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ELMİ REDAKTORDAN 

 
 

ləsgər Ağahəsən oğlu Mirzəzadənin adı 
Respublikanın geniş ictimaiyyatına yaxşı 
məlumdur. Uzun illərdir ki, o, doğma 

yurdun, doğulub boya – başa çatdığı Muğanın tarixi sirlə-
rini öyrənmək üçün sonu görünməyən axtarış yolların-
dadır. Qərinə, əsr və minilliklərin ənginliklərində yatan 
ulu babalarımızın zəngin tarixini öyrənmək üçün əsil 
vətəndaş - alim daim axtarışdadır. Onun qədim tariximizə 
həsr olunmuş çoxsaylı, dərin və mənalı yazıları da vətənın 
tarixini sevən və öyrənmək istəyən oxucu kütləsinə yaxşı 
bəllidir. 

 Tarix qəribə elmdir. Onun misilsiz yadigarlarını axta-
rıb tapmaq o qədər də asan deyildir. Yorulmaq bilməyən 
həvəskar alim gecəni gündüzə qataraq on illərdir ki, sonu 
görünməyən yollarla inamla addımlayır, min bir çətinliyə 
sinə gərərək zəngin mədəni – tarixi irsimizi öyrənməyə 
cəhd göstərir və böyük uğurlar əldə edir. 

 “Təbiətimiz hər şeydən əvvəl tarixə maildir. Keçmiş-
də vaqe olan hər bir iş gələcək üçün düstur əməldir və el-
mə əsaslanan bir əmək möhkəm və payidar olar. Zəmanə-

 Ə 
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nin dəyişikliklərindən bixəbər işə başlamaq yolsuz və qor-
xulu çölə yönəlmək deməkdir”, - Azərbaycanın görkəmli 
tarixçi alimi, mütəfəkkir və maarifçisi, gözəl şairi Abbas-
qulu ağa Bakıxanova məxsus bu müdrik sözlər tarixçi 
Ələsgər Ağahəsən oğlunun fəaliyyəti üçün qiymətli bir 
örnəkdir. İstedadlı müəllim Ələsgər Mirzəzadə öz yeni 
kitabını “Tarix və Zaman” adlandırmışdır. Sevindirici 
haldır ki, bu kitabda müəllif Muğanın keşməkeşli qədim 
tarixini şərh etməklə yanaşı hər bir tarixi abidə haqqında 
əxlaqı-mənəvi dəyərlərlə dolu hiss və düşüncələrini də 
gənc nəslə çatdırmağı özünə borc bilmişdir. Şübhə yoxdur 
ki, kitab çoxsaylı oxucular, eyni zamanda gənclər üçün 
qiymətli bir örnək olacaqdır. 
 

Bakı Dövlət Universitetinin professoru,  

tarix elmləri doktoru,  

Respublikanın     

Əməkdar müəllimi 

 
 Təsdiq edirəm:  
Elmi katib, professor  
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I FƏSİL 
 
MUĞAN TARİXİNDƏN... 

 
QƏLBIMDƏN SÜZÜLƏN SÖZLƏR 

 
Doğulduğun torpağı, boya-başa  

çatdığın Vətəni sevmirsənsə,      

sən o yurdun övladı deyilsən! 

 
Hər bir xalqın, hər bir bəşər övladının tarixdəki yeri 

onların maddi-mədəniyyəti ilə, dünya mədəniyyətinə ver-
diyi böyük töhfələrlə müəyyən olunur.“Həyatda danılmaz 
bir həqiqət var; millətin süqutu o zaman başlayır ki, o, öz 
tarixini unudur.” O millət ki, tarixi keçmişinə xor baxır, o 
millətin gələcəyi yoxdur! Öz tarixi keçmişinə sahib çıxıb 
onu qoruyan xalq, əlbəttə ki, xoşbəxt xalqdır!... Daim məni 
narahat edən bu kimi düşüncələrlə bir gün belə bir qərara 
gəldim: Əgər sən həqiqəti bilmək istəyirsənsə, tarixi keç-
mişinə nəzər sal, əjdadların, torpaq altında qalmış maddi 
varlıqların haqqında məlumat topla!  

 Və nəhayət,... bir gün bu düşüncələrimi reallığa çevir-
mək üçün cürət edib tarixin «qaranlıq» səhifələrinə “baş 
vurdum”. Məni narahat edən və Azərbaycanın ən az öy-
rənilmiş Muğan ərazisi, o cümlədən Muğan şəhəri 
haqqında bir çox tarixi mənbələri aramağa, araşdırmağa 
başladım, ən qədim dövrlərdən bu günə qədər olan xəritə-
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ləri (e.ə.I minillik-b.e.II minilliyi) nəzərdən keçirərək mü-
qayisə etdim, alim və tədqiqatçıların fikirlərini öyrəndim. 
Nəticədə, belə bir qənaətə gəldim ki, orta əsrlərdə yaşamış 
ərəb və şərq müəlliflərinin Muğanla bağlı fikirləri, demək 
olar ki, üst- üstə düşür. Amma XIII-XIX əsr Muğanı haq-
qında məlumat o qədər də ətraflı yazılmamışdır. XX əsr 
müəlliflərinin isə Muğan şəhər yerləri haqqındakı fikirləri 
ziddiyyətlidir. Bu haqda mənbələrdən sitat gətirməklə, öz 
fikirlərimi bacardığım qədər aşağıda şərh edəcəyəm. Mən 
elə düşünürəm ki, Muğanın dünəni, bu günü haqqında 
araşdırmalarımı, öyrənib-bildiklərimi sizlərə çatdırmaqla 
Vətənə olan borcumun müəyyən qismini yerinə yetirmiş 
olaram.  

Muğanla bağlı məlumatlar ərəb coğrafiyaşünas səyyah-
ların əsərlərində ətraflı olduğu üçün bu sahəyə istinad et-
miş hörmətli akademiklərimiz Z. Bünyadov və N.Vəlixan-
lının əsərlərinə, o cümlədən orta əsr Azərbaycan qaynaqları 
və digər mənbələrə müraciət etməyi özümə borc bildim.  

 

 Müəllif. 
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MUĞANIN QISA COĞRAFİ MÖVQEYİ 
 
 Muğan tarixən çox geniş və zəngin bir ərazini əhatə 

etməklə, Azərbaycan torpağına aid olmuş və bu gün də öz 
varlığыnı saxlayır. Muğan düzü Kür-Araz ovalığının bir 
hissəsi olmaqla, Şimal-qərbdə Araz çayı vasitəsilə Mil 
düzündən, Kür çayı vasitəsilə Şirvan düzündən ayrılır, 
cənubda və cənub-şərqdə Lənkəran ovalığına və Salyan 
düzünə qovuşur. 

 Düzün cənub-qərb davamı Cənubi Azərbaycan əra-
zisindədir. Qərbdən Qarasu çayı, şərqdən Xəzər dənizi, 
cənubdan isə Ərdəbillə Muğan arasinda yerləşən İncilli 
nahiyyəsi də daxil olmaqla bu günkü Cənubi Azərbay-
canın şimal-şərq hissəsi ilə əhatələnir. Cənubda Germi, 
Biləsuvar, Parsabad, Aslandüz istiqamətində İncilli və 
Xoruzlu mahalları, Eskanlı, Cəfərabad, Şəhrəki-Qərb, Ol-
tan, Oltanqala, Balabərzənd, Qalabərzənd, Sakakənd 
kəndləri Muğana daxildir. 

 Tarixən Araz çayı Muğan düzündən axaraq, bila-
vasitə Xəzər dənizinə tökülürdü. 1896-cı ildə Araz öz sağ 
sahilini yuyub Muğan düzünün bir hissəsini basmışdır.-
Yalnız 1916-cı ildə bu yuyulmanın qarşısı alınmış, Araz öz 
yatağına qaytarılmışdır. Düzənlikdəki bir çox göllər və 
Ağçala, Mahmudçala kimi bataqlıqlar həmin daşqın 
zamanı əmələ gəlmişdir. Muğan düzünün çox hissəsi 
dəniz səviyyəsindən aşağı olub, Kür çayı, xüsusən də 
Araz çayının gətirdiyi çöküntülərdən əmələ gəlmişdir. 
Kür-Araz ovalığı, o cümlədən Muğan düzü Azərbaycanın 
ən qədim əkinçilik və maldarlıq bölgəsidir. Burada qədim 
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zamanlardan sudan istifadə üçün həm saxsı, həm də 
qazılmış arxların izləri vardır. Bu arxlardan bəziləri təmir 
edilmiş, yeni arx və kanallar da çəkilmişdir.  

 Mənbələrdə Azərbaycan ərazisində Muğan və Mu-
ğaniyyə adlı iki coğrafi obyektdən bəhs olunur. Orta 
əsrlərdə Qəbələ ilə həmsərhəd, Girdman və Göyçay 

çaylarının aşağı axarı boyu ərazi Muğaniyyə adla-
nırdı. Muğan isə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Şimali 
Azərbaycanın cənub – şərq, Cənubi Azərbaycanın isə 
simal – şərq bölgəsini əhatə etmiş və bu gün də əhatə et-
məkdədir. Biz burada Muğaniyyədən yox, Muğan coğrafi 
obyektinin keçmişini araşdırmaqla, tarixi mənbə və 
qaynaqlara, o cümlədən abidə və arxeoloji qazıntılara 
əsaslanıb bəzi faktları üzə çıxartmağa cəhd edəcəyik.  

  
MUĞ-AN ETNONİMİ VƏ  
TOPONİMİ HAQQINDA 

 
 Tarixi ədəbiyyatda göstərilir ki, muğanlılar – Cənublu, 

Şimallı Muğan düzündə (çölündə) yaşamış türkdilli 
Azərbaycan tayfalarının ümumi adıdır. Bu tayfaların 
Muğanda qədimdən yaşamaları məlumdur. XIX əsrdə isə 
onlar bir neçə tirədən ibarət olmaqla, Muğan düzündə 
yaşamağa davam etmişlər. 

Muğan düzü qədim Azərbaycanın paleo-toponimlərin-
dən biridir. Bu ərazi haqqında 3500-4000 il bundan əvvəlki 
tarixi mənbələrdə bütöv, bəzən isə ayrı-ayrı dövlətlərin 
tərkibində olması barədə məlumatlar verilir. 1635-ci ilin 
noyabrında Muğanda olmuş almaniyalı məşhur coğrafiya-
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şünas-alim Adam Oleari yazırdı ki, - "türklər bu səhraya 
"min-dünlük”, yəni "1000- bacalı yer” adını veriblər. Qədim 
iranlılar isə onu "Mokan”, yaxud "Muğan” adlandırıblar. 
"Muğan” sözünün mənası ilə bağlı araşdırılmış və araşdırıl-
mamış çox fikirlər söyləmək mümkündür. Yaqut əl-Həməvi 
(1179 – 1229) “Kitab mucam əl-buldan” əsərində yazır: “ 
Mukan sakinləri bu adı Muğan kimi tələffüz edirlər. Bu söz 
ərəb sözü deyil. Mukan çoxlu oba və otlağın olduğu bir 
vilayətdir. Bu geniş ərazi öz sürülərini otladan türkmənlərlə 
məskundur və türkmənlər burada əhalinin çoxluğunu təşkil 
edirlər. Muğan Azərbaycanda yerləşir”.  

 Bu anlamın düzgün olaraq dərk edilməsi vətənimizin 
gözəl güşəsinin tarixinin, mədəni və mənəvi dəyərlərinin 
öyrənilməsində çox önəmlidir. Saysız-hesabsız mədəni 
varlıqların süzgəcindən keçmiş Muğan torpağı hələ qədim-
lərdən bəri əvəzsiz arxeoloji sənət nümunələrinin aşkar 
olunduğu əsas məkanlardan biri olaraq qalır. 

 Muğan muğ etnonimi kimi bəzi tarixi mənbələrdə 4 
min il, bəzi mənbələrdə isə 5 min il bundan əvvələ aid edilir. 
Bəzi qaynaqlarda Muğan türk soykökündə dayanan 
toponim kimi, bəzi fars mənbələrində isə, səhvən Midiya 
ərazisində olan fars mənşəli bir xalq hesab edilir. Tədqiqat-
lara görə, Muğanın adı Muğan ərazisində yaşayan Muğ 
(mük) tayfalarının adından götürülmüşdür. Bəzi tədqi-
qatçılar isə “muğan” sözünü türk sözu kimi qəbul edərək, 
Altay mənşəli olduğunu iddia edirlər. Türkçə “muğ”- düz, 
-an şəkilçisi isə “yer”, yəni düz yer, düzənlik deməkdir. 
Altayda, Orta Asiyada, Qazaxıstanda, Sibirdə, hətta Azər-
baycanda yaşayan türksoylu xalqların çoxu düzən yerdə 
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yaşamış və bu gün də yaşamaqdadırlar. Muğan adında 
Turan elində çoxlu yerlər var. Məsələn, Qazaxıstanda – 
Muğanlı, Muğan, Mukan, Müxan; Türkiyədə - Muğla; Saxa - 
Yakutiyada – Muklan, Muquan, Mukuan; Tuvada da 
həmçinin və s. Lakin hər yerdə bu sözün mənası eynidir. Bir 
çox mənbələr bu tayfaların Azərbaycan ərazisində də 
yaşamasını və кaspilərin tərkibində olmasını qeyd edirlər. 
Herоdot özünün “Tarix” əsərində göstərir ki, «...muğlar 
Kaspi dənizinin cənub-qərbində yaşayan Midiya tayfa-
larından biridir». Təbii ki, o dövrdə Azərbaycanın ərazisində 
yaşayan tayfa və xalqlar Midiya hakimiyyəti altında olmuş, 
bir müddət sonra isə (e.ə.550-ci il) Əhəməni fars sülaləsinin 
hakimiyəti altına düşmüşlər. Tarixdən məlum olduğu kimi, 
Midiya əraziləri həm də türk tayfalarının məskəni olub. O 
ərazidə yaşayan bu günkü etnik tərkib, dil və adət-ənənə 
bunu bir daha sübut edir.  

 Artıq Azərbaycanın və xarici tarixçi alimlərin son 
arşdirmaları təsdiq etmişdir ki, ta qədimdən Muğan əhalisi 
İran (fars) mənşəli yox, Turan (türk) mənşəli bir xalq 
olmuşdur. Herodot «Tarix» əsərində midiyalılarla farsların 
tamamilə başqa - başqa xalqlar olduğunu qeyd edir. 
(Ə.Nicat, “ Tarixin sübh çağı”, səh. 32 ).  

 Herodotun yazdığına görə, “Midiyadakı altı qəbilədən 
biri Muğ qəbiləsidir”. Muğlar Atəşgədədə yerləşən 
məbədgahı ləyaqətli bir yer, Muğ içkisini mənəvi ucalıq, 
iradə gücü kimi göstərmişlər. Amma tarixi əsərlərin çoxun-
da muğ qəbiləsindən olan kahinlər maqlar adlandırılır.  

 Zərdüştiliyin dini kitabı olan “Avesta”nın Azərbay-
canla əlaqədar olduğunu göstərən mühüm faktlardan biri, 
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burada xatırlanan mühüm adların Midiyaya aid olması-
dır. “Avesta”nın bir çox tədqiqatçıları Zərdüştü və zərdüş-
tiliyin vətəni kimi qədim Azərbaycanı, Urmiya gölü sahil-
lərini qeyd edirlər. İran tədqiqatçı Purdavud yazır: ” İran 
və ərəb müəllifləri, o cümlədən ibn Xordadbeh, Bəlazuri, 
İbn-əl Fəqih, Məsudi, Həmzə İsfahani, Yaqut Həməvi və 
digərləri Zərdüştü azərbaycanlı kimi göstərmiş və xüsu-
sən Urmiyanı onun doğma yeri bilmişlər” (Ə.Səfərli, 
X.Yusifov, "Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı", 
səh.9-10).  

 Buradan aydın görünür ki, muğlar bir tayfa olaraq, 
Azərbaycan Midiyasında məskun olmaqla ictimai- si-
yasi,dini hadisələrdə fəal iştirak etmişlər. 

 “Tarixi Təməddone İran Sasani” ( Tehran, h.1331, 
səh.114) əsərində Səid Nəfisi göstərir ki, Sasanilər döv-
ründə din xadimləri yalnız Midiya tayfalarına məxsus 
olan Muğan qəbiləsindən olurdu. Məbəd sözü də, əslində 
“müğbəd” sözündən əmələ gəlmişdir. Muğ etnoniminin 
müxtəlif vaxtlarda mük, muk etnonimi ilə əvəz olunması 
ehtimal olunur. Avestada dəfələrlə midiyalıların adı 
çəkilsə də, farsların adına təsadüf edilmir. Avestada İran 
ölkəsi “Ariya”adlandırılır. Ariya ölkəsi də yalnız Hörmüz 
körfəzi (Fars körfəzi) ətrafı ərazini əhatə edirdi və arilər 
(irandilli) də yalnız bu ərazidə yaşayırdılar. Onların məskun 
olduğu yerlərdən şimalda isə Azərbaycan türklərinin ulu 
əcdadları olan müxtəlif türk mənşəli etnoslar yaşayırdılar. 

 İran ədəbiyyatçılarından Məhəmməd Müin odun əhə-
miyyətıni qeyd etdikdən sonra belə bir nəticəyə gəlir ki: 
“Arilər oda başqa tayfalardan daha artıq hörmət edirdilər. 



Ələsgər Mirzəzadə 

 14

Mənbələrin göstərdiyinə görə, od müxtəlif dini əqidələrə 
malik olan insanların həyatında da mühüm rol oyna-
mışdır”. İranın geniş ərazilərində və Güney Azərbaycan 
ərazisində yaşayan dini əqidəyə malik Azərbaycan 
türklərinin həyatında od inamı yayılsa da, onlar arasında 
daha çox “tanrıçılıq” ideyası mühüm yer tuturdu. Əgər 
“Avesta” insanın inamını oda, atəşə bağlayırdısa, “Tanrı-
çılıq” ideyası (Göytanrıçılıq) insanı birbaşa tək olan Tanrı-
ya – göyün ruhuna, eyni zamanda, insana, həyata can 
verən GÜNƏŞƏ bağlayırdı. Buna baxmayaraq, islama 
qədər hər iki dində od, atəş ideyası insanları bir-birinə 
yaxınlaşdırmış, bir-birinə uyğun mədəniyyət forması ya-
ratmışdı.  

 Elmi tədqiqatlar və araşdırmalar sübut edir ki, Muğ-
lar türk tayfasıdır. Məlumdur ki, türklərin əskidən inancı 
Tanrıçılıq (tenriçilik, tenqriçilik) olmuşdur. Yerli muğların 
bir qismi tenqriçilik inancını saxlasa da, bir çoxları məc-
buri və qeyri-məcburi atəşpərəstliyi, zərdüştiliyi qəbul 
etmişdi.  

 Qədim türk mifologiyasında göyün ruhu – sahibinə 
Tanrı (altaylarda tenqri, şorslarda teqri, çuvaşlarda tura, 
yakutlarda tanqara, buryatlarda tenqeri, tenqri, kalmık-
larda tenqer, xakaslarda ter) deyilib. Bu gün bəzi ölkələrin 
kultları bir – birindən fərqlənsə də, eyni kökə malikdir.  

 Azərbaycanda da Tanrı şəklində xatırlanan ilahi bir 
qüvvə haqqında erkən orta əsrlərə aid yazılı abidələrdə, 
klassiklərin əsərlərində, hətta bu gün də rast gəlirik – 
“Tanrı səni qorusun”, “Tanrı haqqı”, “Tanrı yardımçın 
olsun” və s. Amma zaman – zaman bir çox xalqlar işğalçı 
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dövlətlərin, imperatorların təzyiqləri nəticəsində öz kul-
tundan, öz dinindən dönməyə məcbur edilmişlər. Bura-
dan aydın olur kı,, Muğan türklərinin kökdən dını inancı 
Göy Tanrıçılığı olmuşdur. 

 Antik müəlliflər milladdan əvvəl VI-V əsrlərdə Adər-
bayqan (Cənubi Azərbaycan) əhalisini müxtəlif ad altında 
yad etmişlər. Miletli Hekatey ( e. ə. V əsr) Araz çayı ilə Xə-
zər sahili ərazilərdə Mük tayfasını yerləşdirir. Mənşəyi 
tam açılmayan mük-muk-muğ etnonimi Muğan adı ilə 
tarixə düşmüşdür. Akademik Ziya Bünyadov “ Azər-
baycan tarixi” əsərində (I cild, səh., 131-132) mük etnoni-
minin maq (atəşpərəstlikdə kahinlərə verilən ad - Ə.M.) 
sözü ilə eyniləşdirməyin əleyhinə çıxır. 

 Makedoniyalı İsgəndərin Şərqə yürüşü dövründə də 
müqlərin vətəni geniş Muğan ərazisi kimi xatırlanır. 

Herоdot “Tarix” əsərində yazır ki, “müğlər silk deyil, 
kasta deyil, Kaspi dənizınin cənub-qərbində yaşayan... 
tayfalardan biridir”. Müəyyən siyasi proseslər nəticəsində 
Xəzər dənizinin qərb qütbündə - Muğan Çölündə məs-
kunlaşan muğ-müq tayfaları ayrı-ayrı vaxtlarda və 
ayrı-ayrı adlar altında müxtəlif həyat tərzi keçirməyə 
başlamış, məşğuliyyətləri, əsasən maldarlıq olmuşdur.  

 AMEA-nın Tarix İnstitutu tərəfindən buraxılmış 
“Azərbaycan tarixi atlası”nda Muğan düzü miladdan 
əvvəl VI-IV əsrlərdə müklər, IV-III əsrlərdə Paytakaran, 
sonra Kaspiana, bizim eranın ilk dövrlərində isə Balasakan 
adlanmışdır. Digər tarixi mənbələr göstərir ki, müklərlə 
eyni soykökdə olan tayfaların birləşməsi proseində bura 
“Mükan”- “Muğan” adlanmışdır. 
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MUĞAN QƏDİM DÖVRLƏRDƏ 
(Qısa icmal) 

  
 Muğanın çox qədim və zəngin tarixi var. Antik döv-

rünə aid arxeoloji tapıntılar bu yerlərdə yaşayışın bizim 
eradan çox-çox əvvəllərə aid olduğunu göstərir. Muğanın 
bir çox ərazilərində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar bölgə-
nin neolit, eneolit, tunc və erkən dəmir dövrlərinə aid ta-
rixi abidələri üzə çıxarmış, zamanında bu ərazilərdə yaşa-
mış qəbilə və tayfaların tarixi keçmişini, məişət və həyat 
şəraitini izləməyə imkan vermişdir.  

 Arxeoloji tədqiqatların nəticələri e.ə. VII–VI əsrlərə 
aid Muğan mədəniyyəti mərkəzinin hal – hazırda məhz 
Azərbaycanın cənub – şərq bölgəsi olduğunu söyləməyə 
əsas verir. Muğanın Cəlilabad, Masallı, Biləsuvar, Salyan, 
Sabirabad, Saatlı bölgələrində qədim qəbristanlıqlarda və 
onlara müvafiq qədim yaşayış yerlərində aparılan arxeo-
loji tədqiqatlar bölgənin qədim tarixinə dair yeni faktları 
üzə çıxartmağa imkan yaratmışdır. Son vaxtlar Alxantəpə 
və Polutəpədə (Cəlilabad) neolit dövrünü əks etdirən 
arxeoloji işlər, Babazanlı və Noxudlu kurqanlarındakı 
(Salyan) antik və ilk orta əsrlərə aid tədqiqat işləri, Suqo-
vuşan, Cavad, Şəhərgahda (Sabirabad) küp qəbirlərin, nu-
mizmatik dəfinənin aşkar olunması, Biləsuvar və Masal-
lıda antik əşyaların tapılması buna bir daha sübutdur.  

 Şimali Azərbaycana nəzərən Muğanın cənub ərazi-
ləri – həm aranı, həm də dağlıq və dağətəyi əraziləri ar-
xeoloji abidələrlə zəngindir. Cəlilabad bölgəsində 100-ə 
yaxın abidələr mütəxxəsislər və həvəskar tədqiqatçılar 
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tərəfindən izlənilmiş və üzə çıxarılmışdır. Onların bəziləri 
öyrənilsə də, digərləri hələ də xalqımız üçün “müəmmalı” 
olaraq qalır. 

 Hal-hazırda ərazidə aparılan arxeoloji qazıntı və 
tədqiqatlar sübut edir ki, Cəlilabad torpağı 7-8 min il öncə 
yaşamış qədim qəbilələr yurdudur. Fakt olaraq, Uzun-
təpə(arx.İ.Cəfərzadə), Mişarçay (arx.İ.Nərimanov, F.Mah-
mudov), Əliköməktəpə (arx. F.Mahmudov, İ.Nərimanov), 
Alxantəpə (arxeoloq T.Axundov), Polutəpə (T.Axundov) 
abidələrində geniş qazıntı işləri aparılmış, antik dövr 
(neolit,eneolit, tunc və dəmir) maddi-mədəniyyət abidələ-
rimiz üzə çıxmışdır. Əliköməktəpə, Alxantəpə, Polutəpə və 
Mişarşay qədim yaşayış məskənlərində qəbilələrin bir-birinə 
yaxınlığı, birgəyaşayış tərzi, evlərin arasında dəfnetmə 
adətləri, primitiv və cızıqlarla naxışlanmış gil və saxsı 
qablar, parça və dən qalıqları onu deməyə əsas verir ki, 
burada “neolit inqilabı” baş vermiş, iştehsal təsərrüfatına ke-
çid olmuş və insanlar irəliyə doğru tərəqqi dövrünü yaşa-
mışlar. 

 Cəlilabad torpağının qədim sakinləri erkən orta əsrlər-
də də varisləri üçün güclü tarixi mədəniyyət əmanət qoya-
raq getmişlər. Xudutəpə, Qoşatəpə, Cəngitəpə və s. abidələr 
qədim və orta əsr yadigarlarıdır. Xudutəpədə Atropatenaya 
aid möhrə qəbirlər, Qoşatəpədə müxtəlif çeşiddə saxsı 
qablar, məişət əşyaları və XI-XII əsrə aid pul dəfinəsi (273 
ədəd) və s. 

 Masallı bölgəsinin də qədim tarixi mədəniyyəti Mu-
ğan mədəniyyəti ilə bağlıdır. Muğan mədəniyyəti - son 
tunc - erkən dəmir (e.ə. II minilliyin ikinci yarısı - e.ə. I 
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minilliyin əvvəlləri) dövrü arxeoloji mədəniyyətdir. Bu 
mədəniyyət nümunələri Azərbaycanda Muğan çölündə və 
Talış dağlarında aşkar edilmişdir. Muğan mədəniyyəti 
üçün sümükləri qıvrılmış və ya dartılmış halda daş 
qutularda və ya torpaq qəbirlərdə dəfnetmə səciyyəvidir. 
Həm tək, həm də qrup qəbirləri əmək alətləri, silah və 
bəzəklərlə müşaiyət olunur. Masalli ərazisində Muğan 
mədəniyyətini yaradan tayfalar maldarlıq, əkinçilik və ola 
bilsin ərazidə dəniz, çay olduğu üçün balıqçılıqla da 
məşğul olurdular. Arxeoloji qazıntılardan əldə olunan 
balıq sümükləri bunu sübut edir. Əmək alətləri və silahlar 
tuncdan və dəmirdən hazırlanırdı, xüsusilə səciyyəvi 
olanlar isə dəstəyi haşiyəli tunc və dəmir qılınc və tunc 
xəncərlər idi. Gil qablar da müxtəlifliyinə görə seçilir. 
Zəngin və ya kasıb qəbir əşyaları nəsli icmanın dağılması 
prosesini və bu tayfalarda əmlak bərabərsizliyinin mey-
dana gəlməsini göstərir. 

 Masallı ərazisində Eneolit və Tunc dövrlərinə aid 
“Qala təpə”, “Balaca təpə”, “Nadir təpə”, “Qaratikan tə-
pə”, “Yekə təpə” kurqanlarında, o cümlədən, orta əsrlərə 
aid qəbiristanlıqlarda arxeoloji qazıntı işləri aparılmışdır. 
Ərkivan qalası adlanan ərazidə tapılan antik və orta 
əsrlərə aid saxsı qab nümunələrinə əsasən qalanın V-VI 
əsrlərdə inşa edildiyini söyləmək olar. Qalanın yaxınlı-
ğında qədim şəhər yerinin xarabalıqları da aşkar edil-
mişdir. Ərazidəki qədim qalalardan biri də Çaxırlı kəndi 
ərazisindədir. Bu qala haqqında nisbətən ətraflı məlumata 
XIX əsr müəllifi Səid Əli Kazımbəyoğlunun “Cəva-
hirnameyi-Lənkəran” əsərində (1869-cu il) rast gəlinir. 
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 Qədim Muğan şəhəri olan Biləsuvar rayonunda da 1 
memarlıq, 12 arxeoloji tarixi və memarlıq abidəsi 
məlumdur. Bunlar keçmiş Biləsuvar yaşayış məntəqəsi 
ərazisində "Şəhriyar qalası" memarlıq abidəsindən, 
həmçinin Bəydilli kəndi ərazisində tunc dövrünə aid 7 
Kurqan təpəsi, Təzəkənd kəndi ərazisində tunc dövrünə 
aid 2 Kurqan (qoşatəpə), dəmir dövrünə aid "Torağay 
təpə", Dərvişli kəndi ərazisində dəmir dövrünə aid "Seyid 
altı təpə" kurqanı, Yuxarı Ağalı kəndi ərazisində "Ceyran 
təpə" kurqanı, Əmənkənd kəndi ərazisində tunc dövrünə 
aid "Şəhriyar təpə" kurqanı, Şəhriyar kəndində orta əsrlərə 
aid Ağdam qalası, yenə həmin ərazidə orta əsrlərin 
əvvəllərinə aid "Çöl Ağdam şəhərciyi" və "İçəri Ağdam 
yaşayış ərazisində" arxeoloji abidələrindən ibarətdir. 
Arxeoloji tədqiqatların nəticələri e.ə. VIII – VII əsrlərə aid 
Salyanda daha möhtəşəm mədəniyyət qalıqlarını kəşf etdı. 
Babazanlıda qədim qəbiristanlıqda və ona müvafiq ya-
şayış yerində araşdırma və tədqiqatlar Muğanın tarixinə 
dair daha yeni faktları üzə çıxarmağa imkan yaratdı. 
Qədim dövrü əhatə edən Noxudlu kurqanlarında aparılan 
ilkin müşahidələr isə yerin şoran olması ilə əlaqədar 
kurqanların çökməsi faktını aşkarladı. Babazanlı yaşayış 
yerində küp qəbirlər və onlara aid yaşayış məskənlərinin 
eyni ərazidə qeydə alınması Azərbaycan arxeologiyasında 
mühüm yeniliklərdəndir. 

 Bunun müqabilində məhz ilk dəfə Salyan qazıntıları 
əsasında bölgənin antik və ilk orta əsrlər dövrü əhalisinin 
təsərrüfatı, həyat tərzi, məişəti barədə geniş məlumatlar 
əldə edildi. Qəbir abidələri əsasında bölgənin qədim və ilk 
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orta əsrlər dövrünün dəfn adətləri öyrənildi. Qazıntı 
zamanı aşkar olundu ki, Babazanlıda küp hazırlayan 
sexlər fəaliyyət göstərib. Gilli torpağın, su ehtiyatının və 
yanacaq materiallarının bolluğu bu sənətin inkişafına 
şərait yaradıb. Arxeoloji tədqiqatlar Salyanda ilk insan 
məskənlərinin küp qəbirlərdə dəfnetmə adətindən çox 
əvvəl, ən azı e.ə. II minilliyin ortalarından yarandığını 
söyləməyədə əsas verir. Salyan rayonunda küp qəbir-
lərdən əldə olunmuş maddi-mədəniyyət qalıqlarının 
müqayisəli təhlili onların Cəlilabad və Masallida aşkar 
olunmuş küp qəbirlərlə eyni dövrdə və eyni formada 
olduğunu söyləməyə əsas verir. 

 Böyüklər üçün olan qəbir küplərinin bəzilərinin 
dibinə yaxın hissədə kiçik deşiklər açılıb. Əksər küplərin 
baş hissəsi qismən yuxarıya doğru basdırılıb. Küplərin 
bəzilərinin ağız hissəsi iri küplərin qırıqları, digərləri isə 
çiy kərpiclə örtülüb. Nisbətən kök adamların küpə 
yerləşdirilməsi üçün onun ağız hissəsi xüsusi alətlər 
vasitəsi ilə sındırılıb və ölü yerləşdirildikdən sonra həmin 
hissə yerinə qoyulub. Ağzı çox kiçik olan küplərdə ölünün 
yerləşdirilməsi üçün küpün dib hissəsi sındırılıb. Bu halda 
skeletin ayağının küpün ağız hissəsinə doğru olduğu gö-
rünür.Küplərin baş tərəfində heyvan (qoç) kəllələri qo-
yulub. Qəbir küplərinin ağzına yaxın yerdə küpün üstünə 
qurşaqvari yapışdırılan lent onun möhkəmliyini təmin 
edir. Qəbir küplərinin bəzilərinin üzərindəki dini inan-
clarla bağlı təsvirlər qədim türklərdəki şamançılıq adətini 
xatırladır və bu şər qüvvələrin qəbirdən uzaqlaşdırılması 
ilə bağlı ola bilər. Küplərin ağız hissəsinə yaxın yerdə 
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tapılan kömür qalıqları pis ruhları qovmaq və s. məqsədlə 
burada tonqal qalandığını söyləməyə əsas verir. 

 Muğanın şimalında antik dövr özünü Kürlə Arazın 
qovuşduğu Suqovuşanda - Sabirabad rayonu ərazisində 
da göstərmişdir. Bu yurdun e. ə. VI minillikdən başlayan 
tarixi bir çox hadisələrin şahidi olmuşdur. 

 Muğan düzü çox qədimdə Midiyanın, e.ə. IV əsrdən 
Atropatenanin əyaləti idi. Albaniya dövlətinin payına bu 
ərazinin müəyyən qismi (müasir Sabirabad rayonu və 
dənizsahili ərazilər) düşmüşdür. E.ə.III-II minilliklərdə 
burada yaşayan əhalinin əsas məşguliyyəti əkinçilik və 
maldarlıq olmuşdur. Muğan həm də erkən süni suvarma 
sisteminin yarandığı bölgələrdən biri olmuşdur. Burada 
sənətkarlıq və xalçaçılıq da geniş inkişaf etmişdi. Tunc 
dövrünə aid sənətkarlıq əşyaları içərisində şarşəkilli və 
armudvari gövdəli küplər diqqəti cəlb edir ki, onlardan ən 
çox təsərrüfat məqsədi ilə istifadə olunmuşdur. Arxeoloji 
qazıntılar zamanı tapılan çoxsaylı küp qəbirlərin bəziləri 
dairəvi formadadır. Bu küplər yerli istehsala məxsusdur. 
Bölgənin orta əsr yaşayış yerlərindən xeyli miqdarda saxsı 
məmulatları da aşkar edilmişdir. Yazılı mənbələrdə 
Muğanda xalça, çuval, xurcun və palaz istehsal edildiyi 
barədə qiymətli məlumatlar verilmişdir. Rayonun Zən-
gənə kəndi yaxınlığında tapılmış Şəhərgahda numizmatik 
materiallar da aşkar edilmişdir. 1926-cı ildə həmin 
ərazidən tapılmış, sonradan Azərbaycan tarixinə «Sabira-
bad dəfinəsi» kimi daxil olan sikkələrin Şirvanşah-Kəs-
ranilərə məxsus olduğu müəyyən edilmişdir. Həmin pul 
vahidləri I Axistana (1160-1197), II Toğrula (1177-1194), II 
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Fərübürzə(1200-1204) məxsusdur. Bu bölgədə Eldəgiz və 
Şirvanşahlara məxsus pullar sonralar da aşkar edilmişdir 
(Məqalə yaılarkən az.wikipedia.orq/wiki/ Sabirabad_rayo-
nu saytından istifadə edilmişdir ). 

 Muğan öz keçmiş mədəniyyətini həmçinin, Araz 
çayının sağ və sol sahillərində yerləşən Saatlı rayonu 
ərazisində də qoruyub saxlamışdır. Rayonun ərazisində 
qədim dövrə aid yaşayış məskənlərinin olduğu arxeoloji 
qazıntılarla sübut edilib. Azadkənd, Fətəlikənd, Cəfərxan, 
Varxankənd, Əlisoltanlı kəndlərində e. ə. III - II minillik-
lərə aid arxeoloji abidələr, o cümlədən saxsı qabların 
qalıqları tapılıb. 

 Azərbaycanın əlverişli iqlimi və təbii şəraiti Araz 
çayı ətrafında insanların hələ qədim daş dövründən 
məskən salmasına şərait yaratmışdır. Saatlının arxeoloji 
abidələri Araz çayının hər iki sahilindən tapılmaqla 
yaşayış yerləri və qəbir abidələrindən ibarətdir. Arxeoloji 
abidələrin əsasını isə XX əsrin əvvəllərində tədqiqatçılar 
tərəfindən aşkar edilmiş nekropollar təşkil edir.  
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MUĞAN ORTA ƏSRLƏRDƏ 
 

Muğan şəhəri qaynaqlarda 

 
 Aparılan tədqiqatlar zamanı Muğan ərazisində 

dağılmış bir neçə orta əsr şəhərinin adı və onların ərazisi 
müəyyənləşdirilmişdir. Bu şəhərlər Bərzənd, Muğan, 
Bəcirəvan, Həməşərə və Xılli ərazisində - dənizin içəri-
sində aşkar olunmuş Mahmudabad şəhərləridir. Həmin 
şəhərlərin qədim Azərbaycanın ən böyük və inkişaf etmiş 
şəhərləri olduğu elmi, tarixi dəlillərlə sübuta yetirilmişdir. 

Lakin qədim Muğan şəhərinin yeri ehtimalla aşkar 
olunsa da, elmi, tarixi dəlillərlə hələ ki, sübuta yetirilmə-
mişdir. Bu da tədqiqatçı alimlərimizin Muğan şəhərinin 
izinə arxeoloji nöqteyi-nəzərdən düşməməsidir. Düzdür, 
orta əsr xəritələrində mənbələrə əsasən, akademik Z. 
Bünyadov və N. Vəlixanlı tərəfindən Muğan şəhərinin adı 
və bölgə yeri təxmini qeyd edilmişdir və dəqiq yeri, hələ 
ki, müəmmalı olaraq qalır. Amma bizim tərəfimizdən 
aparılan müşahidələr, araşdırmalar və orta əsr mənbələri 
Muğan şəhərinin məhz bizim bölgədə - Azərbaycanın 
cənub–şərq bölgəsində olmasına gətirib çıxarır.  

 
***** 

 
Orta əsr ərəb və sərq qaynaqlarına əsasən Muğan 

Azərbaycanda həmin əsrlərə aid tarixi bir şəhər olub. Orta 
əsr müəlliflərinin (Müqəddəsi, İbn Xordadbeh, Yaqut 
Həməvi və b.) məlumatına görə, bağlarla əhatə olunmuş 
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Muğan, Xəzər dənizi sahilində, Kürün mənsəbindən 
təqribən 100 kilometr cənubda, Ərdəbilin 60 - 70 kilo-
metirliyində yerləşməklə iki çay arasında təsvir olun-
muşdur. Bəzi mənbələr Muğanın Ərdəbildən gün yarim - 
iki günlük məsafədə yerləşməsini də qeyd edirlər. X əsrdə 
Müqəddəsi şəhərin gözəlliyi, əhalinin səxavət və hör-
mətcilliyini, Yaqut Həməvi şəhər əhalisinin əksəriyyətini 
türkmanların1  (Oğuz türkləri) təşkil etməsini, burada 
çoxlu otlağın olmasını, İbn Xordadbeh yerli hakim Şəklə 
haqqında və s. maraqlı məlumatları qeyd etrmişlər. (ASE, 
VII cild., səh.84; Vəlixanlı N.M. «IX- XII əsr ərəb coğra-
fiyaşunas səyyahları Azərbaycan haqqında», Bakı, 1974).  

Qaynaqların, o cümlədən ərəb müəlliflərinin Muğan 
şəhərinin adını müntəzəm çəkmələrinə baxmayaraq, 
sonrakı dövrlərdə şəhərin arxeoloji yeri haqqında dəqiq 
məlumat, demək olar ki, heç bir mənbə tərəfindən 
göstərilmir. Bir çox tədqiqatçıların fikirləri isə ziddiy-
yətlidir. Ərəb qaynaqlarına əsaslanan XX əsr Azərbaycan 
tarixçi alimləri xəritələrdə Muğan şəhərinin yerini üst-üstə 
düşməyən ərazilərdə qeyd edirlər. Məsələn, AMEA–nın 
Tarix İnstitutunun 2007-ci ildə buraxdığı 7 cildlik 
“Azərbaycan tarixi”nin II cildinin (III-XIII əsrlər) sonunda 
verilmiş xəritələrdə Muğan şəhərinin yeri haqqında 
uyğunsuzluq vardır. İkinci xəritədə (Arran və Azərbaycan 
vilayətləri Ərəb xilafətinin tərkibində) Muğan Xəzər 

                                                            

1
 Qeyd: oğuz türklərini ilk olaraq“türk-mən(man)” formasında ərəblər 

işlətmişlər.  
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dənizinin xəritə miqyasına görə 1 mm-də verilmişdir. 
Üçüncü xəritədə (Sacilər və Salarilər dövləti) yenə də 
Muğan şəhəri  

ikinci xəritədə olduğundan bir qədər cənuba və Xəzər 
dənizindən (miqyasa əsasən) 3-4 mm şərqə tərəf qeyd  

olunub. Dördüncü xəritədə (X əsrin II yarısı-XI əsrin II 
yarısı) qeyd olunan Muğan şəhərinin yeri əvvəlkilərə 
tamamilə uyğun gəlmir. Bu dəfə Muğan dənizdən 9 mm 
(miqyasa əsasən) uzaqda göstərilir. Xırda miqyasa malik 
olan xəritədə 1 mm - 9 mm arasındakı ərazi fərqinin 
olması uyğunsuzluğa gətirib çıxarır. 

Azərbaycan Tarixi Atlasında isə Muğan şəhərinin 
qeyd olunduğu yer, akademik Nailə xanım Vəlixanlının 

müəllifi olduğu 1-ci xəritəyə uyğun gəlir. Akademik 
Z.Bünyadov da öz əsərində Muğan şəhərinin yerini 
müəyyənləşdirmişdir. O, şəhərin yerini VII əsrə aid xəritə-
də bir neçə millimetr şimalda (təxminən, Azərbaycanın 
Biləsuvar-Cəlilabad-Masallı ərazisində) göstərmişdir. 
(Xəritələri müqayisə üçün kitabın axırına daxil edirəm).  

                     

*** 

 Muğan ölkəsi və Muğan şəhəri haqqında geniş 
məlumatı ərəb coğrafiyaşünasları və səyyahları verirlər. 
VI əsrdən XII əsrə qədər olan dövr onların əsərlərində 
olduğu qədər heç bir mənbələrdə işiqlandırılmır. Bunun 
səbəbi, VII əsrin ortalarından başlayaraq Azərbaycan 
torpaqlarının ərəb qoşunları tərəfindən işğalı və onların 
burada IX əsrə qədər möhkəmlənməsi ilə bağlıdır. 
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 Ət-Təbərinin verdiyi məlumata görə, Sasani şahı I 
Xosrovun zamanında ölkə kustaklara (vilayətlərə) bölün-
müşdü. Digər vilayətlərlə yanaşı Azərbaycan (Atropa-
takan), Arran, Balasakan və Mukan (Muğan) vilayətləri də 
imperiyanın şimal kustaklarına daxil idi. 

 İbn-Xordadbeh təsdiq edir ki, Sasani hakimi I Ər-
dəşir (224-241) vilayət hökmdarlarına şah titulu vermişdi. 
Məsələn, Muğanı Allan şah idarə edirdi. O, Muğan 
vilayətinin mərkəzi şəhərində (?) otururdu. (Z.Bünyadov 
“Azərbaycan VII-IX əsrlərdə”, Bakı, 1989, səh.40). Z.Bün-
yadov ərəb müəllfinin Muğanin mərkəzi şəhəri və onuin 
adı haqqında tam məlumat vermədiyini göstərir.  

 Muğan ölkəsi və Muğan şəhəri ilə bağli ən düzgün 
məlumatı ərəblərin Azərbaycandakı fəaliyyətini əks 
etdirən ərəb səyyah və coğrafiyaşünaslarin əsərlərində 
görürük. Ərəb qaynaqları (Təbəri, Bələzuri) xəbər verirlər 
ki, ərəb qoşunları İranda Rey və Qəzvin şəhərlərini işğal 
etdikdən sonra Azərbaycanın içərilərinə soxuldular. 
Azərbaycan hakimi (mərzbanı) İsfəndiyar ibn Fərruxzad 
düşmənə güclü müqavimət göstərsə də, Azərbaycan 
qoşunu məğlub edildi. İsfəndiyar əsir düşdü. Onu əvəz 
edən qardaşının da məğlub olduğunu eşidən İsfəndiyar 
ərəb canişini Utbə ibn Farkad ilə sülh müqaviləsi 
bağlamağa məcbur oldu. Bundan sonra, Ərəb qoşun-
larının bir hissəsi Ərdəbildən şimal-şərq tərəfə keçərək, 
Muğana və Gilana daxil oldular. Muğanda döyüş çox 
amansız və şiddətli oldu. Əhali ərəblərə qarşı bir neçə il 
cəsarətlə vuruşdu. Qeyri-bərabər döyüş 642-ci ildə 
muğanlılarin məğlubiyyəti ilə başa çatdı. Muğan işğal 
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edildi və islamı qəbul etməyənlər cizyə (can vergisi) 
verməyə məcbur oldular. Ərəb ordusunun komandanı 
Bukeyir İbn Abdullah muğanlılarla müqavilə bağladı və 
onlara aşağıdakı məzmunda fərman verdi: 

 “Bismillahirrəhman – irrəhim!  
Bu fərman Bukeyir İbn Abdullah tərəfindən Muğan 

əhalisinə, onların şəxsiyyəti, əmlakı, dini və qanunlarını 
mühafizə etmək haqqında verilən mühafizə fərmanıdır ki, 
həddi-büluğa çatmış hər bir şəxs bir dinar, yaxud onun dəyərini 
versin, müsəlmana səmimi yanaşsın, ona yol göstərsin və bir 
gün bir gecə onu evində saxlayıb yedizdirsin... Ancaq əgər onlar 
üz döndərib öz əhdlərini pozsalar, axırıncı fitnəkaradək hamını 
təslim etməsələr, onlara aman olmayacaq".  

 Fərman hicri 21-ci (m. 642-ci il) ildə yazılmışdır”. 
(Mənbə: Z.Bünyadov “Azərbaycan VII-IX əsrlərdə”, Bakı, 
1989, səh.80-81).  

 Muğanı təslim edən 
ərəb ordusu Xəzər dənizi 
sahili boyu şimala – 
Dərbəndə tərəf üz tutur. 
Muğan əhalisi müqa-
viləni pozaraq, cizyə ver-
məkdən imtina edir. Ta-
rix göstərir ki, Muğanın 
növbəti işğalı xəlifə Os-
manın (644-656) ilk illə-
rinə təsadüf edir. Ərəb 
sərkərdəsi Abdullah ibn 
Şübeylin başçılıq etdiyi 
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4000-lik qoşun Muğan, Bədr və Talışana soxularaq, bu 
Xəzəryanı torpaqları yenidən işğal etdi, qənimət və əsir-
lərlə qərarğaha qayıtdı. Ərəblərin qələbəsinə baxmayaraq, 
onlar Muğanda ciddi müqavimətlə rastlaşdilar. Hər iki 
tərəf çoxlu tələfatla üzləşdi. Köhnə müqavilə bərpa edildi. 
Müqavilənin şərtinə ğörə, Azərbaycanın Muğan əhalisi 
təzminatla yanaşı 800 min dirhəm verməyə boyun oldular. 
Əl-Təbərinin yazdığına görə, ərəb işğalının ilk dövründə 
Azərbaycan əhalisindən Sasanilər tərəfindən müəyyənləş-
dirilmiş qədər xərac alınırdı. Can verğisini - cizyənin 
məbləği isə Utba ibn Farkadın Azərbaycan əhalisi ilə 
bağladığı müqavilənin şərtlərinə ğörə yerli əhalinin 
təminatından asılı idi. Lakin Muğanın istilası zamanı 
(642-ci il) ərəblər “hər həddi-büluğa çatan” üçün can 
verğisinin qədərini “1 dinar və ya onun dəyərində” təyin 
etmişdilər. (Bu fərman-müqavilə sərkərdə Bukeyr ibn 
Abdullah tərəfindən Muğan əhalisinə verilən mühafizə 
sənədi idi). 

 Akademik Ziya Bünyadov ərəb müəlliflərinə əsasla-
naraq yazır ki, xəlifə əl-Məmunun dövründə xəlifə 
xəzinəsinin ildə Azərbaycandan (Güney Azərbaycan – 
Ə.M.) aldığı xərac 4 milyon dirhəm, Arrandan təqribən 3 
milyon dirhəm, Muğandan isə 300 min dirhəm idi. Bu 
dövrdə torpaq mülkiyyət formaları ilə də bağlı geniş 
məlumatlar verilir. Abbasi xəlifələrinin Azərbaycanda 
hakimiyyəti dövründə şərti torpaq mülkiyyəti iqta geniş 
surətdə yayılmışdı. İqta mənsəb sahiblərinə, bəzən isə 
yerli əyanların nümayəndələrinə ömürlük və ya 
müvəqqəti olaraq verilirdi. Azərbaycanın ən bərəkətli 
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torpaqları ərəb əmirlərinə, yüksək mənsəbli şəxslərə pay-
lanmışdı. Muğanın əksər hissəsi ərəb feodalı Şəhnayın 
iqtası idi. Muğanın ən böyük şəhərlərindən Varsan və 
onun ətrafındakı ərazilər xəlifə Harun ər-Rəşidin qızlarına 
bağışlanmışdı. Ərəblərin arasıkəsilməz hucumlari əsir 
düşmüş əhalini qula çevirirdi, Muğan zəbt edilərkən 10 
min nəfər sakin qul edilərək ərəb sərkərdələrinə 
paylanmışdı. Ərəblərin hakimiyyəti dövründə Azərbay-
canın əsas şəhərləri bunlar idi: Marağa, Xunəs, Miyanis 
(Miyanə), Ərdəbil, Varsan, Sisar, Bərzə, Səburxast, Təbriz, 
Mərənd, Xuvey (Xoy), Külsərə (Kültəpə), Mukan (Muğan), 
Bərzənd, Cənzə, Nariz, Urmiya, Səlmas, Şiz, Sindabaya, 
Balvankərc, Mayanis, Naxçıvan, Bəcrəvan və s. (“Azər-
baycan VII – IX əsrlərdə” əsəri).  

 Ərəb coğrafiyaşünas–səyyahı Əbu-L-Qasim Xordad-
beh (IX–X əsr) “Yollar və məmləkətlər haqqında 
kitab”ında Azərbaycanı “əl-Cəbri” (şimal ölkələri) ölkə-
sinə daxil edir. Müəllif Azərbaycanın bir çox şəhər və 
rustaqları (rayonları) ilə yanaşı Muğan haqqında da mə-
lumat verir. Abbasilər imperiyasının dağılması gedişində 
Azərbaycanda feodal dövlətlər yaranır və inkişaf edirdi. 
Müəllifin məlumatına görə bunlar Təbrizdə Məhəmməd 
ibn Rəvvad hakim, Mərənddə Məhəmməd ibn Bəyis, 
Muğanda Şəklə əmir idi. 

 Ərəb səyyahı ibn əl-Fəqih əl Həmədani “Ölkələrin 
kitabı” adlı əsərində Muğanı görkəmli şəhərlər sırasına 
daxil edir. Qudama ibn-Cəfər Ərdəbildən dəniz sahilində 
yerləşən Muğan şəhərinə 4 fərsəx, yəni 28-30 km 
olduğunu qeyd edir. Xordadbeh isə yazır ki, Ərdəbildən 
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Muğana 10 fərsəxdir (60-70 km). Ziya Bünyadov ikinci 
fikrə üstünlük verir (Ə.M.)  

 Əl-Müqəddəsi (Х əsr) “İqlimlərin öyrənilməsi üçün 
ən yaxşı bölgü” əsərində yazır: “Bu şəhər (Muğan-Ə.M.) 
sərhəd kənarındadır. Burada əhali əvvəllər çox idi, indi isə 
azalmışdır. Bu şəhər yol üstündədir. Şəhər başdan-başa 
bağ-bağatla örtülmüşdür”. 

 Əl-Müqəddəsi Muğanı Ərdəbilin şəhərləri sırasına, 
iqlim nöqteyi-nəzərindən isə “Ər-Rihab” iqliminə daxil 
edir. O yazır: “Bura geniş və səfalı iqlimdir”. Ər-Rihab – 
ərəb dilində “geniş ərazi, genişlik” deməkdir. Müəllif 
qeyd edir ki,” Təbriz və Xilatla yanaşı, Muğan ölkənin 
səfalı yerlərindəndir. Buranın meyvəsi və üzümü çoxdur. 
Satış qiymətləri ucuzdur. Buradan caylar axır. Biz buranın 
iqlimini (Ər-Rihabı-Ə.M.) bir neçə mahala böldük”. O, 
Azərbaycanin sərhədlərini Azərbaz ibn Beyvarasif ibn əl- 
Əsvad ibn Sam ibn Nuhun təyin etdiyini qeyd edir.  

 Əl-Müqəddəsi ümumi məlumatdan sonra Muğan 
haqqında tam fikrini belə ifadə edir: “Muğan – gözəl bağ-
larla əhatə olunmuş şəhərdir, həmçinin şəhər meydanında 
da bağlar vardır. Bu şəhər də Təbriz kimi başdan-başa 
yaşılliqlarla örtülmüşdür. Bu şəhərdən Bərdəyə bir həftəlik 
yol var (at, araba,piyada yolu nəzərdə tutulur – Ə.M.). 
Muğan şəhəri gözəldir. Buradan iki çay axır. Adamların 
sifətləri ləl və mərcan kimidir. Onlar çox səxavətli və 
hörmətcildir”. Müəllif çox maraqlı bir faktı qeyd edirək yazır 
ki, ər-Rihab iqlimində üç məşhur çay var: əl- Kürr, Arras və 
əl-Məlik (Samur) çayları. Arras çayının suyu şirin və yu-
mşaqdır. Bu çay Aranın sərhədi boyu axır. Arras türk elin-
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dən çıxaraq Varsana çatır, sonra Muğanın arxa hissəsinə 
yetişir və nəhayət dənizə tökülür.  
    Müəllifin verdiyi bu məlumatlar Muğan şəhər yerinin 
Azərbaycanın cənub-şərq bölgəsindən uzaqda olmadığını 
(Biləsuvar-Cəlilabad bölgəsi) göstərir. Ərəb səyyahı sonra 
yazır: “Muğandan bir mərhələ aralı ( I mərhələ = 25 km - 
Ə.M.) əl-Həzrə adlı qala var. Bir çox hökmdar bu qalanı 
işğal etmək istəmiş, lakin oraya qalxa bilməmişdir” .  

 Bu söz “əl-Həzrə”, yaxud “əl-Həzər” də ola bilər. 
Etimoloji cəhətdən “Həzrə” (ərəbcə) sözü tərcümədə “ev”, 
“ocaq”, “yaşayış yeri” mənasını verir. “Həzər” sözü də ərəb 
sözü olub, ona yaxın bir məna “şəhər”, “qala” deməkdir. Bu 
sözlər fonetik cəhətdən digər mənaları da ifadə edir.  

 Mənbələr əsasında araşdırmalarımız sübut edir ki, bu 
qala Qazan köşküdür. Muğan şəhər yerinin olduğunu 
guman etdiyimiz, vaxtilə dənizə yaxın bir ərazidə yerləşən 
Həməşərə yurd yerindən, Şiləvəngə kəndinə yaxın dağılmış 
şəhər yerindən və bu gün adını qoyduğumuz Muğan kən-
dindən Qazan köşkünə 25-27 – km məsafə var. Qala bu gün 
də öz möhtəşəmliyini saxlayır.  

 Ərəb coğrafiyaşünas-səyyahı ibn-Havqəl “Yollar və 
məmləkətlər kitabı” əsərində Azərbaycanın gözəl guşələri, 
şəhərləri haqqında yazır: “Mərənd, Təbriz, Bərzənd, Mu-
ğan, Beyləqan... görkəminə görə bir-birinə oxşayır. Bu 
şəhərlərin hamısını ağaclar bürümüş, hər yer buğda zəmi-
ləri və meyvə ağacları ilə doludur. Meyvələri çox ucuz, ye-
məli şeyləri demək olar, havayıdır. Muğanın ətrafında bol 
üzüm yetişdirilir. 
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 Ərəb səyyahı əl-Məsudi (X əsr) “Muruc” əsərində 
Azərbaycanda iki Muğanın, onlardan birinin dəniz sa-
hilində yerləşən şəhər, o birinin isə vilayət olduğunu qeyd 
edir. O, bunları qarışdırmamağı tövsiyə edir. Səyyah 
Xəzər dənizi haqqında yazarkən göstərir ki, bu dəniz 
başqa vilayətlərlə yanaşı Muğanın da dənizidir.  

 Əl-İdrisi (XI əsr) “Ölkələri gəzməkdən yorulmuşun 
əyləncəsi” adlı əsərində göstərir ki, Ərdəbildən dəniz 
sahilindəki Muğana iki günlük yol var ( orta əsr məsafə 
vahidlərinin cədvəlinə görə 1 gün təxminən 50 km - ə 
bərabərdir- Ə.M.).  

 Əbu Duləf (X əsr) Muğanın Xəzər dənizi sahilində 
Ərdəbildən Dərbəndə gələn yol üstündə bağlı-bağatlı 
şəhər olduğunu qeyd edir (Ə. Duləfin “İkinci risalə” 
əsəri.) Mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan məşhur 
səyyah Hacı Zeynalabdin Şirvani Muğan barədə bunları 
yazır: "Muğan məşhur bir vilayətdir. Qədim şəhərləri və 
böyük nahiyələri vardır. Beşinci iqlimdən hesab olunur. 
Ab-havası xoş və gözəldir. Şimaldan onun sərhədi 
Şirvandır. Cənubdan Cənubi Azərbaycanla, şərq tərəfdən 
Talış, qərbdən Gürcüstanla sərhədlənir. Zəhərli otları 
çoxdur. Mal-qaranı onun zəhəri öldürür. Baharda otların 
zəhəri azalır. Deyirlər oranı Muğan adlı bir adam bina 
edib. Bəziləri isə deyirlər ki, oranı müğlər və möbüdlər 
abad ediblər. Uzaqdan gələn adamlarla mehribandırlar. 
Qızılbaş tayfasından şahsevənlər o ölkədə çoxdur”. 
Bundan başqa, Elxanilər dövlətinin vaxtında görkəmli 
çoğrafiyacı kimi tanınan Həmdullah Qəzvini "Hüzhət 
əl-Qülüb” əsərinin dördüncü bölməsini Muğan və Arran 



Tarix və zaman Muğan tarixinə dair elmi araşdırma 

 33

əyalətlərinin təsvirinə həsr edib. O yazır: "Bu əyalətlərin 
havası isti və nəmişlidir. Əyalət Şirvan və Xəzər dənizi ilə 
sərhədlənir. Payızda Savalan dağları görünməz olanda 
bütün ərazidə ot quruyur (dirmanə) və zəhərli olur. Yazda 
onun zəhərliyi aradan qalxır. Savalan göründüyü vaxt 
otlaq tamamilə təhlükəsiz olur”. 

 İnkişaf etmiş feodalizm dövründə (orta əsrlərdə) 
Azərbaycanda şəhərlərin sayı xeyli artmışdı. XI-XII əsrlərə 
aid məxəzlərdə Azərbaycan ərazisində şəhər və şəhər tipli 
yaşayış məskənlərinin bir qisminin adı xatırlanır. Bunların 
arasında (Şamaxı, Şirvan, Bakı, Şəki, Gəncə, Amaras, 
Naxçıvan, Şabran, Şirvan, Şamaxı, Xunan, Marağa, Təbriz, 
Ərdəbil, Xoy, Varsan, Miyanə, Sisar, Gülsarə, Zəncan, Mi-
maz, Bərzənd, Nəriz, Cəbrəvan, Salmas, Sarab, Şiz, Əhər, 
Dihərqan, Guştasfi və Muğanın da adı çəkilir. 

Muğan şəhəri bəzi araşdırmalara görə XIII əsrdə monqol 
yürüşləri nəticəsində, digər mənbələrə görə, XV əsrdə 
Teymuri sultanı Əbu Səidlə Ağqoyunlu padşahı Uzun 
Həsən arasında baş vermiş döyüşlər zamanı dağıdılmışdır. 

  
Mugan bir vilayət (ölkə) kimi... 

  
 Əbu - Həmid Əndəlusi əl-Qərnati (XII əsr ərəb coğra-

fiyaşünas səyyahı) “Ölkələrin izi haqqında kitab” əsərində 
yazır: “Muğan geniş vilayətdir. Onun kəndləri, çəmənləri 
Azərbaycanda – Ərdəbildən Təbrizə gedən yolun 
sağındadır. Bura isti ölkədir. Azərbaycanın başqa yerləri 
bura nisbətən soyuq olur. Burada türkmanların (azərbay-
canlıların) mənzilləri vardır. Bu yerlərin hündürlükləri 
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hədsiz, otlaqlari çoxdur. Hal-hazırda burada tatarlar 
qışlayırlar və yerli türkmanlar isə buranı tərk etmişlər”. 
Əndəlusi həmin yerdə böyük bir qala-şəhər (?) və çoxlu 
rustaqların (rayonların) olduğunu qeyd edir. 

 Ərəb səyyahı Əndəlusinin yazılarından göründüyü 
kimi, Muğanın yerli sakinləri türklərdir (türkmənlər, yəni 
azərbaycanlılar). Monqol ordusunun gəlişi ilə onların 
(yerli türkmanların) əksəriyyəti öz yurd-yuvalarını tərk 
etmiş və şimala doğru hərəkət etmişlər. Azərbaycanın 
Muğaniyyə deyilən ərazilərində, Qərbi Azərbaycanda, 
Gürcüstanda və digər yerlərdə məskən salmışlar. Əndə-
lusi Muğan vilayətində böyük bir qala-şəhərin olduğunu 
da qeyd edir. Bu günkü araşdırmalarımız sübut edir ki, ilk 
orta əsrlərdə ərazidə Həməşara, Bəcrəvan, Şəhriyar, Bər-
zənd kimi qala-şəhərlərimiz olub.  

 Muğanla bağlı geniş tədqiqat işi aparan Əsgər 
Zahidovun “Şiri – Muğan”, “Muğaniyyə”, “Muğan şahlı-
ğı” və s. yazıları onu muğanşünas bir alim kimi tanıtmış-
dir. 642-ci ildə ərəblər tərəfindən işğal olunan Muğanda 
ərəb tarixçisi ibn Xordadbehin yazdığına görə IX əsrdə 
ərəb xilafətinin zəifləməsi nəticəsində Muğan şahlığı 
yaranır. İbn Miskəveyhin yazdığına görə, Muğan şahlığını 
o zaman Sipəhbud İbn Dəlulə idarə edirdi. Onun atası 
Dəlulə çiçək xəstəliyindən ölmüşdür. Qətran Təbrizinin 
şeirlərindən məlumdur ki, Muğanda Dəlulə nəslindən 
olan feodallar ağalıq edirmişlər. Dəlulənin oğlu Əmir 
Sipəhbud Təbriz şahına tabe olmadığı üçün Vəhüstanın 
oğlu Abunəsr Məhəmmədin ordusu ilə (hücum edən 
Təbriz şahı olur) Muğan şəhərində döyüş olur. Bu 
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döyüşdə Muğan şahı Sipəhbud məğlub edilir. Bu qanlı 
vuruşmada dahi şairimiz Qətran Təbrizi də iştirak edir. 
(Bax: Qətran Təbrizi, «Divan», «Əbu Nəsr Məmlan İbn 
Vəhüstanın mədhi», Bakı, 1967,s.272). 

 Muğan şahlığı Rəvvadilər dövlətinə qatılmaqla 
Muğan şahlığı tarixdən silinir. 

Həmdullah Qəzvini (XIII-XIV əsr müəllifi) “Nüzhə-
tül-Qülub” (“Ürəklərin əyləncəsi”) əsərində göstərir: “Azər-
baycanın tərkibində 9 tümən (vilayət) və 27 şəhər vardır. 
Onun sərhədləri İraqi-Əcəm, Muğan, Gürcüstan və Kür-
düstan əyalətlərinədək çatır...” Sonra qeyd edir: “Gülüstan 
dağı Muğan ölkəsindədir(-?). Bu dağ 1 fərsəx (6-7 kv.km) yer 
tutur. Buradakı yabanı bitkilərin, çiçəklərin ətri olduqca 
gözəldir. Belə söyləyirlər ki, keçmiş zamanlarda İsmayıl 
təriqətindən olanlar bu yerləri özləri üçün cənnət seçmiş-
dilər. Bura onların əyləncə yerlərindən biri idi”.  

 Səid Əli Kazımbəyoğlu “Cəvahirnameyi-Lənkəran” 
əsərində İslam fənləri haqqında “Rəzət-üs-Səfa” və 
“Həbib-üs-Seyər” kitablarından iqtibas gətirərək, Barlas 
arxının qazılması və bərpa olunması haqda məlumatı bizə 
çatdırır. O yazır ki, sahibi-giran Əmir Teymur 804-cü hicri 
ilinin qış fəslini Muğan səhrasında keçirtdi. Böyük 
təmtəraqla və dəbdəbə ilə Araz çayından keçib Muğanın 
ortasına sarı irəlilədi. Orada heyvan ovu zamanı Əmirin 
gözü adlı-sanlı hökmdarlardan qalmış və dağıntı halına 
düşmüş arxa sataşdı. O böyük fatehin fikrindən aşağı-
dakılar keçdi: “Necə ki, keçmiş şahların gördükləri işlərin 
əsərini biz görürük, habelə gələcək şahlar da bizim gördü-
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yümüz işlərin əsərini görüb bizi yaxşı adla yada salma-
lıdırlar”. 

Əmir yuxarıda göstərilən çayın qazılması və düzəldil-
məsinə əmr verdi. 

 XVII əsrin 30-cu illərində Azərbaycan və onun Muğan 
vilayəti haqqında son dərəcə maraqlı məlumatlar qoyub 
getmiş alman səyyah-müəlliflərindən biri də Adam 
Olearidir. Olearinin daxil olduğu Qolştiniya səfirliyinin 
nümayəndələri 1636-1638-ci illərdə Moskvadan Volqa--
Xəzər yolu ilə Azərbaycana gəlmiş, buradan da Səfəvi 
sarayına – İsfahana getmişdir. Qayıdan baş elçilərin yolu 
yenə də Azərbaycandan düşmüşdü. Beləliklə, Oleari 
Azərbaycanın Niyazabad, Şamaxı, Cavad, Ərdəbil, 
Qızılağac kimi yaşayış məntəqələrində, Muğan mahalında 
olmuş, tarixi keçmişimizə, xalqımızın həyat tərzinə aid 
zəngin material toplamışdır.  

 Muğan haqqında maraqlı məlumat verən Oleari 
orada çoxlu, bəzən qol yoğunluğunda biyan kökü bitdi-
yini, onun şirəsinin Almaniyadakından daha şirin və tamlı 
olduğunu qeyd edir. Oleari Muğan düzü ilə hərəkət 
edərkən bir neçə sürü vəhşi heyvan gördüyünü yazır. 
Maraqlanarkən, yerli əhali bunların ceyran olduğunu 
deyirlər. Səyyah heç yerdə görmədiyi bu heyvanları çox 
diqqətlə izləyir. Hətta ona deyirlər ki, ceyran ancaq 
Muğanda, həmçinin Şamaxı, Qarabağ və Marağa tərəflərdə 
rast gəlinir.  

 Səyyah Oleari Səfəvi sarayından geri qayıdarkən də 
Muğan haqqında maraqlı məlumatlar toplayır. O, Muğan 
çöllərində çobanların qaldıqları obalarda qonaq olur. 
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Deyilənlərə əsaslanıb, Muğan düzünün uzunluğunun 60 
mildən çox, eninin isə 20 mil olduğunu, burada “son dərə-
cə çoxlu tayfa və nəsillər yaşadığını” göstərir. Muğan 
camaatının maldarlıqdan dolandığını qeyd edir: “...yayda 
onlar dağlara gedirlər; oranın yaxşı otlaqları, səfalı yaylaq-
ları var. Qışda isə düz səhrada düşərgə salırlar”. Səyyah o 
zaman (1638-ci il, fevral) Muğanda Xançobanı, Təklə, 
Elmənkü, Hacıqazılı, Sultanbaxşalı, Qarzi, Ərdəkdüşənli, 
Xalac və digər tayfaların yaşadığını göstərir.  

 Bir sıra erkən orta əsr müəllifləri qədim türk tayfala-
rının (hunların, sabirlərin, xəzərlərin) yerdəyişmələrindən, 
yenidən Azərbaycan ərazilərinə keçib gəlmələrindən, 
onların basqınlarından bəhs etmişlər. Hunlar Qafqazda ilk 
dəfə eramızın II əsrinin 2-ci yarısında görünmüşlər. 
Hunların bir çox vilayətlərlə yanaşı Muğana basqını V-VI 
əsrlərdə olmuşdur. Bu basqın zamanı türk yürüşünün 
tərkibində hunlarla yanaşı bulqarlar, haylandurlar və 
sabir turkləri də var idi. 

 VII-IX əsrlərdə Muğana girən sabirlər, xəzərlər və 
bulqarlar bu vilayətlərin toponimikasında öz izlərini qoy-
muşlar (İbn Xordadbeh “Kitab əl-Məsalik...”). Bu əsrlərdə 
Göytürklərin (VI-VIII əsr) də tarix səhnəsinə çıxması 
göstərilir. Göytürklər ilk türk adını daşıyan bir dövlət 
kimi VI əsrdən VIII əsrə qədər geniş bir ərazini (10 mln 
kv.km) əhatə edib. İlk xaqanı Bumın, sonra isə onun oğlu 
Muğan xaqan (553-572) olub. Muğan xaqan amansız, lakin 
ağıllı hökmdar idi. O, həm şərq, həm də qərb istiqamət-
lərində bir neçə uğurlu yürüş təşkil edir. Bu yürüşlər 
nəticəsində Göytürk imperiyasının ərazisi 10 mln kv.km 
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genişlənir. Bu günkü Azərbaycan əraziləri, o cümlədən 
Muğan düzü də Göytürk tayfalarının otlaq və yaşayış 
məskənlərinə çevrilir. 

 Bu günkü Muğanın toponimikası mük, muq, muğ, 
maq və başqa adlara gedib çıxırsa, adı Muğan olan türk 
xaqanı haqqında da düşünmək lazımdır. Bəlkə bu xaqanın 
vaxtında və yaxud ondan sonrakı dövrlərdə yaylağı və 
qışlağı olan Muğan düzü onların daimi məskəni olaraq, 
elə Muğan xaqanın adı ilə Muğan adlandırılmışdır? Alim-
lərimizin və tədqiqatçılarımızın bu fikrə olan münasibətini 
bilmək istərdik.  

 Muğan düzündə qədimlərdə bir neçə tayfaların 
yaşaması tarixdən bizə məlumdur. Ön və orta Asiyada baş 
verən iqtisadi, siyasi ab-hava və bu hadisələrin nəticəsi 
kimi şimali və cənubi Qafqazda etnik dəyişikliklər ərazidə 
müxtəlif tayfaların məskunlaşmasına səbəb olurdu. Bunlar 
əsasən, irandilli, qafqazdilli və türkdilli xalqlar idi. Mənim 
qənaətimə görə, qədim dövrlərdə Muğanın bir sıra topo-
nimləri irandilli (farsdilli yox!), bir çox toponimləri isə 
yerdəyişmələr nəticəsində türk və qafqazdilli leksikaya 
mənsub olmuşlar. Mənbələrin təhlili göstərir ki, Sasanilər 
dövründə imperiyanın vilayətlərindən biri olan Alba-
niyadan fərqli olaraq özünün müstəqil inzibati–idarə 
sistemi olmayan Adurbadaqanın ərazisi əsasən türkdilli 
və irandilli tayfalarla məskunlaşmışdı. Əhalinin bir hissəsi 
İran dilləri qrupunun ləhcə və dialektlərində danışsa da, 
həmin dil qruplarından olan hakim orta fars-pəhləvi dili ge-
niş xalq kütlələrinin danışıq dili ola bilməmiş, yalnız kargü-
zarlıqda işlədilmiş və ancaq hakim təbəqənin dili olmuşdur. 
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 X əsrin sonlarında Azərbaycanda olmuş əl-Müqəddəsi 
Azərbaycan əhalisinin bir hissəsinin danışdığı dilin İran 
dilləri qrupuna (fars-pəhləvi dillər qrupuna yox!-Ə.M) daxil 
olduğunu etiraz etməsə də, onun çətin anlaşıldığını, bəzi 
sözlərin isə xorasanlılarkına oxşadığını təsdiq edir. Bu türk 
dili idi. Əl-Müqəddəsi bu fikri söyləyərkən Səlcuqlular 
dövləti hələ yox idi. Yəni bu, onu sübut edir ki, səlcuq-
lulardan çox-çox əvvəl Azərbaycanda – Muğanda türklər 
yaşamışlar. Ərəb alimi əl-Cahiz təsdiq edir ki, “türklər və 
xorasanlılar mahiyyətcə eyni xalqdır, oxşar xasiyyətə 
malikdirlər, özləri də bir hüdudda yaşayırlar”. Tarixdən 
məlumdur ki, XI əsrdə Xorasan oğuz Səlcuq türklərinin 
məskəni olmus, imperiya olaraq mövcud olduğu 
müddətdə Nişapuru, Reyi, İsfahani, Həmədani özlərinin 
paytaxtları seçmişlər.  

 Görkəmli tarixçi alim Sara Aşurbəyli Muğan haq-
qında fikirlərini ərəb müəlliflərinə istinad edərək belə 
ifadə edir: “Muğan əyalətində körfəzdən aralı maqların 
yaşadığı böyük bir kənd var idi... Burada qədim maqlar 
yaşamış, Sasanilər dövründə və daha əvvəl onların arasın-
da kahinlər təbəqəsi yaranmışdı. Muğan sözü bir çox şərq, 
o cümlədən Muğan düzü, Muğan şəhəri toponimik 
terminlərinin əsasını təşkil edir” (S.Aşurbəyli, “Şirvanşah-
lar dövləti”, səh.26).  

 Mənbə və xəritələrə əsasən, Muğan düzünün müəy-
yən dövrlərdə Kaspilər-Kaspiana, Balasakan, Paytakaran 
vilayətləri adlanması məlumdur. 

 Kaspilər Qafqaz Albaniyasının cənub-şərq və Atro-
patenanın Xəzər sahilində (Muğan düzü) yaşamış tayfa-
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lardan biri olmuşdur. İlk dəfə bu ada Herоdotun “Tarix” 
əsərində rast gəlinir. Məşğuliyyətləri əsasən maldarlıq, 
balıqçılıq və toxuculuq olmuşdur, o cümlədən hərbi işi 
sevmiş, döyüşkən xalq kimi tarixə düşmüşlər. Onlar Ma-
kedoniyalı İsgəndərin qoşunlarına qarşı döyüşlərdə iştirak 
etmişlər. Kaspiana, Kaspi dənizi və Kaspi keçidi adı da 
kaspilərlə əlaqədardır. E.ə. II-I əsrlərdə tarixi Albaniya və 
Atropatenanın tərkibində bir neçə əlavə tayfaları özlərinə 
birləşdirməklə Kaspiana adlanmışlar. Şərqi Avropanın 
cənubunu Yaxın Şərq ölkələri ilə birləşdirən ticarət karvan 
yolu da Kaspiana ərazisindən keçmişdir. Kaspilər Midiya 
şahlığı dövründə – e. ə. VII-əsrin 2-ci yarısı - e.ə.VI əsrin 
ortalarında Muğan düzü də daxil olmaqla Xəzərsahili 
boyu böyük bir əraziyə malik olmuşlar. Bu dövrdə Azər-
baycanin cənubu, o cümlədən Muğan vilayəti Midiya şa-
hlığından, sonra isə Əhəməni şahlığından (e.ə.VI - IVəsr) 
asılı vəziyyətdə idi. 

 Balasakan adı III əsrdən, Sasani hökmdarı I Şapurun 
kitabələrindən məlum olub. Balasakan toponiminin birinci 
komponenti – “bala”, yaxud “bağa” –Allah, səcdəgah, ikin-
ci kompanenti - “sakan” isə fars dilində cəm halda “sa-
klar”(tayfa) deməkdir. Balasakan sakların Allahı, səcdəgahı 
mənasını bildirir. 

 Aparılan araşdırmalar da sübut edib ki, Balasakan--
Muğan vilayəti dinin, Zərdüştlüyün ibadət mərkəzi olmuş-
dur. Digər mənbələr Balasakanı “Sakların düzü” adlan-
dırmışdır. S.Aşurbəyliyə görə, erməni və alban mənbə-
lərində “Balasakan çölü” toponiminin adı çəkilir. Mənası 
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“sakların allahının çölü” demək olan Dəşti-Balasakan Mu-
ğan çölündə yerləşdirilir.  

 Paytakaran isə bir vilayət olmaqla, erkən orta əsr-
lərdə Muğanın da bir hissəsini öz ağuşuna alıb. Əl-Məsu-
diyə görə IV-V əsrlərdə Abşeron yarımadası, Şirvanın Xə-
zərsahili boyunca cənub-şərq hissəsi və Muğanın bir his-
səsi (şimal-şərq) Paytakaran əyalətinə daxil idi. S.Aşurbəy-
liyə görə Paytakaran 2 komponentdən ibarət olmaqla 
(paytak-paytaxt (fars), Arran-Albaniyanın yerli adı) “Arra-
nın paytaxtı” deməkdir. Ərəblərin dövründə bu şəhər 
Beyləqan adlandırılıb.  

 Bütün bu məlumatları verməkdə məqsədimiz, ayrı--
ayrı dövrlərdə Muğana aid bilgiləri araşdırmaqla dəqiq 
nəticəyə gəlməkdir.  

 Mülahizə və reallıqlar, yəni ərazilərdə tapılan mad-
di-mədəniyyət abidələri Azərbaycanın bir parçası olan -
Muğanın tarixini miladdan əvvəlki minilliklərə aparıb 
çıxarır. Təkçə Muğanın Cəlilabad ərazisindəki tarixi abidə-
lərinə nəzər yetirsək və onları qaynaqlarla müqayisə etsək, 
bu ərazinin nə qədər qədim dövrə malik olduğunu, mən-
bələrdə yazılanların əksəriyyətinin bu bölgədə cərəyan 
etdiyini görərik. 

 Şimali Azərbaycanın cənub-şərq bölgəsində, Muğa-
nın isə mərkəzində yerləşən Cəlilabad bölgəsi eyni za-
manda qədim tarixə malik atəşpərəstliyin, Zərdüştlüyün 
də vətənidir. Göstərilən mənbələrə və ərazidə tapılan 
tarixi nümunələrə əsaslanaraq deyə bilərik ki, Zərdüştlük 
bu ərazilərdə xalqın dini inancına çevrilmiş, ətraf ərazilərə 
də buradan yayılmışdır. Muğanın Cəlilabad ərazisində 
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30-a yaxın atəşpərəst məbədləri və daxmaları yerli tarixçi 
və tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilərək üzə çıxarılıb. Bu 
sahə üzrə ən çox zəhməti olan mərhum tədqiqatçı 
R.Əsgərovun fikrinə görə “Muğan torpaqları altında xalqı-
mızın dini inancı – atəşpərəstliyi uyuyur, bu torpaqda 
Zərdüştün ruhu gəzir”.  

 Cəlilabad ərazisində Zərdüştlüyü özündə əks etdirən 
abidələr – xanəgah və daxmalar öz tarixi varlığını bu gün 
də saxlayır. Sədəbazar, Eçara, Xanəgah-Pirəxəncər, Hə-
məşərə, Qurudərə, Bəcirəvan – Pirhəsən, Ləzran, Porsava, 
Uzuntəpə və s. belə abidələrdəndir. Yerli tarixi nümu-
nələrə söykənsək, bunlardan ən qədim və əhəmiyyətlisi 
Həməşərə, Bəcirəvan və Muğan şəhər yerinin olması 
qənaətinə gələrik.  

 Erkən orta əsr və son orta əsr (yerli və dünya) müəl-
liflərinin yazdıqlarına əsaslansaq, adı çəkilən Muğan 
şəhərləri erkən orta əsr dövrünün ən inkişaf etmiş mədəni 
şəhərlərindən olmuşlar.  

 Həməşərə. Cəlilabadın keçmişı ilə bağlı araşdırma 
aparan Sabir Nəsiroğlu iddia edir ki, Həməşərə şəhəri Ə. 
Firdovsının “Şahnamə”sində adı çəkilən “Əbər şah 
tərəfindən salınmışdır”. Tarixçi və tədqiqatçı Rəşid Əsgərov 
Həməşərə sözünün Səidəli Kazımbəyoğlunun “Cəvahirna-
meyi-Lənkəran” adlı əsərinə istinadən “Haoma – şirə” 
sözündən yarandığını qeyd edir. Eyni zamanda, S.Kazım-
bəyoğlu “Cəvahirnameyi-Lənkəran” əsərində yazır: “Muğ-
lar bu ərazidə yaşamış, Həməşərə şəhərində də muğların baş 
məbədi yerləşmişdir”. Onlar bu şəhərdə “Haoma” şirəsi 
çəkmiş və ondan dini mərasimlərdə istifadə etmişlər. 



Tarix və zaman Muğan tarixinə dair elmi araşdırma 

 43

M.Boyls haomanın çəkilməsini belə təsvir edir: “Efedr bitki-
sinin budaqlarını yığır, onu daş həvəngdə sürtüb qabıq-
larını çıxarırmışlar. Sonradan ona nar şirəsi qatar və süd 
əlavə edib içərmişlər. Dini mərasimləri qızışdırmaq üçün 
ibadətə gələnlərə paylayarmışlar” (bax: E.N.Doroşenko 
“Zоroasdriytcı İrana”, səh. 74).  

 Həməşərə “yurd yeri”ndən tapılmış maddi-mədəniy-
yət abidələri – “Haoma” çəkilən həvəng, şirə saxlanılan 
küp və ağızlığı, haomanı qaynatmaq üçün təndirlər, bizə 
qədər gəlib çıxan “Həməşərə “ üzüm sortu, şəhərin 
ətrafında o vaxtlar əkilən və indi də kol-kos şəklində öz 
varlığını saxlayan nar ağacları və s. sübut edir ki, bu 
şəhərdə “ Haoma” şirəsi çəkilirmiş və zərdüştilərin dini 
mərkəzi yerləşibmiş. Şəhərin yerləşdiyi mərkəzi təpə böyük 
bir ərazini əhatə eləməklə bu gün də öz əzəmətini saxlayır. 
Nişanələr sübut edir ki, şəhərdə 3-4 m hündürlükdə qala ilə 
əhatə olunmuş üzü günəşə atəşpərəstlərin baş məbədi 
yerləşmişdir. Şəhərin ayaq tərəfində karvansara, təndir 
yerləri, kiçik məbəd yerləri və s. aşkar olunmuşdur. 

 Tarixi faktlara görə, Həməşərə bir neçə dəfə dağılıb 
yerlə-yeksan olmuş, lakin tarixin səhifələrində öz izini 
itirməmişdir. Bəzi tarixi rəvayətlərdə göstərilir ki, Həməşərə 
7 dəfə sel-su və zəlzələ nəticəsində, bir dəfə xəzərlərin 
hücumları, 9 dəfə isə ərəb işğalçılarının hücumları 
nəticəsində darmadağın edilmişdir. Rəvayətə görə Muğan 
şəhəri elə Həməşərə şəhərinin özüdür. Ərəblər şəhəri 
dağıdarkən bu şəhərə “Muğan”, yəni “muğların, atəş-
pərəstlərin şəhəri” demişlər. Görkəmli tarixçi mərhum 
Rəşid Əsgərov yazdığı “Tarixi keçmişimiz və Zərdüştlüyü 
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təsdiqləyən Muğan abidələri” məqaləsində bu barədə 
araşdırma aparmışdır. Ərazidə tapılan əşyalar burada qala 
və şəhər yerini təsdiq edir. Ümumiyyətlə, Cəlilabad 
ərazisində tapılan yüzlərlə maddi-mədəniyyət nümunələ-
rinin müəyyən hissəsi Zərdüştizmə aiddir.  

 Əvvəldə göstərildiyi kimi, Muğanla bağlı tarixi 
həqiqəti ərəb müəllifləri verirlər. Onlar Muğan şəhərinin 
hansı coğrafi ərazidə yerləşməsindən söhbət açsalar da, 
onun dəqiq yeri haqqında tam məlumat vermirlər. 

 Əl-Müqəddəsi Muğan ərazisindən iki çay axması, 
şəhərdən bir mərhələ aralı əl-Həzrə (ərəbcə) adlı qalanın 
olması və bu qalanın alınmaz bir qala olunduğunu qeyd 
edir. Onu da göstərir ki, bu şəhərdən (Muğandan) Bər-
dəyə bir həftəlik yoldur.  

 Mənim araşdırma və qənaətimə görə Muğan şəhər 
ətrafından axan iki çay ehtimalla, Cəlilabad ərazisindəki 
Mişar çayla (Həməşərəçay) Göytəpə ərazisindən keçən 
Göytəpəçaydır. İncəçayla Bolqarçayın olma ehtimalı da 
mümkündür. Arazın Muğan şəhərinin arxa hissəsinə 
yetişməsi və dənizə tökülməsi də Muğanın Biləsuvar--
Cəlilabad ərazisində olma ehtimalını gücləndirir. Araz 
çayı qədim zamanlarda Biləsuvar ərazisindən keçməklə 
Cəlilabad istiqamətində dənizə tökülürmüş. İndi çayın 
köhnə məcrası bərpa olunur. Bu, əlbəttə ki, böyük araşdır-
ma, həmçinin arxeoloji tədqiqat işidir.  

 Əl-Həzrə adlı qala, çox güman ki, bu gün Cəlilabad 
şəhərindən 25-27 km aralıda (Burovar silsiləsində) 
yerləşən Qazan Köşküdür. Öz ucalığı və möhtəşəmliyi ilə 
adamı heyran qoyan bu qalanın erkən orta əsrlərdə 
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alınmaz qala olması mümkündür (Qudama əl-Yəqubinin 
göstərdiyinə görə 1 mərhələ təxminən 12,5 mil, yəni 25 
km-ə bərabərdir) bax: axırda “Məsafə vahidləri cədvəli”).  

 İbn Xordadbehin Ərdəbildən Muğana 10 fərsəx (təq. 
70-80 km) olması qənaətinə gəlsək, yenə də Muğanın 
Cəlilabad ərazisinə düşməsi fikri tam dolğunluğu ilə 
özünü doğruldur. Mənbələrə görə, Ərdəbildən Dərbəndə 
gedən ticarət yolu bu günkü Ərdəbil – Yardımlı – 
Cəlilabad – Biləsuvar ərazisindən keçirmiş. Köhnə yolların 
izləri indi də qalmaqdadır. Ərəb qoşunları da VII-VIII 
əsrlərdə Xəzərin sol sahili ilə Dərbəndə tərəf bu yolla 
istiqamət götürmüşlər. 

 Mənbələrin göstərdiyi kimi, Muğan şəhərinin Xəzər 
dənizi sahilində yerləşməsi faktı da fikrimizi təsdiqləyir. 
Görkəmli tarixçi R.Əsgərov Muğan şəhərini Cəlilabadın 
Maşlıq (Qurudərə), indiki Muğan kənd ərazilərində 
yerləşdirir. Əvvəldə deyildiyi kimi, mən bu ərazilərə 
Cəlilabadın cənub-şərq və şimalda yerləşən qədim tarixi 
abidələrini də daxil edərdim. Bu ərazilərdən tapılan 
maddi – mədəniyyət nümunələri bu fikirləri əsaslandırır 
və sübutlandırmağa imkan verir.  

 XX əsrin 90-cı illərində Cəlilabadın Maşlıq kəndində 
Qurudərə deyilən tаrixi ərazidən tapılan küpdən 
boyunbağı çıxmış və bu boyunbağının üstündə müxtəlif 
tarixi maddi nümunələr aşkar olunmuşdur. Boyunbağını 
mil üstündə xoruz, sikkə, lazurit muncuqlar və şərq 
ölkələrinə məxsus (ehtimalla Hindistan) kaurilər bəzəmişdir. 
Bundan əlavə həmin ərazidən “it şəbəkə boyunbağı” da 
tapılmışdır. İt və xoruz rəmzinin boyunbağıdan asılması 
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onların müqəddəsliyindən xəbər verir. Onlar Zərdüştlüyün 
qəbilə mənsubiyyətinə aiddir. İt, qəbilə və müqəddəs odun 
qoruyucusu olduğuna görə, xoruz isə səhərin açılmasını – 
işığın zülməti üstələməsini, qəbilələrin təsərrüfat işlərinə 
tələsmək lazım olduğunu xəbər verdiyinə görə müqəddəs 
sayılmışdır. Bu da atəşpərəstliyin həmin ərazilərdə geniş 
fəaliyyətini sübutlandıran faktlardan biridir. Ərazilərdən 
tapılan cürbəcür boyalı və şirli qab nümunələri, iri həcmli 
(1,87 x 0,68 m) saxsı qablar, tunc qılınclar, xəncərlər, döyüş 
yabaları, cürbəcür həvəngdəstələr, zoomorflar və s. 
(Uzuntəpə maddi-mədəniyyət nümunələri) müəmmalı 
şəhərin izlərindən xəbər verir. Uzuntəpə ərazisində eyni 
zamanda, yüksək mənsəbli şəxslərin basdırıldığı bir neçə 
kurqan da aşkarlanıb.  

 Bu gün kurqanların, tarixi təpələrin dağılmaq təhlü-
kəsi var. Bunların qarşısını almaq məqsədilə həmin ərazi-
lərə ayrı-ayrı vaxtlarda AMEA-nın Tarix və Etnoqrafiya 
institutunun elmi əməkdaşları arxeoloq dr. T. Axundovu, 
arxeoloq A.Ələkbərovu və arxeoloq A. Ağalarzadəni 
dəvət etdik. Həmin ərazilərə baxış keçirildi. Kəşfiyyat – 
tədqiqat işləri aparan alimlərin fikirlərinə görə “bu tarixi 
təpələr və ərazilər Azərbaycan tarixi üçün çox qiymətli 
mənbədir. Görünür, bu ərazilər həm antik, həm ilkin, həm 
də sonrakı orta əsrlər dövrünün yaşayış məskəni olub. Bu 
“ayağa dolaşan” məişət əşyaları, mədəniyyət nümunələri 
buranın nəinki xırda yaşayış məskəni, hətta şəhər tipli 
olmasından xəbər verir”. Onların dediyinə görə, bu yer çox 
ciddi surətdə araşdırılmalı və qazıntı işləri aparılmalıdır. 
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Çox təəssüf ki, bu cür tarixi abidələr qorunmaq əvəzinə, 
müəmmalı şəkildə dağıdılır və məhv olub gedir.  

 Ümumiyyətlə, Muğan şəhərinin yeri ilə bağlı istər 
mənim, istərsə də tarixçi həmkarlarımın gəldiyi qənaət 
tam dəqiq olmasa da, amma həqiqətə uyğundur. Araş-
dırdığım mənbələr, o cümlədən mülahizələrim məni bu 
qənaətə gəlməyə vadar edir. İnanıram ki, elmi mərkəzlər, 
mütəxəssislər, arxeoloqlar nə vaxtsa Muğan haqqında 
əsaslı tədqiqatlar apararaq, Muğan şəhərinin dəqiq yeri 
haqqında məlumat əldə edəcək, öz fikirlərini bildirəcəklər. 

  
Orta əsr Muğan şəhərləri  

haqqında 
  
 Muğan şəhərinin orta əsr şəhərlərindən biri də 

Bəcrəvan şəhər-qalası olmuşdur. Bu şəhər V-VII əsrə aid 
xəritələrdə Baqavan, VIII-IX əsr xəritələrində Badjravan 
kimi qeyd edilmişdir. Ərəb tarixçisi əl-İstəxri Bəcrəvan 
şəhərini Azərbaycanın Təbriz, Bərzənd, Muğan və digər 
şəhərləri ilə bərabər sayaraq qeyd edir ki, Bəcrəvan şəhəri 
böyüklüyünə görə yuxarıda adları çəkilən şəhərlərə 
bənzəyir.  

 A.A.Bakıxanov “Gülüstani-İrəm” əsərində qədim 
mənbələrə əsaslanaraq, Muğanda olan bir çox şəhərlərin, 
o cümlədən Həməşərə, Bərzənd, Bəcrəvan və digərlərinin 
adlarını çəkir. Muğanda iki Bəcrəvan tarix səhnəsinə 
çıxmışdır. Biri Güneydə, vaxtilə Ucarud adlanan mahalda, 
Xoruzlu dağının ətəyində böyük bir şəhər olmuş (Səid Əli 
Kazımbəyoğlu “Cəvahirnameyi-Lənkəran”, səh: 38-39) və 
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hal-hazırda xarabalıqları qalmış, digəri isə Cəlilabad 
rayonunun indiki Bəcrəvan (Böyük Bəcirəvan, Kiçik 
Bəcirəvan) kəndidir ki, Göytəpə çayı sahilində yerləşir. 
Tədqiqat və araşdırmalar burada da şəhər qalıqlarının 
olduğunu gündəmə gətirir. 

 Əhməd ibn-Asam əl-Kufi “Müharibələrin tarixi” 
əsərində xəbər verir ki, “739-cu ildə Səid ibn Həşərə 
özünün etibar etdiyi adamlarını çağırıb Bəcrəvan qalasını 
qorumağı, qalanın qapılarını bağlamağı əmr edir. Özü isə 
çoxlu ordu (58 min nəfər) ilə Xəzərlərə qarşı hücuma keçir, 
döyüşdə qalib gəlir. Əldə etdiyi qəniməti Bəcrəvana gətirir.  

 Bunlarla yanaşı Muğan vilayətinin Varsan, Mahmu-
dabad, Bərzənd, Şəhriyar kimi iri şəhərləri orta əsr mən-
bələrində tarixə düşmüş və xəritələrdə öz əksini tapmışdır.  

 İlk orta əsr şəhəri olan Şəhriyar (Biləsuvar rayonu əra-
zisində, Muğan düzündə) ərəblərin Azərbaycana hücumu 
zamanı işğal edilmiş, sonralar burada həyat sönmüşdür. 
Şəhər, öz yerində ilkin quruluşu olduğu kimi qalmışdır. 
Şəhərin qala divarları 39 ha. ərazini əhatə etmişdir. Şəhər 
kvadrat planda tikilmişdir. Hər divarın orta hissəsində 
darvaza olmuşdur. Darvazalardan şəhərə gedən küçələr 
mərkəzdə, feodalın qəsri yerləşən yerdə qovuşaraq, bu 
şəhəri 4 bərabər hissəyə bölmüşdür (S.Aşurbəyli, “Şirvan-
şahlar dövləti”).  

 Arxeoloji qazıntı işlərində aydın olmuşdur ki, Muğan 
düzlərində ilk orta əsrlərdə şəhərlərin qala divarlarının 
tikintisində ən çox torpaqdan köbər (dik) tökmə üsulundan, 
çiy kərpic hörgüsü və möhrədən istifadə olunmuşdur. 
Bişmiş kərpic ilk orta əsrlərdə hələ az tətbiq olunurdu.  
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 Şəhər yeri ərazisindən kəşfiyyat xarakterli axtarış 
zamanı anqoblanmış şirsiz saxsıdan qazan qapağı, səhəng 
tipli qab, gen boğazlı saxsı qab, kasa, küpə və s. qırıqları 
tapılmışdır. Şəhriyar şəhər yeri sahəsinin böyüklüyünə, 
planına, bürclərin coğrafi cəhətlərinə görə Beyləqana 
(Ürənqala) oxşardır (bax: ASE, X cild, səh.526 ).  

 Biləsuvar rayonu ərazisində Şəhriyar şəhər-qalası ilə 
yanaşı, Köhnə Ağdam, Yeni Ağdam qalalarının, Nərgiz 
təpəsinin qalıqları da bu gün mövcuddur.  

 A.A.Bakıxanov Mahmudabadın “dəniz kənarında, 
Kür çayının iki qolu” arasında olduğunu göstərmişdir. 
Tədqiqatçıların bir qisminin fikrincə Mahmudabad indiki 
Masallı rayonu ərazisində olub. Lakin aparılan növbəti 
tədqiqatlar Bakı-Salyan avtomobil yolunun 115 kilometrli-
yində “Qırx çıraq” adlanan yerdə arxeoloji axtarışlar 
zamanı (1978-ci il) aşkar edilən yaşayış yerinin (sah.16 kv. 
km) Mahmudabad şəhər yerinin qalıqları olduğu ehtimal 
edilir (ASE, VI c. səh. 395).  

 Karvan yolları qovşağında yerləşən Mahmudabad 
Güştasfu mahalının sənətkarlıq və ticarət mərkəzi olmuş-
dur. 1394-cü ildə Əmir Teymurun, 1468-69-cu illərdə 
Ağqoyunlu Uzun Həsənlə müharibəyə hazırlaşan Tey-
muri hökmdarı Əbu Səidin (Mahmudabad vuruşması bu 
zaman baş vermişdi), 1500-cü ildə isə I Şah İsmayılın 
qoşunları Mahmudabad yaxınlığında qışlamışdı. 1555-ci 
ildə Mahmudabadın hakimi Şərəfxan Bidlisi idi. Mah-
mudabad zərbxanasında Şirvanşahlar adından pul kəsil-
diyi də tarixdən məlumdur. XVII-XVIII əsrlərdə feodal ara 
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müharibələri nəticəsində şəhərin tənəzzülə uğradığı eh-
timal olunur. 

 Akademik Nailə xanım Vəlixanlı “IX-XII əsr ərəb 
coğrafişünas-səyyahları Azərbaycan haqqında” (Bakı,-
1974) əsərində ərəb mənbələrinə əsaslanaraq göstərir ki, 
Muğan vilayətində qədim şəhərlərdən biri də Bərzənd 
olmuşdur. Bu şəhər Ərdəbildən təqribən 85 km şimalda 
olub. Bərzənddə toxuculuq, sənətkarlıq və ticarət inkişaf 
etmiş, o, xilafət dövründə mahal mərkəzi olmuşdur. 
Babək hərəkatı dövründə ərəb qoşunlarının komandanı 
Afşinin qərargahı Bərzənddə yerləşirdi (835-ci il), Babək 
əsir alındıqdan sonra Bərzəndə gətirilmişdir. Bərzənd 
ehtimal ki, monqol hücumları nəticəsində işğal edilmiş, 
dağıdılmış, XIV əsrdə isə tamamilə tənəzzülə uğramışdır.. 

 Muğanın orta əsr şəhərlərindən sayılan Varsan 
vaxtilə Araz çayının cənub sahilində yerləşibmiş, Beylə-
qan şəhərindən təqribən 40-45 km cənubda olmuşdur. 
Ərəb müəlliflərindən Bələzuri (IX əsr), ibn Xordadbeh 
(təq. 820-912), İstəxri (təq. 850-934), ibn Havqəl (X əsr), 
Müqəddəsi (X əsr), İdrisi (XII əsr) və başqaları Varsan 
haqqında məlumat vermişlər. 730-731-ci ildə Varsan 
yaxınlığında ərəblərlə Xəzərlər arasında qanlı döyüşlər 
baş vermişdi. Müharibələr zamanı dağılmış Varsan VIII 
əsrin ortalarında bərpa edilmişdi. IX əsrdə Xilafətdən asılı 
əmirliklərdən biri də Varsan əmirliyi idi. XIII əsrdə 
Varsanda gümüş sikkələr kəsilmişdir. Sonralar məlum 
olmayan səbəblərdən dağılan Varsanın xarabalıqları bu 
gün Cənubi Azərbaycan (İran) ərazisində öz tarixi izlərini 
yaşadır.  
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Orta əsrlərdə ictimai- siyasi həyat 
 
 Əvvələrdə yazdığımız kimi Azərbaycanın əlverişli 

təbii-coğrafi şəraiti, o cümlədən tarixi inkişafın xüsusiy-
yətləri nəinki erkən orta əsrlərdə, hətta sonrakı dövrlərdə 
də işğalçı tiranları, o cümlədən onların özləri ilə köç kimi 
gətirdikləri qəbilə, tayfa və nəsillərini də bu gözəl guşəyə 
cəlb etmişdi. 

 III-IX əsrlərdə Sasani və ərəblərin işğalı və köçürmə 
siyasəti, V-XII əsrlərdə oğuz-türk tayfalarının Azərbaycan 
torpaqlarında yerdəyişməsi, XIII-XIV əsrlərdə monqol--
türk köçləri, XV-XVI əsrlərdə qaraqoyunlu, ağqoyunlu və 
qızılbaşlar, XVII-XIX əsrlərdə isə şahsevənlərlə bağlı yeni 
türk etnonimlərinin meydana çıxması Azərbaycanın etnik 
xəritəsində bəzi dəyişikliklər yaradır.  

  
*** 

 
Hələ monqolların Azərbaycanı işğal etdikləri zaman 

onların diqqət mərkəzində olan ərazilərdən biri də Muğan 
idi. Monqol yürüşləri və idarəçiliyi dövründə Azərbay-
cana yeni köç axınları baş verdi. Köçüb gələnləri monqol--
türk qəbilələri adlandırırdılar. Bir sıra tədqiqatlara görə bu 
dövrdə köçürülənlərin sayının 1,5, hətta 2 milyona çatdığı 
güman edilir. M.Baharlı Azərbaycanın təbii-coğrafi və 
etnik tərkibindən bəhs edərkən göstərir ki, “XIII əsrin 
ortalarında İranda hakimiyyət monqollardan olan 
Elxanilərə keçdikdə, Hülakü xan öz mövqeyini möhkəm-
ləndirmək üçün 200 min türk ailəsini köçürüb İranda 
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məskunlaşdırmışdı. O ailələr bir müddət sonra Azərbay-
cana köçüb yerli türklərlə qaynayıb qarışdılar. Bu türklər 
Qayı adlanan xüsusi türk tayfasıdır’’. 

 Azərbaycana köçüb gələn bu türk tayfaları maldarlıq 
üçün əlverişli şəraitə malik olan Muğanı özlərinin daimi 
məskəni kimi nəzərdə tutur və öz başçılarından orada 
məskunlaşmağı xahiş edirlər. Çox çəkmədi ki, yerli 
feodallar torpaq mülkiyyətlərindən məhrum edildilər. 
İşğal olunmuş torpaqlar hökmdar və xan nəslinə mənsub 
incu (incə) və dövlətə məxsus divan torpaqlarına çevrildi 
və köçəri feodalların – sahzadılərin, xatunların, əmirlərin 
ixtiyarına keçdi. 

 Bir şeyi qeyd etmək yerinə düşər ki, istər əvvəlki 
tarixi dönəmlərdə, istərsə də Elxanilərin (Hülakülərin) 
ağalığı dövründə Azərbaycanın bütün ərazilərində 
olduğu kimi, Muğan ərazisində də gəlmə qəbilə və 
tayfalar geniş siyasi hüquqlara malik olurdular. Siyasi və 
iqtisadi cəhətdən möhkəmlənən bu tayfalar yerli insan-
ların mövqeyinə az-çox təsir göstərə bilirdi. Hətta iqtisadi 
cəhətdən əlverişli olan Muğanda türk qəbilələrinin yerli 
türk əhali ilə qaynayıb qarişmasındakı maneçiliklər Qazan 
xanın (1295-1304) islam dinini qəbul etməsi və həyata 
keçirdiyi tarixi islahatlar nəticəsində aradan götürüldü.  

 Tarix sübut edib ki, işğalçı tiranlar heç zaman işğal 
etdiyi ərazilərdə möhkəmlənərək oranın daimi sahibi 
olmamış, həmin ərazilərdə yalnız onların izləri, nişanələri 
qalmışdır. 

 XIV əsrin ortalarında Elxanilər (Hülakü) dövlətinin 
süqutundan (1357) sonra Azərbaycan torpaqları uğrunda 
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Teymurilər, Cəlairilər, Qızıl Ordalılar vuruşmağa başladılar. 
Çoxillik mübarizədən sonra Əmir Teymur (1370-1405) 
Azərbaycan torpaqlarını tutmağa nail oldu. Tarixdə onun 
1394-cü ildə Muğan düzündə, Mahmudabadda qışlaması 
haqqında məlumat var. Əvvəldə qeyd etdiymiz kimi o, 
Muğanda suvarma arxlarının bərpasına da xüsusi diqqət 
yetirmişdir. (T. Bünyadov, K.Şükürov, “Alarlar. Gün-
doğandan başlayan yol” Bakı, 2005, səh.24-25).  

 Teymurilərin Azərbaycanda tənəzzülü XV əsrin 
əvvəllərində yerli türk tayfa birliklərindən ibarət yeni 
müstəqil dövlətlərin – Şirvanşahların, Qaraqoyunlu və 
Ağqoyunluların meydana gəlməsinə səbəb oldu. Bu 
dövlətlər əsrin ən güclü dövlətləri sayılırdı. Günlər aylara, 
aylar isə illərə calandı. Qaraqoyunluları Ağqoyunlular 
(1468), Ağqoyunluları isə Səfəvilər (1501) əvəz etdi.  

 Səfəvilərin Azərbaycanda dövlət yaratmaq mübar-
izəsi hələ XV əsrin II yarısından başlamışdı. Bu dövrdə 
gənc İsmayıl öz ətrafına tərəfdar toplamaq üçün Dərəkeç-
məz deyilən yerdən keçərək Alar yaylaqlarına gəlir. Bu 
yaylaqlar sonralar «Şahnişin” adlandırılmışdı. 

 Araşdırıcı jurnalist S.Nəsiroğlu “Həməşəradan gələn 
səslər” adlı kitabında qeyd edir ki, Peştəsər dağ zirvəsinin 
ətəklərində Alar kəndindən cənub-qərbdə “şahnişin” adlı bir 
yaylaq var. Yerli xalq bu sözün hərfi mənasını “şahdan nişa-
nə”, “şahın düşərgə saldığı yer”mənası ilə izah edirlər. 

 Tarixi mənbələrdən* bizə məlumdur ki, Səfəvi hökm-
darı Şah İsmayıl 1499-1500-cü illərdə Ərçivan, Lənkəran və 
Мuğan ərazilərində olmuşdur. “Şahnişin“ Şan İsmail 
Xətainin adı ilə bağlıdır. Lakin gənc İsmayıl ilk dəfə bu 
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ərazilərdə olarkən hələ şah deyildi. Lakin bir faktı nəzər-
dən qaçırmaq olmaz ki, İsmayıl rəsmi surətdə şah elan 
olunmasa da, Şahnişin, Şah İsmayıl Xətainin adı ilə 
bağlıdır. Lakin gənc İsmayıl ilk dəfə bu ərazilərdə 
tərəfdarları (qızılbaş sufilər) onu özləri üçün şah və 
“sahibi–zaman”seçmişdilər. O dövrdə şiəliyin Azərbayca-
nın cənub bölgəsində, Muğan düzündə geniş yayılmasının 
da xalq tərəfindən sevilən Şah İsmayılın ideyalarının 
qəbul edilməsilə izah etmək olar. 

 Şah İsmayıl Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin əsasыnı 
qoydu (1501). Bu dövlətin yaranmasında və həyatında 
Qızılbaş tayfalarının mövqeyi güclü olduğu üçün, bir 
müddət o, “Qızılbaşlar dövləti” də adlanmışdı. Lakin Şah 
Abbasın hakimyyəti illərində (1587-1629) Qızılbaşların 
rolu məhdudlaşdırılır və yeni bir toplumun–Şahsevənlər 
tayfasının fəaliyyəti genişlənir. 

 Şahsevənlər kim idilər? 
 I Şah Abbas hakimiyyətinin ilk dövründə dövləti və 

saray idarəçiliyini möhkəmləndirmək üçün bir sıra 
islahatlar keçirmişdi. Bu islahatlarda əsas məqsəd Səfəvi-
lərin itirilmiş ərazilərini geri qaytarmaq və dövlətin sarsıl-
mış qüdrətini bərpa etmək, mərkəzdənqaçma meyllərinə 
son qoymaq, dövlətdə mərkəzləşdirməni təmin etmək idi. 
Bu məqsədlə də Şah Abbas ənənəvi siyasətdən uzaq-
laşaraq, qızılbaşların dövlət içərisindəki fəaliyyətini 
zəiflətməyə, şahsevənləri isə ucaltmağa başladı. 

 Şahsevən tayfasının Muğanla bağlılığı güclü olduğu 
üçün, onlar haqqında ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. 
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 Azərbaycanın siyasi həyatında Şahsevən tayfasının 
mövqeyindən bəhs edən H.Ə.Dəlili yazır ki, “Nəhayət, 
Səfəvi hökmdarı (Şah Abbas – Ə.M) müxtəlif vilayətlərdə 
ayrı- ayrı tayfalar tərkibində şah tərəfdarlarını öz 
ətrafında birləşdirərək, onlardan yeni bir qüvvə - toplum 
yaratmaq qərarına gəldi. O, öz planını həyata keçirmək 
məqsədilə bütün ölkədə “şahın mübarək başını sevənlər 
şah ətrafında toplaşsınlar” şüarını irəli sürdü”. Bu haqda 
akademik T.Bünyadov qeyd edir ki, şahın planı istənilən 
nəticəni verdi. Bu tayfaya daxil olmaq istəyənlərin sayı 
çoxaldı və az müddət içərisində onun sayı yüz mindən 
çox ailəyə çatdı. Zaman keçdikcə şahsevənlərin sayı daha 
da artdı.’’ (H.Ə.Dəlili). 

 Mənbələrin məlumatından görünür ki, Şahsevənlər 
xüsusi qəbilə və tayfa birliyi olmayıb. Bu tayfa ayrı-ayrı 
qəbilə və tayfa birliklərinə daxil olan icma qruplarının 
qəbilə və oymaqlardan ayrılaraq sonradan toplum halında 
birləşməsi nəticəsində əmələ gəlmişdi. Şahsevənlər əsasən, 
Azərbaycanla bağlı olmuşdur. Bu gün şahsevənlərlə bağlı 
Azərbaycanda yer adlarının öz əksini tapması fikrimizi 
təsdiq edir. Tarixi dəlillər belə bir mühakimə yürütməyə 
imkan verir ki, Muğan ərazilərində məskunlaşan və 
tərkibi türklərdən ibarət olan alar tayfalarının müəyyən 
hissəsi şahsevənlərlə qarışmış, müəyyən hissəsi isə olduğu 
kimi həyatlarını davam etdirmişlər. 

 Tədqiqatçı-alim M.Vəlili “Azərbaycan, coğrafi-təbii, 
etnoqrafik və iqtisadi mülahizat” adlı əsərində (Bakı, 1993. 
s.48) yazir ki, “1723-cü ildə Rusiya ilə İran arasında 
imzalanan Peterburq və 1724-cü ildə Rusya ilə Osmanlı 
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dövlətləri arasında imzalanan İstanbul müqavilələri 
əsasında Azərbaycan torpaqları bölüşdürülən zaman 
şahsevənlər Rusiya təbəəliyini (1728-1732) qəbul etmişlər. 
Buna baxmayaraq, İranda hakimiyyətin zəifləməsindən 
istifadə edən bəzi qüvvələr döyüş imkanına malik olan 
şahsevənlərdən istifadə edərək hakimyyətə gəlməyə 
çalışırdılar. Bu ərəfələrdə özünü Səfəvilər sülaləsinin da-
vamçısı (Şeyx Səfinin nəvəsi) adlandıran İsmayil Mirzə 
məhz bu məqsədlə Muğana getmişdi. Muğanda şahsevən-
lər ona nəinki kömək etməmişdilər, hətta başını kəsib rus 
müvəkkili Dolqorukova göndərmişdilər.Amma tarix 
sübut edir ki, XVIII əsrin 30-cu illərində sahsevənlər Nadir 
xanı müdafiə etmiş, Rusiyaya verilmiş torpaqların geri 
qaytarılmasında iştirak etmişlər (Rəşt və Gəncə 
müqaviləsi) Osmanlı dövləti ilə müharibədə də qalib 
gələn Nadir siyasi fəaliyyəti dövründə iki mühüm məclis 
təşkil etmişdi. Bunlardan biri Muğanda, digəri Nəcəf 
şəhərində keçirilmişdi.Məclisin Muğanda keçirilməsi bir 
tərəfdən bu ərazinin siyasi hadisələrlə bağlı əhəmiyyət 
daşıması, digər tərəfdən isə şahsevənlərin Nadirin 
hakimiyyətini müdafiə etməsi ilə izah oluna bilər. Məhz 
bu məqsədlə də Nadir “şah seçkisi”ni Muğanda keçirməyi 
qərara aldı və burada – Arazla Kürün qovuşduğu Muğan 
ərazisində keçirilən qurultayda Nadir, şah elan olundu. 
Lakin Səfəvilərin xeyrinə onun əleyhinə çıxanlar da oldu. 
Bunlar Ziyadoğlu adı ilə məşhur olan Gəncə xanları, 
habelə 32-lər, Kəbirli və Cavanşir tayfaları idi. Onlar 
ailələri ilə birlikdə Xorasana surğün edildilər. Müəyyən 
hissələri isə (şiə ruhanilər və s.) qılıncdan keçirildi. 
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 Nadir şahin ölümündən sonra Azərbaycanda xanlıq-
lar meydana ğəldı. Muğan ərazisi bir neçə xanliğın 
tərkibinə daxil edildi: cənub-qərb Ərdəbil xanlığının, 
cənub-şərq hissəsi Talış xanlığının, şimal hissəsi isə Səlyan 
və Cavad xanlıqlarının tərkibinə qatıldı. Muğan mahalını 
Meşkin və Nəmin mahalları ilə birlikdə Ərdəbil xanı 
Nəzərəli xanın (Şahsevən tayfa başçısı) inanılmış və yaxin 
qohumları olan bəylər idarə edirdilər. Başqa mahal 
bəylərinə nisbətən onların geniş hüquqları var idi.  

 H.Ə.Dəlilinin yazdığına görə Şahsevən tayfa başçısı 
Bədir xanın oğlu Nəzərəli xan Ərdəbil, Xalxal və Mu-
ğanda yaşayan və sayılıb-seçilən şahsevən, alar, dilağarda 
(drağalda) tayfalarını ayrılmaz və vahid bir dövlət ətrafın-
da birləşdirə bilmişdi. Nəzərəli xandan sonra Ərdəbil 
xanlığını onun oğlu Nəsirəli xan idarə etməyə başladı. 
B.Alarlı Dərçavənd Qərvizin ”Şunaxti Kolle - ye ulat və 
əsayir“ əsərinə isтinadən “Alar və alarlılar” kitabında 
yazır: ”Şahsevənlər yaylaq və qışlaqlarda müdafiə əhə-
miyyəti daşıyan qalalar tikmişdilər. Ərdəbil A.M.Qacarın 
qoşunları tərəfindən işğal edildiyi zaman və I Rus-İran 
müharibəsində (1804 – 1813) Nəsirəli xan həmin qalalara 
çəkilmişdi.” 

 Nəsirəli xanın ölümündən (1808) sonra xanlıq dörd 
yerə parçalandı və inzibati cəhətdən 7 mahala bölündü. 
Bunlar Ərdəbil, Meşkin, Arşaq (Ərşə), Nəmin, Vilkic, 
Ucarud və Astara (Talış) mahalından ibarət idi. 

 Tədqiqatçı H.Ə.Dəlili tarixi faktlara əsaslanaraq belə 
yazır: ”Nəsirəli xanın qardaşı Fərəculla xan Şahsevənlərin 
müəyyən hissəsi ilə Ərdəbil mahalında qaldı. İkinci dəstə 
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Nəzəralı xanın nəvəsi Ataxanın başçılığı altında Meşkin 
mahalında möhkəmləndi. Xudaverdi xanın rəhbərliyi 
altında olan əhalinin üçüncü hissəsi Talış dağlarında sakin 
oldular. Dördüncü dəstə (Şahsevən və digər tayfalar) Muğan 
düzündə düşərgə saldı. Muğan mahalında əhalinin başında 
Şükürəli xan dururdu”. 

 XVIII əsrin ortalarından cənub-şərqi Muğanın icti-
mai-siyasi həyatı Talış xanlığı ilə bağlıdır. O dövrdə Talış 
xanlığı (Lənkəran xanlığı) Gilan, Ərdəbil, Qaradağ, Cavad 
xanlıqları və Salyan sultanlığı ilə həmsərhəd idi. Mərkəzi 
əvvəllər Astara, sonralar isə Lənkəran şəhəri olmuşdur. 

 Talış xanları sülaləsinin banisi Səfəvi nəslinə mənsub 
olan Ərdəbilli Seyid Abbas idi. İranda baş verən qarışıq-
lıqlar zamanı (XVIII əsrin I yarısı) Talışa gələn Seyid 
Abbas yerli feodallarla yaxınlıq etmiş, 1736-cı ildə Nadir 
şahın hakimiyyətini tanımış və sonralar oğlu Cəmaləddini 
(Qara xanı) onun xidmətinə göndərmişdi. Nadir şah rəsmi 
fərmanla Seyid Abbası Talışın nəsli hakimi elan etmişdi. 
Nadir şah öldürüldükdən (1747) sonra Azərbaycanda 
yaranmış müstəqil xanlıqlardan biri də Talış xanlığı 
(Lənkəran xanlığı) idi. Seyid Abbas öldükdən sonra xan-
lığı onun oğlu Cəmaləddin Mirzə (Qara xan) (1747-1786) 
idarə etməyə başladı.  

 Sonrakı dövrlərdə xanlığı Mir Mustafa (1786-1814) və 
Mir Həsən xan (1814 -1826) idarə etmişdi. Ə.Hüseynzadə 
yazır ki, xanlıq dövründə Lənkəran xanlığı – Lənkəran, 
Astara, Xanbili, Çayiçi, Ərkivan, Zuvand, Drığ, Səfidəşt, 
Alar və Adınabazardan ibarət 10 mahala bölünürdü. Tarixi 
mənbələr Muğan əhalisinin (Muğan tayfalarının) xanlığın 
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siyasi, iqtisadi, hərbi həyatındakı mövqelərini tarixi sənədlər 
əsasında yüksək qiymətləndirir. Bəzi tayfaların (Alar, 
Şahsevən, Dilağarda və s.) qışda Muğanda, yayda isə 
yaylaqlarda məskən saldıqları qeyd olunur. 

 Bilal Alarlı “Alar və alarlılar” adlı əsərində F.Əsə-
dovun “Talış xanlığı” (1998) kitabına istinadən qeyd edir 
ki, Muğanda məskunlaşan və yarımköçəri həyat keçirən 
alarlar və ona yaxın tayfalar maldarlıqla məşğul olduq-
larına görə qış mövsümünü Sırıqçayda, Qarayarda, 
Göytəpədə, Çiplikdə, Yedditəpədə, Uzuntəpədə, Dağal-
xanda, yay günlərini isə İran sərhədi boyunca uzanan 
Çiçikli, Qəmərguh, Zuvand və Alar dağlarında olurdular. 
Talış xanlığının ərazisində, Muğan düzündə alarlar, 
deleqardinlər, səfidaştlar, inullular (inili) və s. tayfalar, 
demək olar, ancaq maldarlıqla məşğul idilər. 

 Muğanın ictimai-siyasi həyatı haqqında geniş məlu-
mata S.Kazımbəyoğlunun “Cəvahirnameyi - Lənkəran” və 
Mirzə Əhməd Xudaverdi oğlunun “Əхbərnamə” əsərində 
rast gəlirik. Bu günkü Cəlilabad və Yardımlı rayonlarının 
müəyyən ərazilərini əhatə edən Ucarud mahalı haqqında 
S.Kazımbəyoğlu yazır: “Ucarud mahalı beş hissəyə bölü-
nür. 1. Adnabazar (həm də mahalın mərkəzi idi – Ə.M), 2. 
Muranguh, 3. Alar, 4. Səfidəşt, 5. Dilağarda tayfası. 
Əhalinin qalan hissəsi bir neçə kənddə yaşayırdılar. Sakin-
lərin hamısı şiə təriqətinə mənsubdur. Xalq bütövlükdə 
döyüşkən və cəsur, vuruşmaqda mahirdir. Bu mahal öz 
gözəl ab-havası, bənzərsiz təbiəti ilə bütün yerlərdən 
fərqlənir”.  
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 F.Əsədov “Talış xanlığı” əsərində qeyd edir ki, xan-
lıqda aparılan inzibati-ərazi bölgüsünə əsasən alar və 
dilağarda (drağarda, deleqardin - Ə.M.) torpaqlari Mir 
Məhəmməd bəyə verilmişdi (Mir Məhəmməd bəy Talış 
xani Mir Mustafa xanın əmisi oğlu idi). Bu alar və dilağar-
da tayfalarını xeyli yaxinlaşdırmışdı.  

 B.Alarlı da öz əsərində (T.Əhmədovun “El-obamızın 
adları” (1984, səh. 16)) önəmli bir məlumatı bizə çatdırır: 
“Dilağarda tayfasının Cahanşahlı tirəsinin oturaq həyata 
keçməsi ilə əlaqədar Allar, Hüseynxanlı, Təpəbaşı, 
Fətullahlı, Vəliməmmədli, Cahanşahlı, Gözbulaq (Köyüz-
bulaq) məntəqələri yaranmışdır. Tarixi məlumatlarda 
Dilağarda tayfasının 102 evdən ibarət olduğu bildirilir. 
Dilağarda tayfası bu gün Cəlilabad rayonunun yuxarı dağ 
kəndlərini (Köyüzbulaq və ətraf kəndlər), Qarabağ bölgə-
sində isə Füzuli rayonunun bir neçə kəndini (Yuxarı Dila-
ğarda, Aşağı Dilağarda, Araz Dilağardası, Mahmudlu -1, 
Mahmudlu-2) təşkil edir. 

Cəlilabad bölgəsinin Ləzran kəndində yaşamış 
Mirzəqulu kişinin Diləğarda oymağının keçmişi ilə bağlı 
xatirələrindən: 

“Dilağardalılar çox keçmişlərdən Qarabağ bölgəsində 
yaşamış və buranın köklü oymaqlarından biri olmuşlar. 
Rus-İran müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın iki dövlət 
arasında bölünməsi və bu bölgəyə erməni-rus əhalisinin 
yerləşdirilməsi yerli əhalini dözülməz hala gətirib çıxarmış-
dı...” Ləzranlı Mirzəqulu öz xatirələrində daha sonra göstərir 
ki, oymaqlarda tez-tez baş verən toqquşmalar çar höku-
mətini ciddi narahat edirdi. Bölgədə yaşayan Dilağarda 
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tayfası döyüşkən olduğu üçün o biri oymaqlardan seçilir, 
heç də sakit dayanmırdı. İğtişaş və qarşıdurmanın 
qarşısını almaq məqsədilə car hökuməti bu tayfanı Arazin 
o tayına köçürmək üçün pul verməklə şah və o tayın 
Moran bəyləri ilə yüz illiyə müqavilə bağlayır. Nəticədə 
Dilağardalılar zor gücünə Arazın o tayına – Moran 
torpaqlarına köçürülürlər. Dilağardalılar bu torpaqlarda 
kəndlər salır, əkin – biçinlə məşğul olmağa başlayırlar.  

Dilağardalıların həyatı heç də bununla sakitləşmədi. Bir 
tərəfdən tayfalararası ziddiyyətlər, digər tərəfdən işğal 
rejimi onları uzun illər öz tayfa-tirələrini qorumağa, tarixin 
səhnəsindən silinməmək üçün yaşatmağa vadar etdi. 

 “Azərbaycan toponimləri” kitabında (1999) XIX əsrin 
ortalarında alarların canşahlı (Dilağarda tayfası) tirəsinə 
mənsub olduğu göstərilir. Amma B.Alarlının araşdırmasına 
görə bu faktı tarixi materiallar təkzib edir. 

 Tarixi mənbələr xanlıqlar dövründə Lənkəran (Talış) 
xanlığının inzibati-ərazi bölgüsünün 10 mahala bölündü-
yünü göstərir: Talış-Lənkəran, Astara, Xanbili, Çayiçi, 
Ərkivan, Zuvand, Drığ, Səfidaşt, Alar, Adınabazar. Muğan 
da daxil olmaqla Lənkəran xanlığından bəhs edən Mirzə 
Əhməd, “Əxbərnamə”də bir çox tayfa başçıları ilə yanaşı 
Muğanda məskunlaşan və siyasi həyatla bağlılığı olan 
şəxsiyyətlərin də adını çəkir. Məsələn, muğanlı Mir Əli, 
Hacı Abdin və s.  

 Bütün bu tarixi proseslərin içərisində iştirak etmiş 
muğanlılar barədə başqa tarixi qaynaqlarda da müəyyən 
məlumatlar göstərilir. Məsələn, Şahsevənlərlə qonşuluqda 
– Ucarudda yüksək mərtəbə sakinləri ilə sıx qohumluq 
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əlaqəsində olan və bir neçə qəbilə yaşaması göstərilir. 
Bunlar aşağıdakılardır: 

 Alarlar; qəbilə başçısı: Məmməd Əli bəy- 400 həyət. 
 Dilağardlar (Delaqardlar); başçıları: Qəhrəman bəy 

və Böyükağa bəy, 100 həyət. (Məlumat üçün deyim ki, bu 
gün də sərhədin o tayında, Bolqar çayının o üzündə 
Qəhrəmanlı və Böyükağalı kəndi onların adını daşıyır). 

 Xəlfəli; başçıları – Əbiş bəy, 300 həyət. 
 Əmin-Ucarud; başçıları – Vəkil, 500 həyət. 
 Kollar; başçıları – Hüseyn bəy, 300 həyət. 
 Gərmili; başçıları – Bağış bəy, 200 həyət. 
 Qaynaqlarda göstərilir ki, onların kəndləri olmış, 

мəşğuliyyətləri əkinçilik və maldarlıq olduğu üçün isti ay-
larda yaylaqlara köç edərmişlər. 

 
*** 

 
Muğan tarixində ən mürəkkəb dövr Azərbaycanın 

bölüşdürülməsindən sonra yaranan siyasi vəziyyətlə bağlı 
idi. Türkmənçay müqaviləsi (1828) əsasında parçalanan 
Azərbaycanla bağlı tarixi Muğan da bölünmüş oldu. Onun 
çox hissəsi Rus imperyasının nəzarəti altına düşdü. 
Əlverişli coğrafi şəraiti olan Muğan düzü çar zadəganlarının 
və sənaye sahiblərinin ticarət yarmarkasına, onların xammal 
bazasına çevrildi. Muğanın geniş ərazilərində yaşayan 
Şahsevənlər, Alarlar, Dilağardalılar və yerli digər tayfa və 
xalqlar da parçalanaraq, bir-birindən ayrı yaşamağa məcbur 
edildilər. Köçəri maldarlıqla məşğul olan tayfalar ənənəvi 
qışlaqlarından məhrum oldular. Rus irticaçıları ərazidə 
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soyğunçuluq, qarətçilik, millətçilik siyasətlərini yeritməyə 
başladılar. Azərbaycan Rusiya ilə İran arasında 2-ci dəfə 
bölüşdürüləndən (1828) sonra Şimali Azərbaycanda “ko-
mendant idarə üsulu” adlandırılan hərbi idarəetmə siste-
mi yaradıldı. Keçmiş xanlıqlar və sultanlıqlar əyalət və 
dairələrə çevrildi. Şimali Azərbaycanın ərazisində Bakı, 
Quba, Şəki, Şirvan, Qarabağ əyalətləri ilə yanaşı Lənkəran 
(Talış) əyaləti də yaradıldı. Lənkəran (Talış) əyaləti mərkə-
zi Şuşa şəhəri olan “Müsəlman əyalətləri rəisliyi” dairəsinə 
tabe edildi. Əyalətlər mahallara, mahallar isə kəndlərə bö-
lündü. Mahalları naiblər idarə edirdi. Naiblər komendant 
tərəfindən çarizmə sədaqətli bəylərdən təyin olunurdu. 
Kəndləri isə məmurlar tərəfindən təyin olunan kəndxudalar 
idarə edirdi. Bəzən bu vəzifə “seçkili”də olurdu. 

 Komendant idarə sistemində məmurlar xalq kütlələrini 
amansızcasına soyub talayırdılar. Bunu hətta yüksək rütbəli 
çar məmurları da etiraf etməyə məcbur olmuşdular. 
Senatorlar Meçnikov və Kutaysov Rusiya ədliyyə nazirinin 
adına göndərdikləri təqdimatda yazırdılar: “Müsəlman 
əyalətlərinin idarə edilməsini tədqiq edərkən idarə edənlərin 
azğınlığından və xalqın əzabından insan əqli dəhşətə gəlir. 
Burada artıq insanlıq tamamilə tapdanmış, yüksək ədalət 
yaddan çıxmışdır... Acgözlük və özbaşınalıq rəislərin 
komendant və pristavların fəaliyyətinin nəticəsidir”. 

 Belə özbaşınalıqların ən iyrənc formaları Talış-Muğan 
ərazilərində baş verirdi. Faktik olaraq 1824-cü ildən Talış və 
Muğan ərazisini idarə edən mayor İlyinski ona verilmiş 
hakimiyyətdən açıq və kobud şəkildə istifadə edərək, keçmiş 
xanlıq ərazisinin 14 sakinini istintaqsız və məhkəməsiz 
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Xəzər dənizində boğdurmuşdu. Onun məmurları, vergiləri 
gecikdirənləri və ya verməyənləri – kişi və qadınları ölümcül 
olana qədər döyürdülər.  

 Bunun nəticəsi olaraq, 1831-ci ildə Talış və Muğan 
əhalisinin kortəbii üsyanı baş verdi. Üsyanın mərkəzi 
Muğanda yerləşən Alar kəndi idi. Üsyanı nizama salmaq, 
planlı şəkildə həyata keçirmək üçün əyalətin bəyləri və 
adlı-sanlı adamları Alar kəndinə toplaşdı. Onlar qərara 
gəldilər ki,1826-cı ildə İrana qaçan Mirhəsən xana 
(Lənkəran xanı) məktub göndərib onu üsyana rəhbərlik 
etmək üçün Muğana çağırsınlar. Belə də oldu. Mirhəsən 
xan 1831-ci il martın 5-də 30 nəfər atlı ilə Astara çayını 
keçərək Talış xanlığının ərazisinə daxil oldu. Talış və 
Muğanın 8 mahalından 5-də xanın gəlişi ilə xalq ayağa 
qalxdı. Yermolovu əvəz edən Paskeviç qorxuya düşdü. 
Xanın dəstəsi Kür çayının mənsəbində olan balıq vətəgələ-
rinи ələ keçirtdi. Ərkivanın süvari dəstələri xanın oğlu 
Abdulla bəyin tərəfinə keçdi. Üsyançıların sayı 2 min nəfəri 
ötüb keçdi. Lənkəran üsyançılar tərəfindən mühasirəyə 
alınaraq, iki gündən sonra qaladakı çar qoşunlarına (bir 
piyada batalyonuna) hücum edildi. İlk hücum dəf edildi. 
Paskeviç üsyançılara qarşı mübarizə məqsədilə qonşu 
əyalətlərdən buraya 5 min nəfərlik qoşun göndərdi. 
Mirhəsən xan şəhər həndəvərinə gəlib çatdıqda onları 2 
topu və 500 canlı qüvvəsi olan nizami rus qoşunu 
qarşıladı. Üsyançıların Lənkəran qalasını tutmaq cəhdi 
sarsıldı. Qeyri-bərabər döyüşdə üsyançıların bir qismi 
xanın başçılığı ilə Sələş kəndinə, digər hissəsi isə Bədalan 
kəndinə çəkildi. Apreldə (1831) üsyançılar rus qoşunları 
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tərəfindən Sələş kəndindən çıxarıldı. Bəy və kəndxuda-
ların əksəriyyəti, habelə kəndlərin bir hissəsi üsyandan 
uzaqlaşdı. Xanın son dayanacağı olan Əmburan aprelin 
22-də rusların hücumuna məruz qaldı. Üsyançılar 
meşələrə çəkildilər. Mirhəsən xan mayın 5-də 20 nəfərlə 
birlikdə Arazın o tayına – Cənubi Azərbaycana keçdi.  

 İki ay müddətində çarizmin müstəmləkəçilik siyasə-
tinə qarşı mübarizə aparan Talış-Muğan əhalisinin üsyanı 
belə qurtardı.  

  
Muğan XIX – XX əsrlərdə 

 
 Tarixi dəlillər sübut edir ki, Azərbaycanın əlverişli 

təbii-coğrafi şəraiti, o cümlədən tarixi inkişafın xüsusiy-
yətləri, nəinki erkən orta əsrlərdə, hətta sonrakı dövrlərdə 
də işğalçı tiranları, həmçinin onların özləri ilə köç kimi 
gətirdikləri qəbilə, tayfa və nəsillərini də bu gözəl guşəyə 
cəlb etmişdi. 

 III-IX əsrlərdə Sasani və ərəblərin işğalı və köçürmə 
siyasətləri, X-XII əsrlərdə oğuzların Azərbaycan torpaqla-
rında məskunlaşması, XIII-XIV əsrlərdə monqol-türk köçləri, 
XV-XVII əsrlərdə Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və qızılbaşlar, 
XVII-XIX əsrlərdə Şahsevənlərlə bağlı yeni türk etnonim-
lərinin meydana çıxması və XIX əsrdə Azərbaycanın ərazi 
vahidliyinin iki hegemon dövlət (İran,Rusiya) tərəfindən 
parçalanaraq zəbt olunması Azərbaycanın etnik və siyasi 
xəritəsində bəzi dəyişikliklər yaradır.  

Tarixi mənbələrdən bu hadisələrin bir çoxu ilə tanış 
olduğumuzdan bizə qaranlıq qalan və oxuculara tam 
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məlum olmayan Muğanın sonrakı tarixi hadisələri ilə 
bağlı məlumat verməyə çalışacağıq. 

 
*** 

 
 Zaman öz işini görür; günlər aylara, aylar isə illərə 

çevrilir. Azərbaycanın parçalanmış tarixi coğrafi ərazisi 
cənubdan İran şah istibdadının, şimaldan rus çarizminin 
pəncələri altına düşür ( XİX əsr).  

 Çarizmin 10 aprel 1840-cı il islahatı nəticəsində əvvəlki 
inzibati ərazi bölgüsü yeniləşdirildi. Bu zaman Kaspi vilayəti 
tərkibində Lənkəran qəzası yaradıldı. Qəza Sebidaj (Səfi-
dəşt), Lənkəran, Ərkivan və Muğan pristavlığına bölündü. 

 1846-cı il dekabrın 14-də Zaqafqaziyada inzibati-əra-
ziyə yeni dəyişiklik edildi. Lənkəran qəzası yeni yaradılan 
Şamaxı quberniyasının tərkibinə qatıldı. Zəlzələ ilə bağlı, 
1859-cu ildə quberniyanın mərkəzi Bakıya köçdü. Belə-
liklə, Lənkəran qəzası Bakı quberniyasına daxil edildi. 

 XIX əsrin 30-40-cı illərindən başlayaraq Rusiyanın 
daxili ərazilərindən Azərbaycana təriqətçi və bidətçilərdən 
ibarət 7 min rus vətəndaşı köçürüldü. Onların çox hissəsi 
Muğan bölgəsində məskunlaşdırıldı. 1920-ci ilin inzibati 
ərazi bölgüsündə göstərilir ki, Muğanda 57 rus kəndi 
olmuşdur. İşğalçı Göytəpə sərhəd qoruma idarəsinin 
kameral xidmətinin məlumatında qeyd olunur ki, 
“1914-cü il yanvar və fevral aylarında Muğanda ən böyük 
yaşayış məntəqələri sayılan Privolnoye, Pokrovka, 
Novoqolovka, Nikolayevka, Qriqoryevka, Arxangelovka, 
Angreyevka və Konstantinovka kəndlərinin əhalisi Muğa-
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nın cənubunda olan yararlı torpaq sahələrini tamamilə öz 
əllərinə keçirmişlər” (Bax: İQAMO, fond 413, d. 52. p. 13). 

 Çarizmin bu hərbi-siyasi “köçürmə planı” XIX əsrin 
30-40-cı illərindən başlayaraq Lənkəran , Ərkivan, Muğan 
pristavlığında “rusların” yerləşdirilməsi adı altında 
həyata keçirilməyə başlandı. 1839-cu ildə Privolnoye, 
1840- cı ildə Prişibinskoe, 1844-cü ildə Novoqolovka, 
1845-ci ildə Astraxanka, 1847-ci ildə Andreyevka kəndləri 
indiki Cəlilabad rayonunun əkin və otlaq üçün ən yararlı 
ərazilərində salındı. İndiki Beləsuvar və Salyan nahiyələ-
rində salınan rus kəndləri də mərkəzin eyni siyasəti nəti-
cəsində həyata keçirildi. Muğanın yerli əhalisi sıxışdırıl-
mağa, dədə-baba torpaqlarından məcburi əl çəkməyə va-
dar edildi.  

 Azərbaycanın cənub-şərq (Lənkəran xanlığı), o cümlə-
dən Muğan torpaqlarının çarizm tərəfindən işğal və ilhaqı-
ndan sonrakı ilk dövrlərdə əhalinin tərkibində alarlar və 
deleqardinlər (dilağarda, yaxud xalq dilində “drağaldalılar”) 
mühüm yer tuturdu. İşğalçılara qarşı alarların üsyan və 
çıxışları, deleqardinlərin (dilağardalıların) nifrət və qəzəbləri 
onları daha da yaxınlaşdırır və bir bölgədə qaynayıb-qarış-
masına səbəb olurdu. Talış xanı Mir Mustafa xanın mülkləri 
bölüşdürülərkən alar və deleqardin torpaqlarını Mir 
Məhəmməd bəy (Mir Mustafa xanın əmisi oğlu) saxlasa da, 
sonrakı bölgüdə deleqardin torpaqlarının bir hissəsi geri 
alınmışdı. 

 Azərbaycanın Cənub bölgəsinin, əsasən, Talış xanlı-
ğının icmalını hazırlamış rus siyasətçisi V.Leqkobıtov ya-
zır ki, Karqar, Nəmin bütünlükdə Zuvand və Ucarud 
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Talışa məxsus olduğu zaman oranın əhalisi xeyli çox idi 
(6500 həyət və yaxud 22.700 nəfər). 

 Səfidəşt mahalı, ona aid edilən Perimbel və Deleqar-
din cəmiyyətləri, şahsevənlərin bəziləri, eyni zamanda 
Alar və Drığ mahalının az bir hissəsi bir yerdən başqa 
yerə köçmə həyatı keçirirdilər. İcmalda deleqardinlərin 
600-200 ailə olduğu qeyd olunur. Onların 4 köçdən ibarət 
olub, qış, yaz və payızda İncə, Qarayar və Hüsəni çayları 
arasındakı torpaqlarda yerləşməsi göstərilir. 

 Leqkobıtov daha sonra göstərir ki, şahsevənlərin 
bəziləri Cənubi Azərbaycandan Talışa köçmüş, bəziləri isə 
Ərkivan mahalında daimi məskən salmışdılar. Onların 
sayı 170 ev idi. Məlumatda göstərilir ki, Perimbellər 300, 
Səfidəştlər 470, Alarlar 80 ev təşkil edirdi. Oratların və 
Drığ mahalının sakinləri 130 evdən ibarət idi.  

 Bəzi tarixi sənədlər göstərirlər ki, Muğanda yerləşən 
bu tayfalar maldarlıq təsərrüfatı ilə məşğul olduğu üçün, 
onlar qışda Muğanda Həməşəra, Sırığ, Qarayar çayları 
boyunda və Göytəpə, Çiplig, Yedditəpə, Uzuntəpə, 
Daqalğan kimi sahələrdə yerləşir, martın sonlarında isə 
dağlara qalxırdılar (T. Bünyadov, K.Şükürov, “Alarlar, 
Gündoğandan başlayan yol", Bakı – 2005). Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Tarix arxivində saxlanılan bir sənəd-
də Muğanın sahəsinə daxil olan dörd mahalın - Səfidəşt, 
Alar, Muranlı (Moranlı-Ə.M.) və Drığ mahallarının adları 
çəkilir, hər birinə daxil olan kəndlərin siyahısı verilir və 
bu kəndlərin kimə məxsus olduğu göstərilir.  

 XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində rusların 
Azərbaycana növbəti köçü zamanı çar hökuməti yerli 
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əhali ilə gəlmə ruslar arasında toqquşmalar törədir, ixtilaf-
lar yaradırdılar. Rus çarizminin bu siyasətinə qarşı 1902–ci 
ildə alarlılar böyük üsyana qalxdılar, öz torpaqlarında 
köçmə rusların yerləşməsinə mane oldular. Muğan əhlinin 
(alarların) üsyanından qorxan hakimiyyət rusların alar 
torpaqlarına köçməsini dayandırdı. Rusların bir hissəsi 
hələ bir neçə yüz il əvvəl şəhər mühitini özündə əks 
etdirmiş Hasıllı ətrafına köçürüldü. Muğanın ən gözəl 
yaşayış məskənlərindən biri olan Hasıllı ruslarla azərbay-
canlıların ticarət əlaqələri nəticəsində daha da inkişaf 
etməyə başladı. Həmin ərəfələrdə, eyni zamanda, Şamaxı 
zəlzələsindən sonra şamaxılı Məşədi Məhəmməd Zeyna-
lov adlı şəxs öz yaxın adamları və bir dəstə tacirlə Ha-
sıllıya köçür. 

 Bəzi tarixi mənbələr və “gündəliklər” Hasıllıların 
XIX əsrin sonlarında böyük bazara, bir neçə dayaq məntə-
qələrinə, karvansaralara, şəriət məhkəməsinə və divan-
xanaya malik olduğunu xəbər verir. İnfarmatorlar bazarın 
şimal hissəsində Nemsov qardaşlarının su dəyirmanı 
olduğunu qeyd edirlər. Müəllimə Yelena Konstantinovna 
Çeburaşkinanın yazdığına görə, Hasıllı bazarında olduqca 
ucuzluqdur. “Çörəyin batmanı bir abbasıdır... Meyvə, 
tərəvəz həddindən artıq boldur. Yalnız qara kömür çox 
bahadır...” ( S.Nəsiroğlu). 

 Çox keçmir ki, yerli tacirlərlə gəlmə tacirlər arasında 
baş verən kəskin ziddiyyət Tiflis canişininin işə qarışma-
sına gətirib çıxarır. Göstərişə əsasən, Məşədi Məhəmməd 
başda olmaqla tacirlər Hasıllıdan köçərək qədim Həm-
əşərə yurdunda məskən salırlar. 
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 Tarixi cаlnamələrə görə bir çox işğalçılar Hasıllını öz 
qüruruna görə dəfələrlə yandırmış, əhalisini pərən-pərən 
salmışdılar. Yanmış evlərin və xarabalığa dönmüş yurdla-
rın sakinləri ərazini tərk edərək, Adnabazar mahalına 
çəkilmiş, Şatırlı, Badamağacı, Burovar, Ləkin, Gözbulaq və 
b. kəndlərində məskunlaşmışdılar. Lakin Hasıllı diz çöksə 
də, müqəddəs ana torpaqdan güc alaraq ayağa qalxmış 
insanlar yenidən öz varislərini ağuşuna alaraq inkişaf 
etməyə başlamışdır.  

 S.Nəsiroğlu 1876 – cı ildə Peterburq şəhərində nəşr 
olunmuş “Qafqaz general - qubernatorunun siyasi-inzibati 
məlumatı” kitabının IX cildinin 603-cü səhifəsindəki belə 
bir məlumatı bizə çatdırır: ”Prişib-Biləsuvar poçt traktının 
solunda (indiki Cəlilabad ərazisi – M.Ə ) yerləşən Hasıllı 
Muğanın ən böyük məntəqəsidir. Kəndin “Ruskiy Asul” 
deyilən hissəsində 736 nəfər rus, 14 nəfər polyak, 8 nəfər 
yunan, 5 nəfər latış, 19 nəfər prussiyalı yaşayır. Ruslar, 
əsasən, yəhudi məzhəbinə mənsub olan subbotniklərdir. 
(S.Nəsiroğlu, Sehirli diyarın sirri. Həmşəhri, 1976, səh. 31). 

 Hasıllının cənub – qərb hissəsində isə əcnəbilərə 
məxsus olan talışlar, taciklər, kürdlər və yerli tatarlar 
(azərbaycanlılar – M.Ə) yaşayırlar. Onların sayı 6 min 
nəfərdən çoxdur...”.  

Hasıllı haqqında məlumatı biz, kənddə ibtidai təhsil 
məktəbinin əsasını qoymuş və onun direktoru işləmiş 
Leyla xanım Muğanlının 1908 – ci il sentyabr ayının 10-da 
yazılmış gündəliyindən alırıq. Bu məlumatların çatdırıl-
masında yenə də S.Nəsiroğlunun yazdığı “Sehirli diyarın 
sirri" kitabına əsaslanırıq.  



Tarix və zaman Muğan tarixinə dair elmi araşdırma 

 71

 Leyla xanm yazır: “Hasıllı kəndi Muğanın ən yara-
şıqlı və qədim kəndlərindən biridir. Kəndin came məscidi-
nin əsasını Teymurləng (Əmir Teymur) 1387 – ci ildə qo-
yub. Hal - hazırda kənddə yaşayan irandilli tayfaların 
içində Teymurləngin qoşunlarına mənsub olan ailələr var. 
Onlara tat, tacik , hətta talış deyirlər. Amma onlar talış 
xanlığında olan talışlarla tatar (azərbaycanlı) dilində da-
nışırlar. Onların bir neçəsinin uşaqları mənim mədrə-
səmdə məşğul olur. Özlərinin Suğd tayfasına mənsub 
olduqlarını bildirirlər”. Sonra Leyla xanm Muğanlı Ha-
sıllının bazarı haqqında ətraflı məlumat verir. O da baza-
rın bolluğundan və ucuzluğundan danışır. Sənətkarlığın 
geniş vüsət almasını, ticarətin nəinki daxili, hətta xarici 
mühitlə əlaqəsini, karvansaraların çoxluğunu qeyd edir. 

 XX əsrin əvvəllərində Muğanın Cəlilabad ərazisində, 
qədim Həməşəranın şimal – qərb hissəsində yeni yaşayış 
sahəsinin – öz bazarı ilə məşhur olan Astarxanbazar 
yaşayış ərazisinin əsası qoyuldu (1916-1917). Hasıllı 
tacirləri ilə “ğəlmə” tacirlər arasındaki ziddiyyətlər bazar 
rəqabətini ğücləndirdi. “Ğəlmə” tacirlərin ən bacarıqlısı və 
agsaqqalı şirvanlı Məşədi Məhəmməd astarxanovkalıların 
kəndxudası (starostası) mülkədar Anikeyevdən qızıl pula 
bir neçə hektar torpaq alaraq şirvan və salyanlıları orada 
məskunlaşdırdı. Rayonun keçmiş tarixi haqqında gərəkli 
məlumatlar toplamış tarixçi R.Əsgərov və S.Nəsiroğlu öz 
yazılarında göstərirlər ki, Hasıllıdan köçürülmüş əhalinin 
yerləşdirilməsinə Qafqaz general-qubernatorluğunun Səfi-
dəşt polis dairəsi də nəzarət edir. Yeni tikilən sahə ətraf 
ərazilərdə Astarxanbazar adı ilə məşhurlaşır. Astarxan-bazar 



Ələsgər Mirzəzadə 

 72

şəhərini yenidən qurmaq üçün ağsaqqallar “məsləhət 
şurası” çağırır. Şuranın qərarı ilə Aşqabaddan Malaxov 
familiyalı bir mühəndis Muğana dəvət olunur və şəhərin 
baş planı hazırlanır. Bu plan əsasında şəhərin tikintisinə 
başlanılır. Beləliklə, qədim və möhtəşəm Həməşərənin 
ərazisi yenidən öz varlığına qayıdır.  

  
Muğanın qanlı - qadalı günləri 

(1917 – 1920-ci illər) 
 

 XX əsrin əvvəlləri Muğan tarixində ictimai-siyasi 
hadisələr çox qarmaqarışıq, qanlı-qadalı olmuşdur. Çariz-
min süqutu ilə başlanan xaos Muğanda da özünü 
göstərmiş, xalqa zidd daxili və xarici qüvvələr bölgəni qan 
çanağına çevirmiş, ərazini öz istək və arzularına uyğun 
idarə etməyə çalışmışlar. Rusiyada çarizmin yıxılması ilə 
eser-menşevik və kommunistlərin fəallaşması, çar general-
larının hakimiyyəti geri qaytarmaq cəhdləri , ingilislərin 
ağalığı, o cümlədən Milli hökumətin (Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti) qurulması və Sovetləşmə Muğandan heç 
də yan keçməmişdi.  

 Hələ çar mütləqiyyəti (I Nikolay (1825-1855 )) 
dövründə həyata keçirilmiş 1840-cı il 10 aprel qanunu ilə 
Cənub bölgəsində Lənkəran qəzası yaradılmışdı. 
Lənkəran qəzası 1841-46-cı illərdə Kaspi vilayətinin 
tərkibinə daxil idi. 1846 il 14 dekabr tarixli fərmanla 
Şamaxı quberniyası təşkil edildikdə, onun tərkibinə 
qatılmışdı (1859 il Şamaxı zəlzələsindən sonra mərkəzi 
Bakıya köçürüldüyündən Bakı quberniyası adlandırılmış-
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dı). Qəzanın mərkəzi Lənkəran şəhəri idi. Qəza Səbican, 
Lənkəran, Ərkivan məntəqələrindən və Muğan pristavlı-
ğından ibarət idi. Burada qəza idarəçi sistemi fəaliyyət 
göstərirdi. Muğan pristavlığinın mərkəzi Prişib kəndi idi. 
Bura rus koloniyası olmaqla, hərbi-siyasi mərkəz rolunu 
oynayırdı. Burada çar Rusiyasının əsgər və zabitləri, köç 
etmış mülki ruslar, ermənilər, ukrayınlar və “ruslaş-
dırma”siyasəti aparmaq məqsədilə rusiyanın müxtəlif 
bölgələrindən “sürgün” edilmış təriqətçilər (molokanlar) 
yaşayırdılar.  

 Zaman keçdi, vaxt ötdü, XX ərin əvvəllərində Rusiyada 
çar hakimiyyəti devrildi. Fevral inqilabından (1917) sonra 
Lənkəranda sovetlər yarandı. Oktyabr çevrilişindən (1917) 
sonra Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmiş Bakı Soveti 
quberniyaya daxil olan qəzaların, o cümlədən Lənkəran 
qəzasının zor gücünə sovetləşdirilməsinə çalışırdı. 1918-ci il 
aprelin 12-də Bakı Soveti Lənkərana 280 nəfərlik silahlı dəstə 
göndərdi və aprelin 14-də qəzada sovet hakimiyyətinin 
qurulması elan olundu. Lakin 1918 il avqustun 4-də 
Lənkəran qəzasında sovet hakimiyyəti süqut etdi. Burada 
sağ eserlərlə "Muğan Müvəqqəti hərbi diktaturası və ya 
"Beşlər diktaturası" yaradıldı. "Muğan hökuməti" antiazər-
baycan siyasəti yeridir, denikinçilərin Cənubi Qafqazda 
ağalığını təmin etməyə çalışırdı.  

 XX əsrin əvvəlləri (1917 – 1918 ci illər) Cənubi Qafqaz, 
xüsusilə də Azərbaycan inqilabçı və əksinqilabçı qüvvələrin 
toqquşma meydanına çevril di. Bakı və Muğanda bu 
hadisələr daha güclü cərəyan edirdi. Ölkənı bürümüş kəndli 
üsyanları, fəhlə tətilləri, “qırmızı partizan” hərəkatı və xarici 



Ələsgər Mirzəzadə 

 74

müdaxiləçilər hakimiyyətsizlik məqamından sui-istifadə 
etmək istəyirdilər. Ən çox yararlanmaq istəyən erməni-rus 
və ingilis qüvvələri idi. 

 Belə hadisələrin baş verdiyi bir zamanda Muğan əhalisi 
özünü qorumaq üçün silahlanmağı, mübarizə aparmağı 
qərara almışdılar. Muğanda baş verən ictimai – siyasi 
hadisələrin mərkəzi Prişib (Göytəpə) və Privolnoye idi.  

 Türkmənçay müqaviləsindən (1828) sonra Azərbay-
canın başqa ərazilərində olduğu kimi, Muğanda da ruslaş-
dırma siyasəti aparılmış, slavyan koloniyaları salınmışdı – 
Prişib, Qriqoryevka, Andreyevka, Pakrovka, Novoqorka 
(sonradan Novoqolovka), Privolnoye, Nikolayevka və s. 

 Rus və müsəlman-türk xalqları bir məkanda yaşamaq 
məcburiyyətində qalmışdı. Muğanın hərbi – siyasi liderləri 
sayılan çar zabitləri İlyaşeviç, Dobrınin, Xoşev hakimiyyəti 
əllərində saxlamaqdan ötrü dəridən-qabıqdan çıxırdılar. 
Bölgədə erməni-rus seperatizmi hökm sürürdü. Sadə insanlar 
özlərini, ailələrini qorumaq məcburiyyətində idilər.  

 Çar hakimiyyətinin yıxılması ilə onun əyalətlərdə olan 
sadiq ordusu da dağıldı. Lakin ordunun qalıqları ətrafına 
yerli əhalidən özünümüdafiə qüvvələri toplayaraq, “Muğan 
ordusu” formalaşdırmağa başladılar. Muğan ordusunun 
tərkibi müxtəlif etnik millətlərdən – rus, erməni, ukraynalı və 
azərbaycanlılardan ibarət idi. Ordunun başında milliyətcə 
rus olan İlyaşeviç və kapitan V. Dobrınin dururdu. 
Bunlarla yanaşı “Muğan ordusu”nun təşkilində leytenant 
Xoşev və digərləri də var idi. Bunlar öz məqsədlərini 
həyata keçirmək üçün “Sentrokaspi diktaturası”nın və 
ingilis Denstervilin maddi və mənəvi dəstəyini alaraq, 
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şimala doğru irəliləmək və Dağıstanda mövqe tutan 
general Anton Denikinin qüvvələri ilə birləşmək idi.  

 Haşiyə: Kapitan Dobrınin Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyətinin bərqərarından sonra Yuqoslaviyaya müha-
cirət etmiş, Muğanla bağlı xatirələrini qələmə almışdır. 
Xatirələrin üzə çıxmasında Parisdəki Müqəddəs Georgi 
Cəngavər Ordeninin sədri Aleksandr Staşovskinin rolu 
olmuşdur. 

   Prişibdə “sadiq tatar” ordusu. Ortada l-nt Xoşev 

Onun xatirələrində göstərilir ki, Muğan ordusu 
anti-kommunist ordu idi. Onlar, əsasən çar mütləqiyyətini 
devirmiş bolşevizmə qarşı mübarizə yolunu seçmişdilər. 
Lakin bunlarla yanaşı, fəaliyyət göstərən Osmanlı – türk 
ordusuna və sərhədin o tayından (Cənubi Azərbaycan) 
tez-tez kəndlərə hucum edən qüvvələrə qarşı da amansız 
idilər. Bunlar keçmiş çar ordusunun qalıqları olsalar da, 
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bu ordunun tərkibinə “sadiq tatarlar” adlanan yerlı 
azərbaycanlılar da qoşulmuşdular.  

 Bakı Xalq Komissarları Sovetinin dəstəyi nəticəsində 
Muğana doğru genişlənən kommunist inqilabı və bəzi rus 
kəndlərinin yandırılması, Muğan ordusunun qərargah 
rəhbəri İlyaşeviç, zabitlər V.Dobrınin, Xoşev və yerli digər 
fəallar Lənkəran qəzasının Prişib kəndində qurultay 
çağırmağa müvəffəq oldular. Onların işini pozmağa çalışan 
Privolnoye kənd kommunist partizanları (Boçarnikov, T. 
Bayramov və digərləri) bu qurultayın cağrılmasına mane 
olmaq, onların fikirlərini alt-üst etmək istəsələr də, qüvvə-
lərin qeyri-bərabərliyi və camaatın onlara inamsızlığı bu işin 
qarşısını ala bilmədi. 1918-ci il avqustun 6-da bölgədə 
mərkəzi Prişib olmaqla Muğan hakimiyyəti bərqərar 
edildi. Bu qurumun sahibləri qurulmuş yeni hakimiyyəti 
“Muğan dövləti (respublikası)”, digər əks tərəf – sovetlər 
isə “Muğan hərbi diktaturası” adlandırdılar. 

 Tarixçi alim Mürvət Abbasov “Lənkəran qəzası...” 
adlı məqaləsində yazır ki, Lənkəranda da bolşeviklər 
hakimiyyəti ələ keçirməyə cəhd göstərirdilər. Rusiya 
Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Qafqaz Diyar Komitəsi 
Lənkəranda gizli radiostansiya təşkil etmiş, sovet 
hakimiyyəti tərəfdarlarına hərbi və maddi kömək 
göstərmişdi.  

 "Muğan hökuməti" 1919 il aprelin 25-də yıxıldı, 
Muğan Sovet Respublikası (1919-cu il 25 aprel - 27 iyul) 
quruldu. Muğan Sovet Respublikası Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətini tanımaqdan imtina etdi. Bəzi sosialist 
tədbirlərinə baxmayaraq, Muğan Sovet Respublikası xalq 
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arasında nüfuz qazana bilmədi və iyulun 27-də süquta 
uğradı. Lənkəran qəzasında hakimiyyət yenidən Muğandakı 
qüvvələrin əlinə keçdi. Ölkənin ərazi bütövlüyünün bər-
pasına xüsusi önəm verən Cümhuriyyət Hökuməti Lən-
kəran qəzasında öz hakimiyyətinin qurulması uğrunda fəal 
mübarizəyə başladı. Bu məqsədlə xüsusi dəstə təşkil olundu. 
Hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov iyulun 23-də Lən-
kəran qəzasının sakinlərinə müraciət imzaladı. Müraciətdə 
deyilirdi: "Vətəndaşlar! Azərbaycan Cümhuriyyəti 
hökumətinin iradəsi ilə mən Lənkəran qəzasına dəstə 
göndərirəm. Vətəndaş müharibəsinə birdəfəlik son qoymaq, 
qayda-qanun yaratmaq, sizi dinc əhaliyə əzab verən zorakı 
dəstələrdən və qatillərdən azad etmək işi bu dəstəyə 
tapşırılıb. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan qəzada 
məskunlaşmış bütün millətlərə ədalətli münasibət bəslə-
yən Azərbaycan qoşunları sizin yanınıza qanunçuluğun 
daşıyıcısı kimi gəlirlər... Bununla bərabər, məlum edirəm 
ki, sovetlər, komitələr və ya "Muğan respublikası" adı 
altında hər hansı özbaşına yaradılmış qanunsuz təşkilatın 
fəaliyyətinə yol verilməyəcəkdir...".  

 1919-cu il avqustun sonlarında Lənkəran qəzasında 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin suveren hüquqları 
bərpa edildi.1920-ci il aprel ayında rus XI Qırmızı ordu-
sunun müdaxiləsi və Cümhuriyyətin süqutundan sonra 
Lənkəran qəzasında yenidən (1920-ci il 3 may) sovet 
hakimiyyətı quruldu.1929-cu ildə Azərbaycanın rayonlaş-
dırılması ilə əlaqədar olaraq, Lənkəran qəzası ləğv edildi.  
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Sovet hakimiyyətinin qurulduğu ərəfələrdə             
Muğanın Cəlilabad bölgəsındə qanlı olaylar 

 

    XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Cənub bölgəsində - 
Muğanda cərəyan edən hadisələr ölkənin mərkəzi şəhə-
rlərində baş verən ictimai-siyasi hadisələr qədər təlatümlü 
və qaynar olmuşdur. Bir tərəfdən”ağqvardiyaçılar” adlanan 
çar ordusunun hərbi tör-töküntüləri, bir tərəf¬dən bir-birinə 
müxalif olan eser-menşeviklər və sovet bolşevikləri, digər 
tərəfdən də ingilislər Muğanı hərbi poliqona çevirmişdilər. 
Hamı qəzadakı xaosdan istifadə edib bu torpaqlardan yarar-
lanmaq, qənimət əldə etmək istəyirdi. Çağrılmamış qonaqlar 
İllarion Talixadze, Timofey Ulyan¬tsev, Nikolay Tutuşkin, 
David Çirkin, Terentiy Suxorukin, İlyaşeviç və b.burada az-
ğınlıq edirdilər. Erməni zabitləri Avetisov və Makarovun 
Muğanda azğınlığı lap həddini aşmışdı. 1918-ci ildə Milli 
hökumət (AXC) yaranmasaydı və bu azğınların qarşısını 
almasaydı, Allah bilir, hələ nələr baş verə bilərdi!? 
    1917-1920-ci illərdə Muğan və Lənkəran bölgəsində 
vəziyyət qeyri-sabit və gərgin idi. Tez-tez hakimiyyət də-
yişikliyi baş verirdi. Bu vəziyyətdən istifadə edən erməni 
– bolşevik qüvvələri bölgədə azğınlıqlarını imkan qədər 
genişləndirir, xalqı soyub talayır, kəndləri – evləri yandı-
rır, qətliam törədirdılər. Əhali bu zülmə dözə bilmirdi. Be-
lə yaşamaqdansa ölümü üstün tutan əhalinin müəyyən 
qismi ermənidaşnak-bolşevik qüvvələrinin qarşısını almaq 
üçün “dayandoldurum” və soyuq silahlarla silahlanaraq, 
onlara qarşı savaşa başlamışdılar. Əhalinin salamat qalan 
digər hissəsi isə – qadınlar, uşaqlar, qocalar dağlara, meşə-
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lərə çəkilirdi. Yerli əhalinin müqavimətini qıra bilməyən 
“özgə” qüvvələr boşalmış kəndi yandırmaqla, çıxa bil-
məyən camaatı qətlə yetirməklə kifayətlənirdilər. Abdullu 
və Fərzili kəndinin silahlıları ilə erməni – rus qüvvələri 
arasında qanlı döyüş rus əsgərlərini geri çəkilməyə məc-
bur etmiş, Həməşərəyə qədər sıxışdırılan əsgərlər bir neçə 
gündən sonra böyük bir qüvvə ilə bu kəndlərə hücum 
edərək başdan ayağa yandırmışdılar.  
    Lənkəran qəzasının Astarxanka – Hasıllı bölgəsində 
XI Qızıl Ordunun Müsavat hökumətinin ləğv olunmasına 
müqavimət göstərənlər işgəncələrə məruz qaldı, hətta bü-
töv kəndlər - Hasıllı, Hacı İsmayıllı, Fizuli, Kürümbel, 
Dövlətalıbəyli kəndləri yandırıldı... Qırğının qarşısını al-
maq üçün ağsaqqallar işə qarışırdı. Sülhün əleyhinə olan 
qüvvələr aranı qızışdırır, ziddiyyətlər yaradırdılar. “Belə-
suvara çar generalının yanına göndərilən üç azərbaycanlı 
barışıq haqqında şərtnamə bağlayıb geri qayıdarkən, rus 
kazakları tərəfindən öldürülür. 1918-ci ilin yazında isə na-
hiyyə pristavı Prişibə gələndə onu Əyri dərəsində oldü-
rürlər ki, öz pis niyyətlərin həyata keçirsinlər”(R.Əsgərov 
Cəlilabad dünən və bu gün Bakı-2000, səh. 24,29).  
   Yazıçı jurnalist S.Nəsiroğlu ilə bu barədə söhbət edər-
kən, o da bu mövzu ilə bağlı mühüm sənədlərə əsasən mə-
lumatlı olduğunu bildirdi: “1918 – ci ilin mart ayının 20-də 
Novruz bayramı axşamı, təxminən saat 23.00 radələrində 
bir qrup qaniçən erməni əsgəri indiki Cəlilabad rayonu-
nun Sabirabad kəndinin günçıxan hissəsində yaşayan İs-
mayıl kişinin evinə basqın edirlər. İsmayıl kişinin həyətın-
dəki ot tayasını yandırıb, mal-qarasını ələ keçirirlər. Bir 
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neçə saatdan sonra isə ondan cənubda yerləşən Novoqo-
lovka (Uzuntəpə) kəndinə sarı irəliləyən daşnaq quldur-
ları kəndin mərkəzində yaşayan Tahir kişinin evini müha-
sirəyə alırlar. Bərk atışma gedir. Evlər,tayalar,mal tövlələri 
yandırılır. Yerli ruslar belə zülmə dözməyərək, azərbay-
canliların müdafiəsinə qalxırlar. Ermənilər kəndi tərk et-
məli olurlar. Səhəri gün isə Tahir kişinin yanmış meyidi 
aşkar olunur. Həmin ərazi indi də Tahir kişinin adı ila ta-
nınır və Tahirkənd adlanır.  
   Martın 21-dən 22-nə keçən gecə rus və ermənilərdən 
ibarət  dəstə  Əyri deyilən ərazidə yaxındakı “Su quyu-
su” adlanan obada (ora Təzəkənd də deyirdilər) yaşayan-
ları tamamilə qırırlar. Sonra Bəcirəvan kəndinin yaxın-
lığında-indiki “strelbişe” postunun yanındakı xırda oba-
larda yaşayan əhalini gülləbaran edirlər. Bu cinayəti həya-
ta keçirən erməni polkovnik Avetisovun erməni əsilli əs-
gərləri idi…  
    Bu barədə hələ 2006 – cu ildə yaşadığım Uzuntəpə 
kəndinin qocaman, ahıl kişilərdən də bilgilər almışdım.-
Onlar da başlarına gələn fəlakətləri ürək ağrısı ilə danışır-
dılar. Şikar Almaz oğlu Rüstəmov, Almasxan Hüseyn oğ-
lu Zeynalov, Cəfərxan Balaxan oğlu Mehdiyev, hər biri ay-
rı-ayrılıqda qeyd edirdilər ki, atalarımız da, biz də köçüb 
gələn ruslarla birgə yaşamışıq. Onlar bizlərə yox, erməni-
lərə çox inanırdılar. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Qı-
zıl Ordunun tərkibində gələn erməni və ruslar yerli rusla-
ra (molokanlara) “beşatılan” silahı paylayırdılar. Başımız 
müsibətlər çəkib. Onların qarşısında söz deyə bilmirdik. 
Hərdən onlara qarşı çıxanda bizdən kimsə ölməli idi. 
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Bizləri Prişibdə yerləşən qərargaha satırdılar. Ən çox bi-
zim adamları erməni zabit və əsgərləri istintaq edirdilər. 
Elə vaxt olub, toyuq hinində yatmışıq. Biz uşaq olsaq da, o 
müsibətlər yadımızdan çıxmır...  
    Prişibdə (indiki Göytəpə) Bakı-Astara magistral yolu-
nun sağ tərəfində, Göytəpəçay körpüsünün günbatan his-
səsində 60 m uzunluğunda və 18 m dərinliyində tu-
nel-quyu var idi.( Hal- hazırda bu tunel 2014-2015-ci ildə 
salınmış parkın altında qalmışdır – Ə.M.). Başları kəsilmiş 
müsəlman cəsədlərini ora tullayırmışlar. Əslində körpüyə 
yaxın çayın qirağında rus qarnizonuna məxsus bir həb-
sxana var idi. Müsəlman“günahkarlar” ora salınır, məh-
kəməsiz – istintaqsız şiddətli cəzaların alırdılar. Yaxın-
lıqdakı quyu onların son məzarı olurdu. Deyilənə görə, 
seyyid Hacı Sultanın (son vaxtlara qədər Biləsuvarda 
yaşamış və həcc zyarəti zamanı qərib ölkədə dünyasını də-
yişmişdir) da atası dini təbliğat üstündə tutularaq həmin 
həbsxanaya salınmış, amma orada işləyən bir şəxs tərə-
findən qaçırılmışdır. Ləzranlı Mirzəqulu kişinin xatirələ-
rində (mənbə: L.Mirzəqulu “Olanlardan, keçənlərdən” – 
redaktə edib çapa verən Araz Gündüz) göstərilir ki,”...Mən 
atamla Yed-dioymaq kəndindən gəlib Prişib körpüsündən 
keçəndə dörd nəfər qeyri-millətdən olan əsgərin əllərində si-
yirmə qılınc çaya sarı endiyini gördük. Onlar çayın 
qirağından, bir çökək yerdən bir nəfər yerli türkü (azər-
baycanlını) dartıb çıxartdılar, sonra da əllərindəki qılıncla 
onu doğra¬mağa başladılar. Doğradıqları adam var gücü 
ilə qışqırır, kömək diləyirdi... Onlardan başqa da çayın 
qırağında bir neçə nəfərin qılıncla doğranmış cəsədini 
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gördük...” Hadisədən bir neçə gün sonra məlum olur ki, 
Göytəpə körpüsündə doğranmış və elə oradaca, xüsusi 
tunel-quyuya tökülmüş cəsədlər Əlqasımlı kəndinin 
adamları imiş. Bu olayın kökü Üçtəpənın yerli rusları ilə 
qonşu Əlqasımlı kəndinin türkləri arasında anlaşıl-
mazlıqdan baş verən hadisədən törəmişdi. 17 nəfər Əlqa-
sımlını Prişib pristavlığına təhvil verən ruslar sonradan 
öyrəndilər ki, 17 nəfərin hamısı pristavlığın əsgərləri (əksəriy-
yəti erməni əsgərləri olub) tərəfindən doğranaraq quyuya 
tökülüb. Yerli adamların məlumatına görə, sovet hökumə-
tinin yarandığı ilk günlərdə pristavlığın belə “körpü üstü” 
əməliyyatları tez-tez olarmış. Belə hadisələr bölgəmizin hər 
tərəfində baş vermişdir. Bunları üzə çıxarıb yaddaşlara yaz-
maqdansa, unuduruq deyəsən?! Vətənini, ailə-uşaqlarını 
qorumağa qalxan, “müsəlmandır!”, “türkdür!” deyə xalqım-
ızın övladlarını qırıb tökən erməni liderlərinə, onlara havadar 
olan XI Qızıl Ordunun şərəfinə, vaxtilə çox təm-təraqlı 
abidələr ucaltdıq. Bu gün ölkəmizdə hələ də “23 fevral”ı 
bilmədən bayram edənlər var. Heç olmasa müasir gənc-
lərimiz “20 Yanvar”ı, “Xocalı faciəsi”ni unutmasınlar! Əziz 
həmvətənlər, XX əsrin əvvəllərində öz mənfur niyyətlərini 
həyata keçirmək üçün erməni-daşnak və rus qüvvələri 
Azərbaycanın digər bölgələri ilə yanaşı Cəlilabad bölgə-
sində də soyqırım etmiş, qətliamlar törətmişlər. Kəndlərdə 
və Prişib nahiyəsində baş verən hadisələr bunu sübut edir. 
Təkcə Göytəpə (keçmiş Prişib) çayının sahilindəki (hazırkı 
parkın çaya tərəf sahili) tunel-quyu tapılsa, günahsız 
insanların kütləvi məzarlığı aşkar olunar və onların 
şərəfinə bir “soyqırım” abidəsi ucalar. 
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Muğanda sənətkarlıq və ticarət 
 

 Maldarlıq, sənətkarlıq və ticarət üçün təbii sərvəti 
başdan aşan, qoyunçuluq, yunçuluq və əkinçilik üçün əl-
verişli şəraiti hər zaman diqqəti cəlb edən Muğanın 
özünəməxsus məşğuliyyəti, həyat tərzi olub. Ev peşəsi, sə-
nət və sənətkarlığın müxtəlif sahələri hələ qədim zaman-
lardan muğanlıların məişətində vacib sayılıb və milli 
mədəniyyətimizin inkişafında özünəməxsus yer tutub. 
Orta əsr müəllifləri Muğanda müxtəlif sənət sahələrinin: 
dulusçuluğun, dəmirçiliyin, misgərliyin, çəkməçiliyin, 
toxuculuğun, boyaqçılığın, dabbaqlığın, xarratlığın və 
bənnalığın mövcudluğundan yazırlar. Muğan ölkəsinin 
Muğan, Bacrəvan, Bərzənd, Varsan kimi iri yaşayış 
sahələri (şəhərləri) peşələr üzrə məhəllələrə bölünürdü. 
Məsələn, boyaqçılar, dulusçular, xalçaçılar, dabbaqçılar və 
s. məhəlləsi. Hər bir peşə sahibi istehsal etdiyi malı öz 
sənətkar emalatxanasından satırdı. Yəni emalatxana həm 
də dükan rolunu oynayırdı. Bu gün Muğan düzündə 
arxeoloji qazıntı zamanı orta əsrlərə aid mədəni 
təbəqələrdən aşkar olunan rənglı saxsı məmulatlarınin, 
müxtəlif növ silah nümunələrinin (qılınc, xəncər, nizə, ox 
ucluqları, mancanağa aid daş mərmisi və s.), bəzək 
əşyalarınin və s.aşkar olunması burada mədəniyyətin nə 
qədər yüksək səviyyədə olduğunu sübut edir. Daşdan 
yonulmuş qəbirüstü daş Qoç fiqurları, üzərində müxtəlif 
işarələr işlənmiş (çərxi-fələk, nəbati, həndəsi və s.) baş 
daşları, qırmızı və bişmiş kərpiclərlə ucaldılmiş qala və 
bürclər öz əzəmətini saxlamaqdadır.  
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 XII yüzillikdə şəhərlərdə əhalinin çoxalması nəticə-
sində əkinçilik, maldarlıq və sənətkarlıq məhsullarına tələba-
tın artması, əmtəə (bazar üçün istehsal olunan mal) – pul 
münasibətlərinin inkişafı və bir sıra mühüm karvan yolla-
rının buradan keçməsi Azərbaycanda, o cümlədən Muğanda 
daxili və xarici ticarətin canlanmasına səbəb olmuşdu. 
Muğan elə bir coğrafi məkanda yerləşirdi ki, şərqlə qərbin, 
şimalla cənubun “qapısı” sayılırdı. Şimallı-cənublu Muğan 
düzünün şərqində yerləşən Xəzər dənizi bir cox ticarət-
çilərin, işğalçı qoşunların, səyyahların azmaması üçün 
“xəritə” rolunu oynamışdır. Buradan gəlib-keçənlər 
Muğan şəhərlərini, Muğan camaatını “ziyarət” edərək 
keçmişlər. İstər ərəb və səlcuqların, istər Teymur sülalə-
lərinin, istərsə də Avropa və şərq tacirlərinin bu yurdda 
izləri görünür. Tacirlər, səyyahlar, tarixçilər Azərbaycanın 
bu vilayəti haqqında maraqlı səlnamələr yazmış, öz 
izlərini qoyub getmişlər.  

 Bütün maddi, mədəni sərvətlər içərisində Muğanın 
xalı - xalçası əvəzsiz gözəlliyi ilə məşhur olub. Muğan 
cinsli qoyunların yunundan toxunan xalça və xalça 
məmulatları quruluş və bədiiliyinə görə də özünəməx-
susluğu ilə seçilib. Xalçaşünas-alim Lətif Kərimovun 
qeydlərində bildirilir ki, - "Muğan” XIX əsrin əvvələrinə 
qədər ayrıca bir müstəqil qrup olaraq tanınıb. Bəzən ərazi 
baxımından asılı olmayaraq "Muğan” xalçalarını səhvən 
Şirvan qrupuna da aid etmişlər”.  

 Arxeoloqlar toxuculuğun tarixini e.ə VII-VI minillik-
lərə aid etmişlər. Onlar Muğan, Qarabağ, Naxçıvan, 
Mingəçevir, Qazax və digər yerlərdə aparılan qazıntılar 
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zamanı aşkar etdikləri alətlərdən tağaları, sümükdən 
düzəldilmiş biz və iyləri maddi dəlil kimi göstərməklə 
xalçaçılığın bu ərazilərdə yaranmasına şübhə yeri qoy-
mamışlar. Miladdan öncə VI-V əsrlərə aid Pazırık kurqanın-
dan tapılan ən qədim xalça nümunəsinin işarələri Azərbay-
canın Muğan, Qarabağ və Qazax xalçalarının kodlaşmış 
motivləri ilə uyğunluq təşkil edərək bir çox tarixi həqiqətlərə 
işiq salır.  

Şərq xalqlarının və müəlliflərinin salnamələrində isə 
Azərbaycan – Muğan xalçalarının ecazkarlığı barəsində 
zəngin məlumatlar indi də araşdırıcıları düşünməyə vadar 
etməkdədir. 

 X əsrin "Hüdud-ul-aləm” əsərində qeyd edilir ki, 
Muğanda toxunan  xovlu, ya  xovsuz xalçaların  misli  

Muğan xalçaları və xurcunlar (Həməşərə - Cəlilabad) 
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olmayıb. Çuval və palazlar isə əvəzsiz olub və bu növ 
toxuculuq üzrə "Muğan”adı ilə sənətkarlıq formalaşıb. 
Muğan ərazisində toxunan xalçaların mövzusu və 
motivləri Xəzər dənizi və Kür çayı boyunca düzülmüş 
kəndlərin və ya obaların adları ilə sıx şəkildə bağlıdır. 
Xalçalarda əks olunan nəbati, həndəsi naxışlar, yazını 
bildirən işarələr, dövrü əks etdirən motivlər –səhnələr 
Muğanın açıqlanmayan sirləri sırasında xalçaların hər biri 
maraqlı və əhəmiyyətli tədqiqata layiqdir. Çünki həmin 
nümunələr Londonun Viktoriya və Albert, Sankt-Peter-
burqun Dövlət Ermitaj və Etnoqrafiya, İstanbulun Türk və 
İslam əsərlərində, eləcə də digər dünya əhəmiyyətli möh-
təşəm muzeylərində qorunub saxlanmaqdadır. Məhz bu 
baxımdan Muğan xalçalarının kompozisiya quruluşuna və 
elementlərinin rəmzi mahiyyətinə dəyər verən Avropa 
İntibah dövrünün rəssamları öz əsərlərində bunları 
incəsənət dünyasına əhəmiyyətli dərəcədə tanıdıblar. Bu 
da onu göstərir ki, əcdadlarımızın yaratdıqları misilsiz 
incilər sırasında xalça sənəti mədəni irsimizin cövhəri və 
oxunması gərəkli olan sirli kitabələr olmaqla, həm də 
dünya mədəniyyətinə böyük bir töhfə vermişdir.. 
 

Müasir Muğanın şəhər və kəndləri 
 

  Qədim Muğan düzü öz qoynuna aldığı insan məs-
kənlərinin sayını artırmaqda davam edir. Burada Saatlı, 
Sabirabad, Salyan, Biləsuvar, Astarxanbazar (Cəlilabad), 
Masallı kimi rayon mərkəzləri, Bəydilli, Cürəli, Alpout, 
Daran, Dərvişli, Ovçubərə, Qlubinka, Novotroskoe, No-
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vomixaylovka, Uçtəpə, Şiləvəngə, Uzuntəpə (Novoqolov-
ka), Xırmandalı, Maşlıq, Alar kimi kəndlər yaranır, geniş-
lənir və inkişaf edir. 

 Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra bir müddət 
əvvəlki inzibati bölgü saxlanmışdı. 1920-ci illərin sonları - 
30-cu illərin əvvəllərində Azərbaycan SSR-nin inzibati 
ərazi bölgüsündə əsaslı dəyişikliklər həyata keçirildi. 
Astraxanbazar dairəsi və Vərgədüz sovetliyi əsasında eyni 
adlı rayonlar yaradıldı. Bunların tərkibində olan Aların, 
Cavadqışlaq və Şurabadın, Abışabadın (köhnə adı Xəm-
rəva ), Sərhədabadın və bir çoxlarının əhalisinin türklərdən 
ibarət olduğu qeyd edilir (ARDTA-nın materiallarından ). 

 1938-ci ildə Vərgədüz rayonunun adı dəyişdirilib 
Yardımlı adlandırıldı. Həmin ildə (1938) Biləsuvarın da 
adı dəyişdirilərək Puşkin adlandırıldı. 1963-cü ildə Puşkin 
ərazisi Astraxanbazar rayonu ilə birləşdirildi. 1964-cü 
ildən isə yenidən müstəqil rayona çevrildi. SSRİ dövləti 
dağıldıqdan sonra 1991 – ildən onun tarixi adı özünə 
qaytarılaraq Biləsuvar adlandırıldı. 

 BİLƏSUVAR rayonu. Biləsuvarın zəngin tarixi keç-
mişi vardır. Tarixi mənbələr və araşdırmalar göstərir ki, 
hələ eradan əvvəl IV-III minilliklərdə Muğan düzünün bu 
hissəsində əkinçi-maldar tayfalar məskən salmış, özlərinə 
məxsus mədəniyyət yaratmışlar. Onlardan yadigar qalan 
təpələr, sikkələr, saxsı qablar, küp qəbirlər, məişət əşyaları 
bunu tamamilə sübut edir. Herodot və Strabon burada 
gell, muğ tayfalarının yaşadıqlarını bildirmişdir. Bir sıra 
tarixçilər isə bu ərazilərdə xəzər, massaget və s. tayfalarla 
yanaşı bilyər və suvarların da yaşadıqlarını qeyd edir və 
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belə bir nəticəyə gəlirlər ki, Biləsuvar iki türk tayfanın – 
bilyər və suvarların cəmləşib düşmənlə vuruşduğu yer 
mənasını verir. Bu tayfalar Xəzər tayfalarına aid edilir. 

 Ərəb tarixçiləri ibn Xordadbeh (IXəsr), Yaqut 
əl-Həməvi, səyyah əl-Müqəddəsi (X əsr) Muğan düzündə 
VIII əsrdə ərəb sərkərdəsi Səid ibn Əmir əl-Həraşinin 
Xəzər tayfalarından olan Bilər və Suvarların birləşmiş 
qoşununa qalib gəlməsini təsdiqləyirlər. 

 Biləsuvar vaxtilə zəngin bir yaşayış məskəni 
olmuşdur.Tarixin müxtəlif dönəmlərində şahlar, sultanlar 
və əmirlər burada dəfələrlə işğalçılıq müharibələri 
aparmış, səlcuqlar, monqollar, ruslar, ərəblər, onların neçə 
- neçə sərkərdələri buralarda at oynatmışlar.  

 Bu gün Biləsuvar rayonunda 1 memarlıq, 12 arxeolo-
ji-tarixi və memarlıq abidəsi var. Bunlar keçmiş Biləsuvar 
yaşayış məntəqəsi ərazisində “Şəhriyar qalası” memarlıq 
abidəsindən, həmçinin Bəydilli kəndi ərazisində tunc 
dövrünə aid 7 kurqan təpəsi, Təzəkənd kənd ərazisində 
Tunc dövrünə aid 2 Kurqan (Qoşatəpə), Dəmir dövrünə 
aid “Torpağaytəpə”, Dərvişli kəndi ərazisində Dəmir 
dövrünə aid “Seyid altı təpə” kurqanı, Yuxarı Ağalı kəndi 
ərazisində “Ceyrantəpə” kurqanı, Əmənkənd kəndi ərazi-
sində Tunc dövrünə aid “Şəhriyartəpə” kurqanı, Şəhriyar 
kəndində orta əsrlərə aid “Ağdam qalası”, yenə həmin 
ərazidə orta əsrlərin əvvəllərinə aid “Çöl Ağdam şəhər-
ciyi” və “İçəri Ağdam”yaşayış ərazisində arxeoloji abi-
dələrindən ibarətdir. Hal-hazırda rayon Muğan düzünün 
cənub və cənub-qərb ərazisində yerləşməklə, 1397 kv.km 
əraziyə malikdir. Rayon ərazisi şimaldan İmişli rayonu ilə 
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53 km, şimal-qərbdən Saatlı rayonu ilə 23 km, Sabirabad 
rayonu ilə 20 km, sərqdən Salyan rayonu ilə 23 km, 
Neftçala rayonu ilə 4 km, cənubdan Cəlilabad rayonu ilə 
54 km, qərbdən isə İran İslam Respublikası ilə 64 km 
məsafədə həmsərhəd olmaqla, ümumi sərhəd dairəsinin 
uzunluğu 241 km-dir. Əhalisinin sayı 84 min nəfərdən 
çoxdur. Burada qadınlar faiz nisbətində kişilərdən çoxdur. 
Ərazidə Beynəlxalq Gömrük Keçid Məntəqəsi yerləşir. 

 Tarixi araşdırmalar göstərir ki, Biləsuvar rayonunun 
ərazisindən keçən indiki Bolqar çayı (Biləsuvar çayı) bir 
neçə adla adlandırılmışdır. İran tərəfi bu çayı – Şənbəçay, 
Adnabazarçay, Bəylər çayı, Şirinsu, Qələbə çayı və s. kimi 
adlandırmışlar. Amma rəsmi xəritə və sənədlərdə çayın 
adı həmişə Bolqar çayı kimi göstərilir. Bu çay mənbəyini 
İran İR-dan götürməklə, mənsəbini Mahmudçalada bitirir. 
Uzunluğu 101 km olan Əzizbəyov adına kanal isə 
mənbəyini Araz çayından götürməklə, rayon əhalisinin 
içməli suya olan tələbatını ödəməklə yanaşı, əkinlərin 
suvarılması üçün yeganə su hövzəsidir. 

 Rayonun iqlimi isti və qurudur (yayda +35° C, qışda 
+7°C). İqtisadiyyatı əsasən kənd təsərrüfatı təşkil edir, 
əkinçilik, heyvandarlıq, quşçuluq və pambıqçılıq ən 
önəmli sahələrdən sayılır. Eyni zamanda, ərazidə süd 
emalı zavodu, konserv zavodu, mebel fabriki, beton 
zavodu və s.fəaliyyət göstərir. 

  SABİRABAD rayonu. Rayonun ən iri kəndi olan 
Cavad tarixi şəhər olmuş və mənbələrdə onun adı XVI 
əsrdən çəkilir. Cavad XVIII əsrin ortalarında Cavad 
xanlığının mərkəzi olmuşdur. 1768-ci ildə Cavad Quba 
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xanlığına tabe edilmişdir. Azərbaycanın Rusiyanın tərki-
binə qatılmasından sonra çarizmin köçürmə siyasəti ilə 
əlaqədar Cavada xeyli rus əhalisi köçürülmüşdür. 1988-ci 
ildə rayon Petropavlovka adlandırılmışdı. Petropavlovka 
Bakı quberniyası Cavad qəzasının tərkib hissəsi idi. 

 Azərbaycanın yenidən Rusiyanın tərkibinə qatılmasın-
dan sonra 1920-ci il may ayının 1-dən Petropablovka 
Salyan qəzası dairə inqilab komitəsinin yeni dövlət 
hakimiyyəti orqanı kimi ilk dəfə fəaliyyətə başladı. 1921-ci 
il may ayının 1-dən 1929-cu il aprel ayının 8-ə kimi 
Sabirabad rayonu Salyan qəzasının Petropavlovka dairəsi 
kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1929-cu il aprel ayını 8-də VI 
ümumazərbaycan sovetlər qurultayının qəzaları ilə bura 
Muğan mahalının Petropavlovka dairəsi adlandırılmışdır. 
1930-cu il avqust ayının 8-də Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsinin 476 №-li qərarına əsasən mahal sistemi ləğv 
edilmiş və Peropavlovka müstəqil rayon olmuşdur. 

1931-ci il oktyabrın 7-də Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsinin fərmanı ilə Peropavlovskaya Azərbaycanın 
böyük şairi klassik ədəbiyyatımızda ictimai satiranın 
banisi M.Ə Sabirin adı verilmişdir. 1959-cu ildən Sabira-
bad şəhəri adlandırılmışdır. Ərazisi - 1,47 min kv. km, 
əhalinin sayı - 151,1 min nəfər, əhalinin sıxlığı – 1 kv. km-də 
103 nəfər (1 yanvar 2009-cu il). Şəhər 1, kəndlərin sayı – 74, 
inzibati-ərazi dairəsi – 25, bələdiyyə - 25, iri və orta 
müəssisələrin sayı – 42,  

məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin sayı – 22, ümum-
təhsil məktəblərinin sayı – 84, texniki, orta ixtisas və peşə 
məktəblərinin sayı – 2, xəstəxanalar və tibb müəssisələrinin 
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sayı – 17, mədəniyyət ocaqlarının sayı – 131-dir. Sabirabad 
rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 170 km-dir.  

SAATLI rayonu. Bərəkətli Muğan düzünün əsas 
şəhərlərindən biri də bu düzün şimalında, Araz çayının sağ 
və sol sahillərində yerləşən, respublikamızın inzibati 
rayonlarından olan Saatlıdır. Bu rayon 25 may 1943-cü ildə 
rayon statusu alıb, iyirmi il ərzində müstəqil inzibati ərazi 
kimi fəaliyyət göstərdikdən sonra 1963-cü ildə ləğv edilə-
rək qonşu Sabirabad rayonunun tərkibinə qatılıb. 1965-ci 
ildən yenidən müstəqil rayon kimi fəaliyyətini davam 
etdirir. "Saatlı” etnonimi XIV əsrin sonunda Arpaçayın 
aşağı axarı və Araz çayının sağ sahilində yerləşən Çuxur--
Səəd adlı tarixi əyalətdə yaranıb. Əvvəllər Arpaçayın 
aşağı axarı və Arazın sağ sahilində yaşayan saatlıların 
xeyli hissəsi XV əsrin 30-cu illərindən qonşu ərazilərə 
köçüblər. Saatlıların bir qismi Qazax zonasında, 
1795-1798-ci illərdə isə bir qismi Qarabağda məskunlaşıb-
lar. Saatlı tayfasının adı Çuxur-Səəddə yaşayan tayfanın, 
yaxud Əmir Səədin adını daşıyan və qədimdən Ağrıdağ 
vadisində yaşamış Azərbaycan türklərinin - Saadlı 
tayfasının etnik adıdır . 

 Coğrafi mövqeyi. Antropogen çöküntüləri yayıl-
mışdır. Yayı quraq keçən mülayim isti yarımsəhra və quru 
çöl iqlimi var. Orta temperatur yanvarda 1,4 °C, iyulda 
26,2 °C-dir. İllik Saatlı rayonunun ərazisi düzənlikdir və 
dəniz səviyyəsindən 28 metr aşağıdır. yağıntı 300 mm-dir. 
Ərazisindən Araz çayı, şimal sərhədindən Kür çayı, Sabir 
adına və Aşağı Muğan suvarma kanalları, Mil-Muğan 
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kollektoru keçir. Sarısu gölünün bir hissəsi rayonun 
ərazisindədir. 

 Rayonda boz-çəmən, boz, şorakət, bataqlıq-çəmən 
torpaqları yayılmışdır. Bitkiləri, əsasən, yarımsəhra və 
səhra tiplidir. Heyvanları: çöl donüzü, qumsiçanı, su 
qunduzu, canavar, tülkü, dovşan, ilan, çaqqal və s. Quşları: 
bəzgək, turac, dovdaq və s. 

 Saatlı, əsasən, kənd təsərrüfatı rayonudur, təsərrüfatla-
rında pambıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq, tərəvəzçilik və s. 
mühüm yer tutur. "Saatlı Pambıq" ATSC-nin emal zavodu, 
"Şəki İpək" ASC-nin pambıqçılıq idarəsi və pambıq qəbulu 
məntəqəsi, "Pambıq" kiçik müəssisəsi, şirə emalı müəssisə-
ləri, 16 un dəyirmanı, 2 üzlük plitə sexi, quşçuluq-broyler 
sexi və s. var 

 Tarixi və memarlıq abidələri. Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş, 9 arxeoloji abidə qeydə 
alınıb: 

 Cəfərxan nekropolu – antik dövrü əhatə edir, 
Sarıcalar kəndi ərazisindədir. 

 Keçiqıran küp qəbirləri nekropolu – e. ə. I minilliyi 
əhatə edir, Azadkənd kəndi yaxınlığındadır. 

 Azadkənd nekropolu – e. ə. II-I əsrləri əhatə edir, 
Azadkənd kəndi ərazisindədir. 

 I Qaralar nekropolu – e. ə. III-I əsrləri əhatə edir, 
Qaralar kəndi ərazisindədir 

 II Qaralar nekropolu – e. ə. III-II əsrləri əhatə edir, 
Qaralar kəndi ərazisindədir. 
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 III Qaralar nekropolu – e. ə. IX-XVII əsrləri əhatə 
edir, Qaralar kəndi ərazisindədir. 

 Muğan nekropolu – e. ə. VI-I əsrləri əhatə edir, 
Muğan kanalının yaxınlığındadır. 

 Abasbəyli nekropolu – e. ə. II-III əsrləri əhatə edir, 
Sarısuçay-Cərgəlana çay töküldüyü yerdədir. 

 Məmmədabad nekropolu – e. ə. II-III əsrləri əhatə 
edir, Məmmədabad kəndi ərazisində yerləşir. 

 Qədim yaşayış yerləri. Araz düşərgəsi – Araz çayının 
sahillərində indiki Qıraqlı kəndi yaxınlığında daş dövrünə 
aid edilən düşərgə izi olmaqla neolit dövrünə aid edilir. 

 Qaralar tunc dövrü yaşayış yeri – Qaralar kəndi 
yaxınlığında aşkar edilməklə e. ə. III-II minilliklərə aid 
edilir. 

 Abasbəyli yaşayış yeri – indiki Nərimankəndin şərq 
tərəfində aşkar edilmişdir – bu abidə XI-XIII əsrlərə aid 
edilir. 

 Muğan yaşayış yeri – rayonun Azadkənd kəndi 
ərazisində aşkar edilməklə insanlar tərəfindən əsrlər boyu 
qışlaq kimi istifadə olunmuşdur. 

 Məmmədabad yaşayış yeri – buradan tapılmış 
materiallar əsasında yaşayış yerini X-XVI əsrlərə aid 
edirlər. 

 Sarısu yaşayış yeri – buradan tapılmış saxsı qablar 
IX-XII əsrlər üçün səciyyəvidir. 

 Əlisoltanlı və Bəylər orta əsr yaşayış yerləri – tapılmış 
məişət əşyaları XII-XVI əsrlərə aid edilir. 

 SALYAN şəhəri. Muganın inkişaf etmiş orta əsr və 
müasir şəhərlərindən biri də Salyan şəhəridir. Salyan adının 
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etimologiyası haqqında müxtəlif fikir və mülahizələr vardır. 
1880-ci ildə Salyanda olmuş rus tədqiqatçısı K. Sadovski, 
“Tam fars, ərəb, rus lüğəti”nin müəllifi İ.Yaqello, “Burhane 
Qate” kitabının müəllifi Məhəmməd Hüseyn Təbrizi Salyan 
sözünün fars dilindəki “sal”-il, yaxud “salyane”- yəni illik 
bac mənasını verən sözdən yarandığını iddia etmişlər. 
Coğrafi adlar kitabının müəllifi Nəbi Nəbiyev, türkoloq 
Murad Acı, dilçi alim K.Ramazanov isə Salyan sözünün 
mənasını “bərə yeri” (salların sahilə yan aldıtğı yer) və ya 
sal tayfasının adı ilə bağlı olduğunu qeyd edirlər. Orta əsr 
məlumatlarında deyilir ki, Salyandan Ərdəbilə, Təbrizə, 
Dərbəndə və başqa şəhərlərə balıq, kürü və Babazan dağı 
yaxınlığından çıxarılan neft və duz ixrac olunurdu.  

 A.Bakıxanovun məlumatına görə 1295-ci ildə Qazan 
xan Arqun oğlu tərəfindən Kür çayının mənsəbindəki iki 
qolu arasında Mahmudabad şəhəri salınmışdı.  

 Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, miladi təqvimi ilə 
1795-ci ildə Ağa Məhəmməd xan Qacar 60 minlik qoşunla 
Qafqaz üzərinə yürüş edir. Şamaxı istiqamətində hücüm 
zamanı Qacar ordusu Muğanda - Salyanda ciddi müqa-
vimətlə rastlaşır. Qanlı döyüşlərdə Qacar ordusu çoxsaylı 
itkilər verməsinə baxmayaraq, şəhər əhalisinin böyük bir 
hissəsi qılıncdan keçirilmiş, Salyan şəhəri isə tamamilə 
yandırılıb dağıdılmışdı. 1797-ci ildə isə Quba Xanı Hüseyn 
Əli xanın təşəbbüsü ilə Salyanın aşağı kəndləri olan Boyat 
və Qaraimanlı kəndlərinin əhalisi Salyana köçürülmüş və 
şəhər yenidən tikilməyə başlanmışdır. (Həmin kəndlər 
indi Neftçala rayonunun ərazisindədir). 
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 1852-ci ildə Salyan şəhərinin ərazisi 150 desyatin 
(təqribən 1 600 km2) olmuşdur ki, bunun da 95 desyatini 
tikinti altında olub. 1852-ci ildə Salyanda 1125 şəxsi ev var 
idi ki, bunun 1118-i müsəlmanlara, 7-si isə digər millətlərə 
məxsus olmuşdur. Həmin ildə Salyanda 7 məscid, 3 
karvansaray, 1 bazar, 5 hamam, 28 özəl müsəlman məktəbi, 
5 meydan, 32 küçə, 24 bağ olmuşdur. 

 1863-cü ildə şəhər idarəçiliyi polis – pristav üsul-ida-
rəsinə verilir və həmin ildən şəhərin genişlənməsi başlayır. 
1863-cü ilin kameral siyahiya alınmasından aydın olur ki, 
Salyan şəhərində 1292 ev, 10634 nəfər sakin olmuşdur. 
1868-ci ilin fevralında Çar Rusiyası zamanında Bakı 
quberniyası daxilində Cavad qəzası yaradılır və Səlyan bu 
qəzanın inzibati idarəçilik və mədəni mərkəzi olur. 1881-ci 
ildə şəhərin ümumi torpaq sahəsi 800 desyatin olmuşdur. 
Həmin ildə Salyanda 12 kvartaldan ibarət olmaqla 35 
küçə, 2 meydan, 1 bazar, 2 müsəlman və 1 xristian 
qəbirstanlığı, 1 rus və 12 türk məktəbi olduğu bildirilir. 
1897-ci ildə Səlyanın 11787 nəfər əhalisi olub. 

 XX əsrin əvvəllərində şəhər daha da inkişaf edərək 
illik istehsal gücü 3-4 min tona çatan 3 pambıqtəmizləmə 
məntəqəsinə (sahibkar Mirxaliq Abdullayev tərəfindən 
tikilib), istilik elektirik stansiyasına, 4 ibtidai məktəbə və 
kitabxanaya sahib olur. Bu vaxt şəhərdə bez istehsal edən 
20 kiçik toxuculuq müəssisəsi, 200 dükan, 5 ticarət bankı, 3 
karvansara, gəmi körpüsü, poçt stansiyası, karantin 
gömrükxana, 11 mədrəsə, yeraltı hamam və xəstəxana 
fəaliyyət göstərmişdir. Bütün Cənubi Rusiyada və Qafqaz-
da ilk dəfə olaraq 1864-ci ildə Salyanda meteoroloji stan-
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siya yaradılmışdır. Muğanın xalq sənəti – xalçaçılıq, pa-
paqçılıq, daş üzərində oyma, zərgərlik, ağac üzərində 
oyma, dəmirçilik Səlyanın ən inkişaf etmiş sənətkarlıq 
sahələrindən sayılırdı. 1993-cü ilə qədər indiki Neftçala 
rayonunun ərazisi də (1939-1959-cu illər istisna olmaqla) 
Səlyan rayonuna aid olmuşdur.  

 Salyan bölgəsi Muğan düzündə yerləşməklə Bakıdan 
126-cı km-likdədir. Rayonun müəyyən ərazisi Kür-Araz 
ovalığına və cənub-şərqi Şirvan düzünə düşür.  

 Salyan, tarixi yer olmaqla ölkə və yerli əhəmiyyətli 
abidələrlə zəngindir. Ölkə əhəmiyyətli abidələr sırasına 
aşağıdakılar aiddir:  

 I Babazanlı yaşayış yeri (e.ə I minillik); Marışlı 
yaşayış yeri (XI-XV əsrlər); Marışlı nekropolu (e.ə II 
minillik); Kürsəngi küp qəbirləri nekropolu (e.ə II - e. III 
əsrlər); Mahmudabad yaşayış yeri (I-III əsrlər); Mahmuda-
bad küp qəbirləri nekropolu (I-II əsrlər); Noxudlu yaşayış 
yeri: 

 Yerli əhəmiyyətli abidələr: Salyan yaşayış yeri; II 
Babazanlı yaşayış yeri; Qırxçıraq yaşayış yeri; Yuxarı Xalac 
yaşayış yeri; Bəndovan yaşayış yeri; Xurşud yaşayış yeri; 
Xurşud nekropolu; Arbatan yaşayış yeri; Şorsulu 
nekropolu. 

 Hal-hazırda Salyan rayonu 1 mərkəzi şəhərdən, 2 
böyük qəsəbədən, 2 yaşayış massivindən və 50 kənddən 
ibarətdir.   

  
CƏLİLABAD rayonu. Qeyd etdiyimiz kimi, Cəlilabad 

rayonu da, Muğan düzündə yerləşməklə, Azərbaycanın 
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qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Rayon şimaldan 
Biləsuvar, şərqdən Neftçala, cənubdan Masallı, cənub--
qərbdən Yardımlı rayonları, qərbdən isə İran İslam Res-
publikası ilə həmsərhəddir.  

 II minilliyə aid olan qədim Həməşəra şəhəri ərəb 
istilasından sonra dağıdılmış və sonrakı dövrlərdə Hasıllı 
şəhəri mərkəzə çevrilmişdir. XIX əsrin 30-cu illərində rus-
ların Azərbaycana köçürülməsi nəticəsində azərbaycanlılarla 
rusların birgə məskunlaşdığı Astraxanbazar şəhəri əyalətin 
mərkəzinə çevrilmişdir.  

 Cəlilabad rayonu 8 avqust 1930-cu ildə Astraxanbazar 
adı ilə təşkil edilmişdir. 2 iyul 1967-ci ildə Azərbaycan SSR 
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə yazıçı Cəlil 
Məmmədquluzadənin 100 illiyi şərəfinə Cəlilabad adlan-
dırılmışdır (Görkəmli dramaturq 1907-ci ilin mart ayında 
Hasıllıda Məmmədqasım adlı bir tacirin evində müəyyən 
müddət yaşamışdır).  

 Bu gün Cəlilabad rayonunun ərazisi 1441,4 kv.-
km-dir. Əhalisi isə 205 000 nəfərdən çoxdur. Rayon mad-
di-mədəni irsi ilə zəngindir. Ərazidə 80-dən yuxarı tarixi--
arxeoloji abidə mövcuddur. Onlardan eneolit dövrünə aid 
Əliköməktəpə və Mişarçay yaşayış yerləri, eramızdan əv-
vəl IV minilliyə aid Qurudərə, Alxantəpə, Polutəpə, 
Fəttəpə, Cəngitəpə yaşayış yerləri, qədim Muğan və Bəcirə-
van şəhərlərinin qalıqları, Qazan köşkü, Bəcirəvan kurqan-
ları, onlarla xanəgah və türbələr, Pirhəsən, Pirəxəncər, -
Zərdüşt daxmaları və i.a. tarixi abidələr vardır. 

 Cəlilabad rayonu öz relyefinə görə aran-düzənlik (Mu-
ğan düzü və Lənkəran ovalığı) və alçaq dağlıqdır. Rayon 
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ərazisindən Bolqarçay, Mişarçay, İncəçay, Göytəpəçay, 
Həməşəraçay və baçqa müvəqqəti axarlı çaylar keçir. Ra-
yonun mərkəzi olan Cəlilabad şəhəri Bakı – Astara dəmir-
yolu və Ələt – Astara avtomobil yolunun 210 km-liyində 
yerləşir. Bu yollar rayon üçün ticarətdə və iqtisadiyyatda 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

 Cəlilabad şəhərindən sonra rayonun ən böyük 
yaşayış məntəqələri Göytəpə şəhəri və Uzuntəpə qəsəbə-
sidir. Müstəqilliyə qədər Göytəpə şəhəri Prişib adlanmış 
və müstəqillik əldə edildikdən sonra öz tarixi adı bərpa 
olunmuşdur. Hərbi-strateji əhəmiyyətli şəhər olduğu üçün 
Sovet hakimiyyəti dövründə çoxmillətli sakinləri olub. 
Hal-hazırda təxminən 35 min nəfərlik əhalisi vardır. 
Rayonun 118 kəndi, 2 şəhəri vardır. Bəzi kəndlərin adları 
da özləri kimi tarixi köklərə malikdir.  

 Son vaxtlar rayonun iqtisadiyyatı yüksək sürətlə 
inkişaf edir. Ərazidə broyler (quşçuluq) fabriki, şərab 
zavodu, asfalt zavodu, müasir tipli dəyirmanlar, kənd təsər-
rüfatı məhsullarının saxlanması üçün 2 soyuducu kamera, 
inkubator, kraxmal, konserv, xalçaçılıq sexləri, mebel fabriki 
və başqa müəssisələr fəaliyyət göstərir. Rayonunda təhsil, 
səhiyyə və mədəniyyət sahəsində aparılan işlər də uğurlu 
nəticələr verir. Ərazidə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni-
versitetinin filialı, tibb kolleci, peşə liseyi, peşə məktəbi, 126 
ümumtəhsil məktəbi, 18 məktəbəqədər, 5 məktəbdənkə-
nar tərbiyə müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Burada 94 kitab-
xana, 19 mədəniyyət evi, 24 klub, 1 uşaq-incəsənət və 1 
musiqi məktəbi, H.Əliyev Mərkəzi, Tarix- diyarşünaslıq 
muzeyi, şahmat məktəbi, şəkil qalereyası, texniki yara-
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dıcılıq mərkəzi, mədəniyyət və istirahət parkları vardır. 
Əhaliyə 5 şəhər, 3 kənd sahə xəstəxanası, 40 tibb məntə-
qəsi, müalicə- dioqnostika mərkəzi, “Nuranə” özəl tibb 
müəssisəsi xidmət göstərir (burada 206 nəfər həkim, 668 
nəfər tibb işçisi çalışır.) Rayonda eyni zamanda uşaq- 
idman gənclər məktəbi, Olimpiya İdman Kompleksi uşaq 
və gənclərin ixtiyarına verilmişdir. 

 MASALLI rayonu. Abbasqulu ağa Bakıxanovun 
"Gülüstani İrəm" (1841), Mirzə Seyidəli Kazımbəy oğlu-
nun "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 "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 bura-
ların onun şərəfinə Masallı adlandırıldığı qeyd olunur. 
Toponimika ilə məşğul olan alimlərimizdən R. Yüzbaşov 
və Ş. Sədiyevin birgə yazdıqları "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 əlaqələn-
dirir. Bəzi tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, yaşayış 
məntəqəsinin sakinləri İranın "Masal" əyalətindən köçüb 
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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, Lənkəran, Lerik, 
Masallı, Yardımlı və Cəlilabad rayonlarının ərazisi Lən-
kəran qəzası adlanırdı. 08 avqust 1930-cu ildə Masallı 
inzibati rayonu yaradıldı və Masallının adı Azərbaycan 
SSR-nin xəritəsinə rayon mərkəzi kimi daxil oldu. 

 Qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə malik, intellektual 
səviyyəsi yüksək olan Masallıya maraq tarixin müəyyən 
dövrlərindən artmağa başlamışdır. Görkəmli siyasi 
xadimlərin, dövlət və mədəniyyət adamlarının Masallıya 
gəlişi məhz belə bir münasibətin ifadəsi idi. 1274-cü ildə 
Səfəvilər sülaləsinin banisi Şeyx Səfiəddinin, 1501-ci ildə 
Şah İsmayıl Xətainin Ərkivan kəndində, görkəmli dövlət 
xadimi, yazıçı Nəriman Nərimanovun 1922-ci ildə 
Masallıda və onun bir sıra kəndlərində olması barədə çox-
lu əsərlərdə məlumatlara rast gəlmək olar. Doktor N.Nəri-
manov Masallıda olarkən bu ərazinin təbii imkanları və 
üstünlüklərindən danışmaqla yanaşı, həm də taxılçılığı və 
çəltikçiliyi inkişaf etdirməyi vacib saymışdır.  

 Coğrafiyası və iqlimi. Masallı rayonu Lənkəran 
ovalığında yerləşir. Ona görə də ərazidə yay mülayim-isti 
və quraq keçir. Qışda isə hava mülayim və quraq olur. 
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Yayda bəzi dövrlərdə temperatur 40 dərəcə, qışda ən 
soyuq -10, ən isti temperatur isə +15 dərəcəyədək yüksəlir. 

 Yeraltı sərvət - İSTİSU. İstisu hidrogen-sulfidli müali-
cə ocağıdır. Yerli sakinlər buna “möcüzəli su” deyirlər. Isti 
su yerin altından təbii halda 69 dərəcə C temperaturla 
çıxır. Ona görə adı belə də qalıb: İstisu. 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 kükürd qoxusu gəlir. Suyu dərman kimi stəkanlara 
doldurur və dadını hiss etməmək üçün birnəfəsə içirlər. 
Bulaqların üstündə “böyrək suyu” və “mədə suyu” söz-
lərini 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 yaradılan müalicə-istirahət zonası 2007-ci ildə 
sanatoriya statusu qazanıb. Subtropik iqlimə malik 
olduğundan, Masallıya düşən yağıntının miqdarı regio-
nun 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 
otellər otel fəaliyyət göstərir. Istisuyun bütün gözəlliyini 
yaşamaq üçün oraya yaz, payız və qış aylarında getmək 
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məsləhətdir. Həmin vaxtlarda burada nisbətən sərin 
havada istisu vannasını qəbul etmək rahat olur. Əgər 
yayın qızmar istisində vannada 3 – 5 dəqiqədən artıq 
dayanmaq çətindirsə, sərin havada saatlarla hovuzda 
üzmək olur. İstisu vannasından sonra yüngüllük hiss 
edirsən. Bədəninizdə yara,, yaxud ağrı varsa, suyun 
yaratdığı möcüzənin şahidi olursunuz. Yay mövsümünün 
gəlməsi ilə meşədə mənzərə tamamilə dəyişir. Kurort 
mövsümünün qızışdığı iyul–avqust aylarında buraya 
müalicə olunanların axını baş verir. İstisu öz şəlalələri ilə 
də məşhurdur. Şəlalələr buranın gözəlliyini xeyli artırır.  

 

 
Masallı.Yerdən çıxan qaynar su 
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MUĞANIN TANINMIŞ VƏ 
GÖRKƏMLİ 

ŞƏXSİYYƏTLƏRİ 
(qısa siyahı) 
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Biləsuvar rayonu üzrə 

 
Mustafayev İslam İsrafil oğlu - Radiasiya üzrə 
AMEA-nın müxbir üzvü;  
Həsən Əlibəyli – tarix elmlər doktoru, professor, 
diplomat və hazırda AMEA-da Beynəlxalq Münasibətlər 
şöbəsinin müdiri;  
Ağayar Şükürov- fəlsəfə elmləri doktoru, professor; 
Əhmədağa Muğanlı – yazıçı; 
Əlibala Hacızadə - yazıçı 
 
 
Fikrət Cahangirov – filologiya elmləri doktoru professor; 
Mübariz ibrahimov – Azərbaycanin Milli Qəhrəmanı, 
böyük türk xalqinin igid oğlu; 
Azad Abışov – Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi 
üzvü, professor; 
Rizvan Abasov – Əməkdar Mühəndis;  
Məmmədhəsən Əliyev - tarix elmləri üzrə fəlsəfə 
doktoru.  
  

Salyan rayonu üzrə: 
 

Şeyxülislam Axund Məhəmmədəli Hüseynzadə - 
Qafqazın ilk şeyxülislamı (1823-1846); 
Şeyxülislam Axund Əhməd Hüseynzadə (Səlyani) - 
qafqazın üçüncü şeyxülislamı (1862-1884); 
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Əli bəy Hüseynzadə - böyük Azərbaycan ədibi, ədəbiyyat 
tənqidçisi, filosof, XX əsr Türk-Azərbaycan ictimai fikrinin 
ən gorkəmli nümayəndələrindən biri; 
Məhərrəm Dadaşov – Sovet Иttifaqı Qəhrəmanı (1941-1945); 
Qulu Əsgərov – Azərbaycan müğənnisi. Tanınmış xanən-
də və pedoqoq; 
Əliağa Kürçaylı – şair, tərcüməçi; 
Aşıq Pənah – aşıq, şair, bəstəkar; 
Xəlil Rza Ulutürk – şair, tərcüməçi, Azərbaycanın xalq 
şairi; 
Həsən Məmмədov – aktyor, Azərbaycanın xalq artisti; 
Arif Məlikov – bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti; 
 
Vaqif Axundov – Azərbaycan respublikası Xüsusi Dövlət 
Mühafizə Xidmətinin rəisi, general-polkovnik; 
Əliağa Hüseynov – Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisin deputatı, ehtiyatda olan general-leytenant;  
Hal-hazırda Salyan rayonu 1 mərkəzi şəhərdən, 2 böyük 
qəsəbədən, 2 massivdən və 50 kənddən ibarətdir.  

  
Cəlilabad rayonu üzrə: 

 
Hacı Bağır, Məşədi Xanış, Məşədi Məhəmməd, Məşədi 
Süleyman və s. – XX əsrin əvvəllərində rayonun 
ictimai-siyasi həyatında rol oynamış görkəmli simalar, 
tacir və el ağsaqqalları.  
Şeyx Qüdrət – tanınmış ruhani. İlk məscidin axundu. 
Kamal Abdullayev – tibb elmləri doktoru, professor, 
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respublikanin Baş uşaq uroloqu, Respublika Baş Uroloji 
xəstəxanasının baş həkimi.  
 
Sakit Yəhya oğlu Hüseynov – Fəlsəfə elmləri doktoru, 
Azərbaycan Milli EA-nın şöbə müdiridir. 
 
Bəşir Şükür oğlu Quliyev – alim, tarixçi, şair, Azərbaycan 
Pedoqoji Universitetinin tarix kafedrasının baş müəlli-
midir. 
 
Ağəddin Xanlar oğlu Məmmədov – . Kimya elmləri dok-
torudur.  200-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. 
Onun elmi əsərləri bir sıra xarici ölkələrdə çap edilmişdir. 
Almaniyada, BƏƏ ölkələrində elmi mühazirələr oxu-
muşdur. 
 
Vaqif Abbas oğlu Abbasov – Texnika elmləri doktoru, 
Azərbaycan Texniki Universitetinin professorudur. 
Ədalət Nəsrulla oğlu Abıyev – Texnika elmlər doktoru; 
Minəxanım Nuriyeva (Təkləli) – tarix elmlər doktoru, 
professor. 
Mustafa Nuriyev – general–mayor. Respublika Mülki- 
Müdafiə Qərargahının rəisi olmuşdur. 
Namiq Bağırov – general-mayor, MTX-nin əməkdaşı. 
Müqəddəs Soltanov – general-mayor, ədliyyə müşaviri. 
Rafiq Ağayev – general-mayor, Qarabağ döyüşçüsü. 
Cəlilabadın Milli Qəhrəmanıarı: 
Səfa Fətulla oğlu Axundov; 
Eldar İsfəndiyar oğlu Həsənov;  
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Vüqar Mirəzbər oğlu Mürsəlov;  
Arif Vəliş oğlu Qubadov; 
Faiq Əliqulu oğlu Cəfərov. 
İfaçılar: 
1.Sabir Mirzəyev – xanəndə, əməkdar artist;  
2. Ağadadaş Ağayev – müğənni, xalq artisti;  
3.Teymur Mustafayev – müğənni, xalq artisti;  
4.Yusif Mustafayev – müğənni, xalq artisti; 
4.Sabir Əliyev - müğənni, xalq artisti  
5. Nurəddin Mehdixanlı – aktyor, xalq artisti;  
6. Şahlar Quliyev – solist-vokalçı, xalq artisti. 
 

Saatlı rayonu üzrə: 
  

Səməndərov Firudun - hüquq elmləri doktoru. 24 
monoqrafiya və 50-dən çox elmi əsərin müəllifi. Bakı 
Dövlət Universitetində cinayət hüququ kafedrasının 
müdiri.  
Cahangirov Əli Dadaş oğlu-Moskva şəhərində Mərkəzi 
Elmi-Tədqiqat İnstitunun ilk Azərbaycanlı direktor 
müavin  
Babayeva Xanım Xanhüseyn qızı –ilk SSRİ Dövlət 
mükafatı Laureatı  
Qasımov Kərim - alim, bir neçə elmi əsərin müəllifi. 
Abbasov Rahib - alim, Neft Akademiyası ali riyaziyyat 
kafedrasında müəllim. 
Cavadova Səidə - alim. Bakı Dövlət Universitetində 
müəllimə. 
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Qocayev Cahangir - Azərbaycan Respublikası Tikinti və 
Arxitektura Komitəsinin sədrinin müavini. 
Sarıyev Məmmədhüseyn - general-mayor. Azərbaycan 
Respublikası Müdafiə Nazirinin müşaviri. 
Şükürov Təyyar - texnika elmləri doktoru, sahibkar 
 
Əhmədov Ələhməd - Lenin ordeni, Şərəf Nişanı, Əmək 
bayrağı ordeni və bir çox medallarla təltif olunub. 
Cəlilov Məhəmməd - Lenin, Qırmızı əmək bayrağı, Şərəf 
Nişanı ordeni ilə təltif olunub. 
Qədirov Lələkişi - Lenin, Qırmızı əmək bayrağı, Şərəf 
Nişanı ordeni ilə təltif olunub. 
 

Masallı rayonu üzrə: 
  

Qubad Nəsirov — Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
Məmməd Hüseynov — Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
Hacağa Bayramov — Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
Zəbi Quliyev — dövlət xadimi 
Ədalət Abdinov — Azərbaycan Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin katibi, Stalin mükafatı laureatı 
Əli Bəylərbəyov — General-mayor, I dünya müharibəsi 
iştirakçısı, Azərbaycan SSRİ Baş Milis İdarəsinin rəisi, 
Daxili İşlər Komissarı - Masallı rayon Xıl kənd tam orta 
məktəbi adını daşıyır.Azərbaycan Milli Ensiklopediyasına 
dusub; 
Şahkərim Bəylərbəyov-General-mayor ; 
Əli Bəylərbəyov oğlu — SSRİ Səhiyyə nazirinin müavini; 
Fətulla bəy Bayraməlibəyov — artileriya general-mayoru; 
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Teymur bəy Bayraməlibəyov — etnoqraf; 
Mir Kazım Aslanlı — şair, həkim, bəstəkar, alim, 
tərcüməçi; 
Bağır Bağırov — geologiya-minerologiya elmləri doktoru, 
professor, Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının 
müxbir üzvü; 
Gülhüseyn Hüseynoğlu — Azərbaycanın xalq yazıçısı; 
İlham Əsgərov — Azərbaycanın xalq artisti; 
Elşən Rüstəmov — Azərbaycanın əməkdar artisti; 
Baloğlan Əşrəfov — Azərbaycanın əməkdar artisti; 
Vaqif Yusifli — filologiya elmləri doktoru; 
Cavanşir Yusifli — filologiya elmləri doktoru; 
Rahid Ulusel — professor; 
Musa Quluzadə — professor; 
Zeydulla Ağayev — professor; 
Fərahim Sadıqov — professor; 
Ədalət Fərəcov — professor; 
Əlişirin Şükürlü — Fizika–riyaziyyat elmləri doktoru; 
Elşad Əhədov — Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı; 
Elşad Hüseynov — Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı; 
Səfa Axundov — Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı; 
Səfəralı Məmmədov — Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı; 
Əsgər Zahidov – professor, tarix elmləri doktoru; 
Nurəddin Ədiloğlu -yazıçı, journalist. 
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Azərbaycanda işlənmiş orta əsr məsafə vahidləri 
(Ərəb mənbələrinə əsasən) 

 
1. İbn Хordadbeh ( IХ – Х əsr)  –  fərsəx, sikkə 
                     1 fərsəx – təxm. 6 - 8 km. 

                 1 sikkə – təxm. 15 - 20 km. 
2.Qudamaəl–Yəqubi(Хəsr)–fərsəx,sikkə,mərhələ, gün. 
                     1 mərhələ - təxm. 12,5 mil, 
                      yəni təxminən 25 km. 
                     1gün - təxm. 50 km. 
3.Əl – Məsudi ( Х əsr ) - fərsəx, gün, mil. 
                     1 mil – 2 km. 
4. Əbu Duləf (Х-Х1əsr)  -  fərsəx, dirsək. 
                     1 dirsək (tikinti dirsəyi) – 
                      təxm. 0,75 metr. 
                     1 şəhər dirsəyi – təxm. 0,58 м. 
5. İbn Haqvəl (X əsr)– fərsəx, mərhələ, gün, 
                    Qarış (şibr), bərid. 
                    1 qarış – təxm. 23-24 sm. 
                    1 bərid – 4 fərsəx – təxm.  
                     24-32km.  
6. Orta əsr – 1 ağac – təqribən 1,5 - 1,7 км. 
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Orta əsr və yeni dövrdə Azərbaycanda - 
Muğanda işlənmiş çəki vahidləri 

 
  
 

 1 çətvər = 100 qram. 

 1 girvənkə = 400 qram. 

 1 çərək = 3 kq. 

 1 köyüz = 12 kq. 

 1 pud = 16 kq. 

 1 giri = 120 kq. 

 1 xalvar = 25 pud = 400 kq (farsca“eşşək yükü” 

-XIXəsr).  

  

Cəlilabad.Uzuntəpə.  
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II FƏSİL 
 

MUĞAN MƏDƏNİYYƏTİNİN İZİ İLƏ... 
 

CƏLİLABADIN QƏDİM TARIXİ İRSİNDƏN 
 

Azərbaycan xalqının zəngin maddi-mədəni irsinin üzə 
çixarılması, dərindən və hərtərəfli öyrənilməsi üçün son 
vaxtlar aparılan tədqiqatlar və araşdırmalar bizim 
bölgəmizdə də (Cəlilabad) intensivləşmiş, istər Arxeolo-
giya və etnoqrafiya institunun əməkdaşları, istərsə də 
yerli tədqiqatçı və araşdırmaçılar bu sahədə öz zəhmət və 
bacarıqlarını əsirgəmədən ortaya qoymuşlar. Bölgəmizin 
tarixi-arxeoloji abidələri neolit-eneolit dövründən başlaya-
raq, son orta əsrlərə qədər mövcud olan yaşayış yerindən, 
qəbristanlıqlardan, kurqanlardan ibarətdir. 

 Cəlilabad rayonunun həm aranı (Muğan), həm də 
dağlıq və dağətəyi əraziləri arxeoloji abidələrlə zəngindir. 
100-ə yaxın abidələr mütəxxəsis və həvəskar tədqiqatçılar 
tərəfindən izlənilmiş və üzə çıxarılmışdır. Onların bəziləri 
öyrənilsə də, digərləri hələ də xalqımız üçün “müəmmalı” 
olaraq qalır. 

 Hal-hazırda ərazidə aparılan arxeoloji qazıntı və 
tədqiqatlar sübut edir ki, Cəlilabad torpağı 7-8 min öncə 
yaşamış qədim qəbilələr yurdudur. Fakt olaraq, Uzuntəpə 
(arxeoloqlar B. M. Qukasov, İ.Cəfərzadə), Mişarçay (arx. 
F.Mahmudov), Əliköməktəpə (arx. F.Mahmudov, İ.Nəri-
manov), Alxantəpə (arxeoloq T.Axundov), Polutəpə (arx. 
T.Axundov) abidələrində geniş qazıntı işləri aparılmış, an-
tik dövür (neolit, eneolit, tunc və erkən dəmir) maddi--
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mədəniyyət abidələrimiz üzə çıxmışdır. Onların bəziləri 
ilə tanış olaq: 

Uzuntəpə abidələri. Kəndin ərazi tarixi alimlərin 
hesablamalarına görə e.ə. VII-VI minilliyə gedib çıxır. Əra-
zidə tapılan əmək alətləri və məişət əşyaları burada oturaq 
həyat sürmüş, əkinçilik və maldarlıqla məşğul olmuş insan-
ların yaşamasından xəbər verir. ( Kənd ərazisindən tapılan 
“Mərmər qab” AMEA –nın əməkdaşı, arxeoloq dr. T.Axun-
dov və moskvalı alim-arxeoloq S.N.Koronevski tərəfindən 
müəyyənləşdirilərək VII minilliyə aid edilmişdir ).  

Uzuntəpə yaşayış ərazisinin mərkəzi təpələrinin (kur-
qan) birində mərhum arxeoloq alim İ.Cəfərzadənin rəh-
bərliyi altında 1841-ci ildə qazıntı işi aparılmışdır. Alim bu 
ərazinin Eneolit, Tunc və Erkən dəmir dövrünə aid et-
mişdir. Təpədən arxeoloji qazıntı zamanı bir çox məişət 
əşyaları ilə yanaşı tunc qılınclar, xəncərlər, döyüş yabaları, 
nizə başlıqları və s. əşyalar da çıxmışdır. Bu dövürlə bağlı 

məlumat və faktlar (fotolar) 
III cildlik Azərbaycan tarixi-
nin I cildində - 1961-ci il bu-
raxılışında öz əksini tapmış-
dır. (I cild, səh.: 29-30). 

İ.Cəfərzadə tərəfindən 
ortalığa çıxarılmış nümunələr 
hal-hazırda Respublika Tarix 
Muzeyində saxlanılır. 

Son dövrlər Muğan mə-
dəniyyəti ilə bağlı araşdırma, 
xəritələşdirmə və tədqiqat 
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èøëÿðè ýåíèøëÿíäèðèëìèø, áèð íå÷ÿ îáéåêòëÿðäÿ ãàçûíòû èøëÿðèíÿ 
áàøëàíìûøäûð. «Ìóüàí àðõåîëîæè åêñïåäèñèéàñû» 2004-úö èëäÿí 
áàøëàéàðàã, «Ìóüàí íåîëèò- åíåîëèò 
äþâðöíäÿ» àäëû àðõåîëîæè ëàéèùÿ ïðîãðàìû 
ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàíûí úÿíóá áþëýÿñèíäÿ 
òÿäãèãàò âÿ àðõåîëîæè èø àïàðûð. Úÿëèëàáàä 
ðàéîíóíóí Ö÷òÿïÿ êÿíäèíäÿ Ò.Àõóíäî-
âóí ðÿùáÿðëèéè àëòûíäà àïàðûëàí àðõåîëîæè 
ãàçûíòû ñîí ÿñàñ ñòàñèîíàð ãàçûíòûëàðäàí 
ùåñàá îëóíóð. Ïîëóòÿïÿ âÿ Àëõàíòÿïÿ éà-
øàéûø äöøÿðýÿëÿðè áó àëèìèí ñÿéè íÿòèúÿ-
ñèíäÿ öçÿ ÷ûõàðûëìûø âÿ úàíëû ìóçåéÿ 
÷åâðèëìèøäèð. Àëèìèí áþëýÿäÿ èøëÿìÿñèí-
äÿí èñòèôàäÿ åäÿðÿê, îíóíëà Óçóíòÿïÿ 
ÿðàçèñèíäÿ éîõëàìà ðåéäè àïàðäûã. «Úÿíýè 
òÿïÿ» âÿ «Ãîøà-òÿïÿ» òàðèõè ÿðàçèëÿðè 
àðxåîëîã àëèìè äàùà ÷îõ ìàðàãëàíäûðäû. 
Õöñóñè úèùàçëà Úÿíýè òÿïÿíèí òÿáÿãÿëÿðè ìöÿééÿíëÿøäèðèëäè âÿ 
áó ÿðàçèíèí ÷îõòÿáÿãÿëè îëìàñû ãåéä îëóíäó. Èìêàí îëàí êèìè 
áóðàäa ãàçûíòû èøèíèí âàúèáëèéèíè ãåéä åòäè. 

Îíäàí áèð íå÷ÿ èë ãàáàã Arxeologiya âÿ Åòíîãðàôèéà èíñ-
òèòóòóíóí professoru arxeoloq T.Axundov Úÿíýèòÿïÿ ùàããûíäà 
þç ôèêèðëÿðèíè áåëÿ ñþéëÿìèøäè: “Úÿíýèòÿïÿ Àçÿðáàéúàí òàðèõè 
ö÷öí ÷îõ ãèéìÿòëè áèð àáèäÿäèð. Görünür bura həm antik, həm 
erkən, həm də orta əsrin sonlarının məskəni olub. Bura çox 
ciddi araşdırılmalı və burada qazıntı işi aparılmalıdır”.Äîüðóäàí 
äà, áåëÿ áèð ÿðàçèéÿ áèýàíÿ ãàëìàã îëìàç.  

Àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí ìàääè- ìÿäÿíèééÿò íöìóíÿëÿðè êÿíäèí 
ÿðàçèñèíäÿ òàïûëìàãëà áó ýöí Úÿëèëàáàäûí Òàðèõ ìóçåéèíäÿ âÿ 
èøëÿäèéèì ìÿêòÿáèí òàðèõ êàáèíåòèíäÿ òÿäãèã îëóíìàã ö÷öí þç 
ñàùèáèíè ýþçëÿéèð. 

 

I. Cəngi təpə ─ Óçóíòÿïÿ êÿí-

äèíèí øèìàë-øÿðã òÿðÿôèíäÿ, êÿíääÿí 
4-5 êì, Úÿëèëàáàäûí ìÿðêÿçèíäÿí èñÿ 
9 êì àðàëûäà éåðëÿøèð. Òÿïÿíèí ùöí-
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äðëöéö 5-6 ìåòðäèð. Ñöíè òÿïÿëÿðäÿí ùåñàá îëóíóð. Äàèðÿâèäèð. 
Ñàíêè, ïÿðýàðëà úûçûëìûøäûð. ßòðàôûíäà éàñòû òÿïÿëÿð âàð. Îðàäàí 
òàïûëûàí òàðèõè íöìóíÿëÿð áóðàäà èíñàíëàðûí óçóíìöääÿòëi éàøà-
äûüûíäàí õÿáÿð âåðèð. Òÿïÿ 2 ùåêòàðà éàõûíäûð. ×îõ òÿÿññöô êè, 
ãîðóíìàã ÿâÿçèíÿ òÿñÿððöôàò èøëÿðè èëÿ áàüëû ÿêèëèð âÿ äàüûäûëûð.  

Îðàäàí òàïûëàí íöìóíÿëÿð àøàüûäàêûëàðäûð; 
Òÿñÿððöôàò ÿùÿìèééÿòëè êöï 

ãàá. Əsədov Gülbala Əlibala oğ-

lunun həyətində saxlanılır. 
Щцндцрлцйц – 1м45sm 
Ени – 82 см.   
Дашдан дцзялдилмиш щявянэ 

вя həvəngdəstə. 
Гайыгвари дянязян даш (6-ъы 

синфин тарих китабында бу 
нцмуня неолит дюврцня аид 
едилир.) 
Мцхтялиф юлчцдя чяки дашлары (даиряви, гырмызымтыл рянэляри вар). 

“Гара çıraqlar” – saxsıdan hazırlanmışdır. 
“Mərmər qab” – qaraya çalan qarışıq rəngi var. 
Formaca dairəvidir 
Hündürlüyü -14 sm 
Diametri -12 sm 
Bardaq – saxsı  
Hündürlüyü -12 sm 
Diametri -7 sm 

Üzəngi – mis; altı dairəvi və 
dairənin içi boş Zoomorf – 
xırda ölçülü şir bədənli, daş-
dan yonulmuş heykəlcik.  

33 x 33 x 10 sm ölçüdə kvadrat şəkilli qırmızı kər-
piclər.  
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Bunlardan əlavə müxtəlif formalı “ Əl dəyirmanları”, 
sınıq saxsı qab nümunələri, şamdanlar və s. 

II. Qoşa-тяпя─ kəndin şimal hissə-
sində yerləşir. Kəndlə 1,5 km ara mə-
safəsi var. Bir-birindən 150m məsafədə 
yerləşir.  

Amma çox təəssüf ki, kurqan he-
sab etdiyimiz bu təpənin biri 2011-ci il 
avqust – sentyabr aylarında dağıdıldı. 
Oradan çıxan nümuzmatik nümunələr 
təsadüf nəticəsində Arxeologiya və Et-
noqrafiya İnstitutuna aparılmış, tədqiq olunmaq üçün 
institutun əməkdaşlarına təqdim olunmuşdur.  

Dağıdılmış təpədən axtarış apararkən bizim tərəfimiz-
dən aşağıdakı nümunələr aşkar olundu: 

1. Qara-çıraq – saxsı.  
2. Saxsı qazanın bir parçası. 
rəngi: çöl tərəfdən boz-qara,içəri-

dən palıd rəngi. 
3.Cürbəcür boyalı qabların sınıq-

ları.  
4. Dolça – saxsı  
Hündürlüyü -13 sm 
Diametri -16 sm 
5. Bütöv yumru daş – içərisi oyuq  
Hündürlüyü -8,5 sm 
Diametri -11,5 sm 
Ehtimalla toppuz rolu oynayıb. 



Tarix və zaman Muğan tarixinə dair elmi araşdırma 

 117

Oradan metal pullar çıxsa da, biz onlardan hələlik 
əldə edə bilməmişik.Kəsik sikkələr Atabəylər dövrünə aid 
edilir. 

 Dağıdılmış təpənin içərisində ocaq izləri, boz rəngə 
çalan küllü torpaqlar özünü göstərir.  

III. Mişar çayın kənd ərazisindən keçən hissəsindən 
tapılan maddi – mədəniyyət nümunələri: 

Kəndin cənub-şərq hissəsindən 
axan çayın içərisindən tapılmış 
vaza şəkilli şirli (rəngli) qab. 

Hündürlüyü -5,5 sm 
Sınığının diametri -21 sm 
Çayın içəri divarlarında təndir 

yerləri. Çoxlu küllü torpaqlar.  
Kuzə - saxsı qab; çayın içəri 

divarlarıdan məktəb uşaqları tərəfindən çıxarılıb. 
Hündürlüyü -27,5 sm 
Diametri -20 sm. 
Çəki daşları – müxtəlif 

ölçüdə  
Daş çəkic – çay daşının 

ustalıqla deşilməsi və çəkic 
formasına salınması xüsusi 
mədəniyyətdən xəbər verir.  

IV. Uzuntəpə kəndinin 
qərb tərəfində yerləşən çoxtəbəqəli yaşayış yeri. 

Buradan təsərrüfat işləri zamanı aşkar edilmiş saxsı 
qablar, bəzək əşyaları oturaq yaşayış yrinin olmasından 
xəbər verir. Buradan tapılmış saxsı küp ( rəngi- açıq 
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qəhvəyi, hündürlüyü -32 sm, diametri -33 sm) 1994 – ci ildə 
kəndə qaz kəməri çəkilərkən 1 m dərinlikdən kənd sakini 
İsgəndərov Aydın İsgəndər oğlu tərəfindən tapılıb. Küp 
mənə verilmiş və hal – hazırda tarix kabinetində saxlanılır.  

V.Uzuntəpənin cənub-qərb tərəfində aşkar olunan 
küp qəbir kəndin şimal-şərq hissəsində aşkar olunan küp 
qəbirlərlə eynilik təşkil edir. 

VI. XX əsrin 40 –cı illərində kəndin mərkəzində 
İ.Cəfərzadə tərəfindən tədqiqat işi aparılmış və tarixi 
kurqan aşkar olunmuşdur.  

Kurqan – 1. Uzuntəpədən rayon mərkəzinə gedən 
yolun sol tərəfində yerləşir. Kurqanın bir hissəsi təsərrüfat 
əhəmiyyətli işlərlə bağlı dağıdılmış, bir hissəsi isə 
hərbiçilər tərəfindən məhv edilmişdir. Salamat qalmış 
hissəsinin hündürlüyü 4 m-dir.Şahmarov Elmanın evinin 
yaxınlığı.(tunc və dəmir dövrü)  

Kəndin mərkəzində 2-ci kurqan . 
Qardaşxanov Nizaminin evinin yanı. Alimlərin 

dediyinə görə kurqan tunc dövrünə aiddir. 
Kəndin qədim qəbirstanlığı yerləşən 3-cü Kurqan. 
Kurqan xeyli dağıntıya məruz qalmışdır. Salamat 

qalan hissəsinin hündürlüyü -3 m, diametri -50 m-dir.-
(tunc dövrü) 

Bu gün bir çox tarixi təpəyə, kurqana, yaşayış məs-
kənlərinə və maddi-mədəniyyət abidələrinə malik olan 
Uzuntəpə düşərgəsi nəzərə çarpacaq dərəcədə öyrənilərsə, 
XXI əsr Azərbaycan tarixinə böyük töhfə vermiş olarıq.  

 
08 avqust 2012-ci il 
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Əliköməktəpə abidəsi 

 
Cəlilabad ərazisində yerləşən Əliköməktəpədə arxeo-

loq alim Fərman Mahmudovun rəhbərliyi altında aparıl-
mış qazıntı işləri eneolit 
yaşayış evlərini üzə çı-
xarmaqla, onların məişət 
həyat tərzini, dəfn adət-
lərini, dini dünyagörüş-
lərini öyrənməyə imkan 
verdi. Bu təpə Üçtəpə 
kəndinin şimal-şərqin-
də, ərazidən keçən İncə-
çayın sağ sahilində yerləşir. Tarixi təpə oval formalı ol-
maqla sahəsi təxmini 1,2 ha, hündürlüyü isə 4 metrdən 
çoxdur. 1966-cı ildə Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi 
arxeoloji və etnoqrafiya “laboratoriyası” tərəfindən öy-
rənilmək üçün qeydə alınmışdır. 

1971-ci ildə təpənin şimal hissəsində eni 10 m olmaqla 
qazıntı sahəsi salınmışdı. Sonralar həmin sahə şərqə və 
cənuba doğru 600 kvadrat metrə qədər genişləndirilmiş, 
qazıntı işləri 3,5 m dərinliyədək davam etdirilmişdir. 
1980-ci ildə tədqiqat işləri dayansa da, 90-cı illərdə 
F.Mahmudovun rəhbərliyi altında abidənin tədqiqi davam 
etdirilmişdir. 

F.Mahmudovun tədqiqatından sətirlər: 
Əlikömək təpəsindəki eneolit təbəqəsi üst inşaat qatla-

rının bəzi qalıqları, həm də orta tunc dövrünə aid üç qəbir 
vasitəsilə kəsilmişdir. Xüsusilə, zəngin avadanlıqlı iki 
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qəbir təpənin üstündən 2,6-3 metr dərinliyinədək davam 
etmişdir. Qərb tərəfində eneolit dövrünün tikinti qalıqları 
aşkar edilmişdir.  

F.Mahmudovun tədqiqatına görə I-V inşaat qatlarında 
çiy kərpiclə hörülmüş dördkünç və dairəvi formalı yaşayış 
və təsərrüfat binaları, taxıl ehtiyatı saxlanılan küplər, 
dulus kürələr, evlərin döşəməsi altında və divarların 
dibində açılan torpaq qəbirlər, saxsı qablar, zəngin təsər-
rüfat və məişət əşyaları aşkar edilmişdir.  

Qazıntı zamanı əldə olunmuş çaxmaqdaşı və obisidian 
alətlər, sümük məmulatlar, sadə və boyalı saxsı qablar, 
bəzək əşyaları vahid oturaq əkinçilik və maldarlıq mədə-
niyyətindən xəbər verir. 

Aparılan araşdırmalar Əliköməktəpəsindən tapılmış 
alətlər içərisində öküzün kürək sümüyündən hazırlanmış 
biçin aləti xüsusi maraq doğurur. 

Ərazidə eneolit dövrü keramikasının 2-ci böyük qrupunu 
400-dən artıq naxışlarla bəzənmiş boyalı qablar təşkil edir.  

Əliköməktəpəsi yaşayış yerinin erkən metal dövrünə aid 
olması buradan tapılan müxtəlif metal məmulatlarla da 
sübut olunub: bəzək əşyası olan bilərzik, muncuqlar, dörd 
fiqurlu biz və s. nümunələr bunu bir daha sübut edir. 

Bütün bu deyilənlərdən aydın olur ki, eneolit döv-
ündə Muğan ərazisində, o cümlədən Əliköməktəpəsi 
yaşayış yerində vahid əkinçilik və maldarlıq mədəniyyəti 
olmuş və bu mədəniyyət zəminində vahid adət-ənənə, 
ideologiya da formalaşmışdır. Həmin dövrün ideo-
logiyası, birinci növbədə özünü dəfn adətinə münasibətdə 
və dini dünyagörüşlərdə özünü göstərir. 
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O dövrü əks etdirən Əliköməktəpə və Cəfərxanlı yaşa-
yış məskənlərində qəbir abidələrinin açılması ölülərin 
harada və necə dəfn edildiyi, hansı dini dünyagörüşə ma-
lik olması maddi sübutlarla əks olunur. 

Tədqiqat sübüt edir ki, dəfn zamanı qəbirlər evlərin 
arasında, döşəmənin altında, yaxud da həyətdə yerləş-
dirilmişdir. 

Otağin divarları gillə suvanmış, üstündən isə ağ gillə 
şirələnmişdir.Hamar divarda həndəsi xarakterli naxışlar 
çəkilmişdir. Bu bina çox güman ki, ovsun (magig) 
mərasimlərinin keçirilməsi üçün istifadə edilmişdir. 
Buradan çıxan skeletlər tək və bükülü vəziyyətdə 
basdırılmışdır. Burada ən maraqlı cəhətlərdən biri ölülər 
basdırılarkən onların üzərinə oxraya bənzər rəngin 
səpilməsidir.Təxminən 5-6 min il əvvəllərə aid eneolit 
təbəqələrində ölülərin boyanmış vəziyyətdə dəfni qədim 
dəfn adətinin və ayin icrasının nümunəsidir. 

Qədim təsəvvürlərə görə qirmızı boya qan və günəş 
rəmzidir.Bu ayinin icrası da, çox güman ki, ölünü cana 
gətirək, işıqlı dünyaya qaytarmaq arzusundan doğuşdur. 

Müqayisə üçün deyək ki,dini dünyagörüşlə bağlı bu 
gün də islam adətinə uyğun ölü yuyularkən onun 
bədəninə iki maddə - sidr və kafur səpilir və kəfəndə üzü 
qibləyə (Kəbəyə) basdırılır. 

Əliköməktəpə qədim yaşayış dövrünün sakinləri 
müxtəlif peşə məşğuliyyətləri ilə yanaşı, atçılıqdan da 
istifadə etmişlər.Qaramal və davarlarla yanaşı atın 
əhliləşdirilməsi və ondan istifadə bu yaşayış yerində e.ə.V 
minilliyin axırlarına təsadüf edilir. Arxeoloji qazıntı 
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zamanı yerin dərinliklərindən tapılan əhliləşdirilmiş at 
sümükləri MDB ölkələri içərisində ən qədim tarixi hadisə 
hesab edilir. 

Görünür bu atlar çılpaq minilmiş və onların idarə 
olunası üçün yalnız, buruntaq və çatıdan istifadə olun-
uşdur. Elmi ədəbiyyatda mövcud o lan məlumata görə, 
qantarğanın yaşı 5000, mahmızın yaşı 2000, üzənginin və 
nalın yaşı isə 1500 ildən çox deyildir. Avropada nal IX 
əsrdən istifadə olunmağa başlanmış, XII əsrdən isə hər 
yerdə geniş yayılmışdır.Onu da qeyd etmək yerinə düşər 
ki, Əliköməktəpə yaşayış məskənində tapılmış əhliləş-
irilmiş at sümükləri arxeoloqlarımızın əvvəlki fikirləini 
dəyişərək, atçılığın tarixini 2000 il qədimləşirməyə imkan 
vermişdir. 

E.ə V-IV minilliklərdə (eneolit dövrü) ilk dəfə saxsı 
qabı bişirmək üçün ikiüzlü oval formalı kürələr icad 
olunmuşdur. Belə kürələrdən bir neçəsi Əliköməktəpədə 
aşkar edilmişdir. Qazıntı zamanı ikimərtəbəli (altı odluq 
üçün, üstü qabı yığıb bişirmək üçün) oval kürələr aşkar 
olunmuşdur. Kürə ətrafından tapılmış bir çox saxsı qablar 
burada dulusçuluğun mənbəyini sübut edir. 

Dulusçuluq e.ə. III minillikdə - Tunc dövrünün əvəllə-
ində özünün inkişaf mərhələsinə yüksəlir. Hətta güman 
edilir ki, bu dövrün sonlarında dulus çarxından da istifadə 
olunmuşdur. Bu ərəfədə qulplu saxsı qablar, ilk nehrələr 
kəşf olunur. F.Mahmudovun fikrinə görə, bunların ən 
qədim nümunəsi Əliköməktəpədən tapılmışdır. Eyni za-
anda qazılmış ərazidən üzəri cızma və çərtmə bəzəkli qab-
ar da üzə çıxmışdır. 
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 Bu qablar çox güman ki, heyvan sağaq üçün istifadə 
olunmuşdur. Tapılmış saxsı qab nümunəərinə baxanda 
hiss edirsən ki, bəzi qablar yaxşı həll olunmuş və 
mükəmməl yoğrulmuş gildən hazırlanıb. Kəşf olunuş 
qabların, xüsusi ilə onların hazırlanma xüsusiyətlərində, 
divarların qalın və nazikliyində də fərqlər nəzərə çarpır. 

 

 
 
 
 

Əliköməktəpə abidəsindən tapılmış 

əhliləşdirilmış atın sümükləri, öküz başı, çəkmə 

formalı gil qab və və rəngli qabların sınıqları. 
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    Bəzi qabların səthi (nazik qablar) metal parlaqlığı ilə 
seçilir. Hətta bəzi saxsı qablara nisbətən bu qablar kobud 
yox, incə səs çıxarır. Artıq insanlar formalaşdıqca, qablar 
da formalaşıb milli maddi-mədəniyyət nümuələrinə 
çevrildi. 
   Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən sayılan, 
Muğan mədəniyyəti abidələrinə daxil olan Əliköməktəpə 
yaşayış məskənində aparılmış arxeoloji qazıntı onun tam 
“sirlərini” aça bilməmişdir. Mərhum arxeoloq F.Mah-
mudovdan sonra orada elə bir kompleks tədqiqat işi 
aparılmamışdır. Amma son vaxtlar, bu qədim yaşayış 
sahəsinin ətrafında kəşfiyyat işləri Elmlər Akademiyasının 
Tarix və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən 
davam etdirilir.  

 Alxantəpə abidəsi. 2006-cı ildən başlayaraq Mu-
ğan neolit-eneolit ekspedisiyası Cəlilabad rayonunun 
Üçtəpə kəndindən 4 km şimalda yerləşən Alxantəpə qə-
dim yaşayış yerində 
arxeoloq T.Axundovun 
rəhbərliyi altında ar-
xeoloji qazıntı işləri 
aparılmış, 2012-ci ildə 
isə sona çatmışdır. 
Ərazisi 4 ha-dan artıq 
olan bu abidənin mə-
dəni təbəqəsi 2.9 m, qa-
zılmış sahəsı 200 
kv.m-dir.  
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 Qazıntı zamanı abidədə memarlıq qalıqları, metal-
lurgiya kürəsi, metallurgiya istehsal alətləri və qalıqları, 
metal əşyalar, dulus kürələri və alətləri, çoxlu sayda saxsı 
fraqmentləri aşkar edilmışdir.Bunlarla yanaşı, əkinçiliyin 
bütün mərhələləri və onun məhsullarının emalı ilə bağlı 
daş(çaxmaq, çay daşı, dəvəgözü) alətləri, həmçinin buğda 
və arpa toxumları, zoomorf fiqurlar, saxsı möhür və gil 
fitlər tapılmışdır. 

 Dr. T.Axundova görə, tapıntılar digər elmlərin gös-
təriciləri ilə vəhdətdə Alxantəpə yaşayış yerini b.e.ə IV 
minilliyin II yarısına aid etməyə imkan verir.  

 Təəssüflər olsun ki, Alxantəpə abidəsi is başa 
çatdırıldıqdan sonra, torpaq yiyəsinin tələbi ilə üstü 
örtülərək, əkin üçün yararlı vəziyyətinə qaytarıldı. Əj-
dadlarımızın bizə miras qoyduqları “Muğan mədəniy-
yəti”nin bir hissəsi beləcə, yenidən torpağın dərin qat-
larına qovuşdu.  
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Polutəpə abidəsi. 
 

Bu abidənin yerləşdiyi əra-
zi də Üçtəpə kəndində yerləşir. 
Kəndin şərq hissəsində yer-
ləşən bu abidənin sahəsi 6 ha--
dan çoxdur. Ümumi mədəni tə-
bəqə 5 metrdir.  

Qazıntı zamanı burada 2 tə-
bəqə (dövr) aşkar olundu. Üst 
təbəqə b.e. IX-XI əsrlərə, alt tə-
bəqə isə son neolit dövrünə aid 
edildi.  

   2014-cü ildə arxeoloq 
T.Axundov tərəfindən Polutəpədə aparılan arxeoloji qazıntı 
zamanı aşkar olunan tapıntılar: Dulus kürələri, kərpicdən 
və möhrədən tikililər, insan qəbirləri, o cümlədən evlərin 
arasında basdırılmış iki uşaq qəbri, müxtəlif bəzək və 
məişət nümunələri, sümük və daşdan düzəldilmiş istehsal 
alətləri, primitiv bişirilmiş və miladdan öncəyə gedib 
çıxan saxsı küpün içərisində bitki qalıqları.  

 Polutəpədə bunlardan əlavə, küpün içərisində oyna-
maq üçün aşıqlar və sapand daşları da aşkar olundu.  

 2016-cı il avqustun əvvəllərində Polutəpədə qazıntı 
işləri T.Axundov tərəfindən davam etdirilərək, 5-ci 
metrədə sona çatdırıldı. Bir həftə ərzində ərazidən heyvan 
sümüklərindən kəsilmiş, deşilmiş və cilalanmış əmək, 
məişət və ov alətləri, boyaqsız qablar, çaxmaqdaşları, 9-10 
sm hündürlüyündə qadın fiquru, çoxluca ocaqlar və digər 
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nümunələr tapıldı. Am-
ma, sonda aşkar olunan 
ibadət evi - məbədi( 
mütəxəssisin fikrinə gö-
rə) alimlə yanaşı, biz-
lərdə də çox maraq 
oyatdı. (Qeyd edim ki, 
bir neçə tarixçi və mə-
dəniyyət işçisi mütə-
madi olaraq qazıntı yerində olurduq). Çünki Axundovun 
dediyinə görə, bu abidə Cənubi Qafqazda aşkar olunan ən 
qədim ibadət evidir.  

 İş yekunlaşdırıldıqdan sonra, ərazidən tapılan eks-
ponatlar öyrənilmək üşün AMEA-nın elmi labora-
toriyasına aparıldı.  

 

 

Mişarçay və Həməşərə abidəsi. 
 

Bu abidələr Cəlilabad şəhərinin cənubunda yerləşsə 
də, artıq hal-hazırda şəhər mərkəzinə birləşməkdədir. 
1965-ci ildə F.Mahmudovun başçılığı altında Cənub-Şərqi 

Azərbaycanın mü-
hüm arxeoloji ərazilə-
rindən biri olan Mu-
ğanda təşkil edilən 
elmi ekspedisiya bu 
ərazilərdə eneolit və 
tunc dövürlərinə aid 
bir çox yaşayış ob-
yekti aşkar etmişdir.  
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Bu regiondan aşkar edilən 24 yaşayış məskənindən 8-i 
ilk və orta tunc dövrünə aiddir. Bunların da başinda 
“Mişarçay mədəniyyəti” durur. 

 Mişarşay yaşayış məntəqəsindən aşkar edilən saxsı 
qabların araşdırılması göstərdi ki, onlar orta tunc döv-
rünün tipik nümunələridir. Alimlər tərəfindən (F.Mah-
mudov,İ.Nərimanov) bu materialların bir daha tədqiqi 
sübut etdi ki, bu ya-
şayış məskəni ilkin 
tunc dövrünün orta 
tunc dövrünə keçdiyi 
bir vaxta - e.ə. III mi-
nilliklə II minilliyin 
hüduduna aiddir. 

 Möhtəşəm Həmə-
şərə abidəsi Mişarçay 
sakinlərinin bu günə qədər öz varlığını saxlamış yeganə 
yerüstü abidəsidir. Həməşərənin keçmişini əks etdirən 
Mişarçay abidələrində yaşayış üçün primitiv tikilmiş 
mədəni divar qalıqları aşkar edilmişdir. Divarlar möhrə və 
çiy kərpiclərdən hörülmüıdür.  

 Görkəmli coğrafiyaşünas alim Həmdullah Qəzvini 
vaxtilə Həməşara şəhərində olmuş və bu yaşayış yeri 
haqqında maraqlı məlumatlar vermışdir: “... Şəhər dəniz 
kənarında yerləşir. Dənizə qədər olan məsafə 2 fərsəxdir 
(1 fərsəx 6-7 km-dir - Ə.M.). Ərazi 5-ci iqlimə daxildir. 
Həməşara şəhəri Biləsuvarla talış mahalının arasında 
yerləşməkdədir”.  
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 Səid Əli Kazımbəyoğlu “Cəvahirnameyi-Lənkəran” 
adlı əsərində yazır: “...Həməşara qalası Muğan çölün-
dədir. Tarixi kitablarda onun Xəzər dənizinin kənar 
sahilində yerləşməsi haqqında məlumat vardır. ...”Zi-
nətül-məclis” kitabının müəllifi cənab Məcdəddin bu haq-
da belə buyurur ki, Həməşərəni Əbrəşəhrə ibn Güdərz 
tikdirmişdir”. 

 Həməşara təpəsi tarixi tədqiqatlara görə, Zərdüş-
tlüklə bağlı təpədir. Dünyanın ən qədim dinlərindən biri 
olan Zərdüştilik xalqımızın miladdan əvvəl və sonrakı ilk 
orta əsr həyat və məişətindən, təsərrüfat və mədəniy-
yətindən bəhs edən ən dolğun bir mənbə olmuşdur. Buna 
görə də bu abidə bir çox qabaqcıl tədqiqatçı və alimlərin 
diqqətini cəlb etmiş, o cümlədən yerli tədqiqatçıların da 
(R.Əsgərov,Ə.Mirzəzadə, S.Nəsiroğlu, E.Əmənov, R.Rza-
yev) maraq dairəsində olmuşdur. 

 Bunlarla yanaşı bölgənin arxeoloji xəritəsinin hazır-
lanması məqsədilə ərazidə kəşfiyyat axtarış işləri davam 
etdirilmiş, onlarla yeni tarixi abidələr qeydə alınmışdır.  

    

Qoşatəpə - XII-XIII əsr abidəsi 

 
Tarixi Qoşatəpə abidəsi Uzuntəpə kənd ərazisindən 2 km 
məsafədə, şimal-qərb tərəfdə yerləşir. Qoşatəpə, adından 
göründüyü kimi, iki təpədən (kurqandan) ibarət olub. 
Onlardan biri və ən əhəmiyyətlisi 2011-ci ildə münbit torpaq 
kimi götürülərək yoxa çıxdı. 

 Qeyd:“Kurqan” nədir? Kurqanlar yüksək mənsəbli 
ölülərin qəbirləri (“axirət evləri”) üzərində ucaldılmış 
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konusvari təpələrdən ibarət abidələrdir. Onların hündür-
lüyü və əhatə dairəsi müxtəlif də ola bilər. Kurqan, adətən 
türk məzarlarına verilən addır.  
 2009-cı ildə Uzuntəpə 
abidələrinə baxış keçir-
mək üçün bura dəvət 
olunmuş AMEA Arxeo-
logiya və Etnoqrafiya 
institutunun əməkdaşı, 
professor T.Axundov 
da buranın çox əhəmiy-
yətli tarixi təpə və 
kurqan olduğunu söyləmiş və yaxın gələcəkdə burada 
geniş arxeoloji tədqiqatların aparılmasının mümkün-
lüyünü qeyd etmişdi. Lakin, çox təəssüf! Çox təəssüf ki, 
vacib kurqanlardan ən əhəmiyyətlisi altının varidatı ilə 
birlikdə müəmmalı şəkildə yoxa çıxdı...  

 ...Amma, bir neçə ildən sonra, vaxtilə abidənin alt 
qatından əldə edilmiş dəfinə haqqında məlumatlar əldə 
edildi. Məlumatlar AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya 
institutundan gəldi. 

 Akademiyanın bir məsul şəxsı (mənim yaxın tanışım) 
araşdırmalarla məşğul olduğuma görə bu iş haqqında mə-
ni də məlumatlandırdı. Dəfinə haqqında məlumat belə idi: 
- Bu dəfinə 2011-ci ildə Qoşatəpədə - qədim yaşayış 
yerində (artıq bu abidə AMEA-nın əməkdaşları tərəfindən 
qeydə alınmışdı) aparılmış torpaq işləri zamanı aşkar olu-
nub. Pul dəfinəsi təsərrüfat küpünün içərisində çoxlu say-
da mis sikkələrdən ibarət olmuşdur. Təəsüflər olsun ki, 
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torpaq işləri zamanı bu sikkələrin əksəriyyəti dağıdılıb, 
it-bat olub. Dəfinədə əldə olunan 273 ədəd mis sikkələr isə 
tədqiq olunmaq üçün AMEA--
nın Arxeologiya və Etnoqrafiya 
institutuna təqdim edilib.Sikkələr 
AMEA-nın Radiasiya Problemləri 
İnstitutunun “Radiokimya”labo-
ratoriyasında kimya elmləri na-
mizədi Rauf Quliyev tərəfindən 
kimyəvi üsullarla təmizlənmiş 
və onların üzərində aparılmış 
elmi tədqiqat işləri tam başa 
çatdırılmışdır.  
   Tədqiqatın nəticəsinə görə, 
mis dinar (dirhəm) və fəlslərdən ibarət olan bu sikkələr 
Azərbaycan Atabəy Eldəgizlər dövrünə (XII əsr) aid olub, 
numizmat alim, professor Əli Rəcəbli tərəfindən tədqiq 
edilmiıdir. Əli Rəcəbliyə görə, sikkələrin epitafiyalarındakı 
salamat qalan hissələrindən oxumaq olur ki, qədim mis 
pullar İraq Səlcuq sultanı 
Sultan Arslan şahın (1161--
1176) adından kəsilmişdir. 
Dirhəmin bir tərəfində Ab-
basilər xəlifəsi Əbül Müzəf-
fər əl Müstəncidin (1160--
1170) adı, digər tərəfində 
Qurani-Kərimin “Tövbə” 
surəsinin 33 ayəsindən bir 
epiqraf həkk edilmışdir.  
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 İş başa çatdırıldıqdan sonra, dəfinə 28 avqust 2016- cı 
il tarixdə nümayiş etdirilmək üçün Arxeologiya və etnoq-
rafiya şöbəsinin elmi işlər üzrə direktor müavini N.Mu-
seyiblinin rəyi ilə institutun aparıcı elmı işçisi, arxeoloq 
A.Ağalarzadə tərəfindən öz vətəninə - Cəlilabad rayon 
Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə təhvil verildi. Təqdimetmə 
mərasimində Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri R. 
Salmanov, MSK-nın müdiri E.Hüseynov, tarixçilər E.Əmə-
nov, R.Rzayev, Ə.Mirzəzadə, CTV və Aztac-ın əməkdaşla-
rı, o cümlədən muzey işçiləri iştirak etdilər... 

 Təqdimatdan sonra biz dəfinənin aşkar olunduğu 
kurqana baxış keçirdik. Tarixi sahə 2.5 – 3 ha ərazini əhatə 
edir. Biz orada müşahidə apararkən, buranın təkcə kurqan 
yox, həm də yaşayış sahəsi olduğunu müəyyənləşdirdik. 
Ətrafa səpələnmiş mədəni məişət əşyalarının qırıqları, tən-
dir yerləri, çiy kərpiclər insanların burada yaşamasını, hə-
yat sürməsini sübut edirdi. 

Yaşayış yerinin dağıdılmış hissəsində qırmızı rəngli 
yanmış təndir və ya ocaq izləri adamı özünə cəlb edirdi. Bir 
tərəfdə təsərrüfat quyularının izləri, digər tərəfdə heyvan və 
insan sümüklərinin səpələnmiş hissələri buranın qədim və 
orta əsr yaşayış sahəsi olmasından da xəbər verirdi. 

Hələ 2011-ci ildə biz məktəb uşaqları ilə birlikdə ora 
ekskursiya təşkil etmişdik. Dağılmış abidədən orta əsrləri 
əks etdirən şirsiz saxsı məmulatlardan qara çıraqlar, 
qazana oxşar qablar (sınıq şəkildə), səhəng qulpları, dolça 
qırıqları, küplər, qazan qapaqları və çoxluca sınıq mə-
mulatlar aşkarlamışdıq. 
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Eyni zamanda şirli və boyalı saxsı məmulatlardan 
boşqablar (sınıq şəkildə), kasa tipli qab ( altı hündür, sınıq 
şəkildə), vazaya oxşar qab (sınıq şəkildə) və bir çox şirli - 
rəngli sınıq saxsı parçaları əldə etdik. 

 Tuf və çöl daşından dən çəkən daşın bir neçə yerə 
bölünmüş hissələrini də saxsı qablarla birlikdə tarix ka-
binetinə gətirdik.  

 Tapılan boyalı saxsı qablar mədəniyyəti tarixdə Son 
Tunc və İlk Dəmir dövrləri üçün daha səciyyəvidir. 
Mədəniyyətin bu tipinə aid nümunələr XIX əsrin 
sonlarında aşkar edilsə də, onun elmi tədqiqi XX əsrdə - 
Sovet hakimiyyəti illərində olmuşdur.  

 O.Həbibullayev və İ.Əliyevin fikirlərinə görə e.ə. 
V-III minilliklərdə mey-
dana çıxan gil qablar, o 
cümlədən boyalı qablar 
mədəniyyəti Aralıq də-
nizindən başlamış Çinə-
dək bir ərazini əhatə et-
miş və yaxın Şərq ölkə-
ləri ilə iqtisadi və mədəni 
əlaqələrin nəticəsində Azərbaycanda da formalaşmışdır. 

 Amma bu fikirlə razılaşmayıb (Vəli Əliyev) boyalı 
qablar mədəniyyətinin Vətəninin Azərbaycan olmasını, 
məhz buradan Zaqafqaziyaya, Şimali Qafqaza və Ön 
Asiyaya daxil olmasını iddia edənlər də var. 

 Azərbaycan sənətkarları Son Tunc və İlk Dəmir 
dövründən başlayaraq, ilk orta əsrlər dövrü daxil olmaqla 
şirli – boyalı qabların orijinal tipini – Azərbaycan boyalı 
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qablar “ailəsini” yaratmışlar. Qoşatəpə yaşayış məs-
kənində tapılan boyalı saxsı qablar “ailəsi” də, çox güman 
ki, Azərbaycan keramika məktəbinin bir hissəsidir. Çünki, 
bu tipli şirli qablar Naxçıvan və Qarabağ keramika 
sənətkarlığına uyğun gəlir. 

 Çox güman ki, Qoşatəpədən tapılan bu boyalı qab-
ların mənşəyi Azərbaycanla yanaşı Kiçik və Orta Asiya da 
ola bilər. Xalqımızın Yaxın və Orta Şərqlə iqtisadi - mə-
dəni və siyasi əlaqələr qurması buna imkan verir. 

Eynı zamanda, Türk və Monqol yürüşləri nəticəsində 
bu ərazilərin yaylaq və qışlaq yaşayış sahəsi seçilməsi və 
sonralar döyüşlər nəticəsində dağılması ehtimalı da var. 

 Ərazidən tapdığımız rəngbərəng saxsı qabların 
bəziləri rənglərinə və naxış ornamentinə görə eyni olsa da, 
çoxları müxtəlif rənglərdən və naxışlardan ibarətdir. Onlar 
şəffaf, mavi, açıq qonur, ağ və qəhvəyi, tünd qəhvəyi, 
tünd yaşıl, sarı rənglərlə şirələnmiş və bəzədilmişdir. Na-
xışlar nəbati, həndəsi və bir çox ornamentlərdən ibarətdir 
Qədim və orta əsrlərdə rənglər təbibitkilərlə yanaşı, 
torpağın tərkibində metalların oksidləşməsi nəticəsində 
yaranan rəngli gil torpaqlardan da alınırdı. Misal üçün, 
marqanes oksiddən “şabalıdı” rəng, mis oksiddən “yaşıl” 
rəng, dəmir oksiddən “sarı” rəng, kobalt oksiddən “mavi” 
rəng və digər metalların da oksidləşməsindən müxtəlif 
rənglər alınırdı. Bu rənglər o dövrün sənətkarları tərəfin-
dən müxtəlif şirli saxsı qabların üzərinə köçürülür və 
cürbəcür naxışlarla bəzədilirdi. 

 Ortası götürülmüş təpənin divarlarında həyatın 
əlamətlərini əks etdirən mədəni nümunələrdən biri də, 
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dairəvi təndirin olması idi.Tam şəkildə öz formasını 
saxlamasa da bişmiş “piyə”lərin və içindəki küllərin 
varlığı onun ya çörək bişirmək, ya da saxsı qab bişirmək 
üçün olduğunu göstərirdi. Hələ Eneolit dövründən 
mövcud olan təndirlər xalqımızın həyatında və 
məişətində çox böyük rol oynayaraq, getdikcə nəsildən – 
nəslə keçmişdir.  

 Bütün bu tarixi “qaranlıqlar”, Uzuntəpə ərazisində 
yerləşən Qoşatəpə, Cəngitəpə, kəndiçi Mişarçay və bir 
neçə tarixi abidələrin irimiqyaslı arxeoloji tədqiqatından 
sonra aydın ola bilər. Burada Azərbaycanın elə vacib və 
gərəkli tarixi yatır ki, öyrənilərsə, bir çox qara kabusların 
üzərimizdə olan kölgəsini dəf edəcəkdir. 
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III FƏSİL 
 

MUĞANŞÜNASLARDAN SƏTİRLƏR... 
 

MUĞAN HAQQINDA ƏFSANƏ 
 

 Deyirlər, bu yerlərin təbiəti çox gözəl, adamları isə 
igid olub. Oğlanlar qızları, qızlar da oğlanları bacarığına, 
igidliyinə, qədd-qamətinə görə sevər, icdivac bağlayarmış. 
Rəvayətə görə, Muğan enlikürəkli, sağlambədənli, ağıllı 
və qoçaq oğlan idi. Göytürk el– obasının qızları elə buna 
görə də ona bir könüldən min könülə aşiq olmuşdular. 
Muğan isə Zivər adında bir qızı sevirdi. Hər ikisi bir 
obada böyüyüb boya-başa çatmışdılar. Onlar el 
şənliklərində, toy-bayramlarda keçirilən yarışmalarda: ox 
atmaqda, at çapmaqda, qol çırmalayıb qurşaq tutmaqda 
bir-birinə üstün gəlmək üçün çox səy göstərsələr də, 
sonda oyunu heç-heçə qurtarardılar. Muğan uzaq-
dan-yaxından Zivəri heyrətlə süzür, bir-birinə tuş gələndə 
danışmağa söz tapmır, nitqi tutulardı. Zivər də onun bu 
halına gah həyəcanla tamaşa edər, gah da xəfifcə gülüm-
sünərək köks ötürərdi.  

 O əyyamlarda atəşgahlarda dua mərasimi zamanı 
elin igid oğlanlarına xoşbəxtlık, bəxtiyarlıq arzulanardı. El 
ağsaqalları həmişə igid Muğana xeyir-dua verib deyər-
dilər: “Bizim Aşina tayfasından olan qoçaq Muğanımızın 
nə qədər canı sağdır, sürülərimiz otlaqlarda arxayın 
otlayacaq, adamlarımız azad gəzəcək, yamyaşıl meşələ-
rimizə, durnagözlü bulaqlarımıza, ceyranlı-cüyürlü çöllə-
rimizə yaddelli qəbilələr göz dikməyəcəklər. Tanrı onu 
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qorusun...” Bax Muğan elin hörmətini, elin məhəbbətini 
beləcə qazanmışdı. Aşina sülaləsinin başçısı Qara xaqan 
dünyasını dəyişəndən sonra ağsaqqalların xeyir- duası ilə 
taxta cəsur Muğan çıxdı. O, el-obanı nəinki yaddelli 
qəbilələrin hücumundan qoruyurdu, hətta ətrafına yığdığı 
igidlərlə İpək yolunu öz nəzarətı altına alıb, güc və qüdrət 
sahibi olmuşdu. Lakin yağılara qarşı nə qədər sərt, 
amansız olsa da, Muğan hamı kimi öz elinin 
adət-ənənəsinə qayğı göstərirdi. Yaxşı bilirdi ki, elin 
adət-ənənəsini icra etməyincə Zivərə qovuşmaq üçün toy 
mərasimini başlamaq qəbahətdir. Bu eldə bir-birinə könül 
verən oğlanla qızın, ilk növbədə, nəsli, qohumluğu 
öyrənilirdi. El atətincə qohumla ailə qurmaq olmazdı. 
Sonra bir-birinin ardınca məhəbbət və sədaqət sınaqları 
başlanırdı. Son sınaq və söz qız atasının idi. Zivəri atası 
İpək yolu uğrunda son savaşda şəhid olmuşdu. Ona görə 
anası Muğanı el ağsaqqallarının hüzurunda qəbul edib 
dedi: “Mən qohumluğa razıyam. Amma bu icdivacla bağlı 
bir xahişim var. Bizim el-oba alaçıqlarda, bir-birindən 
uzaq oymaqlarda yaşayır. Düşmən basqın edəndə qız 
–gəlinləri, köpə uşaqları qorumaq üçün sığınacaq yerimiz 
olmur. Muğan, sən kücələri enli, ətrafı hündür hasarlı bir 
şəhər salmalısan.Şəhər axar çayın üzərində, dəniz 
kənarında tikilməlidir. Yalnız bundan sonra öz qızımın 
toyuna razılıq verəcəyəm”. Şəhər salmaq asan deyildi, özü 
də həm çox ağır zəhmət, həm də uzun vaxt tələb edirdi. 
Bu düşuncələr Muğanın qəlbini sıxdı, o, ruhdan düşdü. 
Elın ağsaqqalları və başbilənləri ona ürək-dirək verdilər: 
“Oğul, sən bizim göytürk elinin xaqanısan. Oturduğun 
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taxt, başına qoyduğun “Cıqqa –buta” sənin taleyinə 
-qismətinə yazılıb. Özün də yaxşı bilirsən ki, “Cıqqa-buta” 
mərdliyin, cəsurluğun, şərəf və şücaətin simvoludur. Sən 
cəsur olduğun qədər bizim xalqımız da əməksevərdir. Bu 
xalq ulu Tanrının iradəsi ilə onu qoruyan igidi darda 
qoymaz! Biz hamımız elliklə qolumuzu çırmalayıb daş 
daşıyarıq, gözəl bir şəhər salarıq. Dünyagörmüş dədə-
lərimiz “Elin gücü, selin gücü” demişlər. Bir şəhər nədir 
ki, xalq onun inşasında acız qala, sən razılıq ver! Dəniz 
kənarında tikilən şəhər alınmaz qala olacaq. Bundan sonra 
sən öz igidlərinlə uzaq səfərə çıxanda bizdən də nigaran 
qalmazsan...”. Ağsaqqalların öyüd-nəsihəti Muğanı 
rulandırdı. Hamı qolunu çırmalayıb işə başladı. Elin gücü 
ilə ətraf divarları qırmızı kərpicdən hörülmüş böyük bir 
şəhər salındı. Şəhərin darvazası Xəzərin ləpədöyəninə 
açılırdı. Şəhər dənizə gur axan Gür-Gür çayın hər iki 
sahilində ucalan möhtəşəm qalaya bənzəyirdi. Novruz 
günlərində təzə salınmış şəhərdə yeddi gün, yeddi gecə 
böyük toy məclisi quruldu. Muğan vüsala çatdı. Xalq bu 
təzə şəhəri öz igid oğlunun adı ilə Muğan adlandırdı.Qəh-
rəman Muğan xaqan yeni-yeni igidliklər göstərdi. Hərbi 
səfərlərə çıxanda gözü arxada qalmadı. Onun igidliyi 
ellərdən-ellərə, dillərdən – dillərə yayıldı. 

Qeyd: Əfsanə Muğanşünas alım Əsgər Zahidovun 1969-cu 
ildə “Ulduz” jurnalının 10-cu sayında dərc olunmuş 
“Haradasan Muğan şəhəri” məqaləsi əsasında yazıçı – jurnalist 
Nurəddin Ədiloğlu tərəfindən “Masallı folkloru” kitabı
 üçün işlənmişdir. 

                                2007-2009 – ci il.  
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ANAR AĞALARZADƏ, 
AMEA Arxeologiya və 

Etnoqrafiya İnstitutunun dosenti, 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Qədim “Muğan mədəniyyəti”nin 
kəşf olunduğu məkan 

Azərbaycan çoxəsrlik qədim tarixə malik olan bir 
diyardır. Yurdumuzun ərazisində mövcud olan yüzlərlə 
tarixi-arxeoloji abidələr qədim zamanlardan başlayaraq 
burada məskunlaşmış tayfaların həyat tərzi, onların 
maddi və mənəvi mədəniyyəti, etnomədəni əlaqələri 
baxımından kifayət qədər məlumat verir. Bu cür zəngin 
abidələr kompleksi cənub bölgəsində də cəmləşmişdir. 
Respublikamızın cənub bölgəsinin arxeoloji cəhətdən 
öyrənilməsinin son 100 ildən artıq bir tarixi vardır. XIX 
əsrin sonlarından elmə məlum olan bir çox abidələr 
sonrakı illərdə də davamlı olaraq qeydə alınmış və bir 
qismində müəyyən tədqiqatlar aparılmışdır. Cənub 
bölgəsinə daxil olan Cəlilabad, Masallı, Lənkəran, 
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Yardımlı və Lerik rayonları özünün tarixin müxtəlif 
dövrlərinə aid arxeoloji abidələri ilə çox sıx və zəngindir. 
Bunlar arasında Cəlilabad rayonu müstəsnalıq təşkil edir. 
Çünki bu rayon Muğan düzü ilə Talış dağları arasında 
yerləşməklə qədim tayfa birlikləri üçün intensiv və 
mühüm yaşayış məskənlərindən olmuşdur. Ərazinin 
mülayim iqlimi, məhsuldar torpaqları yay aylarından 
başqa ilin qalan fəsillərində də insanların təsərrüfat həyatı 
üçün olduqca əhəmiyyətli olmuşdur. Orta əsr ərəb 
coğrafiyaşünası Yaqut Həməvinin verdiyi məlumata görə, 
Muğanda çoxlu kəndlər və şəhərlər olmuşdur. Məhz bu 
gün də Muğan düzündə günümüzə qədər salamat qalmış 
yaşayış yerləri, şəhər qalıqları tarixçi və coğrafiyaşünas-
ların mənbələrdə verdikləri xəbərləri təsdiq edir. 

 Qeyd etdiyimiz kimi, Cəlilabad rayonunun tarixi--
arxeoloji abidələri neolit-eneolit dövründən başlayaraq 
son orta əsrlərə qədər mövcud olan yaşayış yerlərindən, 
qəbiristanlıqlardan ibarətdir. Lakin bu arxeoloji dövrlər 
içərisində daha zənginliyi ilə seçilən 2500-3000 illik tarixə 
malik son tunc - erkən dəmir dövrü abidələridir. Tarixin 
son tunc - ilk dəmir dövrü arxeoloji mədəniyyətləri olan 
“Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti” və “Naxçıvan mədəniy-
yəti”nin ardından Cəlilabad rayonundakı abidələrin möv-
cudluğu ilə ilk dəfə elmə gətirilən “Muğan mədəniyyəti” 
termini də dövrün elmi problemləri ilə məşğul olan 
alimlərin nəzər-diqqətini cəlb etmişdir. Belə ki, 1941-ci ildə 
Bakı-Astara dəmir yolu xəttinin çəkilişi zamanı Cəlilabad 
rayonu ərazisində, Uzuntəpə kəndi yaxınlığında 
təsadüfən böyük bir abidə aşkar edilmişdir. Həmin ilin 
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yazında SSRİ EA Azərbaycan filialına Uzuntəpə kəndi 
yaxınlığında maddi mədəniyyət nümunələrinin tapılması 
haqqında məktub daxil olmuşdur. Filialın rəyasət heyəti 
Azərbaycan Xalq Tarixi Muzeyinin rəhbərliyinə abidədə 
elmi-tədqiqat işləri aparmaq üçün ezamiyyə əmrini 
vermiş və tapıntıların yeri, xarakteri, təyinatı barədə 
məlumatların Bakıya çatdırılması işi tapşırılmışdır. İlk 
dəfə abidəyə muzeyin elmi əməkdaşı B.M.Qukasov ezam 
edilmişdir. O, 1941-ci il aprelin 11-də abidədə ilkin 
tədqiqat işlərinə başlayıb və aprelin 17-də iki qəbirin 
qazıntısını aparıb. B.M.Qukasov bu qəbirlərdən çoxlu 
sayda arxeoloji materiallar - tuncdan hazırlanmış alət və 
silahlar, gil qablar, müxtəlif növ bəzək-zinət əşyaları 
aşkarlayıb və topladığı materialları muzeyə təqdim edib. 
Azərbaycan Xalq Tarixi Muzeyi tapılmış əşyaların tarixi 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq öz əməkdaşı İ.A.Xanumovu da 
abidəyə ezam edib. Muzey əməkdaşlarının Uzuntəpə 
abidələr kompleksində apardıqları qısamüddətli arxeoloji 
kəşfiyyat işləri zamanı üzə çıxarılan çoxlu sayda maddi 
mədəniyyət nümunələri bölgənin tarixinin öyrənilməsi 
üçün olduqca əhəmiyyətli idi. 

 Lakin Uzuntəpə abidələrinin əsas xüsusiyyətləri və 
yeni bir arxeoloji mədəniyyətin - “Muğan mədəniyyəti”-
nin kəşfi Azərbaycan arxeologiya elminin banilərindən 
biri, görkəmli alim İshaq Cəfərzadənin adı ilə bağlıdır. 
Buradan əldə edilən arxeoloji materialların “Muğan 
mədəniyyəti”nə aid olmasını söyləməklə bərabər, İ.M.Cə-
fərzadə onun izlərinin Cənubi Qafqazın bir çox yerlərində, 
Talış dağlarında və İranın şimal-şərq rayonlarında mü-
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şahidə edildiyini qeyd edir. Alim arxeoloji materialların 
müqayisəli təhlili əsasında abidəni ilk dəmir dövrünə (e.ə. 
VIII-VII əsrlər) aid etmişdir. Məhz bu Uzuntəpə tapıntıları 
Muğanın maddi mədəniyyətinin növbəti tədqiqatları üçün 
açar rolunu oynamışdır. İ.M.Cəfərzadə Uzuntəpə abidə-
sindən əldə edilən materiallarda Xocalı-Gədəbəy, Qızılbu-
run və Yaloylutəpə mədəniyyətlərinin də təsirinin açıq-ay-
dın olduğunu göstərir. Sonrakı illərdə Cəlilabad rayonun-
da arxeoloji tədqiqatlar aparmış Fərman Mahmudovun 
fikrincə, bu oxşarlıq xüsusiyyətləri dağlıq və düzən 
zonada yaşamış tayfalar arasındakı qarşılıqlı əlaqədən 
daha çox həmin ərazilərdə tunc dövrünün sonu və dəmir 
dövrünün əvvəllərində eyni mədəniyyətin Talış və Muğan 
ərazilərində yayıldığını göstərir. Bu mədəniyyət üçün 
dağlıq hissədə iri dolmenvari sərdabələr, daş qutu qəbirlər 
və kurqanlar, düzəndə isə kurqanlar və torpaq qəbirlər-
dən ibarət qəbiristanlıqlar səciyyəvidir. “Muğan 
mədəniyyəti” abidələrinin belə iki lokal qrup halında 
olması ehtimal ki, təbii-coğrafi şərait və başqa səbəblərdən 
doğmuşdur. 

 Cənubi Qafqazda son tunc - ilk dəmir dövründə 
cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini əks etdirən Muğan arxeoloji 
mədəniyyətinin yayılma arealı çox geniş olub Muğan 
düzü, Lənkəran düzənliyi və Talış dağlarını əhatə edir. Bu 
mədəniyyətə aid edilən abidələr e.ə. II minillikdə 
təsərrüfatın başlıca sahələrinin inkişaf istiqamətlərini və 
bu prosesin necə getdiyini əyani olaraq özündə nümayiş 
etdirir. Belə ki, əgər 5000 il öncə təsərrüfatda əsasən 
əkinçilik üstünlüyə malik idisə, artıq e.ə. II minillikdə - 
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yəni, 4000 il bundan əvvəl yarımköçəri və köçəri mal-
darlıq təsərrüfatı başlıca sahəyə çevrilmişdir. Bu dövrdə 
insanların iqtisadi həyatında əkinçiliklə yanaşı, maldarlıq 
da xüsusi mövqe tuturdu. Maldarlığın yüksək inkişaf 
səviyyəsi ilə əlaqədar olaraq hələ ilk tunc dövründən 
başlayaraq yüksək dağlıq ərazilərin məskunlaşması 
prosesi daha geniş vüsət almışdır. 1959-cu ildə Cəlilabad 
rayonu ərazisində, Göytəpə çayının sağ sahilində, Hacı 
Cavad kəndinin qərbində, Talış dağlarının şərq 
ətəklərindəki alçaq təpəliklər üzərində yerləşən “Yurd 
yeri” adlı böyük bir sahədə də tunc dövrünə aid zəngin 
maddi mədəniyyət qalıqları tapılmışdır. Bu tapıntılar 
içərisində tunc qılınclar xüsusi əhəmiyyətə malik 
olmuşdur. 1973-cü ildə Muğan düzündə, Cəlilabad 
rayonunun Cəfərxanlı kəndi yaxınlığında eyni adlı yaşayış 
məskəni tapılmışdır. Bu abidə dağətəyi bölgəyə yaxın, 
İncəçayın sağ sahilində, Cəfərxanlı kəndinin qərb 
tərəfində yerləşir. Aşkarlanmış arxeoloji materiallara 
əsasən, Cəfərxanlı yaşayış yeri Cənubi Qafqazın şərqi 
üçün orta tunc dövrü monoxrom (bir rəngli) boyalı saxsı 
qablar istehsalının mərkəzlərindən biri hesab edilmişdir. 

 Arxeoloji ədəbiyyatda “Muğan mədəniyyəti” adı ilə 
məşhur olan ilk dəmir dövrü abidələrinin əsas səciyyəvi 
xüsusiyyətləri məhz silah nümunələrində əks olunmuş-
dur. Cəlilabad rayonu ərazisindəki qədim yaşayış 
məskənləri və qəbiristanlıqdan tapılan zəngin arxeoloji 
artefaktların ən nəfisi də məhz özünü silah istehsalı 
nümunələrində aydın büruzə verir. Uzun zaman boyunca, 
ibtidai icma quruluşunun başa çatmasına qədər olan bir 
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müddətdə silah istehsalı güclü metal olan tunca əsas-
lanmış və sənətkarlar yüksək bədii zövqlə silahlar 
hazırlamışlar. Dəmirin kəşfi ilə isə yeni və daha keyfiy-
yətli bir metal insanların həyatına daxil olmuşdur. Tarix 
elmləri doktoru Nəcəf Müseyiblinin fikrincə, Xocalı--
Gədəbəy, Naxçıvan və Muğan mədəniyyətlərinə aid 
abidələrdən aşkarlanmış tunc və dəmirdən hazırlanan 
çoxsaylı silahlar - xəncərlər, təbərzin baltalar, nizə və ox 
ucluqları, qılınclar və s. silah növləri heç şübhəsiz ki, artıq 
geniş əraziləri əhatə etmiş, müəyyən silahlı güc struktur-
ları olmuş erkən dövlət qurumlarının mövcudluğunu 
sübut edir. 

 Muğan düzünün zəngin abidələrini özündə cəmləş-
dirərək xalqımızın qədim maddi mədəniyyətini və mənəvi 
irsini özündə birləşdirən Cəlilabad rayonunun arxeoloji 
abidələrinə qısa nəzər yetirməklə bu torpaqların bölgənin 
qədim tarixinin öyrənilməsində mühüm rola malik 
olduğunu müşahidə etdik. Ümid edirik ki, qədim tarixi-
mizin öyrənilməsinə dövlətimizin diqqət və qayğısı hər 
zaman olduğu kimi, Cəlilabad rayonunun abidələrinin 
araşdırılması üçün də davamlı olacaq və yaxın gələcəkdə 
bu rayon ərazisində irimiqyaslı arxeoloji qazıntıların 
aparılmasına şərait yaradılacaqdır. 
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NURƏDDİN ƏDİLOĞLU 
Yazıçı-jurnalist 

 

Bir kəndin tarixi... 
  
 Xəzər dənizinin sahilində, qədim karvan yolunun 

üstündə yerləşən Azərbaycanın ən ulu və tarixi şəhəri 
olan Muğan (bəzi mənbələrdə Şiri-Muğan, Mugistan, 
Muğan şahlığl və Muğaniyyə) ta əzəldən türk tayfalarının 
yaşayış məskəni olmuşdur. Həmin tayfalar hamısı 
muğanlılar adı ilə tanınmışdılar. Orta əsrə mənsub olan 
ərəb müəlliflərindən biri - Müqəddəsi tarixi mənbələrdə 
Muğan şəhərinin gözəlliyi, əhalisinin səxavəti və hörmət-
cilliyi barədə məlumat vermişdir. Vaxtilə Masallının Xır-
mandalı kəndində müxtəlif ərazilərindən tapılan qədim 
saxsı qablar, silahlar, sikkələr və s. araşdırmaçılara Muğan 
şəhərinin bu ətraflarda olduğunu söyləməyə əsas verir. 
Azərbaycan ərazisində yaşayan ən qədim tayfalardan biri 
də xırmandalılar olub. Xırmandalılar türkdilli tayfa olaraq 
yazılı mənbələrdə Xırmandalu, Harmandalu, Xudbəndalu 
və s. kimi adlarla göstərilir. 

On altıncı yüzülliyin Azərbaycan tarixçisi və diplo-
matı Oruc bəy Bayat (1560 1604) qızılbaş tayfalarından 
bəhs edərkən xırmandalıların Bayat tayfasına mənsub 
olduqlarını və Səfəvilər dövlətinin siyasi həyatında mühüm 
rol oynadıqlarını göstərir. (ASE, X c, səh.9. Bakı -1987). 

 Xırmandalı və ya Xarmandalı sözünü Elxani hökm-
darı Sultan Məhəmməd Xudabəndə xanın (hakimiyyət 
illəri: 1304-1318) və bəzən də Səfəvi şahı Məhəmməd 
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Xudabəndənin (hakimiyyət illəri: 1578-1587) adı ilə bağla-
yanlar var. Sayca dördüncü Səfəvi şahı olan Məhəmməd 
Xudabəndənin (1532-1595) gözləri zəif gördüyündən 
hakimiyyəti onun arvadı, I Şah Abbasın anası Xeyrənnisa 
Bəyim də idarə edib. Maraqlısı budur ki, bu günlərəcən 
Xırmandalıda ən çox tanınan altı-yeddi tayfadan biri 
xeyrənnisəlı kimi qələmə verilir. Xırmandalıların 3-4 əsr 
bundan öncə Anadoluya və İraqa köçməsi ehtimal olunur. 
Çox təəssüflər ki, bu gün də «öz kökündən çoxdan qopub, 
kökdən yazan» tarixbaz alimlər var ki, tarxin səhifələrinə 
qara ləkələr salaraq türkdilli tayfaların Azərbaycana X 
əsrlərdən sonra gəldiyini iddia edirlər. O taylı-bu taylı 
Azərbaycanımızda onlarca Xırmanlı, Xırmandalı, Xırman-
təpə və bu qəbildən olan və s. adlar var ki, bəzilərinin 
mənşəyi b. e. ə. ikimininci illiyə gedib çıxır. 

Yadımdadır, ötən əsrin altımışıncı illərində təhsil 
aldığım Xırmandalı kənd məktəbində tarix müəllimimiz 
Əsgər Zahidovun rəhbərliyi ilə Nəsrəddin Tusu adına 
mədəniyyət tarixini öyrənən dərnək və onun bazasında 
muzey yaradılmışdı. Az müddətdə bu muzeyə tarixi 
keçmişimizdən soraq verən 400-500 nümunə toplandı. 
Onların hamısı kəndimizin və eyni zamanda, qonşu 
Hacıtəpə kəndinin ərazisində ekskavatorlar, buldozerlər 
yer qazarkan torpağın dərin qatlarından üzə çıxan 
tapıntılar idi. 1974-cü ildə kəndin ərazisindən Azərbaycan 
Atabəylər dövləti (1136-1225) dövründə zərb edilmiş pul 
dəfinəsi aşkar edilmişdir.(Sonralar həmin tapıntılar 
Masallıda fəalliyyətə başlayan tarix-diyarşünaslıq muze-
yinə verildi). 
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 Bəzi araşdırmaçılar türkdilli tayfaların Azərbaycana 
köçüb gəlməsi fikrində yanıldığı kimi, Xırmandalı 
sözünün mənşəyində də yanlış nəticələr çıxarırlar. 

Xırmandalı və Muğan haqqında maraqlı tədqiqatların 
müəllifi professor Əsgər Zahidov məqalələrinin birində 
gösətərir ki, Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə Pedaqoji 
İnstitutunun dossenti, nizamişünas alim Xəlil Yusifovun 
(sonra filologiya elmləri doktoru, professor-N.Ə.) 
yozumuna görə, Xırmandalı sözünün mənası «tikanlı gül» 
deməkdir.Lakin bu da bir həqiqətdir ki, Azərbaycanın 
əksər bölgələrində çəltik əkini sahəsi xır adlanırdı. Bəzi 
türkdilli tayfalarda xır – düzənlik, tarla, zəmi mənalarında 
işlədilir. Əzəldən əkin-biçinlə məşğul olan dədə-babala-
rımız taxılın döyülüb və təmizlənməsi üçün ayrılan yerə, 
meydançaya xırman deyiblər. Adətən, belə yer külək 
tutan, açıq sahələr olurdu. Bu gün Masallının başqa, 
xüsusən də dağətəyi kəndələrindən fərqli olaraq, Muğan 
kəndlərində, o cümlədən Xırmandalı kəndində həyətyanı 
əkinçilik sahəsinə xırman deyirlər. Bütün bunlarla yanaşı 
Xırmandalı sözünün mənşəyi barədə el arasında 
rəvayətlər də mövcuddur. Kəndin qocaman sakinlərindən 
biri Məşhədi Əliheydər kişinin yaddaşından qələmə aldu-
ğım bu rəvayət isə vaxtilə 30 il bundan qabaq radionun 
«Bulaq» verilişində səsləndirilib və səksəninci illərdə «So-
vet kəndi» adlanan qəzetin «Azıx folklor muzeyi» gu-
şəsində çap olunub. Rəvayətdə nəql olunur ki, ötənlərdə 
mehribançılıqda, hörmətçillikdə və nəfsitoxduqda ad 
çıxarmış iki qardaş bu oymaqda bir əkər, bir biçər, dəni də-
yirmanda bir üyüdərmişlər. Bölgüyə gələndə hər kəs qə-
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dərincə götürüb bəsimdi deyərmiş… Günlərin bir günü 
qardaşlar xırmandan paylarına düşən məhsulu öz evlərirnə 
aparırlarmış. Böyük qardaş evliymiş. Düşünür ki, mən 
evli-eşikli adamam, güzaranım da pis deyil. Qoy kiçik 
qardaşımın payı çox olsun! Bu gün-sabah ailə qurar, ehtiyacı 
olar… Elə bu fikirlə öz payından bir hissəni ayırıb qatır 
qardaşının payına… Subay qardaş da öz-özlüyündə 
götür-qoy edir ki, böyük qardaşım evli-eşiklidir, bir çətən 
külfəti var, mənimsə nə yeyənim var, nə dağıdanım, qoy 
məhsulun çoxunu o aparsın. Və öz payından böyük bir 
hissəsini qatır qardaşının nayına… Bu minvalla paydakı 
nişan hər gün pozulur. Xırmandan məhsul tükənmək bilmir. 
El-obaya hay düşür ki, balam bu qardaşların xırmanı hey 
aşıb-daşır, xırman dolu qaldı…Sonralar bu qardaşları el 
arasında nişan verəndə deyərmişlər ki, Xırmanı dolu olan 
filankəslər. Əliheydər kişi deyirdi ki, özümdən qabaq 
yaşayan ağsaqqalların dediyinə görə, bizim Xırmandalı 
kəndinin adı bu əhvalatdan binə tutub. (Bax: «Azıx folklor 
muzeyi», «Sovet kəndi» qəzeti, 26 iyul 1985) 

 Burdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Xırmandalı bir 
çox qədim mənbələrdə işlədilən Harmandalu və 
Xırmandalu sözünün eynidir. Hətta qardaş Türkiyədə 
«Harmandalı» adlı qədim folklor rəqsi də mövcuddur. 
Bakıda fəaliyyət göstərən türk iş adamlarından biri 
Harmandalı soyadını daşıyır. 

 Bəs Xırmandalılar tayfası indiki Xırmandalıya necə 
və nə vaxt gəlib çıxıblar? 

 Səfəvilər dövlətinin süqutundan bir müddət keçəndən 
sonra Azərbaycanın müxtəlif xanlıqlarında tez-tez 
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münaqişələr olurdu. Ərdəbil xanlığında belə münaqişə-
lərdən usanmış tayfa başçısı Şahsevən Məhəmməd xanın 
tabeliyində olan xırmandalıların böyük dəstəsi köçüb 
Xəzərin qərb sahilində məskən salmışlar. Onu da qeyd edim 
ki, bura – Xırmandalıya Qarabağ xanlığından ayrılıb gələn 
ailələr də vardı. Əsgər müəllimin araşdırmalarından bəlli 
oldu ki, Tbilisi Dövlət arxivində saxlanılan sənədlərin 
arasında xırmandalıların Quba xanı – Fətəli xanın adına 
yolladığı ərizədə burada yurd salıb, yaşamağa icazə 
istədikləri bildirilir... Alimin qeyd etdiyinə görə, şahsevən-
lərdən ibarət olan xırmandalıların əsas məşğuliyyəti 
əkinçilik və maldarlıq olub. 

Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, Xırmandalı həm də 
əzəldən ovçuluq üçün əlverişdi yer olub. Otən əsrin 
qırxıncı illərinin sonunda bura xalq şairi Səməd Vurğun, 
Süleyman Rüstəm, Zeynal Xəlil və başqa görkəmli adam-
lar ova gəliblər. Masallının Xırmandalı kəndində yaşayan 
bəzi ailələrin Biləsuvarın Xırmandalı kəndində yaşayan 
ailələrlə qohumluq əlaqəsi mövcuddur. Ən mapraqlısı da 
budur ki, Şəhriyar düzənliyi və ya yaşayış yeri kilo-
metlərlə bir-birindən aralı olsa da, hər iki rayonun əra-
zisində vardır. 

 HAŞİYƏ: Təbrizdə nəşr olunmuş “Tarixi Əfşar” 
kitabına istinadən muğanlılar yüzlərlə əfşar tirələrindən 
biri hecab olunur. Kitabın “Əfşar elinin oymaqları və 
tayfa-tirələri” hissəsində yazılır: “Quzey Azərbaycanında 
Əfşar elinin Araşlı (Ağcəbədi), Qırxlı (Tovuz), Xırmandalı 
(Biləsuvar, Masallı) oymaqları qərar tutublar. .  
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 Məşhur türkoloq Mahmud Kaşğari (XI əsr) məlum 
“Divani-lüğətittürk” əsərində Əfşar elini 22 oğuz tayfa-
larından biri kimi qeyd etmişdir. Bu tayfa Azərbaycanda 
Səfəvilər dövlətinin – Qızılbaş ulusunun əsasını qoyan 7 
tayfadan biri olmuşdur. Əfşarlar tarixən çevik, mərd, 
döyüşkən, ova həvəsli tayfa olub. 

1514-cü ildə Çaldıran döyüşündə Qızılbaş ordusunun 
cinahına Sultanəli Mirzə Əfşar başçılıq edib. Şah İsmayılı 
əsir götürmək istəyən osmanlılara: “Şah İsmayıl mənəm” 
deyərək əsir alınıb. Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, 
Sultanəli Mirzə üzdən dayısı oğlu Şah İsmayıla çox 
oxşayırmış. Görkəmli əfşar sərkərdəsi Nadir şah Əfşar 
Muğan qurultayında şah seçilərək (1736-1747) Əfşarlar 
imperiyasını yaratmış, tarixə Asiyanın sonuncu fatehi 
kimi düşmüşdür. 

Yaşlı nəslin dediyinə görə, ötən əsrin 10-30-cu illə-
rində Muğanda qızılağaclı Qoçu Məmməd, xoşçobanlı 
Qaçaq Mozu kimi cəsur və qorxmaz igidlər olub. Qoçu 
Məmməd çarı devirmək üçün İ.V.Stalinə əvvəl Salyan, 
sonra Lənkəran banklarını çapmaqda yardım edib. Qaçaq 
Mozu isə silahlı dəstə yaradaraq şura hıkümətinə qarşı 
mübarizə aparıb. Onun Şanapədərədən sonra sığınacaq 
tapdığı yerlərdən biri də Xırmandalı kəndi idi. 

 XX əsrin əvvəllərində Masallıdan 16 kilometr aralıda 
yerləşən Xırmandalının şimalında Bakı kapitalisti “kürü 
kralı” Danil Mayılovun balıq vətəgələri olub. Tarixçi-alim 
M.Abbasovun araşdırmalarına görə bu vətəgələrdə 3500 
fəhlə, o cümlədən Həştərxandan gətirilmiş 500 rus qadını 
çalışırmış. Vətəgədə çalışan fəhlələr tez-tez qiyam qal-



Ələsgər Mirzəzadə 

 152

dırırmış. 1917-ci ilin yazında müvəqqəti hökumətə etiraz 
əlaməti olaraq kəndin fəalları balıq vətəgəsində çalışan 
fəhlələrlə birləşib «Xırmandalı Respublikası» yaradılması 
barədə qərar qəbul edirlər. (Mənbə Ə. Zahidov 
«Xırrmandalı Respublikası», «Azərbaycan gəncləri», 11 
noyabr 1986-cı il). Dövrün ən nadir hadisələrindən sayılan 
Xırmandalı Respublikası çox çəkmədi (elan olunduğu 
gündən 105 gün sonra) ki, tənəzzülə uğradı. Az sonra 
bölgədə daha geniş ərazini əhatə edən və eyni aqibəti 
yaşayan Muğan Sovet Respublikası quruldu... 37-ci illərdə 
Masallı rayonunun digər kəndlərində repressiyadan 
yayınan bir çox din xadimlərinə Xırmandalı kəndində 
dövrünün tanınmış ruhanisi Seyid Mir Səmid ağa evində 
sığınacaq verərək onları ölümün pəncəsindən və Sibirə 
sürgündən xilas etmişdir. Mir Səmid ağa keçmiş inqilabçı 
Mirbəşir Qasımovun (1938-ci ildən 1949-cu ilə kimi- yəni 
ömrünün sonunadək Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
Rəyasət Heyətinin sədri olub) bibisi oğlu idi. Oğlu Mir 
Məhəmmd Hüseynov yetmişinci illərin sonunda 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyev 
tərəfindən «Sosialist Əməyi Qəhrəmanı» fəxri adı ilə təltif 
edilib. Sağlığında Masallıda Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, 
«Əməkdar inşaatçı» Məmməd Hüseynovun şərəfinə 
şahmat turnirləri keçirilərdi. Bu gün də bu ənənə Xır-
mandalı kəndinin idmançıları tərəfindən davam etdirilir. 
Bu xeyirxah insanın, böyük el ağsaqqalının xatirəsi əziz 
tutulur. Hər ilin mayında Xırmandalıda M. Hüseynovun 
xatirəsinə həsr olunmuş müxtəlif idman turnirləri 
keçirirlər. Ədəbiyyata və zamana sığmayan bu insanın 
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ömür yolu haqqında 2003-cü ildə «Adiloğlu» nəşriy-
yatında «Bizim ağamız» adlı sənədli povest və xatirələr 
kitabı işıq üzü görüb. 

Xırmandalıda doğulub boya-başa çatan Xudakərim 
Məftun bəhri-təvil yazan şairlərdən biri olub. Onun oğlu 
Arif Fərzəli də şairdir. Qorki adına dünya Ədəbiyyatı 
İnstitutunun məzunu, bir çox şeir kitablarının müəllifidir. 
Əsgər Zahidov tarix və pedaqoji sahədə tanınmış 
alim-professor idi, onun şagirdləri Hekayət Yusifov 
texnika elmləri, Rakif Qasımov və “Şöhrət” ordenli 
Ağaşirin Quliyev kimya, Mürvət Abbasov tarix elmləri 
üzrə fəlsəfə doktorları, Füzuli Bayat isə filologiya elmləri 
doktoru, professordur. Tərcüməçi – alim Əziz Gözəlsoy 
Azərbaycan – Fransız ədəbi əlaqələrinin inkişafına böyük 
töhfələr verib. Bu gün onun yolunu alimin qızı Yaqut 
xanım davam etdirir. 

 1941-1945-ci il faşist Almaniyası ilə savaşda iştiak 
edən 150 nəfər xırmandalılardan 73-ü həlak olub. Qarabağ 
uğrunda savaşlarda kənd 6 şəhid verib, 2 nəfər itkin 
düşüb. İtkin düşənlərdən biri – Nasir Gözəlsoy mərhum 
tərcüməçi – alim Əziz Gözəlsoyun oğludur. Nasirin və 
Xırmandalı şəhidlərinin döyüş yollarından “Bakı açıq 
şəhərdi” və “Qara sarmaşıq” romanlarında ətraflı bəhs 
olunub.Bu gün qəlblərində böyük Azərbaycan sevgisi 
daşıyan xırmandalılar təkcə resplikamızda deyil, onun 
hüdudlarından kənarda yaşayıb fəaliyyət göstərirlər.  
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MÜRVƏT ABBASOV 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 
Lənkəran qəzası və Muğan 

 
...Tarixdən məlumdur ki, 1917-1920-ci illərdə Azərbay-

canın cənub bölgəsində erməni-bolşevik azğınlığı, yəni 
ictimai-siyasi hadisələr gərginləşmiş, tez-tez hakimiyyət 
strukturu yaranırdı. Məhz bu səbəbdən bölgədə er-
məni-bolşevik azğınlığı daha uzun müddətə davam etmiş-
dir. AXC ilk əvvəl (1918-ci il ərzində) Bakıda öz planlarını 
böyük çətinliklərlə həyata keçirirdi. Hökumətin üzləşdiyi 
ciddi çətinliklərdən istifadə edən müxtəlif təşkilatlar 
Muğanda və Lənkəranda öz hökumətlərini qurmaq üçün 
hər cür təxribat və qırğınlar törədirdilər. Muğanda əkin 
yerləri malağan rusları tərəfindən ələ keçirilmişdi. Çox 
kəndlərdə evlər ermənilər və ruslar tərəfindən yandırılmış 
və dağıdılmışdı. 1919-cu ilin yanvar ayında Lənkəran 
uyezdinin müsəlman işlər vəkili Teymur bəy Bayramə-
libəyov dağıdılmış müsəlman kəndlərinin 50 nəfər 
nümayəndəsi ilə general Tomsonun qəbulunda olmuş, 
yazmış olduğu müraciətnaməni də generala çatdırmışdır. 
Müraciətnamədə müsəlman kəndlərinin rus və erməni silah-
lıları tərəfindən yandırılıb dağıdılmasından, onların aclıq və 
səfalətdən əzab-əziyyət çəkdiklərini, uyezdin 300 min nəfər 
əhalisinin qorxu altında yaşadıqlarından bəhs edilmişdi. 
Müraciətnamədə həmçinin Xırmandalı, Qədirli, Həsənli, 
Eminli, Kərbəlayi Abdullah Təkləsinin müsəlman əhalisin-
dən əkin yerlərinin alınaraq ruslara verildiyi gostərilirdi. 
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Masallı və ətraf kəndlərin əhalisi bolşevik və erməni silahlı 
dəstələrinin aramsız hücumlarından çox əziyyət çəkirdilər. 
Əhalinin vəziyyəti gündən –günə pisləşməkdə idi. Hər gecə 
kəndlərə girib camaatı qarət etməklə kifayətlənməyən qul-
durlar, hətta mindiyi atı əllərindən alırdılar. Kəndlərdə 
keşikçi dəstələrı təşkil edilmışdi ki, quldurların gəlişi ilə 
camaatı xəbərdar etsinlər.  

Ərkivan mahalının komissarı Neyparidzeye Çaxırlı 
kəndinin qorunması üçün yerli sakinlərdən nələr tələb edir?  

 Çaxırlı kəndinə hücum edən erməni-rus silahlıları 
kənddə gizlənmiş ”Müsavat”in Lənkəran şöbəsinin sədri 
Yusif bəy Bayraməlibəyovu ələ keçirirlər. Onu azadlığa 
buraxmaq üçün çoxlu pul tələb edir və məqsədlərinə nail 
olduqdan sonra azad edirlər. Sonra silahlılar kənd sakini 
Məşhədi Şahpələngi döyüb pulunu və mal-qarasını 
əlindən alırlar. Buna etiraz edən oğlu Fətullahı isə qəbiris-
tanlığa aparıb güllələmək istəyirlər. Lakin atası yenə də 5 
min rubl pul vermək şərti ilə oğlunu azad edə bilir. Səhəri 
gün silahlılar kəndə hücum çəkib Nəsrəddin Şahbaz 
oğlunun 60 baş qoyununu aparırlar. Çaxırlı kəndinin 
ağsaqqalları bu haqsızlığa son qoymaq üçün Ərkivan 
mahalının komissarı Neyparidzeye şikayət edirlər. Kənd 
camaatının şikayətinə cavab olaraq komissar yeddi 
nəfərlik silahlı dəstəni kəndi mühafizə etmək üçün onların 
ixtiyarına göndərir. Bunun əvəzində isə hər evdən 100 
rubl və bundan başqa hər gecə üçün 1 qoyun, 300 
yumurta, 10 girvənkə yağ, 5 toyuq tələb edirlər. Onsuz da 
ağır olan kənd camaatının vəziyyəti bundan sonra daha 
da ağırlaşır.  
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 Ermənilər Ərkivanda Qala Bazarına niyə gəlmişdi?  
 Malağanlar və ermənilər gürcu əsilli Nayparidzeni 

müsəlmanlara tərəfdar olduğu üçün ölümlə hədələyirlər. 
Silahlı ermənilər əvvəlcə Qala bazarına gəlib komissarı 
görməyəndə Ərkivana gedirlər. Onun ərkivanlı Qulaməli 
Qədir oğlunun evində olduğunu bilən silahlılar evi 
mühasirə edirlər. Tüfəng səsini eşidən camaat vahiməyə 
düşərək kənddən qaçmağa məcbur olur. Mahal komissarı 
isə ölümdən qurtulub Lənkərana qaçır. Erməni-rus 
əsgərləri qisas almaq üçün yenidən Qala bazarına qayıdıb 
dükanları qarət edir və yandırırlar. Molla İsgəndərin 
öldürülməsi və Lənkərandakı silahlı dəstələr Şirvanlı tacir 
Malik Mahmud oğluna məxsus bəzzaz və tənbəki 
dükanından 30 min rubulluq malı arabalarla Malağana    
(Masallının indiki Kalinovka kəndi) aparırlar. İki gün 
sonra Yeddioymaq kəndinə hücum edən silahlılarla 
atışmada kənd sakini Molla İsgəndər qətlə yetirilir. Bu 
dövrdə Lənkəranda fəaliyyət göstərən silahlı dəstələrin sa-
yı-hesabı bilinmirdi. Bunların çoxu çar ordusunun əsgər 
və zabitləri olub, Rusiyada sovet hakimiyyətinin qurul-
masından sonra kommunist bolşeviklərə xidmət etməyə 
başladılar. Erməni polkovniklər Avetisov və Makarovun 
Lənkəranda elədikləri bəhs olunan dövrdə ingilislərin 
dayağı, milliyyətcə erməni olan polkovnik Avetisov və 
Makarovun qoşun hissələri Lənkəranda meydan 
oxuyurdular. Onlar general Tomsonun sədaqətli adamları 
idilər. Makarovun 5 min nəfərlik birləşmiş qoşunla hələ 
1918-ci ilin dekabrında Lənkərana daxil olması bildirilir. 
Onların vəhşiliyindən cana gəlmiş camaat dövrün ta-
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nınmış ziyalılarından olan Teymur bəy Bayraməlibəyovu 
türk qoşunları baş komandanı Nuru Paşanın yanına 
göndərirlər. Lənkəran ziyalıları Nuru Paşaya göndər-
dikləri məktubda yazırdılar: “...Avetisov Lənkəranda 
ermənilərdən ibarət tərəfdarlar toplamışdır. O, 1919-cu il 
fevralın 1-də lənkəranlı Əkbər Qəribovun, Xəlil Nəcəfqulu 
oğlunun evinə quldur kimi basqın etmiş, evdəki qiymətli 
şeyləri aparmışdır. Belə biabırçılığa türk oğlu, müsəlman 
dözə bilməz. Xahiş edirik köməklik göstərəsiniz”. 
Polkovnik Makarovun dəstəsində qalan 100 nəfər 
silahlının hamısı ermənilər idi. Bu dəstənin üzvləri 
1919-cu ilin yanvarında Böyük Bazarda Məşədi İbrahim 
Səmədovun dükanını dağıtmış, onun 15 min rubldan çox 
ərzaq və qeyri ərzaq mallarını götürüb aparırlar. Güllük 
məhəlləsində isə Mir Mehti Quluyevin 15 min rubulluq, 
Məşədi Cəbrayıl Abbasəliyevə məxsus dükanı dağıdaraq 
18 min rubulluq parçanı aparırlar. Lakin çox çəkmir ki, 
polkovnik Makarovun qoşunu tərk-silah edilir. Lən-
kəranda fəaliyyət göstərən digər silahlı birləşmələrdən biri 
Muğan hökumətinin bolşevik və ermənilərdən ibarət olan 
bölmələri idi. Onun əsgərləri Yermalay mehmanxanasını 
zəbt edib oradan yatacaq, qab-qacaq və 25 min rubulluq 
şərab aparmışdılar. Bu dəstənin 3 erməni əsgəri mart 
ayında Yəhya Axundovun Böyük bazardakı dükanını 
qarət edib əlini və üzünü xəncərlə doğrayır, onun 3200 
rubl pulunu alırlar. İki gün sonra isə ermənilər Kiçik 
bazarda Məşhədi Ruhullah Qasımovun dükanını talan 
edib arpa və ununu aparmaqla ona 5 min rubl zərər 
vururlar. Gərmətük kəndində Zülfüqar Hacı Məhəmməd 
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oğlunun evinə soxulan erməni əsgərləri ondan pul tələb 
edirlər. İstədiklərinə nail olmayan ermənilər ev sahibinin 
ayaqlarını gülləbarana tuturlar. Erməni əsgərləri həmçinin 
Səfərəli Məşədi Cabbar oğlunu döyərək onun 7 min rubl 
pulunu və evinin əşyalarını, Balağa Məşhədi Manqay 
oğlunun pulunu və qiymətli ev əşyalarını aparırlar. 
Ermənilərin Vələdi kəndindəki zülm və qarətləri daha 
dözülməz idi. Müqavimət göstərən kənd sakinlərini 
yerindəcə güllələyirdilər. Onlar Ağahüseyn Cavad oğlunu 
ağaca sarıyıb güllələyirlər. Şahidlər onun bədənində 28 
güllə yarasının olduğunu deyirdilər. Böyük Bazarda çayçı 
Dadaş ermənilər tərəfindən qılıncla ağır yaralanmışdır. 
Ermənilərlə birləşən Privolnoye kəndindən olan ruslar 
Çaxırlı kəndini yandıraraq Mirzə Əhməd Əhmədovun 
qoyun və mal-qarasını, pulunu ələ keçirirlər. Bununla 
kifayətlənməyən ermənilər onun Biləsuvarda yerləşən su 
dəyirmanını əlindən alaraq Privolnoyedən olan Repinə 
verirlər. Lənkəran qəzasının Şahağacı və Potasər kəndləri 
Fyodor Uşubayev və Tkaçovun rus-erməni birləşmələrinin 
zülmündən çox əziyyət çəkirdilər. Camaat qorxu içində 
yaşayırdı. Onlar xalqı Cümhuriyyəti tanımamağa çağırır, 
müsəlmanları qorxu içində saxlamaq üçün kənd və 
şəhərlərdə piyada və atlarla dolaşırdılar. Uşubayevin 
əsgərləri Şahağacı kəndində Hüseyn Rəhim oğlunu, 
Məhəmməd Hacı Nəcəfəli oğlunu, Lənkəranda İrandan 
olan tələbəni güllə ilə vurub öldürmüşdülər. May ayında 
ermənilər Seyidəkəran kəndində 3 kişini və 1 arvadı boğa-
raq öldürmüşdülər. 1919-cu ilin ikinci yarısına qədər 
Lənkəran qəzası və Muğanın bir hissəsi tamamilə 
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Azərbaycan hakimiyyətinin tabeliyinə keçməmişdi. Bu 
ərazilərdə kifayət qədər dövlətə müqavimət göstərən 
silahlı qüvvələr mövcud idi. Həmin qüvvələrin qəti 
surətdə məğlub edilməsi yalnız AXC Hərbi Nazirliyin 
birləşmələri tərəfindən həyata keçirilən 1919-cu ilin 
uğurlu avqust əməliyyatından sonra mümkün oldu. Bu 
gün heç kimə sirr deyil ki, gənc Azərbaycan Cümhuriyyəti 
bütün bölgələrdə nəzarəti bərpa eləyənə qədər həm 
Qarabağda, həm də Lənkəran uyezdində özbaşınalıqlar 
olmuşdu. Qarabağdakı məsələlərin kökü aydındır. 
Lənkəran uyezdində isə Kolçakın, Denikinin və bolşevik-
lərin hərbi qüvvələri buranı qan çanağına döndərmişdilər. 
Azərbaycan Respublikası Hərbiyyə Nazirliyinin Baş 
Qərargahının operativ kəşfiyyat idarəsinin məlumatından 
oxuyuruq: “Lənkəranda bolşeviklərin 1200-dən 1500-dək 
silahlı adamı var. Bunlar əsasən 1-ci Dünya Müha-
ribəsində iştirak eləmiş ruslar və ermənilərdir. 2-ci qüvvə 
denikinçilərdir”. Bu qüvvələr Azərbaycanın ayrılmaz 
parçası olan Lənkəran uyezdində meydan sulayırdılar və 
hərəsi də bir “respublika” yaratdığını elan eləmişdilər. 
Bundan əziyyət çəkənlər isə təbii ki, yerli əhali idi. 
Cümhuriyyət ordusunun Lənkəran qəzasında 
qayda-qanun yaratmasına qədər bu bölgədə İllarion 
Talixadze, Timofey Ulyantsev, Nikolay Tutuşkin, David 
Çirkin, Terentiy Suxorukin, İlyaşeviç və b.azğınlıq ediblər. 
Gənc Azərbaycan Cümhuriyyəti təbii ki bu durumla 
barışa bilməzdi və təcili tədbirlər görülməliydi. Hərbi 
Nazir Səməd bəy Mehmandarovun Lənkəran uyezdinin 
əhalisinə ünvanlanmış çağırışından oxuyuruq: “Vətən-
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daşlar, Azərbaycan Respublikası Hökumətinin iradəsilə 
mən Lənkəran uyezdində vətəndaş müharibəsinin 
qarşısını almaq, orda qayda-qanun yaratmaq, sizləri 
qatillərdən xilas eləmək üçün dəstə göndərirəm. 
Azərbaycan ordusu heç bir milli və dini ayrı-seçkiliyə yol 
vermədən Lənkəran uyezdinə qanunçuluq və ədalət 
gətirəcək, Silahlı qüvvələrin himayəsilə bölgədə tezliklə 
əmin-amanlıq bərpa olunacaq... ...Hər bir silahlı 
müqavimət ölüm hökmü ilə cəzalandırılacaq və orduya 
belə hallara qarşı amansız davranmaq əmri verilib. Öz 
növbəmdə həmçinin dəstənin rəisinə dinc əhaliyə qarşı 
heç bir zorakılığa yol verilməməsini tapşırmışam”.  

 Cavad bəy Rza bəy oğlu Məlikyeqanov 1919-cu ildə 
Lənkəranın general-qubernatoru təyin edildikdən sonra 
denikinçilərə qarşı mübarizə daha da gücləndi. Beləliklə, 
general Səlimovun komandiri olduğu Cümhuriyyətin 
hərbi hissələri Lənkəran general-qubernatoru Cavad bəy 
Məlikyeqanovun rəhbərliyi ilə çoxdan bəri nizamsızlıqdan 
cana doymuş bölgəyə daxil olur və qısa müddətə həm 
bolşevikləri, həm də denikinçiləri buradan qovub çıxarır. 
General Səlimovun komandanlığı ilə Prişibdən Lənkərana 
qədər təntənə İlə keçid eləyən Azərbaycan ordusu yerli 
əhali tərəfindən “Yaşasın!” sədaları ilə qarşılanırdı. 
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Təqdim olunan bu sənəd Azərbaycan Respublikası  
Dövlət Tarix arxivinin fondundan götürülmüşdür. 
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Astarxanbazara aid fotolar 

 

 

XX əsrin əvvəllərində Astarxan-bazarda fəaliyyətdə  

olan bazaar 
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        Hasıllı və Astarxanbazarın ziyalı təbəqəsi 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

            Savadsız kəndli və savadlı mirzə. 
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                 Xülasə 
(müəllifdən) 

 
 Əziz oxucu, öz tarixi keçmişi ilə Azərbaycan və dün-

ya tarixində özünə layiqli yer tutan “Muğan mədəniyyəti” 
və bu mədəniyyətə daxil olan ərazilər bu gün yerli və 
xarici tədqiqatçılar, arxeoloqlar tərəfindən ara-sıra öyrə-
nilib izlənilsə də, istənilən nailiyyətlər əldə olunmamışdır. 
Muğan düzünün yüzlərlə tarixi abidələri indiyə qədər qapalı 
qalmış, orta əsr mənbələrində daim adı çəkilən məşhur 
Muğan şəhərinin yeri hələ də müəyyən edilməmişdir.  

 Bu əsərdə Vətənimizin bir parçası olan Muğan bölgəsi 
haqqında - onun tarixi keçmişi, əhalisi, abidələri, mədə-
niyyəti və əhalinin məşğuliyyətləri haqqında söhbətlər açılır.  

 Kitab üç fəsildən ibarətdir. I fəsildə daha çox 
Muğanın qədim və orta əsrlər dövrünün araşdırılmasına 
fikir verilmişdir. O cümlədən, bölgənın o taylı – bu taylı 
coğrafi mövqeyi işıqlandırılmış, dəqiq sərhədləri göstəril-
mışdir. Muğan və Muğaniyyə adlı iki coğrafi məkanın 
müqayisəsi verilmişdir. Müqayisədə göstərilir ki, bu əsər 
Qəbələ ilə həmsərhəd olan, Girdman və Göyçay çaylarının 
aşağı axarı boyu ərazidə yerləşən Muğaniyyədən yox, 
şimali Azərbaycanın cənub-şərq, cənubi Azərbaycanın isə 
şimal-şərq bölgəsini əhatə edən Muğan ölkəsi haqqın-
dadır.  

 Bu fəsildə, eyni zamanda, Muğan etnonimi və topo-
nimi haqqında araşdırmalara yer verilmiş, orta əsr 
qaynaqlarına istinad edilməklə, Muğan şəhəri haqqında 
məlumatlar öz əksini tapmışdır. Orta əsr ərəb və şərq 
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mənbələrinə əsasən, Muğan Azərbaycanda həm bir vila-
yət, həm də o dövrü əks etdirən tarixi bir şəhər olub. Ərəb 
mənbələri göstərir ki, bağlarla əhatə olunmuş Muğan 
Xəzər dənizi sahilində, Kür çayının mənsəbindən təqribən 
100 (yüz) km cənubda, Ərdəbilin 60 – 70 km-liyində, iki 
çay arasında yerləşmişdir. 

 Kitabda orta əsr ərəb mənbələrinin Muğan şəhəri ilə 
yanaşı, Muğan vilayəti haqqında da geniş məlumat 
verməsindən bəhs olunur. Mənbələr burada qala-şəhər-
lərin və rustaqların (rayonların), bol çayların, otlaqların, 
müalicəvi dərman bitkilərinin və s. olması haqqında 
məlumatlar verir. Kitabda göstərilən mənbə və faktlarla 
bağlı araşdırmalar aparılmış, dəqiq və tədqiqata ehtiyacı 
olan bilgilər əldə edilmiş, bu da əsərin məğzini təşkil edir. 

 Əsərdə Muğanın yeni dövr tarixinə də toxunulmuş-
dur. Fond materiallarından, yazılı mənbələrdən istifadə 
etməklə Azərbaycanın Gülüstan (1813) və Türkmənçay 
(1828) müqavilələrindən sonrakı dövrü işıqlandırılmış, çar 
Rusiyasının burada apardığı inzibati-ərazi bölgüsü, 
müxtəlif dini təriqətlərə mənsub rusların bu ərazilərə 
köçürülmə siyasəti və onların yerli əhali ilə toqquşma 
məsələləri təhlil edilmişdir. Muğan düzündə yeni yaşayış 
məskənlərinin – kaloniyaların, mahalların, şəhər və 
kəndlərin adları qismən də olsa açıqlanır.  

 Kitabda XIX və XX əsr Muğanında yaşayan tayfalar, 
xalqlar haqqında da elmi və nəzəri məlumatlar verilir. 
şahsevən, diləğarda, alar, moran tayfalarının üstünlüyü 
əsərdə özünü göstərir. 
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 I fəsil Muğanın sonrakı şəhər və kəndləri, əhalinin 
həyat tərzi, sənət və ticarəti ilə başa çatır. Sonda bölgənin 
görkəmli şəxsiyyətləri, onların kimliyi barədə də məlu-
matlar alacaqsınız. 

 Əsərin II fəslində Muğanın mərkəzində yerləşən 
Cəlilabadın qədim tarixi irsi haqqında geniş məlumatlar 
verilir. Bu fəsildə görkəmli arxeoloqların (İ.Cəfərzadə, B. 
Qukasov, F. Mahmudov, İ.Nərimanov, T.Axundov) 
Uzuntəpə, Əliköməktəpə, Mişarçay, Alxantəpə, Polutəpə 
qədim yaşayış abidələrində apardıqları arxeoloji qazıntı 
işləri barədə verilmiş elmi məqalələr öz reallığı, 
illüstrasiyaları ilə kitabın əhəmiyyətini artırır. Monoq-
rafiyada əsas vacib məqamlardan biri Cəlilabad tarixində 
son nailiyyətlərin yer tutmasıdır. Polutəpədə arxeoloji 
qazıntı zamanı (arx. T. Axundov) bir həftə ərzində aşkar 
olunan Neolit dövrünün ( VII-VI minillik) qalıqları - 
heyvan sümüklərindən kəsilmiş, deşilmiş və cilalanmış 
əmək, məişət və ov alətləri, boyaqsız qablar, çaxmaq-
daşları, 9-10 sm hündürlüyündə qadın fiquru, çoxluca 
ocaqlar və digər nümunələr tapıldı. Amma sonda aşkar 
olunan ibadət evi - məbəd ( mütəxəssisin fikrinə görə) 
həm alimdə, həm də bizlərdə çox maraq oyatdı.(Qeyd 
edim ki, bir neçə tarixçi və mədəniyyət işçisi mütəmadi 
olaraq qazıntı yerində olurduq). Çünki arxeoloqun 
dediyinə görə, bu abidə Cənubi Qafqazda aşkar olunan ən 
qədim ibadət- inanc evidir. Bundan əlavə, son yenilik-
lərdən biri Qoşatəpədə aşkar olunan XII əsr dəfinəsidir. 
273 ədəddən ibarət olan mis sikkə və digər nümunələr 
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haqqında elmi araşdırmalar, fotolar da kitabda öz əksini 
tapıb. 

 III fəsildə Muğanın tarixi ilə məşğul olmuş, onun 
haqqında araşdırmalar aparmış bəzi tarixçilərdən 
məqalələr və Muğanla bağlı yaranmış əfsanə də oxuculara 
təqdim olunur. 

 Ərsəyə gətirilən bu yazı , fikrimizcə, geniş oxucu 
kütləsi üçün maraqlı olacaq. Onlar Azərbaycanın bir 
parçası olan Muğan haqqında az-çox bilgi əldə edəcəklər. 

 Əlbəttə, yalnız bu yazı ilə Muğan və Muğan şəhər 
tarixinin araşdırılması mümkün deyil. Sadəcə, bizim bu 
qısa məlumat və araşdırmamız Muğanın gələcək tədqiqat-
çıları üçün bir vəsait kimi istifadə edilə bilər.  

 Monoqrafiya yazılarkən tarixi əsərlərə, arxiv sənəd-
lərinə, məqalə və monoqratik yazılara, səyyahların yol 
qeydlərinə müraciət etdim. Bölgədə görkəmli tarixçilərlə 
məsləhətləşdim. Onların ərazi, bölgə haqqında tarixi və 
etnoqrafik yazılarından istifadə etdim. O taylı, bu taylı 
(Şimali və Cənubi Azərbaycan) Muğan ərazisində oldum. 
Müxtəlif tayfalar və nəsillər (şahsevən, dilağarda, alar və 
s.) haqqında məlumatlar topladım. Eyni zamanda, bizə 
tarixi faktları və mənbələri əyani olaraq çatdıran mu-
zeyləri yaddan çıxarmadım. 

 Əziz tarixsevərlər və oxucular, rəyləriniz üçün 
əvvəlcədən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Əgər nöq-
san və çatışmazlıqlarla üzləşsənız, bunu təbii sayın. Çünki 
müraciət etdiyimiz bu mövzu akademik səviyyədə tam 
dolğunluğu ilə araşdırılmamış və tədqiq olunmamışdır. 
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Biz sadəcə, qaynaqlara müraciət etməklə, bacardığımız 
səviyyədə araşdırmalar aparmışıq.  

 Bu yazının ərsəyə gəlməsində mənə öz məqalə və 
yaziları ilə, elmi fikirləri ilə kömək etmiş ziyalılarımıza öz 
minnətdarlığımı bildirirəm. 
 

Резюме 
 

 Уважаемые читатели! «Муганская культура» и 
территории, входящие в эту культуру, хотя и изу-
чались временами археологами, местными и зарубе-
жными исследователями, это не дало желаемого 
результата.  

 Сотни исторических памятников все еще не 
исследованы, до сих пор не определено место располо-
жение знаменитого города Мугани, название которого 
упоминались в средневековых источниках.В этой 
работе идет речь о Мугани, которая является частью 
нашей Родины, ее историческом прошлом, населении, 
культуре и других занятиях. Книга состоит из трех 
глав.  

 В первой главе уделено внимание исследованию 
древнего и средневекового периода Мугани. В том 
числе, исследовано географическое местоположение 
того и другого берега (Азербайджана) территории, 
указаны точные границы. 

 Даны сравнения двух географических местностей 
Мугани и Муганиййе. 
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 В сравнении показаны, что эта работа не о Муга-
ни, расположенной на границе с Габалой вдоль 
нижнего теченил рек Гирдиманчай и Гейчай, а о 
Мугани, находящейся на севере Южного Азербайд-
жана и юго-западе Северного Азербайджана. 

 В этой главе одновременно помещены иссле-
дование этнонимов и мононимов Мугани, сведения о 
городе Мугани нашли отражение сведения о городе 
Мугани из средневековых источников. На основе 
средневековых и восточных источников определено, 
что Мугань была и областью, и историческим городом. 
Арабские источники показывают, что город Мугань 
была расположена на берегу Каспия приблизительно 
100 км южнее от Куры, 60-70 км от Ардебиль между 
двумя реками. В книге наряду с городом Мугань даны 
сведения из арабских источников о Муганской области. 

 В источниках упоминается о наличии здесь городов 
– крепостей, рустагов (районов), полноводных рек, 
паствищ, целебных трав и пр. 

Проведены исследования над источниками и фак-
тами, указанными в книге, получены знания, нуждаю-
щиеся в уточнении и изучении, что составляет суть этой 
работы. В работе затронута и новая история Мугани. 
Пользуясь материалами фонда и письменными источ-
никами, пролит свет на период истории Азербайджана 
после Гюлистанских и Туркменчайских договоров. 

 Исследованы административно – территориал-
ьное разделение, политика переселение русских, 
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принадлежающих различным религиозным направ-
лениям, их столкновения с местным населением. 

 Указываются частично названия новых жилых 
поселениях – колоний, городов, поселков в Муганской 
степи. Даются сведения о племенах и народах, 
проживающих в Мугани в XIX – XX веках. Говорится, 
что большинство населения составляют племена 
Шахсевен, Дилагарда, Алар, Моран. 

 Первая глава подходит к концу сведениями о 
городах и селах Мугани, их образе жизни, ремеслах и 
торговле. В конце получите сведения о выдающихся 
личностях местности. 

 Во второй главе работы даются широкие сведе-
ния, об историческом наследии Джалилабада, кото-
рый расположен в центре Мугани. В этой главе даны 
статьи об археологических раскопках в древних 
поселениях в Узунтепе, Аликомектепе, Полутепе, 
проведенные известными археологами и указывают на 
важность книги реальностью и иллюстрациями. 

 В монографии одним из важных мест занимает 
последние достижения в истории Джалилабада. Во 
время археологических раскопок в Полутепе найдены 
остатки периода неолит (VII – VI тысячалетие) – 
орудия труда, быта и охоты, кости животных, посуды, 
огнива, женские фигуры в 9 – 10 см, множество осагов 
и других образцов. 

 Обнаруженный молитвенный дом-храм вызвал 
большей интерес у ученых, также у нас. Отмечу, что 
некоторые историки и работники культуры регулярно 
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бывали на месте раскопок. По рассказал археолога 
этот памятник самый древний храм, найденный на 
Южном Кавказе. Кроме этого, последней новостью 
является обнаруженный в Гошатепе клад XII века. В 
книге нашло отражение научные исследования 
образцов, состоящих из 273 медных монет, фотог-
рафий. 

 В третьей главе представлены читателю статьи 
некоторых историков, занимающихся историей 
Мугани, и легенда, связанная с Муганью. Думается, эта 
книга будет интересна для читателей, они получат 
сведения о Мугани, которое является частью 
Азербайджана. 
     Конечно, лишь одной этой работой невозможно 
исследование истории Мугани. Просто, думаем, что 
наши исследования и информация могут быть 
использованы будущими исследователями. 

 Когда писалась монография, я обращался к 
историческим произведениям, архивным документам, 
статьями монографиям, путевым заметкам, 
советовался с выдающимися историками, использовал 
этнографические, исторические записи, побывал на 
территории Мугани в Северном и Южном Азербайд-
жане. Собрал сведения о различных племенах и родах. 
Одновременно не были забыты музеи, доставляющие 
исторические факты и источники.  

 Дорогие любители истории и читатели, заранее 
благодарю за ваши рецензии. Искренне благодарю 
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людей, которые помогли мне в появлении на свет этой 
работы своими мыслями, статьями и рецензиями. 

 

Summary 
(From author) 

  
 Dear reader “Mugan culture” which takes prominent 

place in the history of Azerbaijan and in the world history 
and territories including to this culture is studied by local 
and foreign reslarchers, archaeologists but achievements 
we need, are not still gained. 

 Hundreds of historical monuments of Mugan plain 
have not been discovered yet and the place famous city of 
Mugan, mentioned in the medieval centuries has not been 
defined. 

 In thes book I tried to tell about Mugan region, its 
historical background, population, ancient monuments, 
culture and their occupation. 

 The book consists of 3 chapters. In the I chapter I 
tried to tell about Mugan’s ancient and medieval ages. 
And also the region’s geographical position and its 
borders are shown here. Two geographical territories are 
compared in this book. This book is not about the 
territory,which was on the place bet ween the Girdman 
river which is on the border of Qabala and the Goychay 
river, it is about the south-east part of north Azerbaijan 
and north – east part of south Azerbaijan and that place 
was called Muganland at that time.  
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 In this chapter we made researches a bout etnonims 
and toponims of Mugan, relying upon about the city of 
Mugan. Relying upon sources of medieval and eastern 
scientists works, Mugan was an autonomous area and a 
historical city. Accarding arabian sources Mugan was 
surrounded by gardens and was situated on the Caspian 
seashore, at a hundred kilometers from the river Kur, 
between two rivers the Araz and the Kur, at the 60-70 
(sixty – seventy) kilometers distance of Ardabil. 

 In the sources we tell about citedels,gloatinq rivers, 
pastures, herbs, medicinal plants in this area. Researches 
about information which were given in this book carried 
out and we got the knowledge we need. 

 It is mentioned about contemporary history of 
Mugan. Using Fond materials and written sources we 
showed the period after Gulustan(1813) and Turkmenc-
hay(1828) treaties, Russia’s policy of deportation and 
conflicts bet ween foreigners nd local population . About 
new settlements – names of colonies, areas, cities and 
villages are told in this book. 

 There is information about tribes, peoples who lived 
in Mugan in XIX and XX centuries. 

 Most tribes living in this territory were Shahseven, 
Dilagarda, Alar and Moran. I chapter ends with the 
information next period of the cities and villages of 
Mugan, its population, lifestyle, trade and craftsmanship 
of people living there. At the end you will learn about 
prominent people and their activities. 
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 In the II chapter there is information about the city of 
Jalilabad which is situated in the centre of Mugan. In this 
chapter researches of well-known archaeologists 
(I.Jafarzadeh, B.Qukasov, F. Mahmudov, T.Akhundov) 
about ancient settlements Uzuntepe, Alikomektepe, 
Misharchay, Alkhantepe, Polutepe and archaeological 
discoveries, scientific articles and illustrations make the 
book warth reading.  

 The most important information in this monoqraphu 
is recent achievements of the city of Jalilabad. There were 
found a lot of remains of animal bones, tools, plates 
without paint, stones for making a fire, woman’s figure 
about 9-10 (nine – ten) centimetres long, temple for 
prayers, which are considered about Neolit age, during 
researches. Accarding to the discoveries of the 
archeoloqist T.Akhundov the temple is considered the last 
holy place in the area. 

 One of the latest news is the treasure found in 
Goshatepe and it belongs to the XII century. 273 (two 
hundred seventy three) copper coins and other samples 
and photos are given in this boon. 

 In the III chapter information about well-known 
historians who made researches about Mugan and a 
legend about Mugan are introduced to the readers. 

 To my opinion with the help of this book readers will 
be interested in Mugan’s history which is the part of 
Azerbaijan. 

 Of course, it is impossible to get much infotmation 
about Mugan and the city of Mugan. Simply, this book 
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may be used as anapply to make a research in the future 
by researchers. 

 When writing this monography I relied upon 
historical worns, archives,articles and monographies and 
travelers who were interested in the region. I got advice 
from well known historians who live in this region. I used 
their historical and ethkographical notes and I was in the 
territory of Mugan, once was situated in the territory of 
South and North Azerbaijan. 

 I collected information about different tribes and 
generations, such as Shahseven, Dilagarda, Alar and so 
on. At the same time I visit ed history museums where I 
can find historical sources. 

 Dear history Lovers and readers, I thank for your 
thoughts about this book beforehand, If I have any 
mistakes it may be natural, because the theme hadn’t been 
searched in its highly level. We simply learned from 
scientific sources and tried to compileamore successful 
book about history of our region.  

 I am grateful to those who supported me to write this 
book and I thank for our scientists who helped me with 
their scientific articles and their thoughts. 
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“Tarix və Zaman” əsərinə rəy 
  
 Tarixçi-tədqiqatçı Ələsgər Mirzəzadənın “Tarix və 

Zaman” (Muğan tarixinə dair araşdırmalar) elmi-tədqiqat 
xarakterlı kitabında Azərbaycanın arxeoloji abidələri ilə 
zəngin olan Muğan bölgəsi barədə geniş və ətraflı 
məlumat verilir. Müəllif antik dövrdəki materialları tədqiq 
etməklə yanaşı, bunların elmı təyinatlarını düzgün 
müəyyənləşdirə bilmişdir. 

 Müəllifin yazdığı “Tarix və zaman” kitabının I 
bölməsi “Qəlbimdən süzülən sözlər...” adlanır. Bölmədə 
Muğanın coğrafi mövqeyi etnonımı, toponimi, qədim və 
orta əsrlər dövrləri, bir vilayət olması, şəhərləri, sonrakı 
dövrlərdə sənətkarlıq və ticarəti, kəndləri və s. yarım-
başlıqlarla işlənilmişdir. Həmin yarımfəsillərdə Muğanın 
sərhədi daxilində coğrafi yerlər və Muğan adının 
götürülməsi və onun mənşəyi, oxşar Muğan adlarının 
digər yerlərdə olması və onların müqayisəli təhlili, ərəb və 
fars mənbələrə əsasən məlumatların göstərilməsi, vila-
yətdə yaşayan müxtəlif etnik qrupların türk mənşəli 
olmaları düzgün olaraq qeyd olunur. 

 Tarixçi-tədqiqatçı Ələsgər Mirzəzadənin “Tarix və 
Zaman” kitabının II bölməsi “Cəlilabadın qədim tarixi 
irsi” Azərbaycanın Muğan bölgəsində olan tarixi 
abidələrdən Əliköməktəpə, Alxantəpə, Polutəpə, Mişar-
çay, Həməşərə, Qoşatəpə və Qazan köşkü haqqında real 
olaraq ətraflı məlumat verir. Müəllif əsəri yazarkən 
arxeoloji mənbələr və müvafiq ədəbiyyatlardan səmərəli 
istifadə edə bilmışdir. Texniki iradlara baxmayaraq, 
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Ə.Mirzəzadənin “Tarix və Zaman” (Muğan tarixinə dair 
araşdırmalar) kitabı zamanın tələb etdiyi elmi mənbə kimi 
çapa məqsədəuyğun hesab edirəm. 

 İbadov Rakif Hüseyn oğlu  
 Lənkəran Dövlət Universitetinin 

 “Tarix və onun tədrisi metodikası”  
 kafedrasının dosentı  

 
 
 

Müəllifin “Tarix və Zaman” 
(Muğan tarixinə dair araşdırma) 

adlı əsəri barədə 
 

 Azərbaycan respublikasının cənub-şərq bölgəsi ar-
xeoloji abidələrlə son dərəcə zəngin olmasına baxmayaraq 
zəif tədqiq olunmuşdur. Bu baxımdan tarixçi-müəllim 
Ələsgər Mirzəzadənin antik və orta əsr müəlliflərinin 
əsərləri və bu bölgədə aparılmış arxeoloji tədqiqatların 
müqayisəli təhlili əsasında yazdığı “Tarix və Zaman” 
(Muğan tarixinə dair araşdırma) elmi – tədqiqat xarakterli 
kitabı diqqətəlayiqdir. 

 Kitabda müəllif antik və orta əsr yunan, ərəb, fars 
mənbələrindən istifadə edərək, eləcə də bölgədə aparılmış 
arxeoloji qazıntıların nəticələrinə əsaslanaraq Muğanın 
coğrafi mövqeyi, Muğan toponimi, qədim və orta əsr kənd 
və şəhər yaşayış yerləri, müdafiə tikililəri, əhalinin etnik 
tərkibi, burada baş vermiş ictimai-siyasi proseslər 
haqqında ətraflı məlumat verir. Kitabda müəllif, həmçinin 
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fond materialları və yazılı mənbə məlumatları əsasında 
Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalından sonrakı 
dövrdə burada apardığı inzibati ərazi bölgüsü və rusların 
bu ərazilərə köçürülməsi məsələlərini də araşdırmışdır. 
“Tarix və Zaman” (Muğan tarixinə dair araşdırma) 
Muğanin keçmışinə həsr olunmuş elmiliyi,sanballılığı ilə 
diqqəti cəlb edən elmi-tədqiqat xarakterlı bu əsər 
Azərbaycan respublikasının cənub-şərq bölgəsinin, eləcə 
də Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin öyrənil-
məsində dəyərli mənbədir və kitabın çap olunmasını 
məqsədəuyğun hesab edirəm. Əgər kitab çap olunarsa, 
Azərbaycan və bölgə tarixi üçün vacib mənbələrdən biri 
sayılar. 

  
Bayramov Müşfiq Cabir oğlu 

Lənkəran Dövlət Universitetinin 
Humanitar fənlər kafedrasının 

baş müəllimi 
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TARİXİLİKLƏ GERÇƏKLİYİN 
ÜZVİ VƏHDƏTİ 

 
 İNSAN öz taleyi ilə tarix yaradır. Hara insan ayağı 

dəymişsə, insan haradan yol eləyib, karvan sürüb 
keçmişsə, orada bəşər mədəniyyətinin kiçik bir parçası 
həkk olunmuş tarix vardır, o yollar və cığırlar tarixin 
kitabələridir. Bunlarsız bütünlükdə tarix özü olmazdı. 
Məntiqi olaraq belə bir nəticə hasil olur ki, Muğan zonası 
da tarixlərin şahididir, Azərbaycanın nadir bir parçası, 
tarixi proseslərdə yaxından iştirak etmiş bir məkandır. 
Qədim yaşayış məskənlərinin qalıqları, xalqımızın qədim 
keçmişinə dair maddi-mədəniyyət nümunələri burada da 
aşkar edilmişdir, qədim tayfaların və qəbilələrin izləri hər 
yerdə görünür. Bu mədəniyyətin müxtəlif aspektlərinin 
öyrənilməsinə, tədqiq olunmasına indiki dövrdə, qloballaş-
ma şəraitində çox böyük önəm verilməlidir.  

 Mənbələr və alimlərin araşdırmaları, habelə digər 
faktlar göstərir ki, bizim eradan əvvəl IV-III minilliklərdə 
Kür-Araz çayları vadisinin cənub hissəsində, konkret 
olaraq bu yerlərdə yaşayan əkinçi-maldar tayfalar öz 
mədəniyyətlərini yaratmış, həmin insanlardan yadigar 
qalan mədəniyyətlərin qalıqları təpələr, sikkə və 
miniatürlü saxsı qablar, küp qəbirlər, məişət əşyaları 
qismində gəlib zəmanəmizə çatmışdır. Herodot, Strabon, 
şərq salnaməçiləri, digər qədim düha sahibləri bu 
ərazilərin qədim yaşayış məskənləri olduğunu, burada 
miladaqədərki dövrdə kadusi, gell, muğ, massaget və 
digər tayfaların yaşadıqlarını bildirmişlər. Tarixi-coğrafi 
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şəraiti araşdırarkən belə bir qənaətə gəlmək olur ki, qədim 
xalqların həyatında mühüm rol oynamış tarixi «İpək yolu» 
və ya onun qollarından biri Xəzər dənizinin sahilləri 
boyunca məhz müasir Muğan ərazisindən keçmişdir. 
Ərazi VII-X əsrlərdə xəzərlərlə ərəblərin savaş meydanı ol-
muş, XII əsrin əvvəllərində monqolların hücumuna məruz 
qalmış, daha sonralar feodal çəkişmələri, Nadir şahın 
istilaçılıq yürüşləri nəticəsində bir sıra qədim yaşayış 
məntəqələri viranəyə çevrilmiş, tamamilə dağıdılaraq yer 
üzündən silinmişdir.  

 İndi vəzifə tarixin yaddaşında olanları doğru və 
dürüst şəkildə gələcək nəsillərə ötürməkdən ibarətdir. Bu 
sahədə isə müasir tarixçilərimizin üzərinə çox çətin bir 
missiya düşür. Bəzi məqamları nəzərə almasaq, cəsarətlə 
demək olar ki, xüsusən müstəqillik illərində tarixçilə-
rimizin həmin sahədə gördükləri işlər diqqətəlayiqdir. 
Yerli tarixçilərin, başqa sözlə desək, əyalət tarixçilərinin 
əcdadların tarixini araşdırmaq cəhdləri isə son vaxtlar 
daha çox bəhrə verir.  

 Bu cəhətdən Muğan tarixinin yorulmaz tədqiqatçısı, 
öz araşdırmaları ilə nəinki geniş ictimaiyyətin, hətta elmi 
dairələrin geniş rəğbətini qazanmış Ələsgər Mirzəzadənin 
xidmətləri böyükdür, desək, səhv etmərik. Onun bir çox 
dəyərli məqalələri, xüsusilə ötən il nəşr olunmuş “Muğan: 
maddi mədəniyyət abidələri” kitabı oxucular arasında 
böyük rezonanc yaratmış, faydalı diskussiyalara zəmin 
olmuş, tarixin bir sıra qaranlıq səhifələrinə aydınlıq 
gətirmişdir. 
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 Budur, hörmətli tarixçimizin - fədakar el oğlunun 
yeni kitabı qarşımdadır və fürsətdən istifadə edərək 
fikirlərimi, eyni zamanda indiyədək demədiklərimi 
oxucularla paylaşmaq istərdim.  

 Ələsgər Mirzəzadənin yeni "Tarix və zaman" kitabı 
ölkəmizin hüdudlarında ən qədim yaşayış məskənlə-
rindən biri olan Muğan elinə həsr olunmuş əhatəli əsərdir. 
Məlumdur ki, Muğan problemi indiyədək lazımi həllini 
tapmamışdır, Azərbaycan tarixşünaslığında mövcud 
konsepsiya bitgin deyildir. Bunun səbəbi isə, fikrimcə, 
alimlərimizin, eləcə də digər müstəqil tədqiqatçıların 
problemdə yekdil olmamaları, ona müxtəlif mövqedən 
yanaşmalarıdır. İnsanlar isə öz əcdadlarının hansı məkanda 
nə vaxt, hansı şəraitdə yaşamış olduğunu bütün aydınlığı ilə 
bilməlidirlər, bu ərazilərin keçmişini işıqlandıran bütün 
tarixi faktlar nəzərə alınmalıdır. Elə etmək lazımdır ki, bu 
problemin hərtərəfli həlli zamanı indiki tədqiqatçı gələcək 
nəsillər qarşısında gözükölgəli qalmasın.  

 Bu baxımdan Ələsgər müəllimin yeni əsəri xüsusi 
maraq doğurur. Əsərdə Muğan problemi ən qədim dövr-
lərdən siyasi və mədəni tariximizin fonunda araşdırılmışdır. 
Kitabda belə bir fikir var: "Muğan muğ etnonimi kimi bəzi 
tarixi mənbələrdə 4 min il, bəzi mənbələrdə isə 5 min il 
bundan əvvələ aid edilir. Bəzi qaynaqlarda Muğan türk 
soykökündə dayanan toponim kimi, bəzi fars 
mənbələrində isə, səhvən Midiya ərazisində olan fars 
mənşəli bir xalq hesab edilir". Muğanın tarixi haqqında 
müəllifin nöqteyi-nəzərinin ana xəttini məhz bu funda-
mental mülahizə təşkil edir, yəni sözü gedən tarixi-coğrafi 
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məkan bilavasitə azərbaycanlıların ulu əcdadlarının 
məskənidir. Məsələnin bu cür qoyuluşu tamamilə 
düzgündür və obyektiv həqiqətdir, bir sıra yeni müddəa-
lar isə diqqəti öz orijinallığı ilə cəlb edir, bəzi uydurma və 
saxta konsepsiyalar isə cəarətlə rədd edilir. 

 Biz kitabın içindəkiləri şərh etməyə ehtiyac duy-
muruq, bunu tamamilə oxucunun ixtiyarına buraxırıq. 
Ancaq bir mülahizəmizi deməyə borcluyuq ki, Muğan 
probleminin kitabda verilmiş həlli əksər koordinatlarda 
etiraz doğurmur, çünki irəli sürülən müddəalar əvvəlcə 
deyilmiş fikirlərdən keyfiyyətcə fərqlənir.  

 Ələsgər Mirzəzadənin faktları şərh etmək üslubu 
yaxşı və bitgin nümunələrin timsalında tarixi həqiqətlərə 
uyğundur. Onun ən cazibəli fərdi fikirləri özünə məx-
susluğu ilə fərqlənir, qələmə aldığı müddəalarda idraki 
ifadə, qoyulmuş məsələyə müstəqil münasibət hakimdir. 
Ümumiyyətlə, bu fikirlərin müəllifi kimi, o, qaldırdığı 
problemlərə sadiqdir, burada polemik ehtiras olduqca 
güclüdür, məhz buna görə də həmin fikirlər cəlbedicidir, 
oxucunun düşüncələrini fəth edir. Yəni, Ələsgər 
müəllimin bütün müddəaları tarixilik cəhətdən geniş 
auditoriyaya dərhal təsir edir. Onu da xüsusilə qeyd 
etmək istərdik ki, müəllif nədən danışırsa danışsın, onun 
mərkəzində həqiqət dayanır, tədqiqata cəlb olunmuş 
dövrün problemləri fonunda xalqın mübarizəsi öz bariz 
təcəssümünü tapır.  

 Əsərin ən başlıca cəhətlərindən biri budur ki, 
müəllifin fikirləri ehkamdan, metafizikadan uzaqdır, 
bəzən ritorik ifadələrə rast gəlinsə də, bu, keçicidir, yəni 
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oxucuya problemi dərindən mənimsəyib anlamaq imkanı 
verir. Ümumiləşdirmələr ustalıqla təqdim olunur, çılpaq 
məntiqi anlayışlar şəklində yox, konkret məkan, zaman 
çərçivəsində verilir, tarixi təfəkkürlə elmi təfəkkürün 
vəhdəti təmin olunur və maraqlıdır ki, müəllifin təfəkkürü 
şəxsi hisslərindən təcrid olunmur, onlarla üzvi vəhdət-
dədir.  

 Fikrin kamilliyi, tarixin keşməkeşlərinə şüurlu 
münasibət Ə.Mirzəzafdənin yaradıcılığının mayasını 
təşkil edir. Qeyd etdiyimiz kimi, Ələsgər müəllimin 
yaradıcılığı üçün həqiqət və reallıq, fəlsəfi idrak, tarixi 
genişlik səciyyəvidir. Bilgilərdə ahəngdarlıq, məzmun və 
forma birliyindən doğan gerçəkliyə çevrilir və biz 
deyərdik ki, klassik səviyyəyə yüksəlir. Hər bir müddəa 
sadə sözlərlə zəruri harmonik xüsusiyyət kimi meydana 
çıxır.  

 Tarixi tədqiqatda müasirlik son dərəcə çoxşaxəli və 
mürəkkəb problemdir. Hər bir tarixçi auditoriyanı 
ovlamaq üçün özü bu rəngarəngliklərdən baş çıxarmağı 
bacarmalıdır. Ələsgər müəllimin əsərini oxuyarkən sanki 
zəngin bir otağın anfiladasına düşürsən, burada müasir 
həyatla üzvi əlaqəni və varlığın təcəssümünü görürsən. 
Tarixin ibrətamiz məsələlərinə aid lakonik ibrətamiz 
məzmunlu müddəalar sosial mövqeyindən asılı olmayaraq 
hər bir kəsi düşünməyə vadar edir, bir növ xalq müdrik-
liyinə köklənməklə hakimanə sözə çevrilir, vahid ideya 
istiqamətinə yönəlir. Beləliklə, müəllifin fikirlərinin 
mahiyyəti gerçəkliyin dərk edilərək mənimsənilməsindən 
ibarətdir, bitgin məzmuna malikdir. Kitaba daxil edilmiş 
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fəsillər müəyyən mənada əvəzedilməzdir, mütaliəçi üçün 
uzun müddət dəyişməzlik təsiri bağışlayır. Lakin bu 
dəyişməzlik prosesində onun müəlliflə üzbəüz qoyulmuş 
problemin düzgün başa düşülməsinə və obyektiv düşün-
cənin süzgəcindən keçirilərək mənimsənilməsinə çalışır. 

 "Tarix və zaman" kitabı Muğan regionu haqqında 
dəyərli tədqiqatdır. Belə mürəkkəb problemin araşdırıl-
ması prosesində çatışmazlıqların olması da tamamilə 
labüddür. Misal üçün, bütün oxucuların hər hansı 
problemi qavrama qabiliyyəti eyni deyildir, obyektivlik 
xatirinə demək lazımdır ki, bəzi müddəalarda mübahisəli 
məqamlar da ola bilər, bu da, gərəkli cəhət sayılmalıdır. 
Çünki tarixi tədqiqatda polemika olmadan keçinmək 
qeyri-mümkündür. Burada həmçinin ziddiyyətlər də 
meydana çıxa bilər, amma bu da yəqin ki, işarə edilən 
hadisənin çoxcəhətliliyindən irəli gəlir. Əsas material 
faktdır, faktın isə saysız-hesabsız çalarları, görüntüləri və 
ünsürləri var. Və bütün bunları müəllifin qeydlərində 
görməmək mümkün deyil.  

 Muğan probleminin həlli üçün, qənaətimizcə, hələ 
çox iş görmək lazım gələcək. İndi isə həmin problemin 
tədqiqində yeni nailiyyət göz qabağındadır və bütün 
xalqımız üçün qiymətlidir. 

                               Aydın Hüseynov 

Tədqiqatçı -jurnalist 
şair, publisist 
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TARİX YAZILANLAR 
VƏ XATIRLANANLARDIR 

 
 Tarix tarixi öyrənənlər üçün həmişə sirr dağarcığı 

olub. Öyrənilənlər və xatırlananlar unudulanlardan 
qat-qat azdır. Amma baş verənlər zaman-zaman tarixçilə-
rə və tarixsevərlərə ipucu verir. Keçmişi çox az öyrənilmiş 
bölgələrdən biri Muğandır. Orta yüzilliklərdə salnamə-
lərdə və digər tarixi sənədlərdə adı tez-tez hallansa da, 
sonralar Muğan bölgəsinə yetərincə diqqət yetirilməmiş, 
onun arxeologiyası, etnoqrafiyası və folkloru qənaətedici 
səviyyədə araşdırılmamışdır. Vaxtilə mərhum arxeoloq 
İsaq Cəfərzadənin diqqət çəkdiyi Muğan kurqanları 
Azərbaycan tarixinin sirli məqamlarına aydınlıq gətirsə 
də, uzun müddət bu bölgə fundamental arxeoloji araş-
dırmalardan kənarda qalmışdır. Ötən yüzilliyin altmış--
yetmişinci illərində bu ənənəni Fərman Mahmudov 
davam etdirmiş, lakin arxeoloji tədqiqat işini müəyyən 
səbəblərə görə başa çatdıra bilməmişdir. Son bir neçə ildə 
Tufan Axundov, Abuzər Ələkbərov, Anar Ağalarzadə və 
digər arxeoloqlar Muğanda, xüsusən, Cəlilabad bölgəsin-
də arxeoloji kəşfiyyat və arxeoloji tədqiqat işlərinə maraq 
göstərsələr də, araşdırmalar bütün Muğan bölgəsini və bu 
bölgədəki kurqanları əhatə etməmişdir.  

 Sovet dönəmində təsərrüfat məqsədləri ilə bağlı 
aparılan meliorasiya işləri Muğan kurqanlarının araşdırıl-
madan hamarlanmasına səbəb olmuşdur. Arxeoloji, 
etnoqrafik və folklor araşdırmaları zəif aparıldığından 
Muğanın tarixi də düz-əməlli yazılmamışdır. Yaranmış 
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boşluğu aradan qaldırmaq üçün bölgədə yaşayan və işləyən 
tarixçilər, sözün həqiqi mənasında, qollarını çırmayıb 
müxtəlifyönlü araşdırmalara başlamışlar. Cəlilabadda bu 
işlə uzun müddət mərhum tarixçi Rəşid Əsgərov məşğul 
olmuşdur. Onun daha çox diqqət yetirdiyi məsələ atəş-
pərəstliklə, daha doğrusu, Zərdüştiliklə bağlı idi. Rəşid 
Əsgərovun əsasını qoyduğu ənənəni bu gün də davam 
etdirirlər. Son bir neçə ildə tarixi araşdırmalarla bağlı 
fəaliyyət sahəsi genişlənmiş, buraya toponimlərin, tarixi 
abidələrin, təsərrüfat və məişət əşyalarının, ritualların, 
numizmatika nümunələrinin, dini-fəlsəfi təfəkkürün, 
folklor nümunələrinin öyrənilməsi ilə bağlı materiallar 
əlavə olunmuşdur. Elşad Əmənov, Rza Rzayev, Mah-
mudağa Qasımov və Ələsgər Mirzəzadənin məqsədyönlü 
şəkildə apardıqları araşdırmalar Muğan tarixinə işıq sala 
bilmişdir.  

 Ələsgər Mirzəzadənin Muğanın tarixi ilə bağlı 
apardığı elmi araşdırma bir sıra maraqlı məqamları üzə 
çıxarmışdır. Belə ki, bu araşdırmalarda təkcə tarixi 
hadisələr deyil, ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə Muğan camaatı-
nın inancları, mifologiyası, rəmz və simvolları, bu mə-
qamları özündə cəmləşdirən epiqrafik abidələr mütəxəssis 
gözüylə nəzərdən keçirilir. Ələsgər Mirzəzadənin elmi 
qənaətləri olduqca maraqlıdır. O, fikrini əsaslandırmaq 
üçün məişət əşyasından tutmuş toxuculuq məhsullarına 
qədər tarixi anlam verən bütün vasitələrə müraciət edir və 
haqlı olaraq bildirir ki, Muğan xalçaları öz ornamentlərinə 
görə originaldır, bölgənin dünya haqqında təsəvvürlər 
sistemi ilə səsləşir. Buna görə də Muğan xalçalarındakı 
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rəmzlər, haşıyələr ətraflı şəkildə öyrənilməlidir. Belə 
hərtərəfli araşdırma tarixin bəzi sirlərini açmağa kömək edir.  

Muğanın coğrafi və milli arealı Ələsgər Mirzəzadə 
araşdırmasında informativ xarakter daşısa da, bu məlu-
matlar bölgənin təsərrüfatı, mədəni həyatı və görkəmli 
şəxsləri haqqında dolğun bilgi verə bilir. “Muğan maddi 
mədəniyyəti” (2016) kitabından sonra Cəlilabadda 
mövcud olan tarixi abidələrə yenidən nəzər salan Ələsgər 
Mirzəzadə Əliköməktəpə, Alxantəpə, Polutəpə, Qoşatəpə, 
Mişarçay və Həməşərə, Qazan köşkü haqqında bilgiləri 
bir qədər də genişləndirir. İş elə gətirib ki, bölgədəki bəzi 
tarixi məkanlara Ələsgər Mirzəzadə ilə birlikdə baş 
çəkmişik. Biz Qalabazarda, Polutəpədə, Alaşarda, Xudutə-
pədə, Qoşatəpədə bir yerdə araşdırmalar aparmışıq və hər 
dəfə heyrətləndirici bir məqamla qarşılaşmışıq. Bölgənin 
bəzi paradiqmatik təsəvvürləri ilə səsləşən faktlar, 
doğrudan da, heyrətamizdir. Məsələn, bölgədə uzun 
müddət Danatma mərasimi keçirilib və bu mərasim Dan 
yerinin “şərəfinə” təşkil olunub. Dəfn adətinə görə, 
meyidlərin üzü Dan yerinə tərəf qoyulur və dəfn 
olunurdu. Bölgədə həmçinin Günəşin Göy qübbəsində 
cızdığı qövsə görə dəfn adəti icra olunmuşdur.  

 Muğan bölgəsində mif özünü həm sintaqmatik (sözlə 
söylənilən mətn), həm də paradiqmatik (dünya haqqında 
təsəvvürlər sisteminin bir nümunəsi) şəklində göstərir. 
Leksik-mifoloji anlamda olan ifadələr daha çox rituallar-
da, maddi-mədəniyyət nümunələrində öz əksini tap-
mışdır. Məsələn, çarxla bağlı (çərxi-fələk) paradiqmatik 
təsəvvürü qədim və orta yüzilliklərin epıqrafik abidə-
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lərində (başdaşılarında və sinədanlarda), həmçinin məişət 
əşyalarında, o cümlədən xalçaların üzərindəki naxışlarda 
qorunub saxlanmışdır. Ələsgər Mirzəzadənın bölgənin 
epiqrafik abidələri üzərində apardığı araşdırmalardan 
məlum olur ki, Muğan bölgəsindəki başdaşı və 
sinədanlarda daha çox çərxi fələk rəmzləri və işarələri 
həkk olunmuşdur. Muğan bölgəsinin şifahi nitqində və 
folklorunda daha çox işlənən “çarxı dönmək” feli 
birləşməsi qədim türklərin mifik dünyagörüşündən soraq 
verir.Muğan bölgəsində çarx “çərx” şəklində işlənir və 
klassik ədəbiyyatda da çərx şəklindədir. Çərxin göy, tale, 
ox yayı, yer, davam edən, sürən və sair mənaları vardır. 
Çarxdan çərxi-fələk dünyagörüşü yaranır. Çərxi-fələk daha 
qədim türk inamlar sistemi ilə bağlıdır. Qədim türklər 
çərxi-fələyi “gök çıkrısı” (göy dəyirmanı) adlandırırlar. Buna 
sonralar “evrən” demişlər. Evrən evrilir, yəni çarx çevrilir, 
dönür. Bu zaman hərəkət edən göy üzü nəzərdə tutulur və 
tale, bəxt kimi məcazlanır. İnsanlar göy qübbəsinin 
durmadan dönməsinə və bunun insanların taleyinə, 
bəxtinə, qismətinə təsirinə inanırdılar. Guya evrənin 
(çarxın) dönüşü insanlara yaxşı və pis tale bəxş edir. Bu 
inanc Muğan bölgəsindən toplanmış folklor nümunə-
lərində öz əksini belə tapır: 

Quşum uçdu tüləkdən, 
Qolum sındı biləkdən. 
Mənimki belə gəldi 
Çərxi dönmüş fələkdən. 
Azərbaycan və türk klassik ədəbiyyatında çərxi-fələk 

anlayışı bu xaos və kosmosla bağlı inanclar sisteminə 
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söykənir. Göy qübbəsi, tale, bəxt, iqbal, fələk mənalarını 
verən “gərdun” sözü də folklorda və klassik ədəbiyyatda 
“çərxi-fələyin” sinonimi kimi işlənir. Qədim türk 
mifologiyasında göy üzü fələk, ay, günəş və ulduzların 
cəmi isə “əflak” adlanırdı. 

Çərxi-fələyi dörd həyat ünsürü ilə bağlayırlar. Muğan 
bölgəsindəki başdaşı və sinədanlarda üç dairəli çərxi fələk 
işarələrinə də rast gəlmək olur. Dörd həyat ünsürünü 
ifadə edən iki dairədəki oxların cəmi sayı cəhətlər də 
nəzərə alınmaqla on altıdır. Rəqəmlərin ifadə etdiyi 
rəmzlər, simvollar və mifik təsəvvürlər həmin çərxi fələk 
işarələrinin sirrini açmağa kömək edir. Eyni işarələr 
Muğan bölgəsinə xas olan xalçalarda da öz əksini 
tapmışdır. Belə paradiqmatik təsəvvürlərlə bağlı əşyalara 
diqqət çəkən Ələsgər Mirzəzadə tarixin keşməkeşli 
məqamlarında xalqın dini-fəlsəfi dünyagörüşünün 
məqsədinə və məramına aydınlıq gətirməyə çalışır.  

 Ümid edirəm ki, Ələsgər Mirzəzadənin Muğan 
tarixinə həsr olunmuş bu kitabı tarix elminə yeni töhfələr 
verəcək və arxeoloqların, etnoqrafların, həmçinin folklor-
şünasların Muğan bölgəsinə marağını artıracaq. Ələsgər 
Mirzəzadənin araşdırması sübut edir ki, Muğan bölgə-
sinin hərtərəfli öyrənilməsinə böyük ehtiyac var.  

 

 Bilal(Hüseynov)Alarlı, 
ADPU Cəlilabad filialının müəllimi, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
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Hörmətli oxucu! 

 “Tarix və Zaman” adlanan bu kitab barədə öz rəyimi 
bildirməmişdən əvvəl hörmətli Ələsgər müəllimə 
dərindən öz minnətdarlığımı bildirirəm. 

 Muğan haqqında, o cümlədən qədim Həməşaranın 
tarixi barədə mən özüm araşdırma apararkən dövlət 
arxivlərində, kitabxanalarda, digər elm ocaqlarında 
aylarla, illərlə müxtəlif müəlliflərin əsərlərini vərəqləməli 
olmuşam. İndi isə belə kitablardan biri, müəllifi Ələsgər 
Mirzəzadənin “Tarix və Zaman “əsəridir. 

 Hamıya məlumdur ki, qədim diyarımız Azərbaycan 
öz müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra elmin bir şox 
sahələrində olduğu kimi, tarixşünaslıqda da yeni 
araşdırmaların aparılması zəruriyyəti yaranmışdır. Hətta 
ixtisasca tarixçi olmayıb, tarix sahəsində müstəqil fikir 
yürüdə bilən, obyektiv və milli maraqları ifadə edən ziyalı 
insanların da bu sahədə yeni fikir söyləməsi Azərbaycan 
tarixinin öyrənilməsi işini daha da sürətləndirməyə sövq 
edir. 

 Rayonumuz haqqında əvvəllər yazılmış kitablardan 
fərqli olaraq müəllifin çapa hazırladığı bu kitab tarixi və 
metodiki cəhətdən tamamilə seçilir. Kitabda toplanmış 
sənədli materiallar və digər mənbələrə istinad edilərək 
verilmiş xronologiya tariximizi daha da dərindən 
öyrənmək üçün mükəmməl bir vəsaitdir. 

 Əsərin xronoloji yazılışı, kitaba əlavə olunmuş 
xəritələr, fotoşəkillər böyuk elmi-təcrübə əhəmiyyəti kəsb 
edən sübutlardır. 
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 Müəllif yerli toponimlərin öyrənilməsində də ardıcıl 
elmi araşdırmalar aparmış, tariximizin qədimliyindən 
bəhs edən digər müəlliflərin əsərlərindən bəhrələnərək bu 
kitabı çətinliklə də olca ərsəyə gətirmişdir. Bu işdə Ələsgər 
müəllimin əməyi xüsusilə qeyd olunmalıdır. Çünki 
Ələsgər müəllimin elmi araşdırmaları bu kitabın yüksək 
elmı səviyyəsini təmin etmişdir. 

 Hesab edirəm ki, müəllif Muğan tarixinin izi ilə 
apardığı araşdırmalar nəticəsində oxuculara təqdim etdiyi 
“Tarix və Zaman” toplusu tamamlanmış bir kitabdır. O, 
qarşısına qoyduğu öhdəliyi layiqincə yerinə yetirmişdir. 

 Bu kitab oxucularına öz tarixi yaddaşını təzələmək 
məqsədilə, eyni zamanda tariximiz haqqında məlumatı az 
olanlar üçün faydalı olsun deyə müəllif ərəb, fars və rus 
mənbələrindən də istifadə edərək sitatlar gətirmışdir. 

 Bir sözlə, bu kitab oxucularımıza öz tarixi yaddaşını 
bərpa etməklə, kimin kim olduğunu obyektiv şəkildə 
gələcək nəsillərə çatdırmağa imkan verir. Buyurun 
oxuyun və öz qiymətinizi verin! 

 Sonda kitabın müəllifi tarixçi məllim və təcrübəli 
araşdırmaçı, tədqiqatçı Ələsgər Mirzəzadəyə öz 
minnətdarlığımı bildirirəm. Eşq olsun! 

  
Sabir Nəsiroğlu Urufzadə 

 tədqiqatçı – jurnalist.  
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