haqqında  

m ə l u m a t 

 
Sıra  

№ 
Ziyarətgahın adı Yerləşdiyi məkanın 

adı 

Neçən-ci ildə tikilmişdi 

Fəaliyyətdə dir (hə, yox) 

Harda yerləşir. 

Evdə və ya bələd.torp 

    İl boyu  

1 Şah Səfi ocağı Ərkivan q. Miyondi XIX  Məsçidin həyətində 

2 Seyyid Sadıq 

məqbərəsi 

Ərkivan q Abaslı 2001 İl boyu Qəbirəstanlığda 

3 Seyidəkinə Boradigah 1950 Yox Bələdiyyə torpaq 

4 Zəhnəoba ocağı Boradigah 1930  Mövsümü Bələdiyyə torpaq 

5 Qəribə Seyid türbəsi Boradigah XIX Mövsümü Qəristanlıqda 

6 Bahomba ocağı Boradigah XIX (2010) Mövsümü Şəxsi həyətdə 

7 Qulaməli ocağı Boradigah XIX (2004) 

Bərpa 

Mövsümü Bələdiyyə torpaq 

8 Mirtağı ocağı Bədəlan k  XIX İl boyu Şəxsi həyətdə 

9 Pirağa ocağı Dəmirçi XVIII İl boyu Bələdiyyə torpaq 

10 Seyid Kamal Sirəbil XIX bərpa Mövsümü Bələdiyyə torpaq 

11 Qara Seyid ocağı Yeyənkənd  XIX bərpa Mövsümü Qəbirstanlıqda 

12 Pircana ziyarəti Lürən XVIII Mövsümü Evdə 

13 İmamzadə Hişkədərə  2001 İl boyu Ayrıca sahə Bəl. Tor. 

14 Babayi -Əmir Tatyanoba  XIX Mövsümü Bələdiyyə torpaq 

15 Ocaq evi Gəyəçöl  XIX Mövsümü Qəbirstanlıqda 

16 Mir Heydər Aga 

ocağı 

Banbaşı XIX İl boyu Qəbirstanlıqda 

17 Seyid Nəbiyəddin 

ocağı 

Çaxırlı  XIX Mövsümü Qəbirstanlıqda 

18 Mürsəli ocağı Sığdaş  XIX bərpa İl boyu Qəbirstanlıqda 

19 Peysə seyid ocağı Qızılavar  XIX bərpa Mövsümü Evdə 

20 Baba Seyidaga ocag Mahmudavar  XIX Mövsümü Bələdiyyə torpaq 

21 Mirhəsən 

Ocağı 

Qızılağac XIX 

 

İl boyu Qəbirstanlıqda 

 

22 Mirəlican ağa 

ziyarətgahı 

Şıxlar XX Mövsümi Qəbiristanlıqda 
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23 Şıxlar (dağ) ocağı Dağ Şıxlar XIX bərpa Mövsümü Qəbirstanlıqda 

24 Babavay ocağı Qəriblər 1880 Mövsümü Bələdiyyə torpaq 

25 Sultan pir ziyarətgahı Qızılağac  XIX İl boyu Qəbirstanlıqda 

26 Molla Musa Musaküçə XIX Mövsümü Qəbirstanlıqda 

27 Qərib Seyid Türbəsi Şatıroba Orta əsrlər Mövsümü Qəbirstanlıqda 

 

1.Bahomba ocağı(Boradigah kəndi). Bahomba ocağı ölkə 

əhəmiyyətli Arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun Boradigah  

kəndi ərazisində yerləşir. Ocağın  tarixi XIX əsrə təsadüf edir və 

2010-cu ildə orada yağış sularından qorunmaq üçün türbə 

tikilmişdir.Abidənin invertar nömrəsi 1617, sistem kodu isə 

AJA001637-dir. 

2.Bobo(Baba) Seyidağa ocağı(Mahmudavar kəndi).Baba Seyidağa 

ocağı yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonu 

Bambaşı kəndi ərazisində yerləşir.Ziyarətgahın tarixi XIX əsrə aid 

edilir. 

3.Babayi Əmir ocağı.(Tatyanoba kəndi).Babyi Əmir ocağı yerli 

əhəmiyyətli arxeoloji abdidədir və Masallı rayonunun Tatyanoba 

kəndi ərazisində yerləşir.Ocağın tarixi XIX əsrə aid edilir. 

4.Badavay ocağı(Qəriblər kəndi).Badavay ocağı yerli əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və Masallı rayonu Qəriblər kəndi ərazisində 

yerləşir.Ziyarətgahın tarixi 1880-ci ilə aid edilir. 

5.Qızılağac ocağı. Qızılağac ocağı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji 

abidədir və Masallı rayonunun Qızılağac  kəndi ərazisində yerləşir. 

Ocağın  tarixi X-XIV əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 

1615, sistem kodu isə AJA001635-dir.  
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6.Qara Seyid ocağı(Yeyənkənd kəndi).Qara Seyid ocağı ölkə 

əhəmiyyətli Arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun Yeyənkənd  

kəndi ərazisində yerləşir. Ocağın  tarixi XIX əsrə təsadüf edir. 

7.Qərib Seyidin ocağı(Şatroba kəndi).Qərib Seyidin ocağı ölkə 

əhəmiyyətli Arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun Şatroba  

kəndi ərazisində yerləşir. Ocağın  tarixi XVI əsrə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 1617, sistem kodu isə AJA001637-dir.  

8.Qulaməli ocağı(Boradigah kəndi).Bahomba ocağı ölkə 

əhəmiyyətli Arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun Boradigah  

kəndi ərazisində yerləşir. Ocağın  tarixi XIX əsrə təsadüf edir və 

20004-cü ildə orada yağış sularından qorunmaq üçün türbə 

tikilmişdir 

9.Mir Heydər ağanın ocağı (Bambaşı kəndi). Mir Heydər ağa ocağı 

ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun 

Bambaşı  kəndi ərazisində yerləşir. Abidənin invertar nömrəsi 

1619, sistem kodu isə AJA00169-dur.  

10.Mir Təği ağa ocğı (Bədəlan kəndi). Mir Tağı ağa ocağı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Bədəlan  kəndi 

ərazisində yerləşir. Abidənin invertar nömrəsi 1620, sistem kodu isə 

AJA00140-dır. Bədəlan kəndi seyidlər adı ilə tanınır, çünki burada 

tanınmış seyidlər yaşamışdır. Belə ki, 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 
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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 dadmışılar. 

Tüpürcəyi, şilləsi hər dərdə şəfa idi. Seyid Mirtağı ağanın 4 öğlu və 

iki qızı olmuşdur və bunlar Seyid Mirmahmud, 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.  

11.Mir Abdulla ocağı(Şatıroba kəndi).Ölkə əhəmiyyətli arxeoloji 

abidədir və Masallı rayonunun Şatıroba kəndi ərazisində yerləşir və 

tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1623, 

sistem kodu isə AJA00143-dür.  

12.Mir Heydər ağa ocağı(Bambaşı kəndi).Mir Heydər ağa ocağı 

yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonu Bambaşı 

kəndi ərazisində yerləşir.Ziyarətgahın tarixi XIX əsrə aid edilir. 

13.Mir Həsən ocağı(Qızılağac kəndi).Mir Həsən ocağı yerli 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonu Qızılağac kəndi 

ərazisində yerləşir.Ziyarətgahın tarixi XIX əsrə aid edilir. 

14.Mir Əlican ocağı(Şıxlar kəndi).Mir Əlican ocağı yerli 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonu Şıxlar kəndi 

ərazisində yerləşir.Ziyarətgahın tarixi XIX əsrə aid edilir. 
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15.Mürsəl ocağı(Sığdaş kəndi).Mürsəl ocağı yerli əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və Masallı rayonu Sığdaş kəndi ərazisində 

yerləşir.Ziyarətgahın tarixi XIX əsrə aid edilir. 

16.Molla Musa ocağı(Musakecə kəndi).Molla Musa ocağı yerli 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonu Musakücə kəndi 

ərazisində yerləşir.Ziyarətgahın tarixi XIX əsrə aid edilir. 

17.Peysə seyid ocağı(Qızılavar kəndi).Ölkə əhəmiyyətli Arxeoloji 

abidəsidir və Masallı rayonunun Qızılavar  kəndi ərazisində yerləşir 

və tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1621, 

sistem kodu isə AJA001641-dir.  

18.Pirağa ocağı.(Dəmirçi kəndi).Pirağa ocağı ölkə əhəmiyyətli 

Arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun Dəmirçi  kəndi 

ərazisində yerləşir. Ocağın  tarixi XVIII əsrə təsadüf edir 

19.Pircana ocağı(Lürən kəndi).Pircana ocağı ölkə əhəmiyyətli 

Arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun Lürən kəndi ərazisində 

yerləşir. Ocağın  tarixi XVIII əsrə təsadüf edir 

20.Piəqədim ocağı(Mahmudavar kəndi). Piqədim yerli əhəmiyyətli 

ziyarətgahdır və Masallı rayonunun Mahmudavar kəndi ərazisində 

yerləşir. Ocağın tarixi Orta əsrlərə təsadüf edir.  

21.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 qəbiristanlıq 

mövcuddur və onlardan biri “Baba Seyidağa” qəbiristanlığıdır. Bu 

qəbiristanlıqda əsasən seyidlər dəfn edilib. Piqədəm ocağındakı 
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baş-daşının tarixi 1225-ci il hicri, 1810-cu il miladi təqviminə 

təsadüf edir. Başdaşının üstündə Allahın , peyqəmbərlərin və 14 

məsumun adı həkk olunumb. Digər başdaşı isə 1820-ci ilə aiddir və 

o, Rus-İran muharibəsi illərindən xəbər verir. Bu ikinci baş-daşı 

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.  

22.Seyid Nəbiəddin ocağı. Seyid Nəbiəddin ocağı ölkə əhəmiyyətli 

arxeoloji abidədir və Masallı rayonunun Çaxırlı  kəndi ərazisində 

yerləşir. Ocağın tarixi XVIII əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 1624, sistem kodu isə AJA00144-dür.  

23.Seyidə kinə ocəğ (Boradigah kəndi). Seyid qızı ocağı ölkə 

əhəmiyyətli arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun Boradigah 

kəndi ərazisində yerləşir. Ocağın  tarixi XVI əsrə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 1618, sistem kodu isə AJA001638-dir. 

24.Seyid Sadıq ocağı(Ərkivan qəs). Seyid Sadıx ocağı yerli 

əhəmiyyətli ziyarətgahdır və Masallı rayonunun Ərkivanqəsəbə 

qəbiristanlığında yerləşir. Cəddinin möcüzəsi ilə öz müasirlərini 

heyrətə gətirən, böyük kəramət sahibi olan Seyid Sadıq ağanın 

babası molla Mir Bəşir axund dövrünün tanınmış ruhanilərindən 

idi. Dini təhsilini əvvəl Məşhəddə, sonra Kərbəlada – Nəcəfül-

Əşrəfdə almışdı. Ərkivanın “İsioba” məhəlləsindəki məsciddə 

axundluq edən Mir Bəşir ağa 58 yaşında -1938-ci ildə vəfat 

etmişdir. Onun Gövhər adlı ərəb qızından dünyaya gələn Seyid Rza 

(Seyid Sadıq ağanın atası) el arasında hafizi-quran kimi ad-san 
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qazanmışdı. Otuzuncu illərdə babası və atası ilə birlikdə sərt 

repressiya rüzgarlarına məruz qalan Seyid Sadıq ağa sonralar 

yaddaşlarda “səsi qeybdən gələn”,  “qışqıran seyid ” kimi qaldı. 

Ağanın xeyir-şər məclislərində şimşək kimi çaxan səsi-sədası XX 

əsrin əsəbi və qıcıq doğuran sualı kimi yaddaşıara hopdu: “Kişi 

var?!” Hər dəfə Ağanın mübarək adı zikr olunanda, Cəddi 

çağrılanda qulaqlarda əks-səda verir bu iki kəlmə. . . Göz önündə 

içində vulkan gəzdirən, əli əldən-ələ körpü olan Seyid Sadıq ağanın 

kişi obrazı canlanır. Yaş kağızına 1929- il yazılsa da, ondan iki il 

öncə dünyaya gəldiyini söyləyirlər. Sovet İmperiyası qədər ömür 

sürən Ağa (Seyid ömrü əbədidir deyirlər) ücün qırmızı şüarlar kimi 

ağlı-qaralı rəqəmlərin də fərqi yox idi. Bəlkə bu üzdən əlinə gələn 

və payladığı pulların miqdarı Ağaya maraqlı deyildi. Bəlkə elə buna 

görə yaşının ixtiyar çağında üzü nurlu ağa yaşından xeyli cavan 

görünürdü və onun özünəməxsus şuarı, devizi vardı: Ağanın qəribə 

pul “səpməyi” vardı,sanki toyuq-cücəyə dən tökərdi və deyərdi:  

- Al! Bu da sənə hamam pulu!! “Hamam pulu”nun məcazı mənası 

vardı. Sanki Ağa ruhunu kir basmış zamanə adamına deyirdi ki, 

vücudun təmizlənməsi, hələ vicdanın təmizliyi deyil. “Get pak ol”- 

yəni içindəki Şeytandan qurtul! Yada “Tərpətmə, doğar!” sözü ilə 

Ağa “ iş böyüyər”, “Halqanın biri də sənsən!” sözü ilə:  

- Hamınız Allahın günahkar bəndəlrisiniz! Sən də günah zəncirinin 

bir halqasısan! Adətən, Ağa bu ifadəni günahların silsilə kimi 

davam etdiyi məclislərdə işlədirdi.Ağa günahkar bəndələri Allahın 

qəzəbindən agah eləyirdi və bəzən özü də qəzəblənirdi və deyərdi:  
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- Yalan! Yalan! Hamısı yalan! -  Dediyi dünyada Seyid Sadıq ağa 

da öz müasirlərinə belə dualar eləyərdi: “Allah cəmi günahlarınızı 

cəddim peyğəmbərə bağışlasın!”.  

 XX əsrin ən məşhur seyidlərindən biri, Cəddinin mözüzələri, 

əliaçıqlığı, səxavəti barədə sağlığında dildə-ağızda söz-söhbətlər 

gəzən, şəkilləri Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda əhli-beyt 

aşiqlərinin evlərini, iş otaqlarını, maşınlarını bəzəyən Seyid Sadıq 

ağa haqqında çoxlu şeirlər, bir neçə publisistik və bədii kitab 

yazılıb. “Seyid Sadıq aləmi” sənədli filmi isə ölkəmizin 

hüdudlarından kənarda yayılıb. Məzarının üzərində əhli-beyt 

övladına xalqın ülvi məhəbbətinin mücəssəməsi olaraq 15 metrlik 

əzəmətli məqbərə ucaldılıb! 

 ...İlboyu bura ziyarətə gəlirlər. Seyid Sadıq ağanın müqəddəs ruhu 

doğma ata-baba ocağının başına pərvanə kimi dolanır. Ağanın 

ölümündən sonrakı həyatı beləcə davam edir.  Qoy Cənabi –Haqqın 

dərgahında zati-möhtərəm Seyid Sadıq Hacı Seyid Rza oğlunun 

ruhu əbədi şad olsun! (Bax:Qəlbimizi şumlayan dərd. 20. 06. 2012-

ci il )  

25.Seyid Kamal ocağı(Sirəbil kəndi). Seyid Kamal ocağı ölkə 

əhəmiyyətli Arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun Sirəbil 

kəndi ərazisində yerləşir. Ocağın  tarixi XIX əsrə təsadüf edir.  

26.Sultan pir ocağı(Qızılağac kəndi). Sultan pir ocağı ölkə 

əhəmiyyətli Arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun Qızılağac 

kəndi ərazisində yerləşir. Ocağın  tarixi XIX əsrə təsadüf edir.  
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27.Şeyx Səfi ocağı (Ərkivan kəndi). Şeyx Səfi ocağıyerli 

əhəmiyyəli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Ərkivan 

kəndinin “Miyondi məhəllə” adlı yerində yerləşir. Yerli camaatın 

dediklərinə görə bu ocağın tarixi XII əsrə gedib çıxır. Sakinlərin 

dediklərinə görə, ocaq Şeyx Səfi Dağıstana yürüşü zamanı 

yaranmışdır və yerli camaat buranı müqəddəs bir ocaq hesab edir. 

Ocağın içərisində su quyusu, ələm və qara daş var. Ehtimala görə 

burada dəfn olan Şah Səfi Şah Səfi Səfəvi nəslindəndir və mamların 

törəməsidir və 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)  

28.Şıxlar(dağ) ocağı (Dağ Şıxlar kəndi).Şıxlar(dağ) ocağı yerli 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonu Dağ Şıxlar kəndi 

ərazisində yerləşir.Ziyarətgahın tarixi XIX əsrə aid edilir. 

29.İmamzadə.(Hişkədərə kəndi).İmamzadə ocağı yerli əhəmiyyətli 

Arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun Hişkədərə kəndi 

ərazisində yerləşir. Ocağın  tarixi XVIII əsrə təsadüf edir və yağış 

sularından qorunmaq üeçün 2001-ci ildə türbə tikilmişdir. 

30.Ocaq evi ziyarətgahı.(Göyəçöl kəndi).Ocaq evi ziyarətgahı yerli 

əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı rayonu Göyəçöl kəndi 

ərazisində yerləşir.Ziyarətgahın tarixi XIX əsrə aid edilir. 
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31.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).  

32.Zəhnəobə ocağə.Zəhnəobə ocğı Masallı rayonunun Boradigah 

kəndi ərazisində yerləşir əhali tərəfindən çox ziyarət olunan 

ocaqlardandır.Sonralar yağış sularından qorunmaq üçün və 1930-cu 

ildə türbə tikilmişdir. 

33.Lolə səyd (Lal Seyid) ocağı 

(Rudəkənar kəndi). Lal seyid 

ocağı yerli əhəmiyyətli 

ziyarətgahdır və Masallı 

rayonunun Rüdəkənar kənd 

qəbiristanlığı ərazisində 

yerləşir. Deyilənlərə görə bu 

ocaq Mirəziz adlı lal bir seyidin adı ilə bağlıdır. Lal seyid öz 

dövrünün ağır seyidlərindən olmuş və öz tüoürcəyi və üfürməsi ilə 

onun yanına pənah gətirənlərə şəfa vermişdir. Lal olduğuna görə 

ona bu ad verilmişdir. Bundan əlavə ocağın həyətində qəbirlər də 

mövcuddur. Lal seyid (Mirəziz ağa) 2000-ci ilde vefat etmiş ve 

bununla elaqedar indiki tūrbə salınmışdır. Böyūk keramet sahibi 

olmuşdur. Lakin buna baxmayaraq, burada (seyid qebiristaliginda) 

qedimden bəri muqeddes insanlar, seyid ovladlari defn edilmişdir. 
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Seyidin 10 övladı var. Yoldaşı da seyid olmuşdur. Şəkil. Lal seyid 

türbəsi.  

34.İmamzadə ziyarətgahı (Boradigah kəndi). İmamzadə 

ziyarətgahı ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir və Masallı 

rayonunun Boradigah  kəndi ərazisində yerləşir. Ziyarətgahın  tarixi 

XIV əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 1616, sistem kodu 

isəAJA0001636-dır.  

35.İmamazadə ziyarətgahı (Hişkədərə kəndi). İmamzadə türbəsi 

yerli əhəmiyyətli abidədir və Masallı rayonunun Hışqədərə kəndi 

ərazisində yerləşir. Belə ki, 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 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 haqqında 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. Sonra isə kənd 

sakinləri Mirzağa və Əbülfəz kişi onu sökərək çiy kərpicdən 

yenidən tikmişlər, lakin o da uçub-dağılmşıdır. 1960-cı 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. 2000 –ci ildıə kəndin hörmətli 
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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 qazisi 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 davam 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. Beləki 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 idi. Ocağın həyətində nil ağacı var və onun 

500 ildən yaşı çoxdur. Buraya ziyarət edənlər şəfa tapır. (bax. səh-

245)  

36.İmamzadə.(Hişkədərə kəndi).İmamzadə ocağı yerli əhəmiyyətli 

Arxeoloji abidəsidir və Masallı rayonunun Hişkədərə kəndi 

ərazisində yerləşir. Ocağın  tarixi XVIII əsrə təsadüf edir və yağış 

sularından qorunmaq üeçün 2001-ci ildə türbə tikilmişdir. 

16. Məscidlər (140 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. 
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1.Masallı şəhə “Cümə” 

məscidi. Masallı şəhər “cümə” 

məscidi yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı 

şəhəri ərazisində yerləşir. 

Məscid 1846 cı ildə tikilmiş və 

yerli sakin Mirabdulla bəy, oğlu 

Mircavad bəy və Masallı 

hacılarının təşəbbüsü ilə tikilib. Məscidin sahəsi 350 m2,tutum isə 

360 nəfərdir və 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 
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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 və sonuncu dəfə keçən əsrin 80-ci illərində 

restavrasiya olunaraq muzey kimi istifadə edilmişdir. Hazırda 

məscid fəaliyyətdədir və tarixi abidə kimi Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi tərəfindən qorunur. Məscidin dini icması  01.04.2018 –ci 

il tarixində dövlət qeyydiyyatından keçib. Abidənin invertar 

nömrəsi 4863, sistem kodu isə AJA004665-dir. Şəkil. Masallı şəhər 

“cümə” məscidi 

2.Masallı şəhəri «İmam Hüseyn» məscidi. Masallı şəhər “İmam 

Hüseyn “ məscidi yerli əhali tərəfindən tikilib Masallı şəhərində 

yerləşir. Mıəscidin sahəsi 200 m2,tutumu isə 200 nəfərdir.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 
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kirəmitlə örtülmüşdür. Məscidin damında azan vermək üçün 

kavadrat formalı günbəz var. . Məscidin dii icması 09.04.2010 –cu 

il tarixində dövlət qeyydiyyatından keçib. 

3.Masallı şəhər Dqabaq Dadva məscidi. Masallı şəhər Qabaq 

Davda məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı 

şəhəri ərazisində yerləşir. Məscidin sahəsi 180 m2,tutumu isə 190 

nəfərdir.Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Davda  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 var. Məscidin 

dii icması 16.12.2009 –cu il tarixində dövlət qeyydiyyatından 

keçib. Abidənin invertar nömrəsi 4864, sistem kodu isə 

AJA004666-dır.  

4.Masallı şəhər Dal Dadva məscidi. Masall şəhəri Dal Davda 

məscidi kənd məscidi Masallı şəhərinin Dal Davda ərazisində 

yerıləşir.Məscidin sahəsi 220 m2,tutumu isə 240 nəfərdir və yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir. Məscidin dini icması dövlət 

eydiyyatdan 14.04.2010 -cu il tarixində dövlət eydiyyatdan keçib. 

5.Masallı şəhər imam Əli məscidi.Masallı şəhər “İmam Əli 

məscidi Masallı şəhəri ərazisində yerləşir və yerli əhali tərəfindən 
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tikilib.Məscidin sahəsi 160 m2 ,turumu isə 160 nəfərdir.Mscidin 

dini icması 07.05.2010-cu il tarixində dövlət qeyydiyyatından 

keçib. 

6.Masallı şəhəri “Axund Məmmədqulu» məscidi. Masallı şəhər 

Axund Məmmədqulu məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir 

və Masallı şəhəri Füzuli küçəsində yerləşir.Məscidin sahəsi 420 

m2,tutumu isə 420 nəfərdir. 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 

işləri 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 hissəyəqadınlar və kişilər şöbəsinə ayrılmışdır. 

Məscidin tağvari formalı mehraba divarın içindədir və hündürlüyü 

5 metrdir.Məscidin dini icması 21.01.2010-cu il tarixində dövlət 

qeyydiyyatından keçib. 
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7.Masallı şəhər “Xanım Fatimeyi Zəhra” məscidi. Masallı şəhər 

“Xanım Fatimeyi Zəhra” məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı şəhəri ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə 

tarixi XIX əsrə təsadüf edir.Məscidin sahəsi 120 m2,tutumu isə 120 

nəfərdir.Məscidin dini icması 12.03.2019 –cu il tarixində dövlət 

qeyydiyyatından keçib. 

8.Masallı şəhər Əbülfəz məscidi.Masallı şəhər Əbülfəzl məscidi 

Masallı şəhəri ərazisində yerləşir və 1992-cı ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir.Məscisdin sahəsi 180 m2,tutumu isə 150 

nəfərdir.Məscidin dini icması 13.11.2015 –ci il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçib. 

9.Seybətin ”Şeyx Əsədulla” 

məscidi-1. Seybətin 1 “Şeyx 

Əsədulla” məscidi yerli 

əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və məscid şəhərin 

Seybətin küçəsində yerləşir. 

Məscidin tarixi XIX əsrə 

təsadüf edir və 1910-cu ildə 

inşa edilmişdir. Məscidin sahəsi 280 m2, tutumu isə 280 nəfərdir. 

Dəfələrlə restavrasiya və təmir olunmuşdur. Sonuncu dəfə məscid 

1990-cı ildə taməsaslı təmir edilərək sahəsi genişləndirilmişdir. 

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. Məscidin dini icması 09.10.2018 –ci il 

tarixində dövlət qeydiyyatından keçib.Abidənin invertar nömrəsi 
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4866, sistem kodu isə AJA004668-dir. Şəkil. Seybətin kənd 

məscidi.  

10.Masallı şəhər Seybətin -2 “Əbülfəzl” məscidi. Masallı şəhər 

Seybətin - 2 “Əbülfəzl” məscidi Masallı şəhərində yerləşir və 1990-

cı ildə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 100 

m2,tutumu isə 100 nəfərdir.Məscidin dini icması 29.11.2019 –cu il 

tarixində dövlət qeyydiyyatından keçib. 

11.Ərkivan qəs. “Şeyx Səfi”məsçid. Ərkivan qəs. “Şeyx 

Səfi”məsçidi Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsi ərazisində 

yerləşir və 1998 - cı ildə yerli əhali tərəfindən tikilib.Məscidin 

sahəsi 100 m2,tutumu isə 110 nəfərdir.Məscidin dini icması 

01.05.2018-ci il tarixində dövlət qeydiyyatından keçib. 

12.Ərkivan qəsəbəsi 

«Gızıləküjə »məscidi. Ərkivan 

qəsəbəsi «Gızıləküjə» məscidi. 

Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsinin“ Ğızıləküjə” 

məhəlləsində yerləşir və 1903-

cü ildə yerli əhali tərəfindən 

tikilib.Məscidin sahəsi 60 m2, 

tutumu isə 60 nəfərdir. 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 verilmişdir. Belə ki, məscid 1991-ci 
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ildə dövlət tərəfindən təmir edilmişdir və döşəməsi torpaq, tavanı 

isə taxtadandır və pəncərə və qapıları da taxta materialı ilə 

işlənmişdir.Məscidin dini icması 09.04.2018 –ci il tarixində dövlət 

qeydiyatından keçib. Şəkil. Ərkivan qəsəbə “Ğızıləkujə” məscidi.  

13.Ərkivan qəsəbəsi «Pələnqəküjə məscidi. Ərkivan qəsəbəsi 

«Pələnqəküjə məscidi Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsinin 

“Pələnqəküjə” məhəlləsində yerləşir. Məscid 1995 - c ildə tikilmiş 

və Məscidin sahəsi 110 metr 2,tutumu isə 120 nəfərdir. Məscid 

bişmiş kərpic və mişar daşlarından tikilib və 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.Məscidin dini icması 11.12.2009 –cu il tarixində 

dövlət qeydiyyatından keçmişdir. 

14.Ərkivan qəsəbəsi “Mirkərim Ağa” məscidi. Ərkivan qəsəbəsi 

“Mirkərim Ağa” məscidi Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsi 

ərazisində yerlşir və 1992-ci ildə yerli əhali tərəfindən 

tikilmişdir.Məscidin sahəsi 70 m2,tutumu isə 70 nəfərdir.Məscidin 

dini icması 16.12.2009 - cu il tarixində dövlət qeydiyyatından 

keçib. 

15.Ərkivan qəsəbəs “Zeynoba” məscidiə. Ərkivan qəsəbəs 

“Zeynoba” məscidi Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsinin 
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“Zeynoba” məhəlləsi ərazisində yerləşir və 1988-ci ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 100 m2,tutumu isə 100 

nəfərdir.Məscidin dini icması 14.11.2016 - cı il tarixində dövlət 

qeyydiyyatından keçib. 

16.Ərkivan qəsəbəs “Həsənəküjə” məscidi. Ərkivan qəsəbəs 

“Həsənəkujə” məscidi Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsinin 

“Həsənəkujə” məhəlləsi ərazisində yerləşir və 1996-cı ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 90 m2,tutumu isə 90 

nəfərdir.Məscidin dini icması yoxdur. 

17.Ərkivan qəsəbə  Göllü məscidi Ərkivan qəsəbə göllü məscidi 

yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir rayonun Ərkivan qəsəbəsinin 

“Göllü”məhəlləsində yerləşir. Məscidin tarixi XIX əsrə təsadüf 

edir. Məscidin bünövrəsi hicri-qəməri təqvimi ilə 1330-cu ildə 

qoyulubvə məscidin həyətyanı sahəsi 80 metr2, tutumu isə 80 

nəfərdir. 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 

və 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) 

pəncə tağvari formadadır və məscidin minbəri altı pillədən ibarət 

olmaqla taxtadandır. Mehrab divarın içindədir və hündürlüyü 3 

metrdir. Və məscidin dini icması 01.07.2011-ci ildə dövlət 
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qeydiyyatından keçib. Abidənin invertar nömrəsi 4892, sistem kodu 

isə AJA004694-dür.  

18.Ərkivan qəsəbəsi “Həzrət Əli” məscidi. Ərkivan qəsəbəsi 

“Həzrət Əli” məscidi Ərkivan 

qəsəbəsində və yerləşir və 

1999cu ildə yarli əhali 

tərəfindən tikilmişdir.   

Məscidin həyətyanı sahəsi 

120 m2, tutumu isə 120 

nəfərdir məscidin 

döşəməsindən tavana qədər 

olan hündürlüyü 6 metdir. Ərkivan məscidinin divarları bişmiş 

qırmızı 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 

dördpilləlidir. Mehrab divarın içindədir və hündürlüyü 3 metrdir. 

Əsas ibadət zalı taxta arakəsmə ilə iki şöbəyə bölünüb:qadınlar və 

kişilər şöbəsi. Məscidin dini icması 12.07.2010 –cu il dövlət 

qeyydiyyatından keçmişdir.Şəkil. Ərkivan qəsəbə Həzrəti Əli 

məscidi.  

19.Ərkivan qəsəbəsi Hacı Şeyxəli məscidi. Ərkivan qəsəbəsi Hacı 

Şeyxəli məscidi Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsi ərazisində 

yerləşir və 2000 – ci ildə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin 
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sahəsi 100 m2,tutumu isə 100 nəfərdir.Məscidin dini icması 

16.12.2009-cu il tarixində dövlət qeydiyyatından keçmişdir. 

20.Banmbaşı kənd məscidi. Bambaşı kənd məscidi yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunu Banbaşı 

kəndi  ərazisində yerləşir.Məscid 1918-ci ildə yerli əhali tərəfindən 

tikilmişdir.Məscidin sahəsi 90 m2,tutumu isə 100 nəfərdir.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. 

Məscidindamında azan vermək üçün kavadrat formalı günbəz 

var.Məscidin dini icması 16.04.2010 –cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçib. Abidənin invertar nömrəsi 4871, sistem kodu 

isə AJA004673-dir. Şəkil. Bambaşı kənd məscidi.  

21.Böyük Xocavar kəndi Kənd məscidi -1. 21.Böyük Xocavar 

kəndi Kənd məscidi -1Masallı rayonunun Xocavar kəndi ərazisində 

yerləşir və 1990-cı ildə yerlii əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin 

sahəsi 160 m2,tutumu isə 160 nəfərdir.Məscidin dini icması 

23.09.2010 –cu il tarixində sövlət qeydiyyatından keçib. 
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22.Böyük Xocavar kəndi 

Kənd məscidi - 2. Böyük 

Xocavar kəndi Kənd məscidi - 

2 Masallı rayonunun Xocavar 

kəndi ərazisində yerləşir və 

1992-cı ildə yerlii əhali 

tərəfindən tikilmişdir. 

Məscidin sahəsi 120 m2, 

tutumu isə 120 nəfərdir.Məscidin dini icması 12.03.2019 –cu il 

tarixində sövlət qeydiyyatından keçib. 

23.Binə Xocavar kəndi Kənd məscidi. Binə Xocavar kəndi Kənd 

məscidi Masallı rayonunun Binə Xocavar kəndi ərazisində yerləşir 

və 1989 - cu ildə yerlii əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 

90 m2, tutumu isə100 nəfərdir. Məscidin dini icması 09.10.2018 – 

ci il tarixində sövlət qeydiyyatından keçib. 

24.Köçəkli kənd məscidi. 

Köçəkçi kənd məscidi Masalıı 

rayonunun Köçəkli kəndi 

ərazisində yerləşir və 1992 ci 

ildə yerliəhali tərəfindən 

tikilib. Məscidin sahəsi 60 

m2,tutumu isə 60 nəfərdir. 

Məscidin dini icması 

yoxdur.Şəkil. Köçəkil kənd məscidi. 

25.Təklə kəndi ”İmam zaman” məscidi -1. Təklə kəndi ”İmam 

zaman” məscidi -1Masallı rayonunun Təklə kəndi ərazisində 
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yerləşir və 1990 –cı ildə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin 

sahəsi 50 m2,tutumu isə 50 nəfərdir.Məscidin dini icması 

12.03.2019 –cu il tarixində dövlət qeydiyyatından keçib. 

26.Təklə kəndi ”İmam Əli” məscidi - 2. Təklə kəndi ”İmam Əli” 

məscidi -2 Masallı rayonunun Təklə kəndi ərazisində yerləşir və 

2006 –cı ildə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 40 

m2,tutumu isə 40 nəfərdir.Məscidin dini icması 09.10.2018 –ci il 

tarixində dövlət qeydiyyatından keçib. 

27.Mollahəsənli kəndi məscidi - 1. Mollahəsənli kəndi məscidi - 1 

Masallı rayonunun Mollahəsənli kəndi ərazisində yerləşir və 1964-

cü ildə yerli əhali tərəfindən tikilib.Məscidin sahəsi 30 m2, tutumu 

isə 30 nəfərdir.Məscidin dini icması 29.03.2010 –cu il tarixində 

dövlət qeydiyyatından keçib. 

28.Xoşçobanlı kəndi məscidi – 1. Xoşçobanlı kəndi məscidi-1 yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Xoşçobanlı 

kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1964-cü ildə yerli əhali tərəfindən 

tikilib,məscidin sahəsi 40 m2,tutumu isə 50 nəfərdir.Məscidin dini 

icması 19.04.2010 –cu il tarixində dövlət qeydiyyatından keçib. 

29.Sığıncaq kənd məscidi. Sığıncaq kənd məscidi yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Sığıncaq kəndi 

ərazisində yerləşir.Məscid 1918-ci ildə yerli əhali tərəfindən 

tikilib,məscidin sahəsi 60 m2,tutumu isə 60 nəfərdir.Məscidin dini 

icması 09.04.2010 –cu il tarixində dövlət qeydiyyatından keçib. 

30.Mollahəsənli (Masallı Stansiyası) məscid -2. Mollahəsənli kənd 

məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı 
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rayonunun Mollahəsənli kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1990-ci 

ildə yerli əhali tərəfindən tikilib,məscidin sahəsi 50 m2,tutumu isə 

60 nəfərdir.Məscidin dini icması yoxdur. 

31.Ləngan kəndi məscidi. Ləngan kəndi məscidi Masallı 

rayonunun Ləngan kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 2005 -ci ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilib,məscidin sahəsi 60 m2,tutumu isə 70 

nəfərdir. Məscidin dini icması yoxdur. 

32.Boradigah qəsəbəsi kənd. məscidi -1. Boradigah qəsəbəsi kənd. 

məscidi – 1 Masallı rayonun Boradigah qəsəbəsi ərazisində yerləşir. 

Məscidin tarixi 1853-1854-cü illərə əsrə təsadüf edir və qəsəbədə 

iki məscid fəaliyyət göstərir. Məscidin sahəsi 198 m2,tutumu isə 

200 nəfərdir.1990-cı ildə məscidin dam örtüyü yararsız hala 

düşdüyündən yenidən dəyişdirilmişdir və təmir işləri dövlət 

tərəfindən aparılmışdır. Lakin 1997-ci ildə kənd sakinlərinin şəxsi 

vəsaiti hesabına məsciddə yenidən təmir-bərpa işləri aparılmışdır. 

Məscidin həyətyanı sahəsi 24x6 metr, iç sahəsi isə 22x8 metrdir. 

Sovetlər dövründə taxıl anbarı kimi istifadə edilmiş, lakin 1989-cu 

ildə yerli camaatın narazılığı ilə məscidin taxıl anbarı kimi 

istifadəsi dayandırılmışdır. Məscidin tavanı taxta, döşəməsi 

torpaqdır və yerdən tavana qədər olan hündürlük 4, 5 metrdir. 

Tavan düzbucaqlı formada olmaqla 5 taxta sütun üzərində dayanıb 

və mehrabı divarın içində olmaqla hündürlüyü 3, 5 metrə çatır. 

Minbər taxtadandır və dördpilləlidir. Məscidin iki giriş qapısı var 

və bu qapılar taxtadan olmaqla tağvariformaya malikdir. 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. Məscidin 
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dini icması  11.12.2009 –cu ildə dövlət qeyydiyyatrından 

keçib.Abidənin invertar nömrəsi 4870, sistem kodu isə 

AJA004672-dir.  

 

Şəkil. Boradigah “Bağıroba” məscidi. 

33.Mollaoba kəndi məscidi məscidi. Mollaoba kənd məscidi yerli 

əhəmiyyətli tikilidir və Masallı rayonunun Mollaoba kəndi 

ərazisində yerləşir. Mollaoba kənd məscidi XIX əsrin sonlarında – 

1904 –cü ildə inşa edilmişdir. Məscidin sahəsi 140 m2,tutumu isə 

150 nəfərdir.. Məscidin dini icması 11.12.2009 –cu ildə dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir. 

34.Babaser kəndi məscidi. Babaser kənd məscidi və Masallı 

rayonunun Mollaoba kəndi ərazisində yerləşir və 2020 –ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmşdir. Məscidin sahəsi 120 m2,tutumu isə 120 

nəfərdir. Məscidin dini icması 14.05.2010 – cu ildə dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir. 

35.Təzə Alvadı kəndi məscidi Təzə Alvadı kənd məscidi  Masallı 

rayonunun Təzə Alvadı kəndi  ərazisində yerləşir 1950 –ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilib.Məsidin sahəsi 180 m2,tutumu isə 180 
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nəfərdir. Məscidin dini icması 16.04.2010 –cu ildə dövlət 

qeydiyyatından keçib, invertar nömrəsi 4913, sistem kodu isə 

AJA004715-dir. 

36.Meşəkanarı kəndi məscidi. Meşəkənarı kənd məscidi  Masallı 

rayonunun Meşəkənarı kəndi  ərazisində yerləşir 1990 –cı ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilib.Məsidin sahəsi 90 m2,tutumu isə 90 nəfərdir. 

Məscidin dini icması 18.07.2016 –cı ildə dövlət qeydiyyatından 

keçib. 

37.Əhmədli kəndi məscidi. Əhmədli  kənd məscidi  Masallı 

rayonunun Əhmədli  kəndi  ərazisində yerləşir 1960 –cı ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilib.Məsidin sahəsi 110 m2,tutumu isə 120 

nəfərdir. Məscidin dini icması yoxdur, nvertar nömrəsi 4911, sistem 

kodu isə AJA004713-dür.  

38.Türkoba kəndi məscidi. Türkoba kənd məscidi  Masallı 

rayonunun Türkoba  kəndi  ərazisində yerləşir 1987 –cı ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilib.Məsidin sahəsi 120 m2,tutumu isə 120 

nəfərdir. Məscidin dini icması 19.07.2010 – cu ildə dövlət 

qeydiyyatından keçib,invertar nömrəsi 4911, sistem kodu isə 

AJA004713-dür. 
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39.Şatıroba kəndi məscidi. 

Şatıroba kənd məscidi Masallı 

rayonunun Şatıroba kəndi  

ərazisində yerləşir 2001 –cı 

ildə yerli əhali tərəfindən 

tikilib.Məsidin sahəsi 90 

m2,tutumu isə 90 nəfərdir. 

Məscidin dini icması 

08.01.2010 – cu ildə dövlət qeydiyyatından keçib, invertar nömrəsi 

4918, sistem kodu isə AJA004720-dir. Şəkil. Şatıroba kənd 

məscidi.  

40.Qəzvinoba kəndi məscidi. Qəzvinoba kənd məscidi yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Qəzvinoba 

kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi XIX əsrə təsadüf 

edir,məscidin sahəsi 60 m2,tutumu isə 60 nəfərdir. Məscidin dini 

icması 17.06.2010 – cu ildə dövlət qeydiyyatından keçib, invertar 

nömrəsi 4916, sistem kodu isə AJA004718-dir. 

41.Güllütəpə kəndi məscidi -1. Güllütəpə kənd məscidi -1 Masallı 

rayonunun Güllütəpə kəndi ərazisində yerləşir və 1997-ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir. Məscidin sahəsi 100 m2,tutumu isə 100 

nəfərdir və dini icması yoxdur. 

42.Tatyanoba kənd mscidi. Tatyanoba kənd məscidi və Masallı 

rayonunun Qəzvinoba kəndi ərazisində yerləşir və 1998-ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilib.Məscidin sahəsi 50 m2,tutumu isə 50 

nəfərdir. Məscidin dini icması 29.11.2018 – ci ildə dövlət 
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qeydiyyatından keçib,invertar nömrəsi 4899, sistem kodu isə 

AJA004771-dir. 

43.Əmirtürbə (Orand) kəndi. Əmirtürbə (Orand) kənd məscidi və 

Masallı rayonunun Əmir türbə kəndi ərazisində yerləşir və 2001 -ci 

ildə yerli əhali tərəfindən tikilib.Məscidin sahəsi 30 m2,tutumu isə 

30 nəfərdir, dini icması yoxdur. 

44.Kolatan kəndi məscidi -1 .Kolatan kənd məscidi -1 yerli 

əhəmiyyətli tikilidir və Masallı rayonunun Kolatan kəndi ərazisində 

yerləşir.Məscidin tikilmə tarixi 1850-ci ilə təsadüf edir.Məsacidin 

sahəsi 110 m2,tutumu isə 120 nəfərdir,dini icması yoxdur.  

45.Bağıroba kəndi mscidi. Bağıroba kənd məscidi Masallı 

rayonunun Bağıroba kəndi ərazisində yerləşir və 1990-cı ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilib. Məsacidin sahəsi 120 m2,tutumu isə 120 

nəfərdir.Məscidin dini icması 12.07.2010 –cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir. 

46. Gəyəçöl kəndi məscidi -1 . Göyəçol kənd məscidi – I Masallı 

rayonunun Göyəçöl  kəndi ərazisində yerləşir və 1989-cı ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilib. Məsacidin sahəsi 180 m2,tutumu isə 180 

nəfərdir. Məscidin dini icması 16.12.2009 – cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir, invertar nömrəsi 4909, sistem kodu isə 

AJA004711-dir.  

47.Gəyəçöl kəndi məscidi 2 . Göyəçol kənd məscidi – 2 Masallı 

rayonunun Göyəçöl  kəndi ərazisində yerləşir və 1990 -cı ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilib. Məsacidin sahəsi 100 m2,tutumu isə 100 
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nəfərdir. Məscidin dini icması 12.03.2019 – cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir. 

48.Xanalion kəndi məscidi.. Xanəlion kənd məscidi və Masallı 

rayonunu Xanəlion kəndi  ərazisində yerləşir və 1991 –c ildə yerli 

əhali tərəindən tikilmişdir.Məscidin sahəəsi 60 m2,tutumu isə 60 

nəfərdir və dini icması yoxdur.Məscidin invertar nömrəsi 4878, 

sistem kodu isə AJA004680-dır. 

49.Babakujə kənd məscidi. Babakujə kənd məscidi Masallı 

rayonunun Babakujə kəndi ərazisində yerləşir və 1992-ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 50 m2,tutumu isə 50 

metrdir.Məscidin dini icması 14.11.2016 –cı il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir. 

50. Ninalov kəndi məscidi. Ninəlov kənd məscidi Masallı 

rayonunun Ninəlov kəndi ərazisində yerləşir və 1995-ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 30 m2,tutumu isə 30 

metrdir, dini icması yoxdur. 

51.Miyankü kəndi məscidi. Miyankü kənd məscidi Masallı 

rayonunun Miyankü kəndi ərazisində yerləşir və 2000 –ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 80 m2,tutumu isə 80 

nəfərdir.Məscidin dini icması 15.02.2010 –cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçib. 

52.Kubin kəndi məscidi. Kubin kənd məscidi Masallı rayonunun 

Kubin kəndi ərazisində yerləşir və 1980 – cı ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 100 m2,tutumu isə 100 
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nəfərdir.Məscidin dini icması 15.02.2010 –cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçib. 

53.Lürən kənd məscidi. Lürən kənd məscidi Masallı rayonunun 

Lürən kəndi ərazisində yerləşir və 2000 – cı ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 140 m2,tutumu isə 150 

nəfərdir.Məscidin dini icması 11.12.2009 – cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçib, invertar nömrəsi 4910, sistem kodu isə 

AJA004712-dir.  

54.Qəriblər kəndi kənd məscidi. Qəriblər kənd məscidi Masallı 

rayonunun Qəriblər kəndi ərazisində yerləşir və 1989 –cu ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilib. Məscidin sahəsi 180 m2, tutumu isə 180 

nəfərdir. Məscidin dini isması .12.01.2019 –cu il tarixində ləğv 

ediliv,invertar nömrəsi 4884, sistem kodu isə AJA004686-dür.  

55.Təklə kənd məscidi. Təklə kənd məscidi yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Təklə kəndi  ərazisində 

yerləşir. Məscidin tarixi XIX əsrə - 1909 cu ilə təsadüf edir. 

Məscidin sahəsi 90 m2,tutumu isə 90 nəfərdir. Məscidin dini icması 

yoxdur, abidənin invertar nömrəsi 4919, sistem kodu isə 

AJA004721-dir. 

56.Xırmandalı kənd məscidi -1. Xırmandalı kənd Masallı 

rayonunun Xırmandalı kəndi  ərazisində yerləşir və 1979-cu ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilmişdir. Məscidin sahəsi 100 m2,tutumu 

isə 100 nəfərdir, dini icması yoxdur. 

57.Hacıtəpə kənd məscidi. Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir 

və Masallı rayonunun Hacıtəpə kəndi  ərazisində yerləşir. Məscidin 
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tarixi XIX əsrə təsadüf edir., sahəsi 60 m2,tutumu isə 60 nəfərdir. 

Məscidin dini icması 02.08.2010 –cu il tarixində dövlət 

qeyydiyyatından keçib. Abidənin invertar nömrəsi 4922, sistem 

kodu isə AJA004725-dir. 

58. Ərəb kənd məscidi - 1.Ərəb kəndi məscidi -1 Masallı 

rayonunun Ərəb kəndi  ərazisində yerləşir və 2006-cı ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir. Məscidin sahəsi 50 m2,tutumu isə 50 

nəfərdir. Məscidin dini icması 02.08.2010 –cu il tarixində dövlət 

qeyydiyyatından keçib. . 

59.Xıl kəndi “İmam Zaman məscidi.Xıl kənd “İmam Zaman 

məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı 

rayonunun Xıl kəndi  ərazisində yerləşir. Məscidin tarixi XIX əsrə - 

1865 ci ilə - ilətəsadüf edir, sahəsi 40 m2,tutumu isə 40 nəfərdir. 

Məscidin dini icması 27.04.2010 –cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçib. Abidənin invertar nömrəsi 4920, sistem kodu 

isə AJA004722-dir. 

60.Xıl kəndi “Becanlı” məscidi - 2. Xıl kəndi “Becanlı”- 2 məscidi 

Masallı rayonunun Xıl kəndi  ərazisində yerləşir və 1983-cı ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 120 m2,tutumu isə 

130 nəfərdir. Məscidin dini icması 21.12 2016 – cı il tarixində 

dövlət qeyydiyyatından keçib, dini icması yoxdur. 

61.Xıl kəndi “Kürd” məscidi - 3. Xıl kəndi “ Kürd ”- 3 məscidi 

Masallı rayonunun Xıl kəndi  ərazisində yerləşir və 1989-cı ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilmişdir. Məscidin sahəsi 100 m2, tutumu 

isə 100 nəfərdir.Məscidin dini icması ası yoxdur. 
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62. Xıl kəndi “Qaraxanlı” məscidi – 4. Xıl kəndi Qaraxanlı 

məscidi – 4 Masallı rayonunun Xıl kəndi  ərazisində yerləşir və 

1990 -cı ildə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir. Məscidin sahəsi 80 

m2,tutumu isə 80 nəfərdir, dini icmasıası yoxdur. 

63.Xıl kəndi “Seyidlər” məscid -5. Xıl kəndi “Seyidlər” məscidi – 

5 Masallı rayonunun Xıl kəndi  ərazisində yerləşir və 1988 -cı ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilmişdir. Məscidin sahəsi 90 m2,tutumu isə 

90 nəfərdir, dini icmasıası yoxdur. 

64.Qarğalıq kənd məscidi.Qarğalıq kənd məscidi Masallı 

rayonunun Qarğalıq kəndi  ərazisində yerləşir və 1990 -cı ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir. Məscidin sahəsi 60 m2,tutumu isə 60 

nəfərdir. Məscidin dini icması 11.12.2009 –cu il tarixində dövlət 

qeyydiyyatından keçib. . 

65.Kürdəbaz kənd məscidi. Kürdəbaz kənd məscidi Masallı 

rayonunun Kürdəbaz kəndi  ərazisində yerləşir və 1946-cı ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir. Məscidin sahəsi 40 m2,tutumu isə 45 

nəfərdir. Məscidin dini icması  30.12.2009 –cu il tarixində dövlət 

qeyydiyyatından keçib. 

66.Xalçalı kənd məscidi. Xalçalı kənd məscidi Masallı rayonunun 

Xalçalı kəndi  ərazisində yerləşir və 2002 - cı ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir. Məscidin sahəsi 30 m2,tutumu isə 30 

nəfərdir. Məscidin dini icması  11.05.2010 –cu il tarixində dövlət 

qeyydiyyatından keçib. 

67.Qədirli kənd məscidi. Qədirli kənd məscidi Masallı rayonunun 

Qədirli kəndi  ərazisində yerləşir və 1991 - cı ildə yerli əhali 
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tərəfindən tikilmişdir. Məscidin sahəsi 50 m2,tutumu isə 50 

nəfərdir. Məscidin dini icması 17.06.2010 –cu il tarixində dövlət 

qeyydiyyatından keçib. 

68.Dəlləkli kənd məscidi. Dəlləkli kənd məscidi Masallı rayonunun 

Dəlləkli  kəndi  ərazisində yerləşir və 2000 - cı ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir. Məscidin sahəsi 30 m2,tutumu isə 30 

nəfərdir. Məscidin dini icması 16.12.2009 – cu il tarixində dövlət 

qeyydiyyatından keçib. 

69.Eminli kənd məscidi. Eminli kənd məscidi Masallı rayonunun 

Eminli kəndi  ərazisində yerləşir və 1999 - cu ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir. Məscidin sahəsi 60 m2,tutumu isə 60 

nəfərdir. Məscidin dini icması 16.12.2009 – cu il tarixində dövlət 

qeyydiyyatından keçib. 

70.Şəhriyar kənd məscidi. Şəhriyar kənd məscidi Masallı 

rayonunun Şəhriyar kəndi  ərazisində yerləşir və 1998 - cu ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 48 m2,tutumu isə 50 

nəfərdir,dini icması yoxdur. 

71.Təzəkənd kənd məscidi - 1. Təzəkənd kənd məscidi -1 Masallı 

rayonunun Təzəkənd kəndi  ərazisində yerləşir və 1990 – cı ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilib. Məscidin sahəsi 1184 m2, tutumu isə 

190 nəfərdir. Məscidin dini icması 19.05.2010 –cu il tarixində 

dövlət qeydiyyatından keçib. 

72.Təzəkənd kənd məscidi - 2. Təzəkənd kənd məscidi - 2 Masallı 

rayonunun Təzəkənd kəndi  ərazisində yerləşir və 1996 – cı ildə 
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yerli əhali tərəfindən tikilib. Məscidin sahəsi 120 m2, tutumu isə 

120 nəfərdir, dini icması yoxdur. 

73.Yenikənd kənd məscidi - 2. Yenikənd kənd məscidi - 2 Masallı 

rayonunun Yenikənd  kəndi  ərazisində yerləşir və 2000 – cı ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilib.Məscidin sahəsi 176 m2, tutumu isə 

180 nəfərdir.Məscidin dini icması 12.03.2019 –cu il tarixində 

dövlət qeydiyyatından keçib.  

74.Abasbəyli kənd məscidi.Abasbəyli kənd məscidi Masallı rayonu 

Abasbəyli kəndi ərazisində yerləşir və 1996-cı ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilib. Məscidin sahəsi 120 m2, tutumu isə 120 

nəfərdir,dini icması yoxdur. 

75.Xəlifələr kənd məscidi -1.Xəlifələr kənd məscidi -1 Masallı 

rayonunun Xəlifələr kəndi ərazisində yerləşir və 1993-cü ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilib. Məscidin sahəsi 60 m2, tutumu isə 60 

nəfərdir,dini icması yoxdur. 

76.Qodoman kənd məscidi. Qodoman kənd məscidi yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Qodoman 

kəndi ərazisində yerləşir.Məscid 1904-cü ildə yerli əhali tərəfindən 

tikilib,məscidin sahəsi 60 m2,tutumu isə 74 nəfərdir.Məscidin dini 

icması 02.08.2010 – cu ildə dövlət qeydiyyatından keçib. Abidənin 

invertar nömrəsi 4890, sistem kodu isə AJA004692-dir. 

77.Qızılağac kənd məscidi. Qızılağac kənd məscidi yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Qızılağac 

kəndi ərazisində yerləşir. Məscidin sahəsi 102 m2, tutumu isə 130 
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nəfərdir və məscid 1918-ci ildə tikilmişdir. Məscidin dini icması 

15.02.2010 – cu il tarixində dövlət qeydiyyatından keçib. 

78. Musakujə kənd məscidi. Musakujə kənd məscidi yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Musakujə 

kəndi ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi 100 m2, tutumu isə 100 

nəfərdir və məscid 1916-ci ildə tikilmişdir.Məscidin dini icması 

17.06.2010 – cu il tarixində dövlət qeydiyyatından keçib. Abidənin 

invertar nömrəsi 4908, sistem kodu isə AJA004710-dur 

79.Mahmudavar kənd 

məscidi. Mahmudavar kənd 

məscidi yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və 

Masallı rayonunun 

Mahmudavar kəndi ərazisində 

yerləşir. Məscidin sahəsi 120 

m2, tutumu isə 120 nəfərdir və məscid XIX əsrdə tikilmişdir. 

Məscidin dini icması 16.12.2009 – cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçib. Abidənin invertar nömrəsi 4902, sistem kodu 

isə AJA004704-dir. 

80.Rüdəkənar kənd məscidi. 

Rüdəkənar kənd məscidi yerli 

əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı 

rayonunun Rüdəkənar kəndi 

ərazisində yerləşir.Məscidin 

sahəsi 40 m2, tutumu isə 40 
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nəfərdir və məscid XIX əsrdə tikilmişdir, dini icması yoxdur. 

Abidənin invertar nömrəsi 4907, sistem kodu isə AJA004709-dir. 

81.Mololon kənd məscidi. Mololon kənd məscidi yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Mololon kəndi 

ərazisində yerləşir.Məscidin sahəsi 56 m2, tutumu isə 60 nəfərdir 

və məscid XIX əsrdə tikilmişdir, dini icması yoxdur. 

82.Şıxlar kənd məscidi -1. Şıxlar kənd məscidi Masallı rayonunun 

Şıxlar kəndi ərazisində yerləşir və 1984-cü ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 82 m2, tutumu isə 90 

nəfərdir.Məscidin dini icması 27.04.2010 –cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir.  

83.Şıxlar kənd məscidi -2. Şıxlar kənd məscidi-2 Masallı 

rayonunun Şıxlar kəndi ərazisində yerləşir və 1988-cü ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdi.Məscidin sahəsi 100 m2, tutumu isə 100 

nəfərdir, dini icması yoxdur. 

84.Hişqədərə kənd məscidi -

1. Hişqədərə kənd məscidi -1 

Masallı rayonunun 

Hişqüədərə kəndi ərazisində 

yerləşir və 1988-cü ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir. 

Məscidin sahəsi 90 m2, 

tutumu isə 100 nəfərdir. Məscidin dini icması 02.08.2010 – cu il 

tarixində dövlət qeydiyyatından keçmişdir.  
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85.Hişqədərə kənd “Əhli beyt”məscidi. Hişqədərə kənd “Əhli 

beyt” məscidi Masallı rayonunun Hişqüədərə kəndi ərazisində 

yerləşir və 1988-cü ildə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin 

sahəsi 126 m2, tutumu isə 130 nəfərdir.Məscidin dini icması 

02.08.2010  –cu il tarixində dövlət qeydiyyatından keçmişdir.  

86.I Yeddioymaq kənd məscidi. I Yeddioymaq kənd “Əhli beyt” 

məscidi Masallı rayonunun I Yeddioymaq kəndi ərazisində yerləşir 

və 1960 -cı ildə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 82 

m2, tutumu isə 85 nəfərdir.Məscidin dini icması 26.05.2010 – cu il 

tarixində dövlət qeydiyyatından keçmişdir.  

87.II Yeddioymaq kənd məscidi. II Yeddioymaq kənd məscidi 

Masallı rayonunun II Yeddioymaq kəndi ərazisində yerləşir və 

1970 -cı ildə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 60 

m2, tutumu isə 70 

nəfərdir,dini yoxdur. 

88.Qasımlı kənd məscidi.M 

əscidi-Masallı rayonunun 

Qasımlı kəndi ərazisində 

yerləşir və 2002 -cı ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir. 

Məscidin sahəsi 112 m2, 

tutumu isə 120 nəfərdir,dini icma yoxdur. 

89. Şərəfə kənd məscidi. Şərəfə məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı rayonunun Şərəfə kəndi  ərazisində yerləşir. 

Məscidin sahəsi 164 m2,tutumu 170 nəfərdir və XIX əsrdə 
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tikilmişdir. Abidəninin invertar nömrəsi 4932, sistem kodu isə 

AJA004734-dür. 

90.Ağakişibəyli kənd məscidii. Ağakişibəyli kənd məscidi Masallı 

rayonunun Ağakişibəyli kəndi ərazisində yerləşir və XIX - cı əsrdə 

tikilmişdir.Məscidin sahəsi 120 m2, tutumu isə 120 

nəfərdir.Məscidin dini icması 11.12.2009 – cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir.  

91.Çaxırlı kənd məscidii. Çaxırlı kənd məscidi Masallı rayonunun 

Çaxırlı kəndi ərazisində yerləşir və 1989 - cu ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 180 m2, tutumu isə 180 

nəfərdir.Məscidin dini icması 11.02.2009 – cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir. 

92.Çaxırlı kənd məscidi - 2. Çaxırlı kənd məscidi -2 Masallı 

rayonunun Çaxırlı kəndi ərazisində yerləşir və 1990-2005 - cu 

illərdə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 50 m2, 

tutumu isə 50 nəfərdir,dini icması yoxdur. 

93.Kəlbəhüseyn kənd məscidi. Kəlbəhüseyn kənd məscidi Masallı 

rayonunun Kəlbəhüseyn kəndi ərazisində yerləşir və 1981 - cu 

illərdə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 120 m2, 

tutumu isə 120 nəfərdir. Məscidin dini icması 11.02.2009 –cu il 

tarixində dövlət qeydiyyatından keçmişdir. 

94.Sarıcəfərli kənd məscidi. Sarıcəfərli kənd məscidi -2 Masallı 

rayonunun Sarıcəfərli kəndi ərazisində yerləşir və 1987-ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 62 m2, tutumu isə 60 

nəfərdir,dini icması yoxdur. 
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95.İmanlı kənd məscidi . İmanlı kənd məscidi Masallı rayonunun 

Sarıcəfərli kəndi ərazisində yerləşir və 2001 -ci ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 40 m2, tutumu isə 40 

nəfərdir,dini icması yoxdur. 

96.Bala Təklə kənd məscidi. Bala Təklə kənd məscidi Masallı 

rayonunun Bala Təkləkəndi ərazisində yerləşir və 1972-ci il - ci ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 82 m2, tutumu isə 

80 nəfərdir,dini icması yoxdur. 

97.Viləş kənd məscid . Viləş kənd məscidi Masallı rayonunun Viləş 

kəndi ərazisində yerləşir və 1993-ci il - ci ildə yerli əhali tərəfindən 

tikilmişdir.Məscidin sahəsi 134 m2, tutumu isə 140 nəfərdir. 

Məscidin dini icması 16.04.2010 –cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir. 

98.Öncəqala kənd məscidi. Öncəqala kənd məscidi Masallı 

rayonunun Öncəqala kəndi ərazisində yerləşir və 1970-ci il - ci ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 200 m2, tutumu 

isə 200 nəfərdir. Məscidin dini icması 14.01.2010 – cu il tarixində 

dövlət qeydiyyatından keçmişdir. 

99.Hüseyhacılı kənd məscidi . Hüseynhacılı kənd məscidi Masallı 

rayonunun Hüseynhacılı kəndi ərazisində yerləşir və 2001-2004 –

cü illərdə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 220 m2, 

tutumu isə 230 nəfərdir. Məscidin dini icması 07.05.2010 – cu il 

tarixində dövlət qeydiyyatından keçmişdir. 

100.Həsənli kənd məscidi . Həsənli kənd məscidi yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Həsənli kəndi ərazisində 
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yerləşir.Məscid 1857 –cü illərdə yerli əhali tərəfindən 

tikilmişdir,məscidin sahəsi 86 m2, tutumu isə 90 nəfərdir. Məscidin 

dini icması 26.04.2010 – cu il tarixində dövlət qeydiyyatından 

keçmişdir. Abidənin invertar nömrəsi 4926, sistem kodu isə 

AJA004728-dir. 

101.Köçəkil kənd məscidi . Köçəkil kənd məscidi Masallı 

rayonunun Köçəkil kəndi ərazisində yerləşir və 1998 –ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 100 m2, tutumu isə 100 

nəfərdir. Məscidin dini icması 14.01.2010 – cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir. 

102.Təkdam kənd məscidi . Təkdam kənd məscidi Masallı 

rayonunun Təkdam kəndi ərazisində yerləşir və 1975 –ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 50 m2, tutumu isə 50 

nəfərdir. Məscidin dini icması 09.04.2018 – ci il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir. 

103.Məmmədxanlı kənd məscidi. Məmmədxanlı kənd məscidi 

Masallı rayonunun Məmmədxanlı kəndi ərazisində yerləşir və 

1984–ci ildə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 40 

m2, tutumu isə 40 nəfərdir,dini icması yoxdur. 

104.I Səmidxan kənd məscidi. I Səmidxan kənd məscidi Masallı 

rayonunun Səmidxan kəndi ərazisində yerləşir və 1990 –ci ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 90 m2, tutumu isə 

80 nəfərdir. Məscidin dini icması 15.07.2013 – ci il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir. 
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105.II Səmidxan kənd məscidi. II Səmidxan kənd məscidi Masallı 

rayonunun Səmidxan kəndi ərazisində yerləşir və 1992 –ci ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 90 m2, tutumu isə 

80 nəfərdir. Məscidin dini icması 12.11. 2015 – ci il tarixində 

dövlət qeydiyyatından keçmişdir. 

106.Ətçər kənd məscidi - 1. Ətçər kənd məscidi -1 Masallı 

rayonunun Ətçər kəndi ərazisində yerləşir və 1997–ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 40 m2, tutumu isə 45 

nəfərdir,dini icması yoxdur. 

107.Ətçər kənd məscidi - 2. Ətçər kənd məscidi -2 Masallı 

rayonunun Ətçər kəndi ərazisində yerləşir və 1998–ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 30 m2, tutumu isə 35 

nəfərdir,dini icması yoxdur. 

108.Alışanlı kənd məscidi. 

Alışanlı kənd məscidi Masallı 

rayonunun Alışanlı kəndi 

ərazisində yerləşir və 1998 –ci 

ildə yerli əhali tərəfindən 

tikilmişdir. Məscidin sahəsi 

60 m2, tutumu isə 60 nəfərdir. 

Məscidin dini icması 

20.05.2011 – ci il tarixində dövlət qeydiyyatından keçmişdir. 

109.Sərçüvar kənd məscidi. Məscidi yerli əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı rayonunun Sərçüvar kəndi ərazisində 

yerləşir.Məscidin sahəsi 185 m2,tutumu 190 nəfərdir və məscid 

XIX əsrdə tikilmişdir. Məscidin dini icması 01.12.2009 – cu il 
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tarixində dövlət qeydiyyatından keçmişdir. Abidənin invertar 

nömrəsi 4922, sistem kodu isə AJA004724-dür. 

110.Sirəbil kənd məscidi. Sirəbil kənd məscidi Masallı rayonunun 

Sirəbil kəndi ərazisində yerləşir və 1992–ci ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 122 m2, tutumu isə 125 

nəfərdir,dini icması yoxdur. 

111.Qızılavar kənd məscidi - 

1. Qızılavar kənd məscidi -1 

yerli əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı 

rayonunun Qızılavar kəndi 

ərazisində yerləşir. Məscidin 

sahəsi 160 m2, tutumu 160 

nəfərdir. Məscid XIX əsrdə 

tikilmiş və dini icması yoxdur. Abidənin invertar nömrəsi 4891, 

sistem kodu isə AJA004693-dür. Şəkil.  

112.Dəlləkoba kənd məscidi.. Məscidi  yerli əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı rayonunun Dəlləkoba kəndi ərazisində 

yerləşir. Məscidin sahəsi 56 m2, tutumu 60 nəfərdir.Məscid XIX 

əsrdə tikilmiş və dini icması yoxdur. 
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113.Bədəlan kənd məscidi - 

1.Məscid Masallı rayonunun 

Bədəlan kəndi ərazisində 

yerləşir və 1985–ci ildə yerli 

əhali tərəfindən 

tikilmişdir.Məscidin sahəsi 82 

m2, tutumu isə 80 nəfərdir,dini 

icması yoxdur. 

114.Bədəlan kənd məscidi - 2. Bədəlan kənd məscidi -2 Masallı 

rayonunun Bədəlan kəndi ərazisində yerləşir və 1988–ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 60 m2, tutumu isə 60 

nəfərdir,dini icması yoxdur. 

115.Çayqırağı kənd məsciddi. Çayqırağı kənd məscidi Masallı 

rayonunun Çayqırağı kəndi ərazisində yerləşir və 1985-ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 105 m2,tutumu 110 

nəfərdir. Məscidin dini icması 13.11.2015 – cu il tarixində dövlət 

qeydiyyatından keçmişdir. 

116.Dəmirçi kənd məscidi. 

Dəmirçi kənd məscidi Masallı 

rayonunun Dəmirçi kəndi 

ərazisində yerləşir və 1992–ci 

ildə yerli əhali tərəfindən 

tikilmişdir. Məscidin sahəsi 

80 m2, tutumu isə 80 nəfərdir. 
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Məscidin dini icması 09.09.2016 – cı ildə dövlət qeydiyyatından 

keçib.                                                                   

117.Aşurlu kənd məscidi. Aşurlu kənd məscidi Masallı rayonunun 

Aşurlu kəndi ərazisində yerləşir və 1976–ci ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 92 m2, tutumu isə 90 

nəfərdir.Məscidin dini icması 28.12.2009 – cu ildə dövlət 

qeydiyyatından keçib. 

118.Köhnə Alvadı kənd 

məscidi. Köhnə Alvadı kənd 

məscidi Masallı rayonunun 

Köhnə Alvadı kəndi 

ərazisində yerləşir və 1988–

ci ildə yerli əhali tərəfindən 

tikilmişdir.Məscidin sahəsi 

386 m2, tutumu isə 400 

nəfərdir. Məscidin dini icması 10.02.2010 – cu ildə dövlət 

qeydiyyatından keçib. 

119.Sığdaş kənd məscidi. 

Sığdaş kənd məscidi yerli 

əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı 

rayonunun Sığdaş ərazisində 

yerləşir. Məscidin sahəsi 260 

m2, tutumu isə 270 nəfərdir və 

XIX əsrdə tikilmişdir. 
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Məscidin dini icması 25.01.2010 – cu ildə dövlət qeydiyyatından 

keçib. 

120.Məmmədoba kənd məscidi. Məmmədoba kənd məscidi yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun 

Məmmədoba ərazisində yerləşir. Məscidin sahəsi 56 m2, tutumu isə 

60 nəfərdir və XIX əsrdə tikilmişdir,dini icması yoxdur. Abidənin 

invertar nömrəsi 4933, sistem kodu isə AJA004735-dür. 

121.Qızılavar kənd “Peysə 

”məscidi. Qızılavar kənd 

“Peysə” məscidi Masallı 

rayonunun Qızılavar kəndi 

ərazisində yerləşir və 2000 - 

2005-ci ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir. 

Məscidin sahəsi 120 m2, tutumu isə 80 nəfərdir. Məscidin dini 

icması 30.12.2009 – cu ildə dövlət qeydiyyatından keçib. 

122.Boradigah kənd “Həzrəti Əli” məscidi. Boradigah kənd 

“Həzrəti Əli” məscidi Masallı rayonunun Boradigah kəndi 

ərazisində yerləşir və yerli əhali tərəfindən tikilmişdir. Məscidin 

sahəsi 500 m2, tutumu isə 430 nəfərdir. Məscidin dini icması 

30.06.2017 – cu ildə dövlət qeydiyyatından keçib. 

123.Güllütəpə kənd məscidi -2.Güllütəpə kənd məscidi -2 Masallı 

rayonunun Güllütəpə kəndi ərazisində yerləşir və 2005-ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 80 m2, tutumu isə 80 

nəfərdir,dini icması yoxdur. 
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124.Yolağac kənd məscidi.Yolağac kənd məscidi Masallı 

rayonunun Yolağac kəndi ərazisində yerləşir və 1998 -ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 55 m2, tutumu isə 60 

nəfərdir,dini icması yoxdur. 

125.Yeni Züvand kənd məscidi.Yeni Züvand kənd məscidi Masallı 

rayonunun Yeni Züvand kəndi ərazisində yerləşir və 1998 -ci ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 50 m2, tutumu isə 

60 nəfərdir,dini icması yoxdur. 

126.Köhnə Züvand kənd məscidi.Köhnə Züvand kənd məscidi 

Masallı rayonunun Köhnə Züvand kəndi ərazisində yerləşir və 1994 

-cü ildə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 45 m2, 

tutumu isə 50 nəfərdir,dini icması yoxdur. 

127.Xəlifələr kənd məscidi -2.Xəlifələr kənd məscidi – 2 Masallı 

rayonunun Xəlifələr kəndi ərazisində yerləşir və 1994 -cü ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 50 m2, tutumu isə 55 

nəfərdir,dini icması yoxdur. 

128.Ərkivan qəsəbə”Allahyarlı” məscidi.Ərkivan 

qəsəbə”Allahyarlı” məscidi Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsi 

ərazisində yerləşir və 2009 -cu ildə yerli əhali tərəfindən 

tikilmişdir.Məscidin sahəsi 45 m2, tutumu isə 50 nəfərdir,dini 

icması yoxdur. 

129.Əzizabad kənd məscidi.Əzizabad kənd məscidi Masallı 

rayonunun Əzizabad kəndi ərazisində yerləşir və 2009 - cu ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 40 m2, tutumu isə 

45 nəfərdir,dini icması yoxdur. 
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130.Məmmədrza kənd məscidi. Məmmədrza kənd məscidi Masallı 

rayonunun Məmmədrza kəndi ərazisində yerləşir və 2010 - cu ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin sahəsi 50 m2, tutumu isə 

52 nəfərdir,dini icması yoxdur. 

131.Nəzəroba kənd məscidi. Nəziroba kənd məscidi Masallı 

rayonunun Nəziroba kəndi ərazisində yerıləşir.Məscidin Sahəsi 80 

m2,tutumu isə 80 nəfərdir və 2009- 2017 ci illərdə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir, dini icması yoxdur. 

132.Mişkəmi kənd məscidi. Mişkəmi kənd məscidi Masallı 

rayonunun Mişkəmi kəndi ərazisində yerıləşir və 2010- cu ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir. Məscidin Sahəsi 60 m2,tutumu isə 50 

nəfərdir, dini icması yoxdur. 

133.Kolartan ”Seyidoba” 

kənd məscidi. Məscid Masallı 

rayonunun Kolatan kəndinin 

”Seyidoba” məhəlləsi 

ərazisində yerıləşir və 1989 - 

cu ildə yerli əhali tərəfindən 

tikilmişdir. Məscidin Sahəsi 

60 m2, tutumu isə 65 nəfərdir. 

134.Xoşçobanlı kənd məscidi – 2. Xoşçobanı kənd məscidi – 2 

Masallı rayonunun Xoşçobanı kəndi ərazisində yerıləşir.Məscidin 

Sahəsi 65m2,tutumu isə 65 nəfərdir və 2009 - cu ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir. Məscidin dini icması dövlət qeydiyyatından 

keçməmişdir. 
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135. Qəriblər - 2 (Dəmbəlov). Qəriblər -2 kənd məscidi Masallı 

rayonunun Qəriblər kəndi ərazisində yerıləşir və 1998 - ci ildə yerli 

əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin Sahəsi 45 m2,tutumu isə 50 

nəfərdir, dini icması yoxdur.  

136. Dağ Şıxlar kənd məscidi. Dağ Şıxlar kənd məscidi Masallı 

rayonunun Dağ Şıxlar kəndi ərazisində yerıləşir və 2002- ci ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin Sahəsi 35 m2,tutumu isə 

40 nəfərdir, dini icması yoxdur.  

137. Bala Kolatan kəndi. Bala Kolatan kənd məscidi Masallı 

rayonunun Bala Kolatan kəndi ərazisində yerıləşir və 1990 - cı ildə 

yerli əhali tərəfindən tikilmişdir. Məscidin Sahəsi 85 m2,tutumu isə 

90 nəfərdir, dini icması yoxdur.  

138. Yusifli kəndi məscid. Yusifli kənd məscidi Masallı rayonunun 

Yusifli kəndi ərazisində yerıləşir və 2010- cu ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir. Məscidin Sahəsi 40 m2,tutumu isə 40 

nəfərdir.Məscidin dini icması dövlət eydiyyatdan 02.07.2018-ci il 

tarixində keçib.  

139. Ərəb kəndi məscidi - 2. Ərəb kənd məscidi Masallı rayonunun 

Ərəb kəndi ərazisində yerıləşir və 2010- cu ildə yerli əhali 

tərəfindən tikilmişdir..Məscidin Sahəsi 40 m2,tutumu isə 40 

nəfərdir, dini icması yoxdur.  

140. Xırmandalı kənd məscidi - 2. Xırmandalı kənd məscidi – 2 

Masallı rayonunun Xırmandallı kəndi ərazisində yerləşir və məscid 

1979-cu ildə yerli əhali tərəfindən tikilmişdir.Məscidin Sahəsi 

65m2 –dır və tutumu isə 65 nəfərdir,dini icması yoxdur. 
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               17. Hamamlar (6 ədəd)  

1.Hamam (Masallı şəh. ). 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 şəh. ). Bu hamam yerli əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir. Hamamın  tarixi XIX əsrə təsadüf edir və Masallı şəhəri 

ərazisində yerləşir. Abidənin invertar nömrəsi 4867, sistem kodu isə 

AJA004669-dur.  

3.Hamam.(Boradigah kəndi). Bu hamam yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Boradigah kəndi 

ərazisində yerləşir. Hamamın  tarixi XIX əsrə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 4868, sistem kodu isə AJA004670-dir.  

4.Hamam.(Boradigah kəndi). Bu hamam yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Boradigah ərazisində 

yerləşir. Hamamın  tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 4869, sistem kodu isə AJA004671-dir.  

5.Hamam.(Qızılağac kəndi). Bu hamam yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Qızılağac  ərazisində 

yerləşir. Hamamın  tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 4882, sistem kodu isə AJA004684-dür.  

6.Hamam.(Mahmudavar kəndi). Bu hamam  yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Mahmudavar kəndi  

ərazisində yerləşir. Hamamın  tarixi XIX əsrə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 4903, sistem kodu isə AJA004705-dir.  
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            18. Abidələr. Heykəllər (11 ədəd)  

1.Böyük Vətən muharibəsində həlak olmuş həmvətənlərimizin 

xatirə abidəsi. Bu xatirə abidəsi  yerli əhəmiyyətli Xalq bağ-park, 

monumental və xatirə abidələrinə daxildir və Masallı şəhəri 

ərazisində yerləşir. Abidənin invertar nömrəsi 5645, sistem kodu isə 

AJA005477-dir.  

2.Böyük Vətən muharibəsində həlak olmuş həmvətənləri-mizin 

xatirə abidəsi. Bu xatirə abidəsi  yerli əhəmiyyətli  Xalq bağ-park, 

monumental və xatirə abidələrinə daxildir və Masallı şəhəri 

ərazisində yerləşir. Abidənin invertar nömrəsi 5675, sistem kodu isə 

AJA005477-dir.  

3.Daş qoç fiquru (Şıxlar kəndi). Bu daş qoç fiquru yerli 

əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir və  Masallı 

rayonunun Şıxlar kəndi ərazisində yerləşir. Bu xatirə abidəsinin 

tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 6260, 

sistem kodu isə AJA006062-dir.  

4.Daş qoç fiquru (Qodman kəndi). Bu daş qoç fiquru yerli 

əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir və Masallı 

rayonunun Qodman kəndi ərazisində yerləşir. Bu xatirə abidəsinin 

tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 6261, 

sistem kodu isə AJA006063-dür.  

5.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 
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Qodman kəndi ərazisində yerləşir. Abidənin invertar nömrəsi 6262, 

sistem kodu isə AJA006064-dür.  

6.Daş qoç fiquru (Yeddioymaq kəndi). Bu daş qoç fiquru yerli 

əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir və  Masallı 

rayonunun Yeddioymaq və Hüseynhacılı kəndləri ərazisində 

yerləşir. Bu xatirə abidəsinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 6263, sistem kodu isə AJA006065-dir.  

7.Daş qoç fiquru (Qızılavar kəndi). Bu daş qoç fiquru yerli 

əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir və Masallı 

rayonunun Qızılavar kəndi ərazisində yerləşir. Bu xatirə abidəsinin 

tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 6264, 

sistem kodu isə AJA006066-dır.  

8. 4647. Daş qoç fiquru (Mahmudavar  kəndi). Bu daş qoç fiquru 

yerli əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir və  

Masallı rayonunun Mahmudavar kənd qəbiristanlığının ərazisində 

yerləşirBu xatirə abidəsinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 6265, sistem kodu isə AJA006067-dir.  

9. Daş qoç fiquru (Ərkivan kəndi). Bu daş qoç fiquru yerli 

əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir və  Masallı 

rayonunun Ərkivan kəndi ”Miyonə məhlə" (orta məhəllə)  

ərazisində yerləşir. Bu xatirə abidəsinin tarixi XIX əsrə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 6266, sistem kodu isə AJA006068-

dir.  

10.Daş qoç fiquru (Bədəlan  kəndi). Bu daş qoç fiquru yerli 

əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir və Masallı 
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rayonunun Bədəlan kəndi ərazisində yerləşir. Bu xatirə abidəsinin 

tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 6267, 

sistem kodu isə AJA006069-dür.  

11.Daş qoç fiquru (Bədəlan  kəndi). Bu daş qoç fiquru yerli 

əhəmiyyətli Xalq daş-heykəltəraşlıq abidələrinə daxildir və  Masallı 

rayonunun Bədəlan kəndi ərazisində yerləşir. Bu xatirə abidəsinin 

tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 6268, 

sistem kodu isə AJA006070-dür.  

20. Yaşayış evləri. (2 ədəd) 

1.Hacı Mirağanın yaşayış evi (Boradigah kəndi). Hacı Mirağanın 

yaşayış yeri evi əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı 

rayonunun Yeni Boradigah kəndi ərazisində yerləşir. Yaşayış 

evinin tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 4847, 

sistem kodu isə AJA004649-dur.  

2.“Zeyni” yaşayış evi (Boradigah kəndi). Zeynu yaşayış evi yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Yeni 

Boradigah kəndi ərazisində yerləşir. Yaşayış evinin tarixi XIX əsrə 

təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 4848, sistem kodu isə 

AJA004650-dir.  

21. Köhnə binalar (3 ədəd) 

1.Orta məktəb binası (Qızılağac kəndi). Bu Orta məktəb binası 

yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun 

Qızılağac kəndi ərazisində yerləşir. Binanın tarixi XIX əsrə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 4852, sistem kodu isə AJA004654-

dür.  
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2.Rus Orta məktəb binası (Qızılağac kəndi). Bu Rus Orta məktəb 

binası yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun 

Qızılağac kəndi ərazisində yerləşir. Binanın tarixi XIX əsrə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 4853, sistem kodu isə AJA004655-

dür.  

3.Xan evi (Mahmudavar kəndi). 

Xan evi yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və masallı 

rayonunun Mahmudavar kəndi 

ərazusundə yerləşir. Bu bina 

1898-ci ildə Masallı rayonu 

Mahmudavar (Mado) kəndində 

tikilmişdir. İkimərtəbəli bina Mir 

Əsəd xan və Mir Abdullah xan Talışınskilərə məxsus olmuşdur. 

İkimərtəbəli bina 1928-ci ildən 1987-ci ilə qədər məktəb binası 

kimi istifadə olunmuşdur. ("Mənim Masallım" səh. 52, Bakı-1991) 

Şəkil Musarza Mirzeyevin şəxsi arxivindəndir. 1985-ci ildə fotoqraf 

Ramiz Hacıyev tərəfindən çəkilmişdir. Şəkildən Musarza 

Mirzəyevin 1991-ci ildə yazdığı "Mənim Masallım" kitabının 

arxaqabığındaistifadəetmişdir. Mir Abdulla və Mir Əsəd xan Talış 

xanlığının hakimi Mir Mustafa xanınbeşincioğluMirİsmayıl xanın 

nəvələridir. Əsəd xan Şahvəli xan oğlu Mahmudavarda anadan 

olmuşdur. Tiflis və Peterburgda təhsil almış, hüquqşunas olmuşdur. 

1919-1920 -ci illərdə bolşeviklərin hakimiyyətə gəlişini hiss edən 

Əsəd xan Talışınski həyat yoldaşı Tacxanım ilə birlikdə İrana 

getmişdir. (M. Mirzəyev "Mahmudavar"səh. 25, Bakı-1997) 

Abdulla xan Şahvəli xan oğlu isə Mahmudavarda vəfat etmişdir. 

Kəndin əsas qəbiristanlığında, iri palıd ağacının yaxınlığında dəfn 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009308550949&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA4s8FFxevqz1ZK7lgYqq3C7-b9ytRToTQWm0l78GPPRM2GNwfk5g_0FTk54m8Cz2c_epdst0_jFd4y
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olunub. Qəbrini özüm axtarıb tamışam. Qəbirə xatirə başdaşı 

nəvələri tərəfindən 1983-cü ildə qoyulmuşdur. Doğum tarixi 

bilinməsə də, ölüm tarixi 1915 olaraq yazılır. (Bax:Faig 

Hüseynzadə) Şəkil. Xan evi.  

22. Ləmlər (1 ədəd) 

1.Ləm(Sığdaşd kəndi). Bu ləm  yerli əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı rayonunun Siğdaşd  kəndi ərazisində yerləşir. 

Ləmin  tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 

4849, sistem kodu isə AJA004651-dir.           

23. Dəyirmanlar (1 ədəd) 

1.Mirbaba dəyirman(Bambaşı kəni). Mirbaba dəyirmanı yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Bambaşı  

kəndi ərazisində yerləşir. Ləmin  tarixi XIX əsrə təsadüf edir. 

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 və Masallı rayonunun Boradigah 

kəndi ərazisində yerləşir. Arxın  tarixi XVI əsrətəsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 1614, sistem kodu isə AJA0001634-dür. 

25. Bulaqlar (9 ədəd) 

1.Bulaq(Hışqədərə kəndi). Bu bulaq yerli əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı rayonunun Hışqədərə kəndi ərazisində 
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yerləşir. Hamaın tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 4846, sistem kodu isə AJA004648-dir.  

2.Bulaq(Qasımlı kəndi). Bu bulaq yerli əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı rayonunun Qasımlı kəndi ərazisində yerləşir. 

Bulağın tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 

4851, sistem kodu isə AJA004653-dür.  

3.Bulaq(Yeddi Oymaq kəndi). Bu bulaq yerli əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı rayonunun Yeddi Oymaq kəndi ərazisində 

yerləşir. Bulağın tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar 

nömrəsi 4854, sistem kodu isə AJA004656-dır.  

4.Bulaq(Ərkivan qəs). Bu bulaq yerli əhəmiyyətli memarlıq 

abidəsidir və Masallı rayonunun Ərkivan kəndi ərazisində yerləşir. 

Bulağın tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin invertar nömrəsi 

4857, sistem kodu isə AJA004659-dır.  

5.Əkbər bulağı(Ərkivan qəs). Əkbər bulağı yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsi 

ərazisində yerləşir. Bulağın tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 4858, sistem kodu isə AJA0046560-dır.  

6.Mehdi bulağı (Ərkivan qəs.). Mehdi bulağı yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsiərazisində yerləşir. Bulağın tarixi XIX əsrə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 4859, sistem kodu isə AJA004661-dir.  

7.Səadət bulağı(Ərkivan qəs). Səadət bulağı yerli əhəmiyyətli 

memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsi 



Aqşin Əliyev            Masallının tarix və mədəniyyət abidələri - ziyarətgahlar 

 

 
120 

 

ərazisində yerləşir. Bulağın tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Abidənin 

invertar nömrəsi 4860, sistem kodu isə AJA004662-dir.  

8.Ramazan bulağı(Ərkivan qəsəbəsi). Ramazan bulağı yerli 

əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsi ərazisində yerləşir. Bulağın tarixi XIX əsrə təsadüf edir. 

Abidənin invertar nömrəsi 4861, sistem kodu isə AJA004663-dür.  

9.Qıləküjə honi (Qılakücə bulağı) (Ərkivan kəndi). Qılakücə bulağı 

yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir və Masallı rayonunun 

Ərkivan kəndi ərazisində yerləşir. Bulağın tarixi XIX əsrə təsadüf 

edir. Abidənin invertar nömrəsi 4862, sistem kodu isə AJA004664-

dür.  

             

 

 

 

             

 

 

 

 

 



Aqşin Əliyev            Masallının tarix və mədəniyyət abidələri - ziyarətgahlar 

 

 
121 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

1.Bax:"Masallı rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikasının 5 mart 2013-cü il tarixli Qanunu" (az). president. 

az. 15 mart 2013, 21:40. İstifadə tarixi: 2014-05-06. -3)  

2.Bax:”Kənd həyatı” jurnalı. 17-ci sayı, 1977). 

3.Bax:Ağamusa Axundpov. ”Torpağımın köksündə tarixin işləri” Bakı, 1983). 

4.Bax: “Masallı”, B, 1990, səh. 15). 

5.Bax:”Gülüstan-iİrəm”rusca, B, 1991). 

6.Bax:F. Əsədov, ”Dar gündə yaxşı arxa”). 

7.Bax:S. Kazımbəyov. ”Səidiyyə”, B, 2005). 

8.Bax:Zahir Əmənov, ”Ərkivan” kitabı). 

9.Bax:”Морцо”sözü Rus dilindən tərcümədə “Dəhnə” və ya “kiçik dəniz” deməkdir. ) 

10.Bax: Обозрение Российских владениий за Кавказом в военный округ 

Мусульманские провинции Российской импперии. часть 3 стр. 193-195) 

11.Bax yenə orda стр. 241)  

12.Bax:Мусульманские провинции Российской импперии. стр. 193-195) 

13.Bax: Etibar Əhədov, Mirhaşım Talışlı. Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti. Bakı-2014) 

14.Bax: Süleyman Əliyarlı. Azərbaycn tarixi üzrə qaynaqlar" “Çıraq” –Bakı 2007) 

15.Bax: ASE, III cild, V. , 1979 

16.Bax: AKAK, v, g, Tiflis, 1873)  

17.Bax:A. Bakıxanov. ”Gülüstan-İrəm”. B. 1951, səh. 202)  

18.Bax: Qafqaz arxeoloji komisiyasının aktları, V, c. , Tiflis, 1873, səh. 140-145 

19.Bax: G. Məmmədzadə . ”Leninçi qəzeti. 16. sentyabr. 1989-cu il.  

20.Bax: Q. Qoşqarlı, A. Ələkbərov. Bir kurqanın sirri, ”Leninçi”. 13. 08. 1988 

21.Bax. Azərbaycan Republikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmi saytı 

22.Bax: Şaban Şəfiyev. Tarixlı üz-üzə. Bakı-1999-cu il.  

23.Bax: Списки Населенных месть Российской империи по Кавказскому краю. 

Бакинская губерния . LXV. Тифлись-1870 

24.Bax: Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. İki cilddə. I cild. Bakı, “Şərq-

Qərb”, 2007 

25.Bax: Mirhaşım Talışlı. Lənkəran. Bakı, 1990 

26.Bax: Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu. Əxbərnamə. 1855. Bakı-2009 

27.Bax: Mir Haşım Talışlı. Etibar Əhədov. Aşkarlıq” qəzeti, 24-30 sentyabr 2005 

28.Bax: Mirhaşım Talışlı. Lənkəran. Bakı-Maarif. 1990)  

29.Bax: Solmaz Qasımova. Azərbaycan III- IX əsrlərdə)  

30.Bax: Süleyman Əliyarlı. Azərbaycn tarixi üzrə qaynaq-lar"“Çıraq” –Bakı 2007. kitabı.  

31.Bax: Ət-Təbəri, I, 892-894. Müqayisə et)  

32.Bax: Н. В. Пигулевская. Города Ирана в раннем средневековье, М. -Л, 1956 стр. 

169-173 

39. Bax: Ət-Təbəri, TarixƏr-RusulvəƏl-mülük. I-XII, Qahirə, Hüseyniyəmətbəəsi. I, 89. 

3, VII в, стр, 58 

33.Bax: В. Г. Луконин. Иран в эпоху первых сасанидов, стр, 19-24 )  

http://www.president.az/articles/7627
http://www.president.az/articles/7627


Aqşin Əliyev            Masallının tarix və mədəniyyət abidələri - ziyarətgahlar 

 

 
122 

 

34.Bax: Z. Bünyadov. Azərbaycan VII-IX əsrlər. Bakı-2007 

35.Bax: Bəxtiyar Tuncay. ”Cənub rayonlarımıza 4 günlük səyahət və bəzi elmi nəticələr”. 

I hissə. 18 Avqust, 2014. Bextiyartuncay. wordpress. com 

36.Bax: Məşədixanım Nemət. Azərbaycanda Pirlər. Bakı-1992 

37.Azərbaycanının seçilmiş islam abidələri, Bakı-2015 

38.Bax: Azərbaycan Respublikası Məscidlərin Ensiklopediy-ası, Bakı-2001 

39.Bax: Qısa İslam Ensiklopediyası, Bakı-2017 

40.Bax: H. Həsənoğlu. Azərbaycanın dini, Tarixi abidələri, ziyarətgahlar, seyidləri, 

övliyaları, Bakı-2005 

41.Bax: A. Paşazadə. Qafqazda İslam, Bakı-1991 

42.Bax: Azərbaycanda ənənəvi din (məqalələr toplusu) , Bakı-2014 

43.Bax: H. Orucov. Azərbaycanda din - ən qədim dövürlərdən bu günədək, Bakı-2012 

44.Bax: Etibar Əhədov, Aşkarlıq qəzeti, 07. fevral 2018, №01-02 

45.Bax: M. N. Nemət. Azərbaycanda pirlər. Bakı-1992 .  

46.Bax: S. Kazımbəyov. Səidiyyə. Bakı-2005 

47.Bax: B. Hüseynbalaoğlu8. M. Talışlı. Lənkəran. Bakı-1990 

48.Bax: Y. Ağazadə. Teymur bəy Bayraməlibəyov və folkloru. Bakı-2003 

49.Bax: X. Cavadov, S. Abdullayev. Lənkəran pedaqoqları. Bakı-2005 

50.Bax: Ş. Şəfiyev. Tarixlə üz-üzə, Bakı-1999 

51.Bax: M. Talışlı, Etibar Əhədov. Lənkəran Ensiklopedik məlumatı. Bakı-2014 

52.Bax: S. Onullahi. Müqəddəslər kimlərdir. ”Sovet kəndi” qəzeti, 06. 09. 1988 

53.Bax: ASE, Bakı, 2001, səh. 180 

54.Bax: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. III cild. Bakı, 1972, s. 442 

55.Bax: Кавказский календар. 1904-1905. Типография А. А. Кутателадзе. Тифлись. 

1904 

56.Bax. Azərbaycan Respublikasının inzibati-ərazi bölgüsü. Məlumat toplusu. Bakı-2013) 

57.Bax. zərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il. I cild. Bakı-2010 

58.Bax: Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti". İki cilddə. I cild. Bakı, "Şərq-

Qərb " , 2007 

59.Bax: Azərbaycan Respublikasının bəzi rayonlarının inzibati ərazi bölgüsündə qismən 

dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 8 fevral 2000-ci il tarixli 

809-IQ saylı Qanunu-e-qanun. az saytı 

60.Bax: Mirzə Əhməd bəy Mirzə Xudaverdi oğlu. Əxbərnamə. Lənkəran-1855. səh. 65-66 

61.Bax: Azərbaycan Respublikasının inzibati-ərazi bölgü-sü. Məlumat toplusu. Bakı-2013 

56.Azərbaycan Respublikasının əhalisinin siyahıya-alınması 2009-cu il. I cild. Bakı – 

2010 

57.Bax: Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik luğəti”. İki cilddə. I cild. Bakı, ”Şərq-

Qərb”, 2007, səh. 236. 

58.Bax: Müsəlman Dini İcmalar – 2016-cı ildə qeydiyyatda keçənlər. scwra. gov. az 

59.Bax: Azərbaycan respublikası Mədəniyyət nazirliyi saytı.  

60..Bax: Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа" Издание 

Управления Кавказского учебного округа. Выпуск двадцать девятый. Тифлись 



Aqşin Əliyev            Masallının tarix və mədəniyyət abidələri - ziyarətgahlar 

 

 
123 

 

Типография канцелярии главоначальствующего гражданскою частью на Кавказе и 

К. Козлавскаго. 1901. /Отдел второй. стр. 79 

61.Bax: "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. 1901. Отдел второй. стр. 80 

62.Bax: 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 Н. Зейдлицем. Тифлись. В Типографии главного управления нестник 

кавказского. 26 ноября 1870 г. Содержание:Спискок населённых мест Бакинской 

губернии. стр. 30) "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. 1901. Bax: Отдел второй. стр. 78 

63.Bax: İqrar Əliyev. Azərbaycan tarixi. VII cilddə, I cild. Bakı-2007. səh. 55 

64.Bax; Azərbaycan Arxeologiyası. VI cilddə, I cild. ”Şərq-Q’rb”, Bakı-2008 

65.Bax; Ə. Cəfərov. Azərbaycan Arxeologiyası Daş dövrü I cild. Bakı-2008 

66.Bax: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Arxeologiya və Etnoqrafiyaİnstitutu. 

Azərbaycan Arxeologiyası Daş övrü (6). Bakı- Şərq-Qərb, 2008, T. 1. 448. səh 

67.Bax: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, IV cild, B. , 1980 

68.Bax: Rəşid Göyüşov. Azərbaycan arxeologiyası.B.,1986 

69.Bax: Yusif Səfərov. Qədim Azərbaycan haqda nə bilirik. B , 1989, Azərbaycan tarixi, I 

cild, B. , 1994)  

70.Bax:A.Əhmədov.Qədim Azərbaycan və onun cənub bölgəsi.B.,2011 

 

71.Bax:Ə.Mirzəzadə.Muğan.Maddi-mədəniyyət-abidələri.B,2016)  

119. Bax: Tufan müəllimin cənub səfəri. “Cənub xəbərləri” qəz.,11. 08. 2009 

72.Bax:ASE,IVcild,B.,1980 

73..Bax: Azərbaycan tarixi,I cild,B.,1994 

74.Bax: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 

Azərbaycan tarixi XIII-XVIII əsrlər . Yeddi cilddə, III cild. Dəst-24684. Bakı. Elm. 2007 

75.Bax: AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI ARXEOLOGİYA VƏ 

ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU AZƏRBAYCAN ARXEOLOGİYASI ORTAƏSRLƏR 

ALTI CİLDDƏ VI CİLD ŞƏRQ-QƏRB)  

76.Bax: Azərbaycan Milli Elmlər Akademmiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu 

Azərbaycan Etnoqrafiya-sı. Üç cilddə, III cild. ”Şərq-Qərb”  

77.Bax; Azərbaycan M illi Elmlər  Akademiyası A. Bakıxanov adına tarix İnstitutu 

Azərbaycan Tarix , Yeddi cilddəı, V cild 

78.Bax: Rasim ƏfəndiyevAzərbaycanın maddimədəniyyət nümunələri (Geyimlər) 

Azərbaycan Dövlət NəşriyyatıBakı – 1960 

http://leb.nlr.ru/edoc/314516/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Sovet_Ensiklopediyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/R%C9%99%C5%9Fid_G%C3%B6y%C3%BC%C5%9Fov
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79.Bax: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A. Bakı-xanov adına İnstitutu Azərbaycan 

tarixi III – XIII əsrin I rübü. Yeddi cilddə, II cild. Bakı-2007 

80.Bax: Süleyman Əliyarlı. ”Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar”. ”çıraq”, Bakı-2007 

81.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A. Bakı-xanov adına tarix institutu, Azərbaycan 

tarixi 1900-1920-ci illər. Yeddi cilddə-V cild, Bakı-Elm, 2008 

82.Bax: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A. Bakı-xanov adına tarix institutu, Aprel-

1920-ci il, iyun 1941-ci il. Yeddi cilddə-VI cild, Bakı-Elm, 2008 

83.Bax: История Азербайджана с древних времен до XXI века. Баку-2016 

84.Bax: Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. İki cilddə I cild. şərq-qərb. Bakı-

220 85.Bax: Ziya Bünyadov. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. ”Şərq-Qərb”. Bakı-2007 

86.Bax: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu . Şahin Fərzəliyev. 

Azərbaycan XIV-XVI əsrlərdə 

87.Bax: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix və Fəlsəfə İnstitutu Azərbaycan 

Elmlər Akademiyasının nəşriyyarı. Bakı-1956 

88.Bax: Академия наук Азербайджанской ССР Инсти-тут Истории Философии 

очерки по древней ис-тории Азербайджана . Издательсво Академии наук 

Азербайджанской СССР. Баку-1956 

89.Bax: Azərbaycanın Tarixi-Memarlıq Abidələri. Bvakı-2008 

90.Bax: Ə. Şəfiyev. Azərbaycanın cənub bölgəsinin tarix və mədəniyyət abidələri. B-2007 

91.Bax: A. Əhmədov. Qədim Azərbaycan və onun cənub bölgəsi. B, 2011 

92.Bax: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. 2017-ci ilin əvvəlinə 

şəhər və rayonlar, eləcə də şəhər və yaşayış məntəqələri üzrə əhalinin cins bölgüsündə 

sayı-min nəfər 

93.Bax: ASE, IV cild, Bakı, 1992 

94.Bax: N. Novruzov “Masallı” , B, 1990, səh.  

95.Bax: S. Kazımbəyov. ”Səidiyyə”, B, 2005 

96.Bax: Ayaz Əhmədov. Qədim Azərbaycan və onun cənubbölgəsi, B, 2011 

97.Bax: V. Yusifli. Ərkivan və ərkivanlılar,B.,1996 

98.Bax: Обозрение Российских владениий за Кавказом в военный округ 

Мусульманские провинции Российской импперии. часть 3 стр. 241-245 

99.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.  

100.Bax: Qafqaz Arxeoqrafik Komitəsinin Aktları. c. V, NöNö 718-845 və 850  

101.Bax: Genral Kotlyarevskiyə yazışmalar Nöm. 590. Qafqaz arxeoqrafik komitəsinin 

aktları, c. V, nöm. 716 

102.BaxTroiçki polkunun iki rotası bir topla. Qavqaz arxeoqrafiya komitəsinin aktları. , c. 

v, Nöm-715 və 717. 

103.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)  
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104.Bax: Qafqaz Arxeoqrafik komitəsinin aktları. , c. V, Nöm- 854 və 857  

105.Bax: Qafqaz Arxeoqrafik komitəsinin aktları. , c. V, Nöm-857 

106.Bax: 24 dekabr 1812- ci ilə qədər olan raport. Nöm. -909 

107.Bax: Qafqaz Arxeoqrafik komitəsinin aktları. , c. V, Nöm-854 səh. 703)  

108.Bax: Qraf Solloqubun 29 dekabr 1812-ci ilə qədər olan məktubu. səh. 144 

109.Bax: Qafqaz Arxeoqrafik Komitəsinin Aktları. c. V. nöm-836 

110.Bax: Ümumi raport. 28-yanvar 1813-cü il. nö. m-31 

111.Bax: Aqşin Mistanlı. ”Lənkəran qalasının alınması. General Kotleyarevski və 

Sadıqxan qarşıdurması. Persona. az. saytı. 03. 10. 2017-ci il. saat. 11:18 

113.Bax: A. Bakıxanov. ”Gülüstan İrəm”. B. 1951, səh. 202 

114.Bax: ASE, III cild, V. , 1979, səh. 422 

115.Bax: Президиум Верховного Совета Азербайджан-ского ССР. 

"Азербайджанская ССР, Административно-территориальное деление на 1 января 

1961-го года". Азербайд-жанское государственное издательство, Баку, 1961, стр. 8 

116.Bax: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi: İnzibati ərazibölgüsü 

təsnifatınınqüvvədə olanvariantı (30. 05. 2013-tarixlinəşri) :Astararayonu—80100001  

117.Bax: Azərbaycan Respublikasınıninzibati–əraziva-hidləri. — İnzibatikəndrayonları 

(01. 01. 2006) , səhifə 12. 

118.Bax: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. 25 cilddə 

129.Bax: Məsul katib akademik T. M. Nağıyev. "Azərbay-can" cildi. Bakı: "Azərbaycan 

Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2007, 884 səhifə. ISBN 9789952441017 

120.Bax: Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа: Население Азербайджанской 

Республики)  

121.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  

122.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)  

123.Bax: Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi – Normativ Hüquqi aktların 

vahidinternet elektron bazası:)  

124.Bax: Azərbaycan Respublikasınıni nzibati–ərazi vahidləri. — İnzibati kənd rayonları 

(01. 01. 2006) , səhifə 12)  

125.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)  

125.Bax: Перечень административно-территориальных единиц союза ССР (в 

алфавитном порядке). — Азербайджанская ССР, стр. 226-227 

126.Bax: Административно-территориальное 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  

http://www.stat.gov.az/menu/5/source/classifications/pdf/start_.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/5/source/classifications/pdf/80100001.pdf
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Milli_Ensiklopediyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Tofiq_Na%C4%9F%C4%B1yev
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C3%BCsusi:BookSources/9789952441017
http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnazerbaijan.html
http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnazerbaijan.html
http://e-qanun.az/print.php?internal=view&target=1&docid=15052&doctype=0
http://e-qanun.az/print.php?internal=view&target=1&docid=15052&doctype=0
http://e-qanun.az/
http://e-qanun.az/
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Milli_Ensiklopediyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Tofiq_Na%C4%9F%C4%B1yev
https://az.wikipedia.org/wiki/Tofiq_Na%C4%9F%C4%B1yev
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C3%BCsusi:BookSources/9789952441017
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127.Bax: Демоскоп Weekly (Еженедельная демографическая газета. Электронная 

версия) : Всесоюзная пе-репись населения 1989 г. Численность населения союзных 

республик СССР и их территориальных единиц по полу // Источник: Всесоюзная 

перепись населения 1989 года. ТОМ 1. Часть 1. Таблица 3. Численность наличного 

населения союзных и автономных республик, автономных областей и округов, 

краев, областей, районов, городских поселений и селрайцентров)  

128.Bax: Президиум Верховного Совета Азербайджанского ССР. "Азербайджанская 

ССР, Административно-территориальное деление на 1 января 1961-го года". 

Азербайджанское государственное издательство, Баку, 1961, стр. 139 

129.Bax: Президиум Верховного Совета Азербайджанского ССР. "Азербайджанская 

ССР, Административно-территориальное деление на 1 января 1961-го года". 

Азербайджанское государственное издательство, Баку, 1961, стр. 9 

130. Bax: Azərbaycan Respublikasınınadı çəkilən rayonlarınıni nzibati ərazi bölgüsündə 

qismən dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 7 fevral 

1991-ciiltarixli , 54-XIIsaylı Qərarı”)  

131.Bax: Azərbaycan tarixi , Yeddi cilddə, II cild, Bakı-2007  

132.Bax: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Ensiklopediysı. II cilddə, I cild. Bakı-2005 

133.Bax: N. Məmmədov. Azərbaycanın yer adları, B, 1993 

134.Bax: İqrar Əliyev. Azərbaycan tarixi. VII cilddə, I cild. Bakı-2007. səh. 55 

135.Bax: ”Azərbaycan yer adları”. B, 1993. səh. 168 

136.Bax: Azərbaycan tarixi. B. , 1992, səh. 123 

137.Bax: Həşim Həsənoğlu. Azərbaycanın dini-tarixi abidələri, ziyarətgahlar, seyidlər, 

övliyalar. I Hissə. Bakı. 2005. səh. 200 

138.Bax: “Səidiyyə”. B. , 2005, səh. 81 

139.Bax: Bilal Alarlı. Viləşçayı boyunca. C. , 2015, səh. 39 

140.Bax: Firudin Nurullabəyli - Əsədov, "Mir Mustafa xan", Elmi-publisistik tarixi oçerk. 

Bakı: "İqtisad Universiteti" nəşriyyatı, 2007, 96 səh. )  

141.Bax: О народонаселенiи Россiи по губернiямъ и уѣздамъ: LXII. Шемахинская 

губернiя, стр. 154. // Девятая ревизiя. Изслѣдованiе о числѣ жителей въ Россiи въ 

1851 году Петра Кеппена. Санктпетербургь: Вь Типографiи Императорской 

Академiи наукь, 1857, 297 стр.  

142.Bax: Списки населенных мест Российской Империи. По Кавказскому краю 

составленные и издаваемые Кавказским статистическим комитетом при Главном 

управлении Наместника Кавказского. LXV. Бакинская губерния. Списокь 

населенных мест по сведениямь 1859 по 1864 годь. Кавказскимь стататистическимь 

комитетомь при Главном управлении наместника кавказского. Составлен главным 

редактором Комитета Н. Зейдлицем. Тифлись. В Типографии главного управления 

наместника кавказского. 26 ноября 1870 г. /Содержание: Спискок населённых мест 

Бакинской губернии. стр. 79 

143.Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа :Ленкоранский уезд (перепись 1926 

года)  

144.Bax: Dемоскоп Weekly (еженедельная демографическая газета. Электронная 

версия) :Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng89_reg1.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng89_reg1.php
https://web.archive.org/web/20170706114516/http:/www.lib.az/users/1/upload/files/Mir_Mustafa_xan.pdf
http://leb.nlr.ru/edoc/314516/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/lenkoran26.html
http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/lenkoran26.html
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Распределение населения по родному языку и уездам Российской Империи кроме 
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120.Məmmədoba kənd məscidi.................................................62 

121.Qızılavar kənd “Peysə”məscidi..........................................62 

122.Boradigah kənd “Həzrəti Əli” məscidi.............................62 

123.Güllütəpə kənd məscidi -2..................................................62 
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124.Yolağac kənd məscidi..........................................................62 

125.Yeni Züvand kənd məscidi.................................................63 

126.Köhnə Züvand kənd məscidi..............................................63 

128.Ərkivan qəsəbə”Allahyarlı” məscidi.................................63 

129.Əzizabad kənd məscidi.......................................................63 

130.Məmmədrza kənd məscidi..................................................63 

131.Nəzəroba kənd məscidi.......................................................63 

132.Mişkəmi kənd məscidi........................................................63 

133.Kolartan ”Seyidoba” kənd məscidi...................................63 

134.Xoşçobanlı kənd məscidi – 2..............................................63 

135.Qəriblər(Dəmbəlov)kənd məscidi -2..................................63 

136.Dağ Şıxlar kənd məscidi.....................................................64 

137.Bala Kolatan kəndi..............................................................64 

138.Yusifli kəndi məscid............................................................64 

139.Ərəb kəndi məscidi – 2.......................................................64 

140.Xırmandalı kənd məscidi – 2..............................................64 

 

17. Hamamlar (6 ədəd) 

1. Hamam (Masallı şəh.).............................................................64 

2. Hamam (Masallı şəh.).............................................................64 

3. Hamam (Boradigah kəndi)......................................................64 

4. Hamam (Boradigah kəndi)......................................................64 

5. Hamam (Qızılağac kəndi).......................................................64 

6. Hamam (Mahmudavar kəndi).................................................64 

 

18. Abidələr. Heykəllər (11 ədəd) 

1. Böyük Vətən muharibəsində həlak olmuş həmvətənlərimizin 

xatirə abidəsi...............................................................................52 

2. Böyük Vətən muharibəsində həlak olmuş həmvətənləri-mizin 

xatirə abidəsi...............................................................................52 

3. Daş qoç fiquru (Şıxlar kəndi).................................................52 

4. Daş qoç fiquru (Qodman kəndi)............................................52 

5. Daş qoç fiquru (Qodman kəndi)............................................65 

6. Daş qoç fiquru (Yeddioymaq kəndi)......................................65 

7. Daş qoçfiquru (Qızılavar kənd).............................................65 
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8. 4647. Daş qoç fiquru (Mahmudavar  kəndi).........................65 

9. Daş qoç fiquru (Ərkivan kəndi).............................................65 

10. Daş qoç fiquru (Bədəlan  kəndi)..........................................65 

11. Daş qoç fiquru (Bədəlan  kəndi)..........................................66 

                           

20. Yaşayış evləri. (2 ədəd) 

1. Hacı Mirağanın yaşayış evi...................................................66 

2. “Zeyni” yaşayış evi (Boradigah kəndi)...................................66 

 

21. Köhnə binalar (2 ədəd) 

1. Orta məktəb binası (Qızılağac kəndi)....................................66 

2. Rus Orta məktəb binası.........................................................66 

3.Xan evi......................................................................................66 

 

22. Ləmlər (1 ədəd) 

1. Ləm (Sığdaşd kəndi)................................................................54 

 

23. Dəyirmanlar (1 ədəd) 

1. Mirbaba dəyirman (Banbaşı kəndi).......................................54 

                   24. Arxlar (1 ədəd)  

1. Hacı Mahmud arxı (Boradıgah kəndi)..................................54  

                                                    

25. Bulaqlar (9 ədəd) 

1. Bulaq (Hışqədərə kəndi)..........................................................67 

2. Bulaq (Qasımlı kəndi).............................................................67 

3. Bulaq (Yeddi Oymaq kəndi)...................................................67 

4. Bulaq (Ərkivan kəndi).............................................................67 

5. Əkbər bulağı (Ərkivan kəndi)................................................67 

6. Mehdi bulağı (Ərkivan kəndi)...............................................67 

7. Səadət bulağı (Ərkivan kəndi)...............................................67 

8. Ramazan bulağı (Ərkivan kəndi)..........................................68 

9.Qılakücə bulağı(Qıləküjə honi) (Ərkivan kəndi)....................68 
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