Azərbaycaan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Ağsu rayon Mərkəzi kitabxanası

Ağsu rayonunun bələdçi kitabı
Ağsu- 2016

Ağsu rayonunun uğurlu inkişafı məni çox sevindirir. Çünki mən
artıq dördüncü dəfədir ki, Prezident kimi rayona səfər edirəm və
görürəm çox böyük inkişaf var. Abadlıq, quruculuq işləri, sosial
məsələlər öz həllini tapır, müəssisələr yaradılır.
İlham Əliyev.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

AĞSU RAYONU
Rayon haqqında məlumat
Bakıdan məsafəsi
Ġnzibati mərkəzi

160km
Ağsu Ģəhəri

Sahəsi

1020,1 km2
76000 min
Sanqalan
Girdiman və Ağsuçay

Əhalisi
Əsas zirvələri
Əsas çayları

Ağsu rayonu 8 oktyabr 1943-cü ildə təşkil edilmiş, 4 yanvar 1963-cü ildə ləğv edilib
Kürdəmir rayonuna birləşdirilmiş, 6 yanvar 1965-ci ildə ayrılaraq yenidən müstəqil rayon
olmuşdur.
A. Bakıxanov "Gülüstani-İrəm" əsərində qeyd edir ki, Nadir şah tərəfindən 1735-ci ilin
may ayında Şamaxı şəhərinin 4 ağaclığında (37 km), mövqe etibarilə çox əlverişli olan
Ağsu adlı yerdə yeni şəhərin əsası qoyuldu. Az bir zamanda şəhərin ətrafında hasarlar
tikildi. Şəhərin qədim əhalisi də buraya köçürüldü və Ağsu Şirvan hakimlərinin mərkəzi
oldu. Həmin qədim şəhərin qalıqları (hazırda "Xaraba şəhər" adlanır) müasir Ağsu
şəhərinin cənubunda yerləşir. Şəhərin adı isə ərazisindən keçən "Ağsuçay"ın adı ilə
bağlıdır. Əvvəllər şəhər tipli qəsəbə olan Ağsu 1967-ci ildə şəhər statusu almışdır.
Ağsu rayonu şərqdən və şimal-şərqdən Şamaxı, cənubdan Hacıqabul və Kürdəmir,
qərbdən və şimali-qərbdən İsmayıllı rayonları ilə həmsərhəddir.
Relyefi

Cavanşir su anbarı.
Ərazisinin sahəsi 1020,1 km2-dir.Cavanşir su anbarı
Ağsu rayonu ərazisindəki ən hündür zirvə-Sanqalan (Səndələn)
Coğrafi mövqeyinə görə Ağsu rayonu Şirvan düzündə və Böyük Qafqazın ətəklərində
yerləşir. Rayonun relyefi şimalda və şimal-şərqdə dağlıq (Niyaldağ, Hinqar, Ləngəbiz
silsilələri və s.), cənubda ovalıqdır (Şirvan düzü). Rayon ərazisindəki ən hündür
zirvə Bico kəndi ərazisindəki, dəniz səviyyəsindən 929 metr yüksəklikdə yerləşən
Sanqalan ("Səndələn" və ya "Bico dağı" da adlanır) zirvəsidir. Bu zirvə, həm də
Ləngəbiz silsiləsinin ən hündür nöqtəsidir. Dağlıq ərazilərdə Paleogen və Neogen,
düzənlikdə isə Antropogen çöküntüləri yayılmışdır. Gil yataqları mövcuddur.
Rayonun ərazisindən Girdiman, Ağsuçay və onların qolları, Ağdarçay və Nazirçay keçir.
Qərbdə Kükəş qobusu (Kür sellər oylağı) və ortada Cavanşir gölü, rayonun şərqə tərəf
hissəsində kiçik Bicodərəsi çayı, cənubda Yuxarı Şirvan kanalı, onun Ağsu qolu yerləşir.
Landşaft və bioloji müxtəlifliyi
İqlimi mülayim isti quru subtropikdir. Orta temperatur yanvarda -4°C-dən l,5°Cyədək,
iyulda isə 15-27°C-dir. İllik yağıntı 340-800 mm-dir. Torpaqları karbonatlı qəhvəyi dağmeşə, dağ boz-qəhvəyi, açıq şabalıdı, boz və çəmən-boz tiplidir. Dağlıq sahədə meşə

və kolluqlar vardır.Qarabağın rəmzlərindən sayılan məşhur xarı bülbül çiçəyinə Ağsu
rayonunun dağlıq ərazilərində də (xüsusən Bico dağlarında) daima rast gəlinmişdir.
Rayon ərazisində ayı, çöldonuzu, çaqqal, porsuq, canavar, tülkü və s. heyvanlara,
kəklik, turac, qırqovul, çalağan və bu kimi digər quşlara, həmçinin gürzə, kələz, yelmar,
koramal və başqa sürünənlər yaşayır. 16 kənd, 3 ərazi dairəsi dağlıq
zonadadır.Rayonun inzibati mərkəzi olan Ağsu şəhəri Şamaxıdan 37 km cənub-qərbdə,
Ağsu çayının sahilində yerləşir.Azərbaycanda "Ağsu" adlı çaylar çoxdur. Onların bu cur
adlanmasının səbəbi çox sadədir, "təmiz, şəffaf su" mənasını verməklə yanaşı, həm də
çay yatağında olan ağ rəngli, əsasən də əhəng mənşəli süxurlarla bağlıdır.
Bakıdan Ağsuya gedən yol məşhur Ağsu aşırımdan keçir. Uzunluğu 14 km olan, dəniz
səviyyəsindən 900 m-ə qədər yüksəkliyi olan bu aşırım Böyük Qafqazın cənub
ətəklərindəki Ləngəbiz sıra dağlarının orta hissəsində yerləşir. Aydın havada buradan
ətrafa tamaşa edəndə Şirvan vadisinə gözəl bir mənzərə açılır. Bu yerlərin ucu-bucağı
görünməyən əzəmətli mənzərəsi yolçuları heyran edir. Aşırım dumana bürünəndə isə
buradan maşınla gedən adamların hər biri sanki buludların arası ilə hərəkət etdiyini
güman edir.
Ağsunun dağ kəndləri, xüsusən də Kalva, Xatman, Dilman və Hacıman kəndləri turizm
üçün əlverişli təbii-coğrafi mövqeyə malikdirlər.
Təbiət abidələri
Qırlatəpə eneolit-antik dövr abidələri - Yaşayış yerinin qədim mədəniyyət qalıqları
eneolit dövrünə aiddir. E.ə.V-IV minilliklərdə yaşayış yerinin əhalisi əsasən əkinçiliklə
məşğul olmuşdur. Qırlatəpə abidəsinin alt mədəni təbəqəsindən eneolit dövrünə aid
müxtəlif məişət əşyaları, saxsı qab nümunələri, təsərrüfat küpləri, ocaq qurğuları, taxıl
əzmək üçün olan dən daşları əldə edilmişdir.
Eneolit dövrünün ardınca Qırlatəpə yaşayış
yerində tunc və ilk dəmir dövründə həyat davam
etmişdir. Qırlatəpədə antik dövrdə də yaşayış
olmuşdur. Qazıntılar nəticəsində antik dövrün
təbəqəsində yaşayış evlərinin və qala
divarlarının qalıqları aşkara çıxarılmışdır.
Qırlatəpə yaşayış yerinin ətrafında qalınlığı üç
metrə çatan, üç metr hündürlükdə olan
möhtəşəm qala divarları indiyədək qalmaqdadır.
Eramızın ƏV əsrindən başlayaraq Qırlatəpədən
yalnız gözətçi məntəqəsi kimi istifadə
olunmuşdur. Arxeoloji qazıntılar zamanı çoxsaylı gil qab nümunələri, heyvan sümükləri,
əmək alətləri, silahlar, bəzək əşyaları və s. tapılmışdır.
1986-cı ildə Qırlatəpədən eranın I əsrində kəsilmiş gümüş sikkə tapılmışdır. Gümüş
dirhəmin bir üzündə III Artabanın şəkli, digər üzündə isə yunan əlifbası ilə onun adı və
başqa yazılar zərb edilmişdir.Qırlatəpə maddi-mədəniyyət abidəsi bu ərazidə həyat
tərzinin 7 min il bundan əvvəl başlandığını və uzun müddət davam etdiyini göstərir.
Nüydü antik dövr yaşayış yeri və nekropolou - Ağsuçay və Girdimançay vadisinin
arxeoloji qaynaqları arasında Nüydü maddi mədəniyyət abidəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. XX əsrin 60-70-ci illərində burada aparılan arxeoloji qazıntılar zəngin mədəni irsin
qalıqlarını üzə çıxarmışdır. Adından da göründüyü kimi bu abidə rayonun şimalında
yerləşən Nüydü kəndi ərazisindədir. Nüydü antik dövrü yaşayış yeri yer səthindən
müəyyən hündürlükdə təpəlik üzərində yerləşmişdir. Yerüstü axtarışlar və qzıntılar
zamanı çoxlu sayda qayıqvari dən daşları, sürtgəclər, daş qablar, iri təsərrüfat küplərinin
qalıqları, habelə boğazında sünbül təsviri olan küp qırıqları əldə etmişdir. Nüydü qədim
yaşayış yerində mədəni təbəqənin qalınlığı 1-1,5 metrdir. Buradakı yaşayış evlərinin hər
birində ocaq qurğuları olmuşdur, qazıntılar zamanı odun təsirindən qaralmış kül, kömür
qatışıqlı təbəqə ətrafında nizamsız tökülmüş daşlar aşkara çıxarılmışdır.
Yaşayış yerindən tapılmış maddi-mədəniyyət nümunələri içərisində taxıl əzmək üçün
olan çoxlu dən daşlarının bir qismi qayıqvari formaya malikdir. Nüydü antik dövr

nekropolunda, 1965-ci ildən F.Osmanov tərəfindən arxeoloji qazıntılar aparılmış və
torpaq qəbirlər açılmışdır. Nüydü qədim yaşayış yerindən və nekropolundan aşkar
olunmuş gil qab nümunələri həcminə və formasına görə müxtəlifdir. Burada sadə
formalı, müəyyən bədii tərtibata malik gil qablar daha çox tapılmışdır. Bu keramika
məmulatlarının hazırlanması e.ə. I əsrə, yəni Roma işğalçılarının yürüşləri dövrünə
aiddir.
Nüydü abidəsindən qədim əhalinin əkinçilik, bağçılıq təsərrüfatı, məişət, peşə sahələri
ilə bağlı olan müxtəlif dəmir məmulatlar, ox ucları, qılınc, nizə, xəncər, bıçaq, balta,
yaba növlü silahlar tapılmışdır. Ötən əsrin son qərinəsində (1972) buradan tapılmış pul
dəfinəsi tariximizin iqtisadi, mədəni problemlərini araşdırmaq üçün çox böyük tapıntıdır.
Göründüyü kimi Nüydü qədim yaşayış yeri Qafqaz Albaniyasının antik dövr mədəniyyət
ocaqlarından biri olmuşdur. Qafqaz Albaniyasının iqtisadi, mədəni həyatında ticarət
əlaqələrində bu yaşayış yeri mühüm rol oynamışdır.
Qırmızı günbəz– Rayonun tarixi memarlıq abidələri arasında Qaraqoyunlu türbələri
özünəməxsus yer tutur. Burada iki türbəQırmızı günbəz və Ağ günbəz abidələri
yerləşir. Qırmızı günbəz daha əvvəl – 18691870-ci illərdə tikilmişdir. Adından da
göründüyü kimi Qırmızı günbəzin divarları
qırmızı bişmiş kərpicdən inşa olunmuşdur.
Günbəzin forma-biçimi səkkizüzlü prizma
şəklindədir. Günbəzi tağvari olan tikilinin
pəncərəsi yoxdur. Günbəzin içərisindəmərkəzi hissədə bir qəbir vardır. Onun
üzərində dördkünc sənduqə mövcuddur.
Sənduqənin hər iki yanında və başdaşının
üzərində ərəb əlifbası ilə yazılmış kitabə var.
Yazılanlardan məlum olur ki, burada həyatını sufiliklə keçirmiş Hacı Soltan Baba dəfn
olunmuşdur. El arasında “Qırmızı günbəz” kimi tanınan bu günbəz sonradan onun qəbri
üzərində qaraqoyunlular tərəfindən inşa olunmuşdur.
Ağ günbəz tarixi-memarlıq abidəsi Qaraqoyunlu kəndinin şimalında – Nazirçayın sol
sahilində yerləşir. Bu tikilinin divarları əl üsulu ilə kəsilib yonulmuş və səliqə ilə
cilalanmış ağ əhəng daşlardan səkkizüzlü
planda inşa olunmuşdur. Onun üç pəncərəsi
vardır. Giriş qapısının üstündə ərəb əlifbası
ilə kitabə yerləşir. Ağ günbəz abidəsinin
dörd kitabəsindən aydın olur ki, Əl-hacHüseyn Əfəndinin qəbri üzərində tikilmişdir.
O, Şirvan “nəqşibəndiyyə və cəmiyyətin
şeyxi” olmuş, “yüksək alimlərin qütbü” ləqəbi
daşımışdır. Məlum olur ki, 1879-cu ildə vəfat
etmiş, günbəz isə 1909-cu ildə bakılı usta
Xələf tərəfindən inşa olunmuşdur. Ağ
günbəzin içərisində üç qəbir var. Onlardan
biri Hacı Hüseyn Əfəndi Şirvaniyə, digər ikisi
isə oğlanlarına-Hacı Mustafa şaha və Nizaməddin Əfəndiyə məxsusdur. Ataları kimi
oğullar da məşhur nəqşibəndiyyə şeyxləri olublar.

Qaraçıbulaq antik dövr abidələri –
Nuran kəndindən 2 km şimal-qərbdə, antik
dövrə aid Qaraçıbulaq yaşayış yeri və
qəbiristanlığı 1973-cü ildə aşkar edilmişdir.
Yerli əhali arasında Qaraçuxa, Qaraçuq,
Qaraçuxur kimi də tanınan bu ərazidə sahəsi
10-12 hektar olan Qaraçıbulaq abidəsi yerləşir.
Qaraçıbulaq abidəsində F.Osmanov tərəfindən
arxeoloji qazıntı aparılmış və e.ə. I minilliyə aid
zəngin material əldə edilmişdir. Buradakı
yaşayış yerində çay daşından inşa edilmiş dördkünc plana malik tikinti qalıqları aşkar
edilmişdir. Qaraçıbulaq nekropolundan abidəsində yaşayış e.ə. XII əsrdən başlamış,
eramızın I əsrinə kimi davam etmişdir. Arxeoloji materiallar göstərir ki, Qaraçıbulaq
yaşayış yeri əhalisinin məşğuliyyətində bütün təsərrüfat sahələri, xüsusən sənətkarlıq
mühüm yer tutmuşdur. Nuran kəndi yaxınlığında yerləşən Qaraçı bulağı öz təbii gözəlliyi
ilə diqqəti cəlb edir. Bulağın ətrafındakı daşlar üzərində keçmiş mədəniyyətimizin tarixi
izlərini əks etdirən rəsmlər qeydə alınmışdır.
Uzunboylar antik dövr abidəsi-Uzunboylar antik dövr maddi-mədəniyyət abidəsi
rayonun Sanqalan kəndi ilə İsmayıllı rayonunun Sulut kəndi arasında dörd hektarlıq
sahədə yerləşir. Uzunboylar abidəsində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı e.ə. I
minilliyin son rübünə (e.ə. III-I əsrlərə) aid zəngin maddi-mədəniyyət qalıqları aşkar
edilmişdir. Torpaq qəbirlərdə ölülər sağ böyrü üstə bükülü vəziyyətdə basdırılmışdır.
Ətrafına 50-70 Saxsı qab, çoxlu dəmir nizə, çin, bıçaq, Çapacaq, biz, qıyıq, bəzək
şeyləri və s. habelə at, it, quş qoyulmuşdur. Qəbirlərin birindən Qafqaz Albaniyasına
məxsus gümüş sikkə də tapılmışdır.
Arxeoloji abidələr
“Ağsu şəhəri” arxeoloji abidəsi. – Son orta əsr Ağsu şəhərinin ərazisi 34 hektardan
ibarət olub. Şəhər ərazisindəki çoxsaylı iri və xırda
tikinti qalıqlarının , habelə məhəllə və küçələrin
yerüstü əlamətləri indi də müşahidə olunmaqdadır.
Abidənin cənub-şərq və cənub-qərb künclərində
müşahidə məntəqəsi vardır. Son orta əsr Ağsu
şəhərinin bu yerində ilk dəfə 1983-cü ildə kiçik
miqyaslı kəşfiyyat axtarışları aparılmışdır. Həmin
tədqiqatlar nəticəsində şəhər ərazisində təqribən 1,4
metr qalınlığında mədəni təbəqə aşkar edilmiş, XV –
XIX əsrlərə aid bir neçə sikkə, XVIII əsrə aid xeyli
miqdarda saxsı qab nümunələri tapılmışdır. İlkin tədqiqatlar təsdiq etmişdir ki, Ağsu orta
şəhər yeri birtəbəqəli abidədir. 2010-cu ilin mart ayında “Miras” İctimai Birliyinin
təşəbbüsü ilə AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu və Milli Azərbaycan Tarixi
Muzeyinin birgə layihəsi əsasında, tarix elmləri doktoru Qafar Cəbiyevin rəhbərliyi ilə
abidədə genişmiqyaslı arxeoloji tədqiqatlara başlanılmışdır.
Arxeoloqların 600 kv.m sahədə apardıqları qazıntı işləri nəticəsində XVIII əsrə aid
çoxsaylı bina qalıqları, istehsalat ocaqları, şəhərin küçə və meydanlarından biri və
zəngin maddi mədəniyyət nümunələri aşkar edilmişdir. Buradan 300-ə yaxın mis və
gümüş sikkə, daş və metaldan qəliblər, külli miqdarda metal külçə və istehsalat çıxarları,
metalişləmə sənətində istifadə olunan alətlər tapılmışdır. Bütün bunlar qazıntı aparılan
sahədə metalişləmə sənətinin müxtəlif sahələri üzrə ixtisaslaşmış emalatxanaların
mövcudluğundan xəbər verir. İçərisində qırmızı, çəhrayı rəngli boya qalıqları olan küplər
və toz şəklində boyaq isə həmin ərazidə həm də boyaqçılıq emalatxanasının fəaliyyət
göstərdiyinə dəlalət edir. Əldə edilmiş çoxsaylı şirli, şirsiz saxsı qab nümunələri, daş,
sümük və şüşədən olan məişət və təsərrüfat əşyaları dulusçuluq, daşişləmə,
sümükişləmə və şüşə məmulatı istehsalı sahələrinin geniş şəbəkəsinin mövcudluğunu
təsdiqləyir.

Xəzinə dağı qalası-Bu qala Çirdiman çayının sol
sahilində, Padar kəndi ərazisində xalq arasında
Xəzinə dağı adlanan bir təpənin üç tərəfi sıldırım
qayalarla əhatə olunmuşdur. Təpəyə qalxmaq üçün
yeganə bir yolun üzərində çəkilmiş qədim qala
divarının qalıqları indiyədək qalmaqdadır. Qala
istehkamının görünən hissəsinin uzunluğu yeddi metr,
eni isə dörd metrdir. Heç şübhəsiz ki, bu qala şəhərlər
arasında yolüstü karvansara və yaxud çaparxana olmuşdur.
Xəzinə dağının şimal hissəsində iki yeraltı, üfiqi istiqamətdə uzanan tağvari boşluq
əhəng daşları ilə hörülmüşdür. Tunel formasında olan bu yeraltı tikinti əsrlər keçdikcə
təbii uçqunlar nəticəsində tökülmüş torpaq hissələri tunel yolun qarşısını bağlamışdır.
Odur ki, həmin yeraltı yolu axıradək getmək mümkün deyil.
“Orta Əsr Ağsu ġəhəri” Arxeoloji Turizm Kompleksi

Son orta əsrlərdə əhalisinin sayına və ərazisinə görə Azərbaycanın ən böyük şəhəri
olmuş qədim Ağsu bu ərazi kompleksində yerləşir. 1735-ci ildə paytaxt kimi Nadir şahın
göstərişi əsasında salınan şəhər təxminən 40 hektar
sahəni əhatə etmişdir. Həmin tarixi dönəmdə
hücumlara məruz qalmış şəhər dəfələrlə əldən-ələ
keçmiş, bir neçə dəfə paytaxt şəhər statusuna
yüksəlmişdir. Qeyd üçün deyək ki, həmin dövrlərdə
(1763-1769-cu illərdə) paytaxt iki dəfə Ağsuya və
təkrarən iki dəfə Şamaxıya köçürülüb. 2010-cu ilin
mart ayında MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə
Kömək İctimai Birliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Ağsu
arxeoloji ekspedisiyası professor Qafar Cəbiyev və
tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fariz Xəlillinin rəhbərliyi altında şəhər ərazisində qazıntılara
başlanılmışdır. 2012-ci ilin dekabr ayına qədər 3 il
ərzində aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı 1,5
hektar sahə öyrənilmiş, şəhərin qala divarı,
sənətkarlıq məhəllələri, yaşayış evləri, Cümə
məscidi, hamam, buzxana, su anbarları, su və
kanalizasiya xətləri və s. iri tikililər aşkar
olunmuşdur. 5 qazıntı sahəsindən 8000-dən çox
qızıl, gümüş, mis, saxsı, şüşə, daş, sümük və s.
eksponatlar inventarlaşdırılaraq götürülmüş, bir
qismi muzeylərə, bir qismi isə Orta əsr Ağsu şəhəri
arxeoloji turizm kompleksinə təhvil verilmişdir.
2011-2013-cü illərdə 3 qazıntı sahəsində 7000 kv.m. sahənin üzəri örtülmüş, içərisində
sərgilər qurulmuşdur. Qazıntını əks etdirən kitablar, broşürlər, jurnallar, filmlər, 3D

formatlı video çarxlar, veb-səhifələr hazırlanmış, xaricdə və respublikda onlarla məqalə
və məruzə nəşr edilmişdir. 2013-cü ildə 800-ü xarici olmaqla 8000 nəfər turist Orta əsr
Ağsu şəhəri arxeoloji turizm kompleksini ziyarət etmişdir. 2012-ci ildə IV Beynəlxalq
Avrasiya Arxeologiya konfransı burada keçirilmiş, ərazi dünya arxeologiya və
konservasiya elminin maraq dairəsinə götürülmüşdür. 2014-cü ildə Mədəni İrsin
Konservasiyasında Gənclər-YOCOCU IV Beynəlxalq Konfransı da burda keçirilmişdir.
Dini məbədlər
ġeyx Dursun türbəsi (XIV əsr) – 1399-cu ildə tikilən bu
türbə şəhərin şimal-şərq hissəsində, onun bir
kilometrliyində yerləşir. Onu Şirvan əhli, Xançoban
mahalının padar tayfasından olan Şeyx Dursunun
şərəfinə inşa etmişlər. Abidənin divarları əl ilə kəsilib
yonulmuş əhəng daşlarından tikilmişdir. Türbənin binası
səkkizüzlü prizma şəklindədir. Binanın üst örtüyü
konusvarı daş tağla bağlanmışdır. Abidənin cənubşərqə açılan qapısı tağ formasındadır. Qapı üzərində
yerləşdirilmiş kitabədə ərəb əlifbası ilə həkk olunmuş
yazı mövcuddur. Zamanın axarında bu kitabənin bir
hissəsi pozulduğundan türbənin tarixi ilə bağlı müxtəlif
fikirlər yaranmışdır.
Əlavə edək ki, Şeyx Dursun türbəsi yaxınlığında ikinci
bir türbənin qalıqları mövcuddur və bu türbə memarlıq həlli baxımından Şeyx Dursun
türbəsi ilə eyniyyət təşkil edir. Ehtimal etmək olar ki, bu tikili də ona yaxın olan
adamlardan birinin şərəfinə inşa olunmuşdur.
Şeyx Dursunun və onun nəslindən olan şeyxlərin məqbərələrinin ziyarətgaha çevrilməsi,
onların sufiliklə bağlı cərəyanın və yaxud hərəkatının başçıları olduqlarına dəlalət edir.
ġeyx Əmir Əhməd türbəsi – Mustafalı kəndi
qəbiristanlığında yerləşən, ətraf ərazilərin
ziyarətgah yerinə çevrilən ,eyx Əmir Əhməd
türbəsi 1722-ci ildə inşa olunmuşdur. Bu tarixi
memarlıq abidəsi əl üsulu ilə kəsilib yonulmuş,
əhəng daşlarından hörülmüşdür. Abidə səkkizüzlü
prizma şəklindədir. Fasad hissənin divar
birləşməsində oyma üsulla naxışlar həkk
edilmişdir.
Pir Bəxtiyar türbəsi - Tarixi Cavanşir kəndi
ərazisində yerləşən bu ziyarətgah yerli əhali arasında mal-qara piri adı ilə tanınır. Bu
pirə xəstələnən mal-qaranın sağalması, məhsuldarlığın artması arzusu ilə nəzir gətirilir.
Türbə düzbucaqlı planda ölçüsü 12x5 metr olub, iki
otaqdan ibarət olan qalınlığı 90 santimetr divarlar
adi daçlarla inşa edilmiş və iki üzdən yonulmuş
daşlarla hörülmüşdür. Binanın cənub tərəfində
qapısı və pəncərəsi vardır. Türbənin iki günbəzi
olmuşdur, günbəzlərdən biri ölçüsü 5x5 metr olan
kvadrat otağın üzərində, digəri isə ölçüsü 7x5 metr
olan düzbucaqlı üzərində qurulmuşdur. Pir Bəxtiyar
türbəsinin tikilmə dövrü ətrafdakı qəbirlərin
qədimliyinə əsaslanaraq təxminən XVIII əsrin sonu
XIX əsrin əvvəllərində inşa edilmişdir.

Bilal Əfəndi məscidi – Bu inanc yeri rayonun Padar və Külüllü kəndləri arasında,
Girdimançayın sol sahilində yerləşir. Məscidin
binası düzbucaqlı formasındadır. Məscid vaxtilə
Külüllü kəndində yaşayan və təsəvvüfi fəaliyyətlə
məşğul olan Hacı Əhməd Əfəndinin oğlu Bilal
Əfəndinin məsləhəti və vəsaiti hesabına tikilmişdir.
Məscid dindarların istinadgah yeri, sufilərin dərgahı,
tələbələrin məktəbi olmuşdur. Bilal Əfəndi məscidin
şərq hücrəsində dəfn olunmuşdur. Məsciddə çoxlu
kitab və əlyazma külliyyatı olduğu halda sovet
rejiminin mədəni irsimizə təcavüzünün nəticəsi kimi
yox edilmişdir. Zamanında qəbrin olduğu hücrədə
baxımsızlıqdan keyfiyyətini itirmiş xeyli sayda
dəyərli kitab və əlyazma hissələri əldə olunmuşdu. Bu kitablar Bilal Əfəndi və
tələbələrinin fəaliyyət dairəsi haqqında təsəvvürləri genişləndirir. Binanın divarları
qırmızı və boz rəngli bişmiş kərpicdən hörülmüşdür. Vaxtilə məscidin minbəri olmuşdur.
Sovet hakimiyyəti illərində minbər uçurulmuş, sonralar bərpa edilmişdir. Bilal Əfəndi
məscidinin üzərindəki yazıdan məlum olur ki, bina 1889-cu ildə inşa olunmuşdur.
Nuran Xatun məscidi - Bu inanc yeri Ağsu şəhərində yerləşir. Tikili 1996-1997-ci
illərdə yerli əhali tərəfindən inşa edilərək dindarların
istifadəsinə verilmişdir. Memarlıq həllində ənənə və
müasirliyin qovşağının hiss olunduğu bu inanc yeri
özünün ümumi görüntüsü, qarşıdakı aşıq tipli
qalereyanın bədii həllinin yığcamlığı və memarlıq
ayrıntılarının tağ formasında həlli onun bədii həllini
şərtləndirir. Dəmir təbəqə ilə örtülmüş damını
kənarlarda iki balaca, mərkəzdə isə böyük metal
günbəz tamamlayır. Əsas binanın yanında ucaldılmış tək minarə məscidin ümumi
görüntüsünə özünəməxsusluq bəxş edir. Bütünlükdə məscidin ibadət salonundan əlavə
doqquz yardımçı otağı, təharət yeri və dəstəmazxanası var. Bu məsciddə eyni vaxtda
250 nəfər namaz qıla bilər.
Muzeylər
Ağsu tarix-diyarĢünaslıq muzeyi1970-ci illərdən başlayaraq respublikamızda müxtəlif
profilli muzeylər yaradılmış, fəaliyyət göstərən
muzeylər zənginləşdirilmişdir.1980-cı ildə məhz
ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə bütün rayonlarda tarix-diyarşünaslıq
muzeylərinin yaradılması barədə qərar qəbul
edilmişdir.Həmin qərara əsasən də 1985-ci ildə
Ağsu rayonunda tarix-diyarşünaslıq muzeyi
yaradıldı. Muzey maddi və mənəvi sərvətlətlə
zənginləşdirilərək tamaşaçıların ixtiyarına verildi.Muzeyin binası iki mərtəbəli olmaqla,
birinci mərtəbə foye və üç zaldan, ikinci mərtəbə bir böyük zaldan ibarətdir.
Ekspozisiyada qədim dövrdən başlayaraq müasir dövrə qədər rayonun bütün tarixini
əks etdirən eksponatlar nümayiş etdirilir. Burada saxsı məişət əşyaları, silahlar,
geyimlər, tikmələr, bəzək əşyaları, numizimatik,
dulusçuluq, toxuculuq və s. sənətkarlıq
nümunələri ekspozisiyanın dəyərli eksponatlarıdır.
Muzeyin orta əsrlərə aid şöbəsi yeni eksponatlar
hesabına daha da zənginləşib. XVIII əsr Ağsu
şəhər qalıqlarında (bu yeri “Xaraba şəhər” də
adlandırırlar) aparılan geniş miqyaslı arxeoloji
tədqiqatlar nəticəsində tapılan bir sıra maddi-

mədəniyyət nümunələri muzeyə verilmişdir.
Tarixdiyarşünaslıq muzeyi müasir tarixə, o cümlədən müstəqillikdən sonrakı dövrə aid
məlumatlarla da zəngindir. Azərbaycan tarixinin ayrı-ayrı dövrlərini, insanların həyat və
məşğuliyyətini özündə əks etdirən maddi-mədəniyyət nümunələrinin toplandığı bu məkanda
təqdirə layiq tədbirlər keşirilərək tamaşaçı auditoriyasını buraya toplayabilir.Ekspozisiyada
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevin, eləcə də Prezident
İlham Əliyevin həyat və fəaliyyətlərini, Ağsu rayonuna səfərlərini əks etdirən xüsusi stendlər
qoyulmuşdur. Muzeyin fondunda 6000-dən artıq əşya mühafizə olunur. Muzey Ağsu şəhəri,
Azərbaycan 46 ünvanında yerləşir.
Ağsu Ģəhəri .Heydər Əliyev Mərkəzi.Mərkəz 2009-cu ildə fəaliyyətə başlamışdır.

Sahəsi 600 kvadrat metrdir.
Ağsu Ģəhərinin tarixinə dair.
Çoxdan eşitdiyim bir rəvayət belə başlanır: uzaq-uzaq ellərdən, boz və susuz
çöllərdən keçib gələn atlılar günortaya yaxın dağların ətəklərinə çatır. Onlar istinin və
susuzluğun təsirindən dincəlmək qərarına gəlirlər. Dağların havası bir qədər sonra uzun
yolun ağırlığını atlılara unutdurur... Qəfil kimsə qışqırır: - Ax, su! Ax, su!... Hamı səs
gələn tərəfə yüyürür. Dağın günbatana baxan səmtində, iki qaya parçası arasından
bulağın qaynayaraq axdığını görürlər. Bu mənzərəni ilk görən kəs isə elə hey qışqırırdı:
- Qardaşlar, su, su... Bir azdan bulaq başında tonqal qalanır, süfrəyə hazırlıq görülür.
Bundan sonra həmin yer yolçular üçün “Axsu” adlı məkan kimi yadda qalır və dillərə
düşür. Neçə illər ötür və “Axsu” sözü “Ağsu” toponimi kimi forma alır. Bu isə,
araşdırıcıların fikrincə, “böyük su” anlamına gəlir.
Ağsunun əsl tarixi əslində bizi uzaq əsrlərə aparıb çıxarır. Hazırda şəhərin üç - dörd
kilometr cənubunda yerləşən və “Xaraba şəhər” kimi tanınan ərazisinin qalıqları da heç
şübhəsiz, bunu əsaslandırmaqdadır. Tarixçilərin söylədiyinə görə, vaxtilə bu şəhərin
ərazisi dördkünc formada olub və uca qala divarları ilə əhatələnibmiş. Mənbələr onu da
əsaslandırır ki, 1743-cü ildə Nadir şah Şamaxını viran qoyduqdan sonra əhalinin xeyli
hissəsini Ağsuya köçürməyi əmr edib. (Yeridilən siyasətə qarşı tez-tez üsyanların baş
verməsi əhalinin bölgədən köçürülməsinə həlledici təsiri olduğu burada göstərilir).
Həmin vaxtdan Ağsu bir müddət Yeni Şamaxı adlandırılıb. 1796-cı ildə isə Ağa
Məhəmməd Şah Qacarın bölgəyə gəişi ilə Ağsu yenidən dağıdılıb. Bütün bunlara
baxmayaraq, Ağsu yaşayış məskəni kimi yenidən formalaşıb və zaman-zaman Şirvanın
gözəl güşələrindən birinə çevrilib...
Ağsu rayon kimi əslində dolayları düşdükdən sonra başlanır. Əvvəllər bu dolayları çıxıbdüşmək sürücülərin “gözünə dağ kimi dururdu”. Amma dolaylar müasir yol halına
salındıqdan sonra sürücülər bu yerlərdən rahat və təhlükəsiz ötüb keçirlər. Bununla
yanaşı, indi Ağsu dolaylarının ətrafında gözəl istirahət mərkəzləri də fəaliyyət göstərir.

Bunu rayona qədəm qoyan hər kəs elə ilk baxışdan hiss edə bilir. O mənada ki, son illər
rayonda başlanmış geniş abadlıq və yenidənqurma işləri “dolayları düşürən” dağların
zirvəsinədək uzanıb gedir. Son aylar Bakı-Qazax avtomobil yolu ilə ötüb keçənlər rayon
mərkəzinin dağlara qovuşan hissəsinin çox dəyişdiyini aydın görürlər. İndi bu yerlər
tamamilə yenidən qurulub, bir - birinin ardınca yeni ünvanlar yaradılıb. Yeni avtovağzal
kompleksi, şəhidlərin xatirə kompleksi, müasir şirə zavodu və sair. Yaxın günlərdə bu
küçə boyunca idman kompleksinin, uşaq-gənclər yaradıcılıq mərkəzinin və digər
obyeklərin də təməlinin atılacağı gözlənilir. Ümumiyyətlə, son iki ildə Ağsu şəhərinin
əksər küçələrində əsaslı yenidənqurma işləri aparılıb. İlk növbədə, şəhərin elektrik, qaz,
su, kanalizasiya xətləri tamamilə yenidən qurulub. Əksər küçələrin və məhəllələrin asfalt
örtüyü yenilənib, şəhər ərazisində on minlərlə yeni ağac və gül kolları əkilib. Ağsunun
mərkəzi meydanı müasir hala gətirilib. Şəhərdə istifadəyə verilən yeni bina və
mərkəzlərin hamısını sadalasaq uzun bir siyahı alınar. Xoşagələn cəhət odur ki, tikinti
və abadlıq işləri getdikcə daha geniş vüsət alır. Rayonun kəndlərində də abadlığa,
sosial problemlərin həllinə xüsusi fikir verilir. Bu da onun göstəricisidir ki, indi rayonda
daha geniş həcmdə işlərin görülməsi planlaşdırılıb.
Bütün deyilənlərin nəticəsidir ki, indi Ağsuya gələn hər kəs şəhəri gəzməkdən yorulmur,
gördüklərindən təəssüf hissi keçirmir. Çünki Ağsu çox dəyişib. Sağ olsun əməyini
əsirgəməyənlər.
Ağsu haqqında söhbət düşəndə təbii olaraq şəhərin hazırki durumu ilə keçmiş
mənzərəsini müqayisəyə çəkmək istəyirsən. O anda XVIII əsrin klassik şairi Zülalinin
şəhərin əvvəlki vəziyyətinə nəzərən yazdığı misralar yada düşür:
Qürbətdə deyirdin ki, Zülali vətənim var,
Ensin gözünə qarə su, Ağsu vətən oldu.
Heç şübhəsiz, bu deyilənlər tarixən baş vermiş köçürülmə dövrünün ağrı-acılarını indi
bizə yansıdır. Bu gün isə Ağsu haqqında tamamilə yeni təsəvvürlər ortadadır. Yəqin ki,
şairə qismət olsaydı indi o, Ağsu haqqında nikbin misralar söyləyərdi. İnanmırsınızsa,
Ağsuya təşrif buyurun. O zaman siz də bu məkanın necə dəyişdiyini və gözəlləşdiyini
görüb sevinəcəksiniz!
Ağsu şəhərinin adı bəzi mənbələrdə Yeni
Şamaxı kimi də verilir. Bu fakt yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, Nadir şahın dövründə tətbiq
olunan “bərbad köçürülmə” siyasəti ilə birbaşa
bağlantılıdır. Tarixi Şamaxı şəhərinə bu
dövrdən köhnə, Ağsu kəndinə (sonradan
şəhərinə) isə yeni Şamaxı deyilmişdir. Bəzi
tədqiqatçılar mənbələrdə Axsunu Beyləqan
şəhəri kimi də təqdim etmişlər. Bu da şəhərin
Beyləqanla tarixi ilişkiləri olduğunu ismarışladır.
XVIII əsrdən etibarən isə şəhərin Ağsu adı ilə
tanınması geniş vüsət almışdır. Adın isə
şəhərin ərazisindən keçən Ağsu çayından iqtibas olunması buna əsas qaynaq kimi o
dövrün mənbələrində əksini tapmışdır. Ağsuçay vadisinin isə ən qiymətli maddi
mədəniyyət abidəsi Ağsu şəhər xarabalığıdır. XVIII əsrin yadigarı olan “Xaraba Şəhər”
müasir Ağsu şəhərinin cənubunda, Ülgüclü kəndi yaxınlığında yerləşir. Qala şəhər
düzbucaqlı formasında olub, 34 ha ərazini əhatə edir. Elmi ədəbiyyatda istehkamla
bərabər, sahəsi 50 ha qədər olan yaşyış yerləri orta dərəcəli şəhərlər sırasında qeyd
edilir və əsasən vilayət mərkəzləri hesab olunur. Qədim şəhərin xarabalıqlarında lazımi
müşahidələr aparılmış, burada yaşayış, ictimai və digər binaların, o cümlədən küçə və
meydanların qalıqları müəyyənləşdirilmişdir. Ətrafdan xırda təpələr yığnağına oxşayan
şəhər yeri 2400 metrlik torpaq sədd ilə əhatələnmişdir. Bu səddin kənarı dərin xəndəklə
dövrəyə alınmışdır. Xəndəyin dibdən eni 8 m, buradan səddin üstünə qədər hündürlüyü
12 m-dir. Uzun sürən müharibələr zamanı şəhərin müdafiəsini möhkəmlətmək
məqsədilə xəndəyin içərisi daima su ilə dolu saxlanılardı. “Xaraba Şəhər”in giriş

darvazalarının şərqdən və qərbdən olması haqqında mülahizələr vardır. Şəhərin cənub
hissəsində torpaq təpələr nəzəri cəlb edir. Bu təpəliklər şəhərin qala bürclərinin, gözətçi
qüllələrinin qalıqlarıdır. Bürclər dairəvi planda olub, çevrəsinin uzunluğu 50 metrdir. Belə
bürclər şəhərin şimal hissəsində də olmuşdur. S.Bronevski qeyd edir ki, şəhərin ətrafı
qala divarları ilə əhatəli olub. Həm də burada dördkünc və dairəvi bürclər yerləşmişdir.
Divarların qarşısında eynilə xəndək qazılıb. Yaşayış binalarının alt hissəsi isə
zirzəmilərdən ibarətdir. Binaların üst hissəsi uçub zirzəmiyə tökülmüşdür. Buradakı
çalalar zirzəmilərın qalıqlarıdır. Şəhərdə yaşayış binaları sıx yerləşmişdir. Küçələr ensiz
olub, arabaların hərəkətini təmin etmirmiş. Bununla yanaşı, şəhərin mərkəzi küçələri
nisbətən enli olmuşdur. İctimai binalar şəhərin şiınal hissəsində inşa olunmuşdur. Bu
sahədə şəhər meydanı, karvansara və s. ictimai binaların qalıqlarını xatırladan tikinti
izləri vardır. Torpaq sədd elə şəhərin bu hissəsində nisbətən salamat qalmışdır. Ağsu
şəhər yerindən sadə və şirli gil qab nümunələri, misdən hazırlanmış toxuculuq aləti əldə
edilmişdir. Saxsı qab nümunələri son orta əsrlər dövrünə aiddir. Ərazidən Nadir şahdan
əvvəl bu yerlərə hakimlik etmiş Surxay xanın adına zərb edilmiş mis sikkələr tapılmışdır.
Pulun üzərindəki işarələr Nadir şahın şəhərin salınmasına dair verilmiş fərmanından
əvvəlki dövrə aiddir. Deməli, Yeni Ağsu şəhəri əvvəllər mövcud olmuş Ağsu ərazisi
(kəndi) əsasında yaranmışdır. Ağsunun ticarət və sənətkarlıq mərkəzi olması haqqında
XVI-XVII əsrlərdə yerli və xarici mənbələrdə məlumatlar verilir. “Xaraba Şəhər”dən 1,5-2
km qərbdə çoxlu sayda saxsı məmulatlar səpələnmiş sahə vardır. Burada şəhərə
məxsus dulusçu sənətkarların məskunlaşdığını güman etmək olar. XVIII əsrdə Ağsu
şəhərinin möhkəm qala divarları, müdafiə istehkamları olmuşdur. Bu şəhər getdikcə
inkişaf etmiş və XVIII əsrin son rübündə Azərbaycanın çoxsaylı əhalisi olan
şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. V.Leviatov qeyd edir ki, XVIII əsrin sonunda Yeni
Şamaxı (Ağsu) şəhərinin əhalisi 10 minə yaxın olduğu halda Gəncə, Ərdəbil, Şuşa,
Nuxa, Bakı və başqa şəhərlərin əhalisi 3-8 mindən çox deyildi. Beləliklə, araşdırmalar
əsaslandırır ki, Ağsu şəhəri son orta əsrlər Azərbaycanın ictimai-siyasi və hərbi-müdafiə
strategiyasını müəyyənləşdirilməsi yönümündən özünəməxsus mövqeyi ilə seçilmiş
şəhərlərdən olmuşdur. Lakin istər həmin dövrdə, istərsə də XIX əsrin əvvəllərində tarixi
qaynaqlarda adı çox hallanan Ağsu şəhəri nədənsə, əsrin sonlarında bu mənbələrdə az
xatırlanır. Son olaraq qeyd edək ki, 1967-ci ilə kimi şəhər tipli qəsəbə olmuş Ağsuya
həmin ildə şəhər statusu verilmişdir.
Ağsu döyüĢü
Ağsu döyüşü- Qafqaz İslam Ordusu qüvvələri ilə Stepan Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı
Xalq Komissarları Sovetinin ordu hissələri arasında 1918-ci il iyulun 5-6-da Ağsu
ətrafında baş vermiş döyüş.Döyüşdə Qafqaz İslam Ordusunun 10-cu və 13-cü piyada
alayları, 10-cu alayın tabeliyinə verilmiş Azərbaycan süvari bölmələri iştirak edirdilər.
İyulun 6-da düşmən qüvvələrinin müqavimətini qıran 13-cü alay Ağsuya daxil oldu və
hücumunu Şamaxı yoxuşuna qədər davam etdirdi. 10-cu alayisə Ağsununşimalından
irəliləyərək, qaçan düşmənə ciddi zərbə endirdi. Gürçüvanı azad edərək, orada mövqe
tutdu. Döyüşün gedişində 1 səhra topu, 1 cəbhəxana arabası, 5 pulemyot, 30-a qədər
müxtəlif silah və daşnakların talan etdiyi yerli əhalinin əmlakı ilə dolu 15-ə qədər araba
ələ keçirildi. Ağsu döyüşü Qaraməryəm döyüşündə qazanılmış qələbəni
möhkəmləndirdi.
Ağsunun kitab abidələri
1.Seyyid Cəmaləddin .Elmi,ictimai və fəlsəfi fikirləri. İran İslamRespublikası.Tehran.Hicri
1353,miladi1963.
2.Şeyx İsmayıl Həqqi.Ravhul Bəyan.Cild 2.Türkiyə Respublikası,Osmaniyyə şəhəri,Hicri
1306,Miladi 1877.
3.Rusiya Federasiyası,Sankt-Peterburq,23 Sentyabr 1897-ci il.
4. Qurani-Kərim. RF,Kazan şəhəri,hicri 1328,miladi 1910.
5.Qurani-Kərim.MƏR,?
6. Vera Şiff.Sbornik uprajneniy i zadaç po differençialnomu i inteqralnomu izçisleniyam.RF,
S.peterburq və Moskva,1909-cu il..

Folklor və etnoqrafiya
Əfsanələr,rəvayətlər.
********
Ağsu Ģəhərinin tarixinə dair.
Uzaq -uzaq ellərdən, boz və susuz çöllərdən keçib gələn atlılar günortaya yaxın
dağların ətəklərinə çatır. Onlar istinin və susuzluğun təsirindən dincəlmək qərarına
gəlirlər. Dağların havası bir qədər sonra uzun yolun ağırlığını atlılara unutdurur..Qəfil
kimsə qışqırır: - Ax, su! Ax, su!... Hamı səs gələn tərəfə yüyürür. Dağın günbatana
baxan səmtində, iki qaya parçası arasından bulağın qaynayaraq axdığını görürlər. Bu
mənzərəni ilk görən kəs isə elə hey qışqırırdı: - Qardaşlar, su, su... Bir azdan bulaq
başında tonqal qalanır, süfrəyə hazırlıq görülür. Bundan sonra həmin yer yolçular üçün
“Axsu” adlı məkan kimi yadda qalır və dillərə düşür. Neçə illər ötür və “Axsu” sözü
“Ağsu” toponimi kimi forma alır. Bu isə, araşdırıcıların fikrincə, “böyük su” anlamına
gəlir.
********
ġeyx Dursun türbəsi.1399-cu ildə tikilən, hazırda pir deyə ziyarət edilən Şeyx Dursun
türbəsi Ağsu şəhərinin şimal-şərq hissəsində, şəhərdən 1 km aralı məsafədə
yerləşir.Rəvayətə görə bu abidəni “Dursun” adlı qəhrəman qızın məqbərəsi kimi
tanıyırlar. Həmin rəvayətlərin birində deyilir ki, məşhur sərkərdə Cavanşir düşmənlərin
fitnəsinə uyub, öz oğlu Daşdəmirbəyi öldürtdürür.Burada gedən döyüşlərin birində
Çavanşir görür ki, bir sərkərdə düşmənlərlə qəhrəmanlıqla vuruşur.Lakin onu muhasirəyə alırlar, bir qolunu vurub salırlar. At yaralı sərkərdəni
aradan cıxarır. Çavanşir də onun ardınca çapır. Sərkərdə yıxılır. Dəbilqəsi başından
düşür Qapqara, uzun hörükləri yerə sərilir. Sən demə bu sərkərdə gözəl bir qız imiş.
Çavanşir:“Kimsən?”-deyə, qızdan soruşur. Qız cavab verir ki, mən sənin oğlunun
nişanlısıyam.Onu nahaq yerə cəzalandırdın.
O,gunahsız idi.Yerini boş qoymayım deyə ,orduda vuruşdum. Çavanşir tutduğu
əməlindən peşman olur. Qız ona deyir ki, səndən bir xahişim var. Məni onun məzarınln
yanında dəfin etdirin. Çavanşir oğlunu qətlə yetirmək ücün tapşırdığı cəlladı çağırtırıb
deyir ki, oğlumu harada dəfin elədilər. Cəllad cavab verir ki, mən onun təqsirsis
olduğunu və bir gün sənin peşman olacağını bilirdim. Ona görədə onu
öldürməmişəm.Cavanşir sevncindən ağlayır. Oğlanı gətirirlər. Çavanşir ona tapşırır ki,
bu qızı ən gözəl yerdə, dağ ətəyində basdırıb üstündə məqbərə tikdirərsən. Daşdəmir
atasının sözünə əməl etdi.Oğlan “Dursun” adlı adaxlısını atasının dediyi yerdə dəfin etdi
və məqbərə tikdirdi.
********
Ağsu rayonunda Keçdiməz adlı kənd var.Əsil adı Kişdeməzdir.Rəvayətə görə bu
kənddə mömin bir şəxs yaşayırmış.O qədər mehriban,sakit ,dinc adam olub ki,hətta
heç kimin toyuğuna da “kiş” deməzmiş.Ona görə ləqəbi “kişde-məz” olub.Həmin kənd
də onun adı ilə adlandırılıb.
*******
Ağsu rayonunun Kalva kəndinin adı ilə bağlı belə bir deyim var.Kənddə Vəli adında çox
qüvvətli bir şəxs yaşayırmış.O qədər qüvvətli ,güclü olub ki,hətta kələ qoşulub yer də
şumlayarmış.Həmin Vəliyə hamı Kəl Vəli deyərmişlər.
Həmin kənddən olanlara Kəlvəli kəndindəndir deyərdilər.Sonradan “ə” hərfi “a” hərfi
ilə əvəz olunmuş və Kalva kimi tələffüz olunmuşdur.
*******
Gürcüvan (Xanbulaq) - Ağsu rayon mərkəzindən 13 km şimalda yerləşən Gürcüvan
kəndini XVIII əsrdə Gürcüstanın Qurcaani rayonundan gəlmə erməni ailələri qədim
Xanbulaq adlı yerdə salmışlar .Kənd haqqında belə də deyirlər ki,bu kənddə İvan
adında milliyətcə gürcü yaşayırmış və çox məşhur dəmirçi olubmuş.O dövr üçün hər
şey düzəldə bilirmiş.Ətraf yerlərin əhalisi onun yanına gedərmişlər.Deyəndə hara
gedirsən?-deyərlərmişlər ki,Gürcü İvanın yanına .

Sonradan bu ad dilimizə uyğunlaşdırılmış və Gürcüvan adlandırılmışdır.Hazırda erməni
yaşamayan bu kənd öz əvvəlki adı ilə Xanbulaq adlandırılır.
********
Ağsu rayonunun Padar kəndi yaxınlığında “Xəzinə qayası” deyilən yer var.
Rəvayətə görə Makedoniyalı İsgəndər bu ərazidən keçəndə əldə olunmuş qənimətlər
o qədər çox olub ki, qoşunun hərəkətini ləngidirmiş.Ona görə də əmr
verir ki, xəzinə bir yerə toplansın və hər əsgər də onun üstünə bir daş atsın.
Beləliklə hündür bir qaya əmələ gəlir və xalq arasında həmin qaya “Xəzinə qayası “
adlandırılır.Rəvayət həm də Makedoniyalı İsgəndərin qoşununun çoxluğu anlamını da
ifadə edir.
********
Zərb-məsəllər.
Ağsuluya dedilər gəl qaçaq,dedi ki gəl bir əvvəlcə su içək.
Vaxtı ilə susuz bir yer olan Ağsuda əhali şirin su sarıdan korluq çəkmiş,içməli suyu
uzaq məsafədən gətirirlərmiş.Camaat harasa gedəndə mütləq su ehtiyatı görərmiş.İndi
bu ifadə “gəl çay içək”lə əvəz olunub.Rayona gələn əziz qonaqlarımıza ilk növbədə çay
təklif olunur.
**********
Hələ Garıslılığından əl çəkməyibsən?
Ağsu ərazisində Gorus tayfasının adı ilə bağlı olan kəndlərdən biri də Garıs kəndidir. Kənd əhalisi maldarlıqla məşğul olmuş,o dövrdə zirəkliyi,bacarıqlılığı ilə ad
qazanmışlar.Ancaq çox tərs və inadkar olmuşlar.Sözlərindən, inadkarlığından əl
çəkməyiblər.İndi də tərs,inadkar adam görəndə belə deyirlər.Hazırda Garıs kəndindən
yalnız "Garıs yeri" toponimi yadigar qalmışdır.
**********
Deyimlər.
Getməyinə get,ancaq küləĢi boĢalt get!
Bir gün bir Bicolu taxıl zəmisindən küləşi oğurlayıb eşşəklə evinə aparırmış.
Bir də görür ki,kolxoz sədri Məmmədrza kişinin maşını (Sosialist Əməyi Qəhrəmanı) kənd tərəfdən gəlir.Bicolular hamısı bilir ki,sədr heç kimə kolxoz malını evinə
aparmağa icazə vermir və oğurluq malı da kəndə qoymur.Ona görə də sədri görən
bicolu evinə-Bicoya deyil,qonşu kənd Gəgəliyə tərəf dönür.Məmmədrza kişi soruşur:
--Əşşi hara gedirsən ,nə aparırsan?
Bicolu:
--Gəgəliyə gedirəm.Ora da getməyə qoymuyassan?
Məmmədrza kişi:
--Getməyinə get,ancaq küləşi boşalt get!
*********
Sədrimiz kim olacaq?
1953-cü il idi.Sovet hökumətinin rəhbəri İ.V.Stalin vəfat etmişdi.Bütün SSSRİ hüzr
içində idi.O cümlədən Bico camaatı da.Bir gün,beş gün .Bicolular elə hüzr
saxlayır,ağlayırlar.Axırı bir nəfər gəlmə onlara deyir ki,əşşi bəsdirin də bu qədər də
ağlamaq olar?Heç kim daha ağlamır, Siz indi niyə ağlayırsınız?Bicolu deyir:
--Biz indi ona görə ağlayırıq ki,Stalin ölüb.Məmmədrza kişini aparıb qoyacaqlar onun
yerinə.Bəs biz neyniyəcəyik?Sədrimiz kim olacaq?
Qeyd: Məmmədrza Həsən oğlu Dadaşov (1909-1984).
İkinci dünya müharibəsi dövründə və ondan sonrakı qıtlıq illərində bütün regionda
demək olar ki, yeganə bol məhsulu ilə
seçilənBicoda İsmayıllı, Şamaxı,Mərəzə bölgələrindən onlarla ailə gəlib sığınacaq
tapmışdı.Bütün Şirvan az qala "Bico çörəyi"nin ümidinə yaşayırdı. (Yazıçı Əbülhəsənin
(Əbülhəsən Ələkbərzadə) bu barədə oçerklər kitabı çap edilmişdir.)Bico 1948-ci ildə 6
əməkçisinin Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq bilinmiş Azərbaycanın yeganə
kəndi kimi məşhurlaşmışdı.

*********
Sənnəm iĢim yoxdu.
Bir gün nağaraçı Burxan kişi toya gedir.Görür ki,toyda pul xərcləyən yoxdu.
Nağaranı çala-çala deyir:
--Burda kişi yoxdu,burda kişi yoxdu...
Bu dəm bir yekəpər kişi yerindən qalxıb Burxana tərəf gəlir.Bunu görən Bupxan kişi
deyir:
--Sənnən işim yoxdu, sənnən işim yoxdu...
Bunu eşidən kişi kənara çəkilib gedir.
********
Bizi sel aparar.
Bir gün zurnaçı Fikrət kişi toyda olur.Musiqiçilər toyda özlərini yaxşı aparmırlar.Fikrət kişi görür ki,belə getsə kənd camaatı onları döyəcək.Üzünü musiqiçilərə tutub deyir:
--Ay uşaqlar özünüzü yaxşı aparın!Kənd camaatı tüpürsə bizi sel aparar.
********
Bizdən adam olmayacaq.
Bəylik dövrü idi.Hər kənddən müəyyən sayda adam və eşşək biyara aparılırdı.Elə
olur ki,Qəşəd kəndindən biyara adam yox, eşşək aparılmalı olur.Kəndin adamı çıxıb
bəyin adamına deyir:
---Ay filankəs heyyyy...Bizdən adam olmayacaq eeee..Bizdən eşşək olacaq.
Aleksandr Dümanın “Qafqaza səyahət” əsərində orta əsr Ağsu Ģəhəri haqqında
məlumat və ya Dümanın qızıl saatının itməsi.
XXIX FƏSİL
ŞAMAXIDAN NUXAYA GEDƏN YOL
Əvvəlcədən şərtləşdiyimiz kimi, günorta saat on iki tamamda biz üzrxahlıq edib, hörmətli
komendantdan və onun ailəsindən ayrıldıq.O bizə yasavulların arasında qoçaqlığı ilə
seçilən Nurmat-Matın başçılıqetdiyi on iki nəfərdən ibarət bir mühafizə dəstəsi ayırmışdı.
Nurmat-Mat bizi düz Nuxaya qədər müşayiət etməli idi. Ləzgilər artıq ətraf kəndlərdə
dinc əhalini narahat edirdilər. Camaat arasında mal-qaranın oğurlanması, aranda
yaşayan adamların dağlara qaçırılması haqda söz-söhbət gəzirdi. Nurmat-Mat bizim
təhlükəsizliyimizə başı ilə cavabdehidi.Şamaxıdan qollarının üstündə şahin tutan
ovçuların müşayiəti ilə yola düşməyimiz nədənsə mənə Fransada hələ orta əsrlər
dövründən adamı heyran qoyan və hələ də 1830-cu illərin tarixi məktəblərində qorunub
saxlanan adətənənəni xatırladırdı.Şamaxıdan Ağsuya-Yeni Şamaxıya gedən yol bir az
şose yoluna bənzədiyindən o qədər də pis deyildi; yolun hər iki tərəfində yalnız ləzgi
mahudunun davam gətirdiyi tikanlı kol-koslar gözə dəyirdi.Bakıdan Şamaxıya gedəndə
yolda bir dənə də olsun ağaca rast gəlməmişdik.Şamaxı yolunda isə nəinki ağac, hətta
ağacların üstündə yarpaqlar da gözə dəyirdi.Hava mülayim, səma aydın, üfüq isə mavi
idi. Müəyyənləşdirdiyimiz ovlaq yerinə iyirmi verst vardı və biz saat yarıma həmin
məsafəni qət etdik.Biz şərtləşdiyimiz görüş yerini uzaqdan tanıdıq. İki azərbaycanlı
hərəsi biratın yedəyindən tutmuşdu, yanlarında isə üç tazı vardı.Buradan şahinləri ovun
üstünə buraxacaqdılar.Atlardan düşdük. Yolboyu qaçışan dovşanları gördükdə
yanımdakıazərbaycanlı ilə bərabər özümü “kol-kosun” içinə atdım; Moyne də bizə
qoşuldu.Elə yüz addım getməmişdik ki, hərəmiz bir dovşan vurduq.Bundan əlavə, bir
dəstə qırqovul düz qabağımda havaya qalxdı və mən dəstəni izlədim. Atıma qalxıb
qollarında şahin tutan adamları səslədim.Onlar itləri də gətirib tez gəldilər.Mən onlara
qırqovulların düşdüyü yeri nişan verdim… İtləri qabağa buraxıb özümüz də onların
dalınca həmin yerə getdik.Tezliklə dörd yanımızda qırqovullar uçuşan həmin yerə
çatdıq; şahinlərin hər ikisini buraxdıq. Mən birinin, Moyne isə o birinin dalına düşdük.İki
yüz addım getmişdik ki, izlədiyim qırqovul artıq şahinin caynağında idi.Özümü vaxtında
çatdırıb qırqovulu diriykən şahinin çəngindən qurtardım,bu yaraşıqlı xoruz qırqovul
başından yüngülcə yaralanmışdı.Şahin saxlayan dəri çantadan bir tikə təzə ət çıxarıb

mükafat kimi şahinə verdi.Şübhəsiz ki, quş yorulmuşdu; ancaq görünür, gətirdiyi
qənimətlə kifayətlənmək istəmirdi və yenidən ova başlamağa hazır idi.Biz müşayiət
dəstəsinin yanına qayıtdıq. Moynenin də kefi kök idi, mənim kimi o da yaraşıqlı qırqovul
xoruzu ilə qayıtmışdı, bu quş da hələ diriydi, ancaqmənim vurduğumdan daha pis
yaralanmışdı. Dərhal onun başını üzdülər və arabadakı qutuya, vurduğumuz
dovşanların yanına qoydular.Sonra ən hündür təpəyə qalxıb at üstündə duran heykəllər
kimi dayandıq, şahinlə gəzən ovçuları isə ov dalınca qabağa buraxdıq. Onlar kol-kosları
aralaya-aralaya ov axtarırdılar.Birdən bir kəklik pırıldayıb qalxdı, şahinlərdən biri də
onun dalına düşdü, ancaq kəklik aradan çıxmışdı; ikinci bir kəklik uçdu, onun ardınca o
biri şahin şığıdı.Kəklik düz bizim üstümüzə gəlirdi, şahin iki-üç dəfə qanad çalsaydı,
ovunuhaqlayacaqdı, ancaq şahin elə təzəcə kolluğa girən kəkliyin ardınca cumurdu ki,
birdən güllə dəymiş kimi hər iki qanadı yanına düşdü və kolluğun ortasında görünməz
oldu.Bu qəfil enişin səbəbini öyrənmək üçün gözlərimi qaldırıb ətrafı diqqətlə nəzərdən
keçirdim. Başımın üstündən yüz metr yüksəklikdə iri bir qartal uçurdu.Şahin onu
görmüş, belə bir güclü rəqibin qarşısında tab gətirə bilməyəcəyini anladığından, özünü
kolluğa vurmuşdu. Qartal ona məhəl qoymadan uçub gözdən itdi. Mən şahinin düşdüyü
yerə qaçdım və çox çətinliklə onu axtarıb tapdım; şahin bir ağacın koğuşuna girmişdi və
qorxudan bütün bədəni tir-tir titrəyirdi. Onu gizləndiyi yerdən dartıb çıxartdım, ancaq
yazıq quş ayaqlarını elə sıxmışdı ki, qolumun üstündə dayana bilmirdi. Birtəhər onu
qolumun üstündə saxlamağa çalışdım. Quş özünü elə itirmişdi ki, qorxa-qorxa ətrafına
baxırdı. Ancaq qartal artıq uçub getmişdi, səmada heç nə görünmürdü. Elə bu vaxt ovçu
özünü yetirdi; o, quşu məndən aldı və onu tumarlayıbsakitləşdirməyə başladı, yalnız
yarım saatdan sonra quş özünə gəldi və yenidən əldən qaçırdığı kəkliyin ardınca
getməyi qərara aldı. Mənəvi cəhətdən mənə hər şeydən çox zövq verən bu gözlənilməz
macərayla bərabər, biz iki saat ərzində düz üç kəklik vura bildik. Vaxt isə keçirdi; biz
Türyançayda gecələmək üçün otuz verst yol getməli idik; üstəlik, nəhəng bir
dağı aşmalıydıq və özü də bunu gündüz, yəni qaranlıq düşməmiş etməliydik; ona görə
də ovu başa çatdırdıq. Şahinsaxlayanlara bir az pul verib ayrıldıq; artıq yol üçün
azuqəmizi təmin edəcək qədər ovumuz vardı. Mühafizə dəstəmiz dəyişdi, ancaq
Nurmat-Mat bizimlə qaldı. O, iyirmi nəfərlik mühafizə dəstəsinə rəhbərliyi öz üzərinə
götürdü; atlılardanikisini qabağa, ikisini arxaya göndərdi, qalanlar isə arabamızın yanı ilə
atlarını dördnalaçaparaq irəlilədilər. Yol o qədər də təhlükəsiz olmadığından, belə
ehtiyat tədbirlərinin görülməsi təbiidir. Xasay Usmiyevin verdiyi tapançadan və
Baqrationun hədiyyəetdiyi yivli tüfəngdən ibarət silah ehtiyatımızı yoxladıq, qırma
gilizləri qurğuşun güllələrlə əvəz etdik və yolumuza davam etdik. Qarşıdakı dağın
ətəyinə çatanda tarantas sürətini azaltdı. Bundan istifadə edərək tüfənglərin patronlarını
yenə dəyişdik və iki nəfər kazakın müşayiətiləyolun hər iki tərəfilə piyada irəliləməyə
başladıq. Çox keçmədən bir kəklik və bir turac ovladıq.Əlçatmaz bir yerdən açılan atəş
və qulağımızın yanından vıyıltı ilə keçən güllə bizi tarantasa qayıtmağa və ehtiyatlı
olmağa çağırdı.Buna baxmayaraq, təhlükəli heç nə baş vermədi və təxminən bir saata
dağın zirvəsinə qalxa bildik. Dağ sanki dikinə iki yerə bölünmüşdü; Söni dağında*
olduğu kimi, bu dağın da bəzi yerlərində yol nəhəng ilana oxşayır, enişli-yoxuşlu
döngələrdə qıvrılır və biz bu döngələri fırlanaraq yoxuşu düşürdük. Yol təhlükəli
olmasınabaxmayaraq, enli idi və iki araba rahatlıqla yan-yana keçib gedə bilirdi; üfüqün
mənzərəsi füsunkar idi. Biz Qafqaz dağlarının səfində yan-yana dayanmış iki dağın
arası ilə aşağı enirdik. Sağ tərəfdəki dağın ətəyi meşəlik, ortası çılpaq, zirvəsi isə qarla
örtülü idi; soldakı dağ isə ondan bir az alçaqdı, ətəyi lacivərdi, yuxarısı isə qızılı rəngə
çalırdı. Hər iki dağın arasında geniş vadi, daha doğrusu, düzənlik uzanıb gedirdi. Gözəl
mənzərə idi. Başımı əyib aşağıya baxır və bizi düzənlikdən ayıran məsafəyə nəzər
salırdım, hər döngədə canıma üşütmə düşür, az qalırdı ki, damarlarımda qanım donsun.
Bizim arabaçıya gəlincə, sanki qurd ürəyi yemişdi; yuxarıda güllə səsi eşitdiyimiz andan
bəri atları elə dördnala sürürdü ki, arxamızdan gələn müşayiət dəstəsi xeyli geridə qalır,
qabaqda gedənləri isə ötüb keçirdik.Biz əbəs yerə boğazımızı cıraraq arabaçıdan
heyvanları belə sürməməsini istəyirdik, o bizə heç cavab vermirdi və nəinki sürəti

əvvəlki kimi saxlamağa çalışır, hətta əlindəki qamçı ilə heyvanları daha bərk
qamçılayaraq sürətlərini artırmağa məcbur edirdi. O, arabanı eynən Neron kimi ustalıqla
idarə edir, riyaziyyatçı dəqiqliyilə yolun tən ortası ilə sürürdü. Bizə təskinlik verən yalnız
bu idi ki, heyvanlara vurduğu qamçını hər dəfə qaldırıb çırpanda ucu bir dəfə bizə
dəyirdisə, on dəfə də onun özünə dəyirdi. İki saata gedəcəyimiz bu dəhşətli enişi əlli
dəqiqəyə endik, və beləliklə, sürətlə gəlib vadiyə yaxınlaşdıq. Nəhayət, dərənin dibinə,
başqa cür desək, düzənliyin başlanğıcına gəlib çatdıq; qarşımızda bir az əvvəl ilan kimi
Qıvrılan yolun əvəzinə, birbaşa Ağsu kəndinin evlərinə aparan düz yol uzanıb gedirdi.
Biz bütün çətin, qorxulu döngələri, təhlükəli yolları arxada qoyduğumuzu düşünürdük ki,
birdən arabaçı onunla yanaşı əyləşən Kalinoya qışqırdı:
– Cilovu tutun və sürün, başım gicəllənir, gözüm qaralır!
Arabaçının nə dediyini biz başa düşmədik, ancaq onların təlaşlı hərəkətlərindən nəsə
xoşagəlməz bir hadisə baş verdiyini hiss edirdik.Atlarımız önümüzdəki yolla sağ tərəfə
düz getmək əvəzinə, sürətlə irəliyə çapırdılar; bu isə arabanı birbaşa uçuruma aparırdı,
ora sərt bir eniş idi. Kalino arabaçının əlindən cilovu çəkib aldı, ancaq artıq gec idi.
Deyəsən, o da başını itirmişdi. Hər şey bir göz qırpımında, ildırım sürətilə baş verdi.
Əvvəlcə arabaçı gözdən itdi; o sürüşdü, daha doğrusu, atların arasınadüşüb yox oldu.
Kalino isə əks tərəfə, havaya tullandı. Tarantas qayaya çırpıldı. Bu zərbədənMoyne
arabanın içindən kənara düşdü… kiçik bir çayın islatdığı gözəl,yumşaq otluğun üstünə
yıxıldı. Mənə gəldikdə isə, əllərimlə bir ağacın budağından yapışmağa macal tapdım;
araba qayaya dəyəndə mən yerimdən elə sıçradım ki, sanki qılınc sıyrılıb qınından
çıxdı.Ağırlığıma tab gətirməyən budaq əyildi, ayaqlarım yerdən bir fut aralıqalmışdı,
ağacdan sallanırdım. Mən özümü yerə atdım və bununla hər şey qurtardı. Moyne də
ayağa durmuşdu, o biri iki yoldaşımıza baxanda halına şükür edirdi. Arabaçı atların
ayağı altında əzilmişdi, başı və əlləri qan içində idi. Kalino yolun kənarındakı şumlanmış
sahəyə düşmüşdü və o qədər də çox zərər çəkməmişdi. Ancaq onu narahat edən yalnız
bir şey idi. Rudolfun istehsalı olan çox qiymətli saatım onda idi; belə ki, tez-tez vaxtı
xəbər vermək vəzifəsi ona həvalə edilmişdi. O isə ədabazlıq edib, saatın zəncirini altdan
geydiyi jiletin yox,uzun pencəyinin düyməsinə keçirmişdi. Kalino göydə fırlanıb
yıxılarkən saatın zənciri ağacın böyük bir budağına ilişmiş və Allah bilir, saatı hara
tullamışdı. Zəncirin qırığı pencəyin düymə yerindən sallanırdı, saat isə yoxa çıxmışdı.
Kalino xəcalət çəkdiyini mənə bildirdi.
– Əvvəlcə arabaçıya kömək edək!-ona dedim,-saatla sonra məşğul olarıq. Ancaq Kalino başa
düşmürdü ki, belə yerdə arabaçı saatdan qabaqdır; o bunun əksini düşünürdü; əvvəlcə saat,
sonra isə insan. Mən təkid etdim. Moyne atların cilovunu yığışdırıb arabadan açırdı.
Qafqazda atları xüsusi bir üsulla miniyə qoşurlar; bizdə atın bağlandığı qayış əvəzinə
buradaipdən istifadə olunur; bizdə qayışı toqqadan keçirirlərsə, burada ipə düyün vururlar.
Mən xəncərimi çıxarıb yan ipləri kəsdim. Elə bu an kazaklar gəlib çıxdılar. Onlar uzaqdan
bizim atılıb düşdüyümüzü görmüşdülər və indi nə işlə məşğul olduğumuzdan xəbərləri
olmadığından köməyə gəlmişdilər. Həqiqətən də, onlara ehtiyacımız vardı. Nəhayət, belə
qərara gəldik ki, arabaçını atların ayağının altından dartıb çıxartmaq mümkün olmayacaq,
odur ki, atları onun üstündən çəkib uzaqlaşdıraq. Arabaçı başından və əlindən yaralanmışdı.
Bulaq suyu və cib yaylıqlarımız onun üçün məlhəmli sarğı oldu, xöşbəxtlikdən yaraları o
qədər də ağır deyildi. Mən arabaçının yaralarını sarıyanda Kalino saatı axtarmağa davam
edirdi.Bu vaxt ağlıma gəldi ki, görəsən arabaçını hansı milçək sancmışdı ki, obelə bir
ehtiyatsızlığa, səhvə yol vermişdi? Arabaçının nə üçün atları enişaşağı dördnala qovduğunun
səbəbini soruşdum, o, əvvəlcə cavab vermək əvəzinə susdu. Nəhayət, etiraf etdi ki, atlar
sürətlə təpəaşağı enəndə onun başı fırlanmışdı və həmin vaxt onları qeyri-iradi idarə
edirmiş və atları yolun ortasına tərəf yönəltməyə çalışırmış, daha doğrusu, atlar özləri həmin
istiqamətdə gedirlərmiş. Mərhəmətli Allahın köməyi ilə, dağın ətəyinə qədər hər şey yaxşı
idi, ancaq həmin bu yerə çatanda gücünün və iradəsinin tükəndiyini hiss etmiş və Kalinoya
qışqırmışdı:
– Kalino, cilovdan tutun, mənim başım hərlənir!

Arabaçının izahı sadə və səmimi idi, möcüzə sayəsində salamat qurtardığımıza görə
Allaha şükür etməliydik.Allahın bizə yardımı bununla da kifayətləndi və saatın
tapılmasında Kalinoya kömək olmadı.Onun peşmanlığına baxmayaraq, saatdan əlimizi
birdəfəlik üzdük.Kazakların tarantasın ətrafına bircə dəfə yığışması ilə, çox çəkmədən o
da əvvəlki vəziyyətinə düşdü; tarantas bu həngaməyə yaxşı tab gətirmişdi və indi
əvvəlkindəndaha artıq sürətlə yola düşməyə hazır idi. Atları yenidən qoşdular; tarantası
çəkib yolun ortasına qoydular; Kalino və arabaçı yenə əvvəlki kimi oturacaqda yerlərini
tutdular; ancaq onlar bu dəfə yerlərini dəyişdilər, yəni Kalino arabaçının, arabaçı isə
Kalinonun yerindəoturdu, belə ki, indi tarantası Kalino idarə edəcəkdi. Sevimli saatımın
itdiyi yeri tərk edib yenidən yola düşdük. On beş dəqiqə sonra biz Ağsuda – Yeni
Şamaxıda idik. Əvvəllər otuz beş-qırx min əhalisi olan Ağsuda indi üç-dörd min adam
qalmışdı və ona görə də orada dayanmağa lüzum yox idi; biz burada atlarımızı dəyişdik
və yolumuza davam etdik.Axşam saat səkkizdə biz Türyançaya gəlib çatdıq; burada
nəzarətçi məntəqəsininzabitinin otağında diqqətimi cəlb edən ən qiymətli şey,
çarpayının baş tərəfində divara asılmış xalçada Konyenin “İgid Bua Jilberin qaçırtdığı
kuaneli Rivekka” əsəri oldu.Səhər saat yeddidə artıq yolda idik.İrəlilədikcə yaşıllığın
artması daha çox gözə dəyirdi. Günəşin mülayim və ilıq şüaları adamı xoşhallandırırdı;
gözəl yayı xatırladan günlərin birində biz mənzərəli bir yolla gedirdik… Noyabr ayı
idi.Saat on birdə növbəti nəzarət məntəqəsinə gəlib çatdıq. Bilmirdik necə edək –
burada gecələyib sabah Nuxada dayanmadan gedək,yoxsa gecəni Nuxada keçirib bir
gün də knyaz Tarxanovun qonağı olaq?Mən təkidlə Nuxada gecələməyi və knyaz
Tarxanovu görsək də, görməsək də, sabah yola düşmək istədiyimi bildirdim. Gecəyarısı
olmasına baxmayaraq, arabaçılara yollarına davam etməyi və bizi Nuxanın bələdiyyə
rəisinin evinə aparmağı tapşırdım. Tarantasa qoşulmuş atlar dördnala çapırdılar və on
beş dəqiqədən sonrabir neçə çayı, sağımızda-solumuzda olan ağacları arxada qoyaraq
ətrafına ikiqat hasar çəkilmiş, pəncərələrində işıq görünməyən, qapısı bağlı bir evin
qarşısında dayandıq. Bu, qonaqpərvərliklə qarşılanmayacağımızın
nişanəsi idi.

Ağsu rayonunun kəndləri
Abasxanlı Kəndi
Abasxanlı-Ağsu rayonunun inzibati ərazi vahidində kənddir.Abbasxanlı və ya Abasxanlı
Ağsu rayonunun Kəndoba inzibati ərazi vahidində kənd. Şirvan düzündədir. Keçmış adı
Gorus Abbasxanlı olmuşdur. Oykonim Şamaxı qəzasında maldarlıqla məşğul olan bir
nəslin adını əks etdirir. Bu kənd Şirvan xanlığı dövründə Çaparlı və Ağarx kəndləri ilə
birlikdə Gorus adlanan mahala daxil idi. Mahalın adı vaxtilə burada məskunlaşmış gorus
qızılbaş tayfasının adından götürülmüşdür. XVIII əsrdə Gorus mahalı Şamaxı xanı
Mustafa xanın kürəkəni Ağakişi bəyə mənsub olmuşdur. 1933-cü ildə Cəlilabad rayonu
ərazisində eyniadlı kənd qeydə alınmışdır. Bu oykonimlər abbasxanlı nəslinin adı ilə
bağlıdır. Abasxanlı kəndin əhalisi 752 nəfərdir. Əhali əkinçiliklə və heyvandarlıqla
məşğuldur
Ağabəyli kəndi
Ağabəyli kəndi Ağsu çayının sahilində, Şirvan
düzündədir. Tam adı Hacı Ağabəylidir. Oykonim
ağabəyli nəslinin adını əks etdirir. Bu etnonimlə bağlı
Şamaxı rayonunda Ağabəyli (1933), Ağdam və Ağsu
rayonlarında Ağalarbəyli (1917-1961), Ağsu rayonunun
Bozavand kəndində Ağaboy qobusu, Qax rayonunun
Zərnə kəndində Ağabəylilər obası və s. qeydə alınıb.
Ağabəylilər kəbirlilərin ağabəyalı qoluna məxsus bir
nəslin adıdır. Ağabəyli kəndin əhalisi 570 nəfərdir. Əhali
heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur

Ağarx kəndi
Ağarx-Yaşayış məntəqəsi eyniadlı arxın yaxınlığında salındığına
görə belə adlanmışdır. Ağ (burada rəng mənasında) və arx
(suyu müəyyən sahəyə axıtmaq üçün suvarma kanalı)
sözlərindən ibarətdir. Kənd Şirvan düzündə yerləşir. Ağarx
kəndinin əhalisi 1079 nəfərdir.Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə
məşğuldur.
Aratlı-Curuğlu
Aratkənd oykonimini adı 1917-ci ilə aid mənbələrdə Gorus-Aratkənd formasında
göstərilir. 1933-cü ilə kimi yalnız bir Aratkənd olmuşdur. Sonralar kənd böyüyərək
parçalanmış, iki kənd yaranmışdır. Onlardan qədim Aratkənd I, sonra yaranan
Aratkəndə isə II fərqləndirici əlaməti artırılmışdır. 1992-ci ildən I Aratkənd Məşədiqanlı,
II Aratkənd isԥ Curuğlu adlanır. Aratkənd oykonimi monqol ordusu tərkibində
Azərbaycana gəlmiş oyratlarla əlaqəlndirilir. Curuğlu isə həmin tayfaya mənsub
tirələrdən birinin adıdır. Kənd Şirvan düzündədir. Aratlı-Curuğlu kəndinin əhalisi 572
nəfərdir.Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur.
Axundlu kəndi
XIX əsrin əvvəllərində ġirvan əyalətinin Xançoban mahalına daxil olan Axundlu
kəndi ərazisində, 1824-cü ildə 10 ailə yaşadığı məlumdur. Ümumiyyətlə, XIX əsrdə
şirvan ərazisində 30-60 ailəlik nüfusa malik kəndlər üstünlük təşkil edirdilər. Lakin bu
dövrdə Axundlu kimi 5-10 ailəlik nüfusa malik kəndlər də az deyildi. Müasir dövrdə isə
abad, çiçəklənənAxundlu kəndi Ağsunun sıx əhalisi olan kəndlərindəndir.
XIV-XIX əsrlərdə Azərbaycan ərazisindəki bir çox toponimlər öz mənşəyini "pir", "molla",
"seyid", "axund" kimi dini rütbələrdən götürür. Axundlu toponimi də "axund" və "lu"
hissəciklərindən ibarət olub, dini rütbə adı ilə bağlıdır. Axundlu kəndinin əhalisi 199
nəfərdir.Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur.
Bəyimli kəndi
Bəyimli oykonimi Bəyim-li hissəciklərindən ibarətdir. Bəyim
şəxs adından yaranmışdır. Yerli məlumata görə yaşayış
məntəqəsini Bəyim adlı çoxuşaqlı bir dul qadının övladları
bina etdiyi üçün belə adlanmışdır.
Kəndin ərazisi keçmişdə Bəyimli
icmasının yaylaq yeri olmuşdur.
Qışlaqları isə indiki Zərdab rayonu
ərazisindədir. Bəyimli kəndi
ərazisində Bəyimli qalası yerləşir. Kənd Girdiman çayının
sahilində, düzənlikdədir. Əhalinin sayı 365 nəfərdir. Əhali
heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur
BƏYĠMLĠ QALASI - Ağsu rayonunun Bəyimli kəndi ərazisində erkən orta əsrlər dövrünə
aid istehkam tikintilərinin qalıqları vardır. Bu istehkam dördkünc plana malik olmuşdur.
Qala divarlarının künc hissələrinin qalığı 15 metrə qədərdir.
Qalanın ətrafı dərin kanalla əhatələnmişdir. Görünür düşmən
hücumları zamanı qalanın müdafiəsini daha da
möhkəmləndirmək məqsədilə bu
kanal Girdimançaydan gətirilən
su ilə doldurulurmuş. Göründüyü
kimi, Ağsuçay və Girdimançay
vadisi əhalisinin qədim dövr
maddi-mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsi yolunda ilk
addımlar atılmışdır.Bu sıraya yeni maddi-mədəniyyət
abidələri əlavə olundu
qca Ağsuərazisinin tarixçəsi genişlənir. .
Bico kəndi
Bico-Azərbaycan Respublikasının, Ağsu rayonunun inzibati ərazi vahidində kənd.

Tarixi. Bico - 1824-cü il vergi sənədlərinə görə 35
ailə yaşayan Bico kəndi Şirvan əyalətinin Qoşun
mahalına, sonralar isə Şamaxı qəzasının Qoşun
dairəsinə daxil olmuşdur. Bico, Qəşəd, Keçdiməz
və Ləngəbiz kəndlərinin Şıxəli bəyin övladlarının
mülkiyyətində olduğu arxiv sənədlərindən
məlumdur. Bu kənd müəyyən tarixi dövrlərdə baş
vermiş ictimai-siyasi hadisələrlə əlaqədar öz yerini
dəyişmək məcburiyyətində qalmışdır. Bico əhalisi
XX əsrin əvvəllərində erməni təcavüzünə məruz
qalmış, onlara qarşı lazımi silahlı müqavimət göstərmişdir. Bico kəndi ərazisində
Pirəmsaq, Pir Şeydulla, Qarı Mazar sandığı, Sanqalan piri kimi ziyarətgah yerləri vardır.
Bico oykonimi haqqında müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Birincisi, Bico oykoniminin
peçoy /beçoy adlı oğuz soyları ilə bağlı olması haqqında mülahizələrdir.İkincisi, bəzi
tədqiqatçılara görə kəndin adı tat dilindəki buc (qoxulu) və ov (su) sözlərindən ibarət
olub, kəndin yaxınlığındakı kükürdlü mineral bulaqlar ilə əlaqələndirilir. Bico sözünün
etimologiyası. Bəzi mənbələrdə "Bicoy", "Bica" kimi göstərilir.Çar Rusiyası və Sovet
imperiyasının bəzi dönəmlərində kəndin adı "Bicov" kimi işlənmişdir.Kəndin adı ilə bağlı
bir versiya onun peçoyların adından götürülməsidir.Bir qisim tədqiqatçılar isə peçoyları
hun tayfalarının bir qolu hesab edir. Türkiyəli tarixçilər isə peçoyları nə hunlara, nə də
peçeneqlərə aid etmədən Peç şəhərinin əhalisi ("peçoy" və "peçevi" sözlərinin ərəb
əlifbası ilə eyni cür yazılmasını əsas gətirərək) kimi Anadoludan köçmüş osmanlı
türklərindən sayır ki, bu daha əsaslandırılmış versiyadır.17-ci əsrdə yaşamış məşhur
türk səyyahı Evliya Çələbi "Səyahətnamə"sində macar, rum, serb, bolqar dilləri ilə
yanaşı əcəmcəni kamil bilən, farsca oxumağı bacaran peçoy adlı müsəlman oğuz
xalqı barədə geniş məlumat verir Bəziləri kəndin adının Azərbaycanın Sasanilər
işğalında olduğu dövrdə vergi yığan məmurlar tərəfindən "beco" - "arpasız kənd"
adlandırılması ilə bağlayır ki, bu ən zəif rəy hesab edilir.
Bico 19-cu əsrə aid tarixi mənbələrdə.Çar Rusiyası dövrü ilə bağlı tarixi mənbələrdə
19-cu əsrin əvvələrində Bico kəndi Şirvan əyalətinin Qoşun mahalı tərkibinə daxil olan
yeddi kənddən biri kimi göstərilir.Həmin dövrdə bu mahalın tərkibinə Bico ilə yanaşı
Qəşəd, Keçdiməz, Ləngəbiz, Hacımanlı, Xatmanlı,
Dilmanlı kəndləri daxil edilirdi.Bölgənin aran kəndləri
ilə müqayisədə dağların yamacında yerəşən Bico,
Keşdiməz, Qəşəd və Ləngəbiz kəndlərinin əhatə
etdiyi ərazi insan orqanizminin qaş hisəsinə
bənzədildiyi üçün həmin kəndlər silisiləsinə vaxtilə
"Qaşkənd" deyilirdi.(Bicodan şərqdə yerləşən indiki
Qəşəd kəndinin adının məhz bununla bağlı olduğu
ehtimal edilir.) 18-19-cu əsrlərə aid mənbələrdə
Biconun adı daha çox Bico xalçaları ilə bağlı
məlumatlarda qeyd olunur.Qədim Nərgizava yaşayış
məskəniBico kəndi ilə Gəgəli kəndi
ərazisində, Gəgəli kəndindən təxminən 2 km cənubişərqdə, Bico və Gəgəli kəndinin sakinləri
tərəfindən Nərgizava adlandırılan, Bicodərəsi ilə
Yasamal adlı qobuluq ərazidə qədim yaşayış
məskəni yerləşir. 10 hektardan geniş bir sahəni əhatə edən bu ərazinin böyük bir
hissəsi Bico və Gəgəli kəndlərinin (Gəgəli kəndinin əsası 19-cu əsrin 40-50-ci illərində
Dəyəli-Gəgəli adlı axtaçı obasının Ağsu və Bico kəndləri arasındakı yazlaq sahəni daimi
binə yeri seçməsi ilə qoyulmuşdur) sakinləri tərəfindən uzun müddət əkin məqsədləri
üçün şumlandığına görə, abidənin tarixi-mədəni təbəqəsi güclü dağıntıya məruz
qalmışdır.1918-ci il Bico (Pirəmsaq) döyüşü Bico kəndi 1918-ci il hadisələri ilə bağlı
məşhurdur. Bolşeviklərin dəstəyi ilə azərbaycanlıların soyqırımını həyata keçirən erməni

hərbi quldur dəstlərəri 14 mindən çox dinc müsəlman Azərbaycan türkünün vəhşicəsinə
qətlə yetirildiyi 1918-ci ilin mart ayında Bakıdan Kürdəmir yolu ilə kəndlərdə,
qəsəbələrdə müsəlmanların soyqırımını həyata keçirərək irəliləyirdilər.Dövrün siyasi və
ictimai böhran çağını yaşayan Azərbaycanda xalqı müdafiə etmək iqtidarına malik
hökumətin olmaması bir çox yaşayış məntəqələri kimi Biconu da öz könüllü
döyüşçülərinin ümidinə buraxmışdı. O zamanlar Şamaxıda yaşayan, Şirvanın sayılıbseçilən elm və ürfan xadimlərindən biri kimi tanınmış, bölgənin elm məclislərinin fikir və
söz xiridarı kimi nüfuz və mənsəb sahibi olan Bico ziyalısı Babaş əfəndi Mikayılzadə
yaşadığı ictimai və siyasi mühitin fəal iştirakçılarından olduğu üçün ermənilərin soyqırım
planından əvvəlcədən xəbər tutmuşdu. O, bicolu Şahalı yüzbaşı ilə bir-neçə dəfə
görüşərək onu kəndin müdafiəsi üçün hazırlıqlarla bağlı təlimatlandırmışdı. Bicolu kişilər
qadınları və uşaqları dərələrdə gizlədərək onlara məğlub olacaqları halda dağlara qaçıb
gizlənmələrini tapşırmışdılar. Cəbhədən tərxis olunmalarına baxmayaraq, Azərbaycan
müsəlmanlarının soyqırımı planını həyata keçirmək tapşırığı almış silahlı erməni
dəstələri Bağırlı, Ləngəbiz, Qəşəd kəndlərini viran qoyaraq, taladıqdan sonra Bicoya
yaxınlaşdıqda, Şahalı yüzbaşı danışıq üçün quldur dəstəsinin qarşısına çıxmış, kəndə
girməyəcəklərinin müqabilində onlara mal-qara və ya qızıl verilməsini təklif etmişdi.
Ermənilər buna razılaşmayıb, onsuz da kəndi ələ keçirib Biconu talan edəcəklərini
bildirmişdilər. Balta, yaba, xəncər, dəryaz və bir-neçə tüfənglə silahlananbicolular Bico
kəndi ilə Keşdiməz kəndi arasındakı dərədə, Pirəmsaq deyilən ərazidə təxminən 400
nəfərdən ibarət erməni hərbi dəstəsinin qarşısına çıxmışdı. Kəndin yaşlı nəslinin vaxtilə
söylədiklərinə görə bu döyüşdə tüfəngdən açılan ilk atəşlə erməni hərbi dəstəsinin
başçısı öldürülmüş, düşmənin çaş-baş düşdüyünü görən bicolular onlara hücuma
keçmişdilər.Tələfat vermələrinə baxmayaraq, tarixən zəngin döyüş ənənələrinə malik
olan kəndin könüllü döyüşçüləri erməni hərbi dəstəsini darmadağın etmişlər.Pirəmsaq
döyüşündə ermənilərdən cəmi 6 döyüşçü döyüş meydanından qaça bilmiş, lakin onların
da dördü Bico kəndinin indiki qəbiristanlığının ərazisində yaxalanaraq, öldürülmüş, ikisi
isə sağ qalaraq Şamaxı istiqamətində qaçmağa və baş verənləri oradakı erməni quldur
birləşmələrinin komandanı Stepan Lalayana xəbər verməyə nail olmuşdular.Bundan
sonra Şamaxıdakı erməni hərbi dəstələri kəndin şimalındakı Sanqalan (Bico) zirvəsində
iki döyüş topu yerləşdirərək kəndi atəşə tuturlar. Nəticədə kənddəki bir-neçə tikili ilə
yanaşı 12-ci əsrdə tikilmiş kənd məscidi dağıdılır.(İndi də kəndin yuxarı hissəsində,
həmin məscidin vaxtilə yerləşdiyi ərazi "Məscid yeri" adlandırılır.) Bicodakı ağır və
gözlənilməz məğlubiyyətdən sonra Bakıdakı daşnak və bolşeviklərdən əlavə qüvvə alan
Şamaxıdakı erməni birləşmələri qisas üçün Bico kəndinə daha böyük sayda qoşun
yeritmək qərarına gəlir. Bu plandan xəbər tutan bicolular kəndin əhalisini qırğına
verməmək üçün onları Ağsu, sonra da Göyçay istiqamətində köçürürlər.Sakinlərinin tərk
etdiyi kənd özü isə daşnakların soyqırımına məruz qalır, dağıdılır və yandırılır.Lakin iyun
ayında Azərbaycan və Osmanlı türklərindən ibarət Qafqaz İslam Ordusunun qoşunları
bolşevik-daşnak terrorçu birləşmələrini Göyçay döyüşündə məğlub etməklə, onları
geriyə - Bakı istiqamətinə çəkilməyə məcbur edirlər.Bicolular da bu hadisədən sonra
doğma kəndlərinə qayıdırlar.
Bico SSRĠ dönəmində.SSRİ dönəmində Bico tarixən malik olduğu elmi, mədəni və
təsərrüfat ənənələrini daha da inkişaf etdirməklə, yetişdirdiyi ziyalıları, təhsil səviyyəsi
və kənd təsərrüfatında əldə etdiyi uğurları ilə ölkənin ən qabaqcıl kəndləri sırasına daxil
olmuşdu. Bico, Azərbaycanda yeganə kənd olmuşdur ki, kənd təsərrüfatındakı
uğurlarına görə bir ildə (1948-ci il) 6 əməkçisi Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına
layiq görülmüşdür.
1948-ci ildə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüş bicolular:
Babakişi Musa oğlu Babaşov (1892-1972)
Əli Həzrətqulu oğlu Beydullayev (1892-1955)
Fətulla Qəni oğlu Fətullayev (1908-?)
Xudaverdi Salman oğlu Cəbiyev (1886-1975)
Məmmədrza Həsən oğlu Dadaşov (1909-1984)

Sirac Göycə oğlu Göycəyev (1897-?)
Ərazisi, coğrafiyası və iqlimi. Bico kəndinin ərazisi 4324 ha sahəni əhatə edir. Bundan
226 hektarı dövlət mülkiyyətinin, 2671 hektarı bələdiyyə mülkiyyətinin, qalan 1427
hektarı isə xüsusi mülkiyyətin payına düşür. (2012-ci ilə aid məlumat) Ləngəbiz
silsiləsinin üzərində yerləşir. Kənddən 6 km şimalda dəniz səviyyəsindən 929 metr
yüksəklikdəki Səndələn (yerli əhali arasında "Sanqalan" adı ilə də tanınır) zirvəsi
Ləngəbiz silsiləsinin, eyni zamanda Ağsu rayonunun ən hündür nöqtəsidir. Bu zirvənin
arxasındakı "Bico dağı" deyilən ərazidə əvvəllər kəndin yaylaq evləri olmuşdur. İndi də
həmin ərazidəki ağaclar, bağlar və bulaqlar vaxtilə həmin yerlərin sahibi olmuş şəxslərin
adı ilə bağlıdır. Yayı quraq, qışı az yağıntılı keçən quru çöl iqlimi tipi yayılmışdır. Dağlıq
sahədə meşə və kolluqlar vardır. Kəndin ərazisinin şimal hissəsində "Bico dağı" ilə
yanaşı Alpoud meşəsi yerləşir.Qarabağın rəmzlərindən sayılan məĢhur xarı
bülbül çiçəyinə Bico dağlarında daima rast gəlinmiĢdir. Qərbdən Gəgəli kəndi ilə,
şərqdən Keçdiməz kəndi ilə qonşudur. Şimalda Bico dağı Şamaxı rayonu ərazisi ilə
əhatə olunur. Cənub hissəsi Şirvan düzünün şimal əraziləridir.
Əhalisi. XX əsrin 70-ci illərində 5000 nəfərin məskunlaşdığı Bico kəndinin əhalisi ötən
əsrin 90-cı illərindən sonra xeyli azalmışdır. Bicoda hazırda 1877 sakin yaşayır. 1980 1990-cı illərin əvvəllərində 700-800 şagirdin təhsil aldığı Bico kənd orta məktəbində
hazırda 200 nəfər şağird oxuyur. Bico kənd nümayəndəliyinə və bələdiyyəsinə daxil
olan ərazidə isə(Keşdiməz kəndi ilə birlikdə) 2163 nəfər sakin qeydiyyatdadır. Bico
əhalisinin 51,82%-i (964 nəfər) qadınlar, 48,17%-i (896 nəfər) isə kişilər təşkil edir.
Vaxtilə 1100 evdən ibarət olan Bico kəndinin ərazisində hazırda 352 ev mövcuddur.
Elm və Mədəniyyəti. Bico, kənd olmasına baxmayaraq Şirvanın, eyni
zamanda Azərbaycanın zəngin elm və mədəniyyətinin inkişafında xüsusi paya malikdir.
Hələ orta əsrlərdən elm və ürfana diqqəti ilə ətraf ərazilərdən seçilən
Bicoda Muhəmməd Əmin ibn Sədrəddin Şirvani kimi Şəriət alimi, Babaş Əfəndi
Mikayılzadə, Molla Tacəddin kimi din xadimləri yetişmişdir. Bu kənd Azərbaycanın neft
iqtisadiyyatının inkişafına əvəzsiz töhfələr vermiş geologiya üzrə məşhur alim
akademik Ədhəm Şıxəlibəylinin, yeni neft yataqlarına aid neft növlərinin tərkib və
xassələrinin tədqiqi ilə bağlı nailiyyətlərə görə “Avropanın Fəxri Alimi” adına layiq
görülmüş, əməkdar elm xadimi, professor Fəzilə Səmədovanın vətənidir.
Ġqtisadiyyatı. SSRİ dönəmində Ağsu rayonunun ən məhsuldar üzümçülük və taxılçılıq
sahələri bu kəndin ərazisində olmuşdur.Hətta İkinci dünya müharibəsi dövründə və
ondan sonrakı qıtlıq illərində bütün regionda demək olar ki, yeganə bol məhsulu ilə
seçilən Bicoda İsmayıllı, Şamaxı,Mərəzə bölgələrindən onlarla ailə gəlib sığınacaq
tapmışdı. Bütün Şirvan az qala "Bico çörəyi"nin ümidinə yaşayırdı. (Yazıçı Əbülhəsənin
(Əbülhəsən Ələkbərzadə) bu barədə oçerklər kitabı çap edilmişdir.) Hazırda Bicoda 466
fərdi təsərrüfat mövcudur.
Bozavand kəndi
Bozavand Ağsu rayonunda kənd. Ağsu çayının sahilindən 2 km.
aralı, Bozavand kəndi Şirvan düzündə yerləşir.
Oykonim XIX əsrdə Şamaxı rayonu ərazisindəki
Pirisfahan dağında yaşamış 64 ailədən ibarət
bozavand obasının adı ilə əlaqədardır. Mollaisaqlı
kəndi (İsmayıllı rayonu) ilə Göyçay arasında
Bozavand meşəsi adlı yer də vardır. Bozavand kəndin əhalisinin sayı
1107 nəfərdir. Əhali meyvəçilik və əkinçiliklə məşğuldur.

Cəlayir kəndi

Cəlayir oykoniminin etimologiyası tarixi Cəlayir dövlətini
yaratmış cəlayir tayfasının adı ilə bağlıdır.
Respublikamızın digər rayonlarında da həmin tayfa ilə
bağlı toponimlərə rast gəlmək mümkündür. 1367-ci ildə
Cəlayir hökmdarlarından Şeyx Üveysin Şirvanı zəbt
etməsi barədə məlumatlar vardır. Ağsu rayonu
mərkəzindən 28 km cənubda yerləşən Cəlayirkəndinin
əhalisinin sayı1919 nəfərdir.Əhali əsasən bostançılıqla
məşğul olur.Kənd Şirvan düzündə yerləşir.
Cəfərli kəndi
Cəfərli -Yaşayış məntəqəsi Muğanlı tayfasının Cəfərli tirəsinin məskunlaşması
nəticəsində yaranmışdır. Kənd Şirvan düzündə yerləşir. Cəfərli kəndinin əhalisi 564
nəfərdir.Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur.
Çaparlı kəndi
Gorus tayfaları tərəfindən məskunlaşmış kəndlərdən
biri Gorus-Çaparlıdır. Əsrin əvvəllərində Şamaxı
qəzasının Xançoban dairəsinə daxil olan bu kəndin
adındakı "Gorus" etnonimi sonralar işlənməmiş, yalnız
Çaparlı forması qalmışdır. XII-XIII əsrlərdə oğuz və
türkmən tayfalarından biri çaparlı idi. Yaşayış
məntəqəsi bu tayfalara mənsub ailələrin
məskunlaşması nəticəsində formalaşmışdır. Çaparlı
oykoniminin çapar /çaparxana sözü ilə bağlılığı da
qeyd edilir. XVIII əsrdə Ağsu Ģəhərinə gedən rabitə/çaparxana məntəqələrindən biri
burada yerləşirdi. Çaparli kəndinin əhalisi 817 nəfərdir.Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə
məşğuldur.
Çiyni kəndi
Çiyni kəndi Ağsu rayonun qədim və keçmiş tarixə malik olan kəndlərindən biridir. Çiyni
kəndinin (təxminən 1814-1823-cü illəri əhatə edir) 2 və 2 əsr yarıma yaxın tarixi vardır.
Bu kəndin də Ağsu rayonunun inkişafında o, biri kəndlər
kimi, çox böyük rolu var. Çiyni kəndi Ağsu Kürdəmir
magistiral yolunun 12 km-liyində yoldan 5-6 km aralıda
yerləşir. Kənd həmçinin öz milli adət-ənənələrin də
saxlamaqda davam edir. Kəndin əsas təsərrüfat fəaliyyəti
əkinçilik və maldarçılıqdan ibarətdir. Çiyni kəndində taxılçılıq,
maldarlıq, tərəvəz və meyvəçilik geniş inkişaf etmişdir. Bunu
da qeyd eləmək lazımdır ki, Çiyni
kəndində sosial-iqtisadi inkişaf
prosesi özünü kənd təsərrüfatında
göstərmişdir. Buna misal olaraq kəndin ətrafında salınmış Nar
və Üzüm bağlarını göstərmək olar. Çiyni kəndi getdikcə
abadlaşır, gözəlləşir və işıqlanır. Bu da axır vaxtlar Möhtərəm
Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin göstərdiyi qayğıdan irəli
gəlir. Çiyni kəndində təhsili təkmilləşdirmək üçün yeni salınmış
Ümumtəhsil Orta Məktəb, dini adət-ənənələrmizi qoruyub saxlamaq məqsədi ilə Məscid
də tikilmişdir. Həmçinin kəndin yolları yenidən asfaltlanıb yenidən kənd camaatının
rahatçılığı üçün verilmişdir.Çiydi kəndinin əhalisi 990 nəfərdir.Əhali heyvandarlıq və
əkinçiliklə məşğuldur.
DaĢdəmirbəyli kəndi
Daşdəmirbəyli-Azərbaycan Respublikasının Ağsu rayonunun inzibati ərazi vahidində
kənd. Daşdəmirbəyli Ağsu rayonunun Çaparlı inzibati ərazi vahidində kənd. Şirvan
düzündədir. Kəndin adı keçmışdə Kür çayı sahilində və Şirvan düzündə maldarlıqla
məşğul olmuş mərzili tayfasının daşdəmirbəyli tirəsinin adındandır. XIX əsrin 70-ci
illərində 10 ailədən, əsrin sonlarında isə cəmi 7 ailədən ibarət kicik icma olan

daşdəmirbəylilərin adı ilə bağlı 1933-cu ildə Kürdəmir və Quba rayonları ərazisində iki
kənd qeydə alınmışdır Daşdəmirbəyli kəndi - 1851-ci ilə aid
mənbələrdə daşdəmirbəyli obasının adı çəkilir. Obanın başçısı kimi Lütfəli bəy
Daşdəmir bəy oğlu yad olunur. Oykonim mərzili tayfasının daşdəmirbəyli tirəsinin
adındandır. Oba öz adını Daşdəmir bəyin adından götürmüş, oturaq həyata keçdikdən
sonra isə məskunlaşdıqları kəndə eyni adı vermişdir. Şirvan düzündə
məskunlaşmış daşdəmirbəyli obası inzibati cəhətdən Şamaxı qəzasının Xançoban
dairəsinə daxil olmuşdur. Daşdəmirbəyli kəndinin əhalisinin sayı 1081 nəfərdən
ibarətdir
Dədəli kəndi
Dədəli Ağsu rayonunun Ərəbmehdibəy inzibati ərazi
vahidində kənd. Şirvan düzündədir. Yaşayış
məntəqəsini XIX əsrin ortalarında ərəbdədəli
tayfasına mənsub ailələr keçmış qışlaq yerində
salmışlar. Sonralar toponimin tərkibindəki ərəb
komponenti düşmüşdür.Dədəli kəndinin əhalisi 199
nəfərdir.Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur.
Dilman kənd
Dilman kəndi XIX əsrin əvvəllərində Şirvan əyalətinin Qoşun mahalına daxıl olmuşdur.
Mənbələrdə Dilmanlı kimi qeyd olunan bu kəndin həmin dövrdə əhalisi 57 ailədən ibarət
olmuşdur. Dilman kəndində artıq 1887-ci ildə kənd
məktəbi açılmışdır. Dilmanda Yunus baba, Oruc baba,
İsitmə baba, Pirədini, Qoşa övliya, Bənövşə piri kimi
müqəddəs ziyarətgahlar var.Digər mənbədə kəndin
Türkmənçay sülh müqaviləsindən (1828)sonra Cənubi
Azərbaycanın Dilman mahalından köçüb gəlmiş 200
ailənin məskunlaşması nəticəsində yarandığına görə belə
adlandığıqeyd olunur.Yaşayış məntəqəsi Niyaldağ
silsiləsinin ətəyindədir.Dilmankəndinin əhalisi 457
nəfərdir.Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur.
Elabad kəndi
Elabad Ağsu rayonunun Gürcüvan inzibati ərazi vahidində kənd.
Gürcüvan platosundadır. Oykonim el və abad komponentlərindən
düzəlib, "el yurdu" mənasındadır. Elabad kəndinin əhalisi 843
nəfərdir.Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur.
Ərəbmehdibəyli kəndi
Ərəbmehdibəyli Ağsu rayonunun eyniadlı inzibati ərazi vahidində kənd.
Yuxarı Şirvan kanalının sahilində, Şirvan düzündədir. XIX əsrdə Şirvanda maldarlıqla
məşğul olmuş və Mehdibəy adlı sahibkara məxsus ərəbmənşəli ailələrin
məskunlaşması nəticəsində yaranmışdır.
Həzrə piri Pir Bəxtiyar türbəsi ilə eyni dövrə aid olan
abidədir.Əsrlər keçdikcə bu türbə dağıntılara məruz
qalmışdır. Həzrə piri Ağsu rayonunun Ərəbmehdibəy
kəndi ərazisində yerləşir.Bura dördkünc memarlıq
planında tikilmişdir. Türbənin fasad hissəsində, qapısı
üzərində daş kitabə olmuşdur. Dağıntı nəticəsində
kitabə parçalanmışdır və hissələri hazırda türbənin
daşları arasmda qalmaqdadır.Ərəbmehdibəyli
kəndinin əhalisi 1285 nəfərdir.Əhali heyvandarlıq və
əkinçilikləməşğuldur.
Ərəbsarvan kəndi
Ərəbsarvan Ağsu rayonunun eyniadlı inzibati ərazi vahidində kənd. Yuxarı Şirvan
kanalından 4 km. aralı, Şirvan düzündə yerləşir. Toponim ərəb və sarvan (dəvə
saxlayan, dəvəçi) sözlərindən yaranmışdır, "dəvə saxlayan ərəblər" mənasındadır.

Ərəbsarvan eyni zamanda keçmişdə dəvəçiliklə məşğul olmuş ərəb mənşəli kicik
icmalardan birinin adı olmuşdur.Tarixi- Ərəbsarvan rayon mərkəzindən 23 km. Qərbdə,
Ağsu-Kürdəmir şosse yolundan 9 km. Yuxarı Şirvan kanalından 4 km. aralı,
Girdmançayın Sarvan qolunun şimalında yerləşir. Şirvan düzündədir. Əhalisi 561
nəfərdir. Pambıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq, meyvəçiliklə məşğuldur. Kənd bələdiyyəsi
1999-cu ildən fəaliyyət göstərir. Kənddə əsas məktəb, kitabxana var.
Akademik Ziya Bünyadovun "Azərbaycan VII-IX əsrlərdə" adlı monoqrafiyasında VII
əsrdə Şərq-Qərb karvan yolları üzərində salınmış yaşayış məntəqələri sırasında
Ərəbsarvan kəndinin də adı çəkilir. Arxeoloqlar tərəfindən kəndin Şimal ərazisində
yerləşən Torpaq Qalada (hazırda Bəyimli qalası adlanır) qədim Alban şəhərinin qalıqları
aşkar edilmişdir.Kəndin cənub hissəsində, Girdmançayın Sarvan qolunun yuxarı
sahilində qədim yaşayış məntəqələrinin qalıqları mövcuddur.Ərəbsarvan kəndinin gözəl
təhsil ənənələri var. Kənd məktəbi 1912-ci ildə məşhur din xadimi, maarifçi Molla Qubad
Gərayzadənin təşəbbüsü ilə onun evində yaradılıb və ibtidai təhsil ocağı kimi rəsmi
fəaliyyətə başlayıb. Sonradan 7-illik məktəbə çevrilib. 1972-1973-cü dərs ilindən
tanınmış pedaqoq mərhum Talıb Mahmudovun səyləri ilə orta məktəb statusu qazanıb.
Lakin ötən əsrin 90-cı illərində baxımsızlıq üzündən məktəbin maddi-texniki bazası
demək olar ki, tamamilə dağılıb. Hazırda əsas məktəb kimi yarıtmaz fəaliyyət göstərir.
2012-ci ildə Ərəbsarvan məktəbinin 100 yaşı tamam olacaq. Bu illər ərzində məktəbi
yüzlərlə məzun bitirib. Onlardan bir çoxunun səsi dünyanın məşhur elm-təhsil
ocaqlarından, Amerika, Avropa və Asiyanın qabaqcıl ölkələrindən gəlir. Məktəbin
məzunları arasında tanınmış elm fədailəri, II Dünya müharibəsi qəhrəmanları, yüksək
rütbəli hərbçilər, ədəbiyyat xadimləri, jurnalistlər, xeyli sayda ali və orta ixtisas təhsilli
görkəmli ziyalılar var.
ƏrəbuĢağı kəndi
Ərəbuşağı kəndi Ağsu rayon mərkəzindən 5 km cənubda, Ağsu çayı vadisində, Şirvan
düzündə yerləşir. 1824-cü ildə Ərəbuşağı kəndinin 16
ailəlik nüfusu olduğu məlumdur. Həmin dövrdə Şirvan
düzündə yerləşən əksər kəndlər kimi Ərəbuşağı kəndi də
şirvan əyalətinin Xançoban mahalına daxil olmuşdur.
Ərəbuşağı oykonimi ərəb və uşağı hissəciklərindən
ibarətdir. VII əsrdə Azərbaycan ərazisini ələ keçirən
ərəblər burada hərbi düşərgələrinə yanaşı, daimi yaşayış
məskənləri də salmışlar. Ərəbuşağı oykonimi
Azərbaycan ərazisindəki ərəb kəndlərindən gələn
nəsillərlə bağlıdır. Z.Bünyadov qeyd edir ki, ərəb etnonimi ilə bağlı oykonimlərin bəziləri
ərəb kəndlərindən gələnlər hesabına yaranmışdır. Ərəbuşağı oykonimi də istisna
deyil. Ərəbuşağı kəndinin əhalisi 1941 nəfərdir.Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə
məşğuldur.
Xanyurdu kurqanı-Ağsu rayon mərkəzindən 5 km cənubda, Ağsu çayı
sahilində, Ərəbuşağı kəndi ərazisində Xanyurdu kurqan abidəsi vardır. Çoxdan qeydə
alınmış abidədə arxeoloji qazıntıların aparılması vacibdir. "Xaraba Şəhər"in yaxınlığında
yerləşməsi bu abidə ilə maraqlananlarda başqa cür mülahizələr yaratmışdır. Ağsu
Şəhər sakini Ağ-mahmud Mehbalıyev bu torpaq təpəsini tarixi Ağsu şəhərinə qədər olan
gözətçi məntəqələrindən hesab edir. Ola bilsin ki, şəhərdə olan gözətçi qüllələrinə bu
məntəqə vasitəsilə xəbər verilirmiş. Abidənin "Xanyurdu" adlanması da buradandır.
Gəgəli kəndi
Gəgəli- 1862-1863-cü ilə aid
arxiv sənədlərində şamaxı
qəzasının Xançoban dairəsinə
daxil olan, 70 ailəlik nüfusa
malik Gəgəli obasının adı
verilir. Bəzən Axtaçı Gəgəli
oykoniminə də rast gəlinir.

Köçəri həyat sürən bu oba tarixən Şirvanın siyasi hadisələrində fəal iştirak etmişdir. XX
əsrin əvvəllərində oturaq həyata keçdikdən sonra Gəgəlinin əhalisi sürətlə artmış və
Ağsunun ən böyük kəndlərindən birinə çevrilmişdir.Gəgəli toponimi Qafqaz
Albaniyasının 26 tayfasından biri olan gərgər-qarqarlarla əlaqələndirilir. Gərgərli "gərgər
tayfasından olan lar" anlamına uyğun gəlir. Sonralar -r samitlərinin düşməsi nəticəsində
müasir variant yaranmışdır.Gəgəli kəndi ərazisində Uzun ata, Göyərən ağac, Sulu
dəmrov (Molla İsanın yurt yeri) pirləri kimi ziyarətgah ocaqları vardır. Kəndin yaşlı
sakinlərinin Uzun ata pirinin tarixinə dair bilgiləri yox dərəcəsindədir. Söylənən
rəvayətlərə görə pir Həzrət Babanın dəstəmaz aldığı yerlərdəndir. Bakı xanı
Hüseynqulu xana "Uzun ata" türklərinin bir ağ at peşkəş gətirmələri haqqında rəvayət
də maraqlıdır. 43 Kənddə ölən körpə uşaqları bu pirin ətrafında dəfn edirlər. Göyərən
ağac və Sulu dəmrov ziyarətgahları Şərifli nəslinin (Hacı Şirin və Molla İsa) adı ilə
bağlıdır.Əhalisinin sayına görə Gəgəli Ağsu rayonunun ən böyük kənd məntəqəsidir.
Burada 4120 nəfərə yaxın sakin yaşayır.
Nərgizava-qədim yaĢayıĢ məskəni, Ağsu rayonunun Bico və Gəgəli kəndləri
ərazisində yerləşir.Bico kəndi ilə Gəgəli kəndi ərazisində, Gəgəli kəndindən təxminən 2
km cənubi-şərqdə, Bico və Gəgəli kəndinin sakinləri tərəfindən "Nərgizava"
adlandırılan, Bicodərəsi ilə Yasamal adlı qobuluq ərazidə qədim yaşayış məskəni
yerləşir. 10 hektardan geniş bir sahəni əhatə edən bu ərazinin böyük bir hissəsi Bico
və Gəgəli kəndlərinin (Bico kəndinin tarixi dəqiq bilinməyən xeyli əvvəlki dövrlərə aid
olsa da, Gəgəli kəndinin əsası 19-cu əsrin 40-50-ci illərində Dəyəli-Gəgəli adlı axtaçı
obasının Ağsu və Bico kəndləri arasındakı yazlaq sahəni daimi binə yeri seçməsi ilə
qoyulmuşdur) sakinləri tərəfindən uzun müddət əkin məqsədləri üçün şumlandığına
görə, abidənin tarixi-mədəni təbəqəsi güclü dağıntıya məruz qalmışdır.Buna
baxmayaraq, 1997-2010-cu illərdə AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun
Şamaxı-Ağsu ekspedisiyası tərəfindən aparılmış geniş miqyaslı arxeoloji tədqiqatlar
nəticəsində ərazinin indiki Gəgəli kəndi ərazisindəki hissəsində aşkarlanmış, b.e.ə. III-II
əsrlərə aid 69 torpaq tipli qəbir, xeyli miqdarda və müxtəlif növdən olan daş, saxsı və
metal məmulatları burada qədim və inkişaf etmiş mədəniyyətə malik yaşayış
məskəninin mövcud olduğundan xəbər verir.Nərgizava şəhərinin dağılması 1192-ci ilin
dağıdıcı zəlzələsi və 1221-ci ildən başlayan monqol-tatar yürüşləri ilə əlaqələndirilir.
Nərgizava nekropolu.
Azərbaycanın zəngin antik və ilk orta əsr abidələrindən biri Ağsu rayonunun Gəgəli
kəndi ərazisində yerləşən Nərgizava abidəsidir. Abidə 1998-ci ildən başlayaraq yerli
sakinlərin təsadüfən aşkar etdiyi çox unikal materialların toplanması və onların tədqiqi
sayəsində elmə məlum olmuşdur. 100-ə qədər tunc, qızıl,
saxsı, daş məmulatından ibarət eksponatlar Milli
Azərbaycan Tarixi Muzeyində və Ağsu rayon Tarixdiyarşünaslıq Muzeyində mühafizə edilir.
Abidənin qeydiyyata alınması ilə bağlı 2006-cı ildə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə məktub ünvanlamışdır.
Lakin hələ də dövlət qeydiyyatına alınmayıb. OğuzQəbələ-Bakı su kəməri çəkilərkən 25-dən çox küp qəbiri
də dağıdılmışdır. Bununla yanaşı, Nərgizavanın müxtəlif
tip qəbirlərdən ibarət qəbiristanlığının böyük bir hissəsi
Gəgəli kəndi sakinlərinin həyətyanı sahələrində
yerləşdiyindən ilbəil çox sayda qəbir dağılır.2009-cu ilin
iyun ayında AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Şamaxı-Xınıslı ekspedisiyası
tarix elmləri namizədi Akif Quliyevin rəhbərliyi ilə Nərgizava abidəsinin həyətyanı
sahələrdən birində yerləşən hissəsində kəşfiyyat xarakterli işlərə başladı. Qazıntılarda
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin elmi əməkdaşları da yaxından iştirak edir. Əvvəlcə 25
kv.m sahədə qazıntılara başlandı. Daha sonra bu sahə 50 kv.m-ə çatdırıldı. Hələlik 22
qəbir abidəsi aşkar olunmuşdur. Qazıntı zamanı çox sıx və zaman ötdükcə yeni
dəfnlərin olduğu mərasimə rast gəlindi. 20 sm-dən başlayaraq qəbirlər üzə çıxmağa

başladı. Üst təbəqədəki qəbirlər təsərrüfat işləri görülərkən dağılmış, materialı
qarışmışdır. Ağır texnikanın təzyiqi aşağı təbəqələrdə də hiss olunur. Skeletlər əsasən
üzü cənub-şərqə, sağ böyrü üstə aşkar olunur. Demək olar ki, bütün skeletlərin yanında
(uşaq qəbirlərindən başqa) bizimnərgizava tipli qablar adlandırdığımız dördqulplular var.
Bəzən qəbirlərdə avadanlıq yalnız bu dördqulplulardan ibarət olur. Kişi skeletlərinin
yanından dəmir nizə ucluqları, bıçaq aşkar olunub. Qadın skeletlərinin yanından isə
müxtəlif muncuqlar, dəmir sancaq tapılır. Uşaq qəbirlərində daha çox miniatür qablara
rast gəlinir. Bəzən skeletin baş tərəfində qoyulmuş iri daşlar üzə çıxır. Bu hər halda dəfn
mərasimi ilə əlaqədardır.Nərgizava qəbristanlığının buradakı qəbirləri e.ə. III-I əsrlərə
aid edilir.
Girdə kəndi
Girdə Ağsu rayonunun Gürcüvan inzibati ərazi vahidində kənd. Dağ yaylasındadır. Kənd
yaxınlığındakı Girdə dağın adı ilə adlandırılmışdır.Girdə kəndində hal hazırda yaşayış
yoxdu
Göydəlləkli kəndi
Göydəlləkli Ağsu rayonunun Ərəbsarvan inzibati ərazi vahidində kənd. Şirvan
düzündədir. Kəndin adı goy/koy (kənd) və dəlləkli __(ərəb Şamlı tayfasının tirələrindən
birinin adı) sözlərindən düzəlib, "kənd dəlləkli və ya dəlləkli kəndi" deməkdir. Kənd
keçmışdə Dəlləkli adlanan digər coğrafi obyektlərdən fərqləndirmək üçün belə
adlandırılmışdır. Göydəlləkli kəndinin əhalisi 614 nəfərdir. Əhali heyvandarlıq və
əkinçiliklə məşğuldur.
Gürsulu kəndi
Gürsulu Ağsu rayonunun Gürcüvan inzibati ərazi vahidində kənd. Kənd yerləşdiyi
ərazidə gur sulu bulaqların olmasına görə belə adlandırılmışdır.Gürsulukəndinin əhalisi
209 nəfərdir.Əhali əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olur.
Gürcüvan kəndi
Gürcüvan (Xanbulaq) - Ağsu rayon mərkəzindən 13 km
Şimalda yerləşən Gürcüvan kəndini XVIII əsrdə
Gürcüstanın Qurcaani rayonundan gəlmə erməni ailələri
qədim Xanbulaq adlı yerdə salmışlar və gəldikləri ərazini
Gürcüvan adlandırmışlar. Gürcüvan XIX əsrdə çar
dövründə geniş üzüm bağları ilə tanınırdı. Gürcüvan və
Mədrəsə şərabları Şirvanın ən yaxşı şərabları olub,
dünyada məşhur idi. 1821-ci il məlumatma görə 41 ailəlik
nüfusa malik Gürcüvan kəndi şirvan əyalətinin Houz
mahalına, sonralar isə Şamaxı qəzasının Houz dairəsinə daxil olmuşdur. 1887-ci ildə
Gürcüvan kəndində kənd məktəbi açılmışdır. 1988-ci ildə ermənilər kəndi tərk etdikdən
sonra 1989-cu ildə kənddə Özbəkistandan qovulan türklər məskunlaşdılar. 1990-cı ildə
kəndin adı dəyişdirilərək qədim adı - Xanbulaq ilə adlandırıldı.Gürcüvan kəndinin əhalisi
137 nəfərdir.Əhali əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olur.
Hacıqədirli kəndi
Hacıqədirli – XX əsrin əvvəllərində Şahsevəönlərlə CənubiAzərbaycandan Şimali
Azərbaycana Qədirli tayfası da gəlmişdi. Hacı Qədirli oykonimi bu tayfanın adı ilə bağlı
olması haqqında tarixi ədəbiyyatda qeydlər vardır. XIX əsrdə Şamaxı qəzasına daxil
olmuş, 84 ailədən ibarət Hacı Qədirli obasının məskunlaşması nəticəsində yaranmışdır.
Yayı Dağlıq Şirvanda, qışı isə Şirvan duzundə keçirən Elatın adına uyğun olaraq
yaşayışməntəqəsi Hacıqadirli adlanır.Kənd Şirvan düzündədir.Hacıqədirli kəndinin
əhalisi 342 nəfərdir.Əhali əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olur.
HacıuĢağı kəndi
Hacıuşağı Ağsu rayonunun Kənd-oba inzibati ərazi vahidində kənd. Düzənlikdədir.
Kəndi hacıuşağı nəslinə mənsub ailələr saldığı üçün belə adlandırılmışdır.Hacıuşağı
kəndinin əhalisi 483 nəfərdir.Əhali əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olur.
Hacıman kəndi

Hacıman Ağsu rayonunun Kalva inzibati ərazi vahidində kənd. Düzənlikdədir. Yaşayış
məntəqəsi Cənubi Azərbaycan ərazisindən köçüb gəlmiş ailələrin məskunlaşması
nəticəsində yaranmışdır. Oykonimin Hacı (ş.a.) və man (ev, mənzil, məskən)
komponentlərindən ibarət olub, "Hacının mulku" mənasını ifadə etməsi ehtimal edilir.
Lakin kəndin adının etnotoponim olması da istisna deyil. Hacıman kəndinin əhalisi
239nəfərdir.Əhali əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olur.
Hacısəmədli kəndi
Hacısəmədli Ağsu rayonunun Qaraqoyunlu inzibati ərazi vahidində kənd. Düzənlikdədir.
Oykonim Hacı Səməd (ş.a.) və -li (mənsub.Şəkilçisi) komponentlərindən düzəlib, "Hacı
Səmədə məxsus kənd" mənasındadır.Hacısəmədli kəndinin əhalisi 504 nəfərdir.Əhali
əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olur.
Hinqar kəndi
Hinqar Ağsu rayonunun Gürcüvan inzibati ərazi vahidində kənd. Keçmış adı İnqar
olmuşdur. Oykonim anqar sözünun Azərbaycan dilinin fonetik qanunlarına
uyğunlaşdırılmış formasıdır. Tədqiqatçılara görə, bu soz türk-monqol dillərində "yarıq",
"ağız", "qapı", "kecid", "dərə" mənalarında işlədilmiŞdir. Türk dillərində anqar "geniş
vadi" mənasındadır. Sözün əvvəlinə "h" samitinin artırılması Azərbaycan dilinin dialekt
və Şivələrində təsadüf olunan fonetik hadisədir. Hinqar kəndinin əhalisi 42 nəfərdir.Əhali
əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olur.
Xasıdərə kəndi
Xasıdərə Ağsu rayonunun Nuran inzibati ərazi vahidində kənd. Ağsu çayının
sahilindədir. Keçmiş adı Qubalı olmuşdur. Oykonim Xası (ŞƏRQa.) və dərə
komponentlərindən düzəlib, "Xasıya məxsus dərə" mənasındadır. Kənd yerləşdiyi
dərənin adını daşıyır.Xasıdərə kəndinin əhalisi 10 nəfərdir.Əhali əkinçilik və
heyvandarlıqla məşğul olur.
Xatman kəndi
Xatman Ağsu rayonunun Kalva inzibati ərazi vahidində kənd. Niyaldağ silsiləsinin
ətəyindədir. XVIII əsrdə Azərbaycanın cənubundan köçüb gəlmiş Azərbaycan ailələrin
məskunlaşması nəticəsində yaranmış Dilman, Hacıman və Xatman yaşayış
məntəqələrindən biridir. Azərbaycan dilinin dialektlərində xolman quru ot tayasına
deyilir. Oykonim xat/hat (kicik təpə) və man (yer) komponentlərindən düzəlib, "kicik
təpəli yer" mənasındadır.Xatman kəndinin əhalisi 288 nəfərdir.Əhali əkinçilik və
heyvandarlıqla məşğul olur.
Xəlilli kəndi
Xəlilli- XIII əsrdə Azərbaycan ərazisinə monqollarla gəlmiş Xəlilli tayfası ağ hunların qayı
adlandırılan dəstəsinə daxil olmuşdur. N.A.Abelov onların keçən əsrdə köçəri həyat
keçirən tayfalardan ibarət olduğunu qeyd etmişdir. Xəlilli 45tayfası öz adını bir sıra
qəzalarda "Xəlilli" kəndlərinin adında yaşadır.
Bu kəndlərdən biri Girdimançay vadisində Şirvan
düzündə yerləşən Ağsurayonunun Xəlilli kəndidir. Hələ
XIX əsrin əvvəllərində Şirvan əyalətinin Xançoban
mahalına daxil olan Xəlilli kəndinin nüfusu 39 ailə idi.
Həmin dövrdə Xəlilli kəndiŞirvan feodallarından Qasım
bəyin mülkiyyətində olduğundan xan və çar xəzinəsinə
vergi vermirdi. Xəlilli kəndi getdikcə
genişlənmiş, Ağsu rayonunun böyük kəndlərindən birinə
çevrilmişdir. Xəlilli kəndin əhalisi 590 nəfərdir
AĢıq ġakir Hacıyev- məşhur el aşığı, Aşıq Bilal məktəbinin
yetirməsi və Şirvan aşıq məktəbinin ən tanınmış
nümayəndələrindən biri. Aşıq Şakir 1922-ci ildə Ağsu
rayonunun Xəlilli kəndində dünyaya gəlmişdir.
Sonralar Kürdəmir şəhərində yaşamışdır.
Aşıq Mirzə Bilal məktəbinin yetirməsi olan sənətkar özü də
ifaçılıq qüdrətinə görə bir məktəbə çevrilib, Şirvan aşıq

sənətinin inkişafında müstəsna xidmətlər göstərib. Aşıq Şakir saz havalarını və muğamı
ustalıqla sintez edərək fərqli ifa tərzi yaratmağa nail olmuşdu. Şirvan məktəbi onun
şəxsində tərəqqi dövrünü yaşayırdı, söyləsək, yəqin ki, yanılmarıq.Onun lirik havacatları
ilə yanaşı oxuduğu şux və oynaq ritmlər də xalqın yaddaşında əbədi olaraq yaşayır.
“Kəndimiz”, “Maral”, “Telli sazım”, “Nə bağ bildi , nə də bağban”, “Şirvan şikəstəsi”,
“Döymə Kərəm”, “Bakı”, “Bala nərgiz” havalarını yəqin ki, sazsevərlər ömür boyu
unutmayacaqlar. O, mugam sənətinin də mahir bilicisi və bənzərsiz ifaçısı
olmuşdur.Aşıq Şakir aşıq sənətinə yeni nəfəs gətirmişdi. O, məlahətli səsi,
təkrarolunmaz ifası ilə bu gün də ehtiramla xatırlanır.Jurnalist Tofiq
Abdullayevin qələmə aldığı "Aşıq Şakir" kitabında mərhum sənətkarın həyat və
yaradıcılığından, ifaçılıq xüsusiyyətlərindən ətraflı bəhs olunur. Kitabda respublikamızın
tanınmış elm və sənət adamlarının sənətkar haqqında xatirələri öz əksini tapıb.Aşıq
Şakir bir çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı olub.1947-ci ildən aşıqlıq edən
Aşıq Şakir 1978-ci ildə vəfat edib.Aşıq Şakir Hacıyev məşhur el aşığı, Aşıq
Bilal məktəbinin yetirməsi və Şirvan aşıq məktəbinin ən tanınmış nümayəndələrindən
biri olmuşdur.
Ġlxıçı kəndi
İIxıçı kəndi - İlxıçı kəndi türk şahsevənlərlə
Azərbaycana gəlmiş İlxıçı tayfasının məskunlaşdığı
ərazilərdəndir. Hələ 1824-cü ildə həmin kənddə 38
ailəlik nüfusun olduğu arxiv sənədlərindən
məlumdur. İlxıçı kəndi həmin dövrdə şirvan
əyalətinin Xançoban mahalına daxil olmuşdur. İlxıçı
kəndi Nazırçayın vadisində yerləşir. Cənubi
Azəbaycanda da Nazırçay və vadisində İlxıçı kəndi
olan coğrafi ərazi məlumdur. Bu onu göstərir ki,
bəzi tayfalar özləri ilə nəinki mal-qaralarını,
özünəməxsus həyat tərzini, hətta coğrafi adları da gətirmişlər.İlxıçı kəndinin əhalisi 931
nəfərdir.Əhali əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olur.
Kalva kəndi
Ağsu rayonunda kənddir. Rayon mərkəzindən 37 km. şimal - qərbdə, Ağsu-İsmayıllı
avtomobil yolunun kənarında, Niyaldağ silsiləsinin cənub ətəklərində yerləşir. “Kalva”
toponiminin yaranması ilə bağlı bir neçə versiya hazırda bizə məlumdur. Bir versiyaya
görə, Vəli adlı kişi məskən salmaq üçün bir zamanlar bu əraziyə gəlir. Bir cüt kəli
boyunduruğa qoşub tikdiyi evi üçün dağdan tir gətirərkən kəllərdən biri yarı yolda
dayanmalı olur. Vəli nə qədər edirsə kəl yerindən
tərpənmir. Axırda əlacsız qalan Vəli kişi yorulan kəlin
yerinə boyunduruğa özü qoşulası olur. O biri kəllə birgə
Vəli ağacları gətirməli olur. Bununla da, kənddə onun
ayaması qalır “Kəl Vəli”. Kəl Vəlinin adını ifadə edən
söz (forma) indi Kalva kimi işlənməkdədir.
Başqa bir versiya “kalafa” sözünə dayanaqlıdır. Sözün
mənası izahlı lüğətdə “iri çuxur”, “oyuq” mənasında
izah olunur. Kəndin dialektində sözün “sulu”, “çökək
yer” anlamında mövcudluğunu da nəzərə alsaq, o zaman bu versiya daha ağlabatan
görünür. Verilən versiyaya uyğun olaraq Kalva sözünün kalafa sözündən törənişini
əsaslandıran təbii oğrafi faktorlara diqqət çəkək. Həqiqətən də dörd bir tərəfdən dağlarla
əhatələnən Kalva kəndi çökəklikdə yerləşir və yerləşdiyi ərazi bol suyu olan kəhrizlərlə
zəngdir. Ağ dağ, Bəndə bağı və digər təbii özəllikləri ilə seçilən Kalva ərazisi amfiteatr
landşaftında olması ilə diqqəti çəkir. Bura gələn turistlər yarım dairə şəklində olan
ərazini pillə - pillə qalxıb - endikcə bu mənzərənin şahidi olacaqlar. Yüksəkdən baxdıqca
əmin olacaqlar ki, Kalva teşti xatırladan nəhəng bir çökəklikdə qərar tutub. Bol suyu,
yaşıllığı və təmiz havası ilə seçilən ərazi ekoloji səciyyəsinə görə də üstün mövqedədir.
Kalva kəndinin əhalisi 2036 nəfərdir.

Səpəki piri
Kalvanın cənub - qərbində, təbii cəhətdən olduqca mənzərəli bir ərazidə yerləşir. Pirin
ətrafı zəngin qarağac massivi ilə əhatələnib. İnanca görə “Qarağac” müqəddəs bitki
(ağac) növlərindəndir. Bəlkə elə ona görədir ki, burada çoxlu, özü də yaşlı qarağaclar
əmələ gəlib. O anlamda ki, bura müqəddəslərin uyuduğu məkandır. Uluların dediyinə
görə, erməni – müsəlman davası zamanı (1905 – ci ildə) kəndə basqın edilərkən pirin
yaxınlığında “qırx atlı” peyda olub. Bu zaman azğınlaşmış düşmən qaçmağa üz tutub.
Ona görə də el arasında pir “Qırx atlı Sərəki piri” kimi də tanınır. Sərəki adını daşıyan
bulaq da buradan axır.
Söyüdlü piri
Kəndin şimalında Şiş dağın yaxınlığında yerləşir. Pir cənub tərəfdən Süleyman bağı ilə
əhatələnib.Pirin ərazisindən axan bulaq da el arasında Söyüdlü çağrılır.Deyilənə görə
ətrafda çoxlu söyüd ağacları bitdiyindən burada bu adlar meydana gəlib. Ərazidəki
bulaq kəndin sakini olmuş, mərhum H.İsrafilovun xeyriyyəçiliyi sayəsində bir neçə il
bundan qabaq bərpa olunaraq yenidən kənd sakinlərinin istifadəsinə verilmişdir.
Savalan piri
Keçmiş “kənd mərkəzi” adlanan ərazidə yerləşir. Pirin səthində gövdəsi torpağa sarı
əyilmiş və yazda yaşıllığı ilə diqqət çəkən, çox da olan bir tut ağacı kök salıb. Yerli əhali
bu növü “Şah tut” adlandırır. Pirin nə üçün Savalan adlandırılması kənd sakinlərinə bəlli
deyil. Ağsaqqalların dediyinə görə vaxtilə Türkmənçay sülh müqaviləsinə əsasən Güney
Azərbaycandan (özəlliklə də Dil Məqam məhəlləsindən, Savalan dağının ətraf
ərazilərindən) indiki Dilman kəndinə ailələr köçürülüb. Ehtimal ona dayanaqlıdır ki,
hazırda Kalvada mövcud olan toponim bu nüansla ilişkəlidir. Nəinki toponim, hətta tutun
növünün oradan gətirilməsi ehtimal olunur. Çox güman ki, bu da adlandırılmaya öz
təsirini göstərib.
Kərimov Əli Zülfüqar oğlu – balaban ustadı, zurnaçı.1874-cü
ildəAğsurayonunda anadan olmuşdur. Yastı balaban ustadı olmaqla yanaşı gözəl saz,
tar, kamança, nağara, Qoşa nağara da çalmışdır. "Koroğlu nağarası"nın müəllifi olan Əli
Kərimov 60-a yaxın yeni mahnı bəstələyib ifa edib.Əli Kərimov zurna, balaban, tütək
kimi alətlərdə çox böyük sənətkarlıqla çalmağı bacarıb, eləcə də onların imkanlarını
texniki baxımdan genişləndirib. İlk dəfə olaraq o, zil
tembrli zurnanı peşəkar kamera alətinə çevirib. Yaqut
Bahadurqızının sözlərinə görə Əli Kərimov təkcə çalğıçı
yox, həm də onlarla mahnının yaradıcısı, Azərbaycan
milli musiqisinin irəliləməsində önəmli rol oynayan
sənətkar olub. Bayram Hüseynli və Tahirə Kərimova
1984-cü ildə "Əli Kərimov" adlı rusdilində monoqrafiya
çap etdirmişlər. Bu əsər Ə.Kərimov haqqında hərtərəfli
və dürüst materallarla zəngindir."Çoban Yaylağı" və "Əli
icadı" peşrovlarının, rəqslərin (Heyvagülü, Alma gülü,
Alça gülü, Bənövşə, Əfruzə və s.) müəllifidir. 7 hissəli
Çaharzən dəstgah" nı çalmışdır.2009-cu ildə Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin xətti ilə araşdırmaçı Qalib
Soltanoğlunun "Asta çal balabanı: Kalvalı Əli Dədə" kitabı işıq üzü görüb. 2009-cu il
noyabrın 25-də Ağsu şəhər Mədəniyyət Sarayında çağdaş Azərbaycan zurna-balaban
məktəbinin yaradıcısı Əli Kərimovun 135 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 2009-cu
ildə Əli Kərimovun ifa elədiyi oyun havalardan ibarət disk buraxılıb. Diskdə 2 el havası –
"Tərəkəmə" və "Uzundərə" mahnıları yer alır. Əli Kərimovun mahnıları Azərbaycan Milli
Radiosunun "Qızıl fondu"nda və Dövlət Səs Yazıları Arxivində qorunur.
Keçdiməz kəndi
Keçdiməz kəndi XIX əsrdəəvvəlcəŞirvan əyalətinin Qoşun mahalı, sonralar Şamaxı
qəzasının Qoşun dairəsi tərkibindəqeyd edilir. 1824-cu ildə Keçdiməz kəndində 20 ailə
yaşayırdı. Bukənd mənbələrdə “Qaşkənd” adlandırılan kəndlər silsiləsinədaxildir.
A.Mustafayev bu kəndlər silsiləsinin bulaq ətrafında salınan kəndlərolduğunu qeyd edir.

Kəndin əsl adı Kışdeməzdir. Rəvayətəgörəburada yaşayan mömin şəxs hətta toyuğa da
“kış!” deməzmiş. Ona görə ləqəbi kışdeməz olmuşdur. Keçdiməz kəndi
ərazisindəəhalinin ziyarətgah yerinəçevrilmişGülməhəmməd piri vardır. Bədənində yara
olan adamlar pirdən şəfa diləyirlər.Kənd Ləngəbiz silsiləsinin ətəyindədir.Keçdiməz
kəndinin əhalisi 320 nəfərdir.Əhali əkinçilik və
heyvandarlıqla məşğul olur.
Kalağaylı kəndi
Kalağaylı Ağsu rayonunun Padar inzibati ərazi vahidində
kənd. Şirvan düzündədir. Tədqiqatçıların fikrincə, oykonimin
əsli Qalaqayınlıdır, kəndin əhalisinin Sabirabad
rayonundakı Qalaqayın kəndindən olduqlarını bildirir. 1917ci ildə tərtib olunmuş inzibati ərazi bölgüsündə Goyçay qəz
asında Kalaqa (İsmayıllı) və Kalaqaylı (Kürdəmir) adlı iki kənd qeydə alınmışdır.
Bunlardan biri indiki Qalagah, digəri isə Qalagahlı (Kalağaylı) kəndləridir. Oykonim
"Qalagahdan gəlmişlər" mənasındadır.Kəlağayı kənd sakinləri maldarliğla məşğul
olurlar. Kəndin əhalisinin sayı 278 nəfərdir.
Kəlağaylıda I-II əsrlərə aid nadir saxsı qab nümunələri tapılıb."Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı" Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin inşaatçıları tərəfindən Girdimançaydan
Ağsu şəhərinə su xətti çəkmək məqsədilə torpaq işləri görülərkən Bakı-Göyçay
magistral yolunun şimal tərəfində Kəlağaylı kəndi ərazisində I-II əsrlərə aid qəbirlər üzə
çıxıb.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun
Ağsu Arxeoloji Ekspedisiyasından bazar ertəsi Trend-ə verilən məlumata görə,
ekskavatorla dağıdılmış qəbirin hər birində zəngin
avadanlıq qeydə alınıb.Bunlar əsasən yüksək zövqlə
hazırlanmış rəngarəng çeşidli saxsı qab
nümunələridir. Tapıntıların əksəriyyətini iri təsərrüfat
küpləri, süddanbiçimli, ağzı büzməli, lüləkli və novçalı
qablar, təkayaq vazalar, kiçik küp və dolçalar təşkil
edir.Qəbirlərdən çıxan materiallar içərisində qayıqvarı
formalı dən daşları və dəmir silah nümunələri də var.
Amma inşaatçıların və aidiyyəti qurumların
səhlənkarlığı üzündən qədim alban mədəniyyətinə aid bu nadir tapıntıların xeyli qismi
sındırılıb, bir qismi isə fəhlələr və ətraf kəndlərin sakinləri tərəfindən
mənimsənilib.AMEA-nın Ağsu Arxeoloji Ekspedisiyası hadisədən xəbər tutduqda su
kəməri çəkilən əraziyə baxış keçirib, aidiyyəti qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə
müvafiq akt tərtib edib və dağıdılmış tapıntıların bir qismini toplaya bilib. Aşkar olunmuş
yeni abidənin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ekspedisiya rəhbərliyi tərəfindən zəruri
tədbirlər görülüb.
Kəndəxan kəndi
Kəndəxan – Keçmişdi Kəndüvan da adlanmışdır. Yerli məlumatlara görəyaşayış
məntəqəsini Kəndəxan adlı bir şəxs saldığına görəbeləadlanmışdır.
Kəndoba kəndi
Kəndoba kəndi Ağsu rayonunun bostançılıqla məşğul olan böyük kəndlərindəndir.
Bu kənd haqqında mənbələrdə məlumatlar az olduğundan belə qənaətə gəlmək olar
ki,şirvan düzünün əksər kəndləri kimi gec məskunlaşmışdır. Kəndoba oykonimi kənd və
oba hissəciklərindən ibarətdir. Kənd ilə obanın birləşməsini əks etdirir. Oba
vaxtiləQarağaclı kəndi ilə yanaşı salınmıdır. Sonralar Qarağaclı kəndi
dəKəndobaya qarışmışdır.Kəndoba kəndinin əhalisi 2454 nəfərdir.Əhali əkinçilik və
heyvandarlıqla məşğul olur.
Külüllü kəndi
1824-cü ilə aid mənbələrdə Şirvan vilayətinin Bölüksət
mahalına daxil olanKülüllü kəndində 28 ailəyaşayırdı.
Külüllü oykonimi ġirvan ərazisində yaşayış məskəni kimi
tanınan kühül komponentindən və -lü Şəkilçisindən

ibarətdir. Kühül mağara tipli yaşayış yeridir. Vaxtilə Küllülü kəndi iki hissədən
(müsəlman və malakan) ibarət
olmuşdur. Kənd ərazisində XX əsrin ikinci onilliyində Çuxuryurddan (Şamaxı) Küllülü
kəndi yaxınlığındakı su dəyirmanmda işləmək üçün Vasili xozeynin başçılığı ilə malakan
ailəsi məskunlaşmışdır. Sovet hakimiyyəti dağıldıqdan sonra malakan ailələri
Çuxuryurda qayıtdılar. Hal-hazırda kənddə malakan yaşamır.Külüllükəndinin əhalisi
101 nəfərdir.Əhali əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olur.
Kövlüc kəndi
Kövlüc -Ehtimal ki, toponim fars mənşəli kevil (kühül, süni mağara) sözündən və tat
dilindəki üç (bir şeyin bolluğunu bildirmək üçün işlədilir) şəkilçisindən ibarətdir.
Keçmişdə kənd ərazisindəki yeraltı süni mağara tipli evlər kevil, kühül adlanırdı. Kevil ev
tipi keçmişdəŞamaxı zonasının bəzi kəndləri üçün xarakterik idi. Kəndin “kevil tipli
evlərin olduğu yeri” mənasındadır.Kənd Gürcüvan yastanındadır.Kövlüc kəndində hal
hazırda yaşayış yoxdur.
Qarabağlı kəndi
Qarabağlı-XIX əsrin əvvəllərində Qarabağ xanlığından Şirvan xanlığı ərazisinə kütləvi
köçmələr olmuşdur. Odur ki, Qarbağlar oykonimi “Qarabağdan gəlmələr, Qarabağdan
köçüb bu ərazidə yurd salanlar, “qarabağlılar” mənasındadır. Qarabağlıkəndinin əhalisi
246 nəfərdir. Əhali meyvəçilik, heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur
Qaraqoyunlu kəndi
Qaraqoyunlu - Azərbaycan Respublikasının Ağsu
rayonunun inzibati ərazi vahidində kənd.
Tarixi. Qaraqoyunlu - XIII əsrdə monqolların
yürüşü zamanı Azərbaycan ərazisinə köç etmiş
tayfalardan biri qaraqoyunlu
tayfasıdır.Qaraqoyunlu dövlətinin yaradıcısı olan
bu tayfa 1467-ci il Muş döyüşündən sonra
Çuxursəd vilayətində böyük əksəriyyətlə yaşayırdı.
Qaraqoyunlu tayfası Ağsu ərazisində
məskunlaşmış, 47 burada eyniadlı kəndin əsasını
qoymuşdur. Qaraqoyunlu kəndində bəzi nəsillər
özlərini qaraqoyunlu tayfasından hesab edirlər. XIX əsrin əvvəllərində 62 ailəlik nüfusa
malik Qaraqoyunlu kəndi Şirvan əyalətinin Xançoban mahalına daxil olmuşdur.
Qaraqoyunlu kəndi XIX əsrdə - XX əsrin əvvəllərində Şirvan nəqşibəndiyyə təriqətinin
mərkəzi olmuşdur. Ağ günbəz Qaraqoyunlu nəqşibəndilərindən yadigar qalmış
memarlıq abidəsidir. XX əsrin 20-ci illərində Qaraqoyunlu kəndi şura hökumətinə qarşı
mübarizə aparan mərkəzlərdən biri olmuşdur. Ona görə də Qaraqoyunlu kəndinə
"bandit Qaraqoyunlu" deyilmiş, uzun müddət kəndə mənfi münasibət olmuşdur. Üsyana
Maqsud əfəndi, Böyükağa kimi şəxslər rəhbərlik etmişlər.
AĞ GÜNBƏZ. Qaraqoyunlu kəndinin şimalında, Nazırçayın sol sahilində Ağ günbəz
tarixi memarlıq abidəsi yerləşir. Bu abidənin yaranma tarixi yerli
sakinlərə daha çox bəllidir. Ağ günbəz memarlıq abidəsinin
divarları əl üsulu ilə kəsilib yonulmuş və səliqə ilə cilalanmış ağ
əhəng daşlardan səkkizüzlü planda tikilmişdir. Ağ günbəzin bir
giriş qapısı və üç pəncərəsi vardır. Giriş qapısının üstündə
ərəb əlifbası ilə kitabə yerləşir. Abidənin fasad hissəsində tinlər
var. Karniz çıxıntılar qədim şərq üslubunda daş üzərində oyma
naxışlarla bəzədilmişdir. Ağ günbəzin tikintisində Abşeron
memarlıq məktəbinin və qərb üslubunun izləri də aydın seçilir.
Tarix elmləri doktoru Məşədixanım Nemət Ağ günbəz
abidəsinin dörd kitabəsini oxumuşdur. Bu daş kitabələrdən
aydın olur ki, Ağ günbəz Əl-hac Hüseyn Əfəndinin qəbri
üzərində tikilmişdir. O, hicri 1327-ci ildə (1909) vəfat etmişdir.

Əl-hac Hüseyn Əfəndi Şirvanda "nəqşibəndiyyə cəmiyyətinin Şeyxi" olmuş, "yüksək
alimlərin qütbü" ləqəbi daşımışdır.
QIRMIZI GÜNBƏZ. Abidə hicri 1286-cı ildə (1869-1870)
inşa olunmuşdur. Qırmızı günbəzin divarları qırmızı
bişmiş kərpicdən tikilmişdir. Odur ki, abidəni Qırmızı
günbəz adlandırırlar. Günbəzin binası səkkizüzlü prizma
şəklindədir. Bir giriş qapısı var. Pəncərəsi yoxdur.
Abidənin tağvari günbəzi vardır. Sonralar təbii
aşınmaların qarşısını almaq üçün türbənin damı üzəri
qırmızı rənglənmiş dəmir örtüklə bağlanmışdır. Günbəzin
içərisində, orta hissədə bir qəbir vardır. Qəbrin üzərində
dördkünc sənduqə qoyulmuşdur. Sənduqənin hər iki
yanında və başdaşının üzərində ərəb əlifbası ilə kitabə
həkk edilmişdir. Başdaşı üzərində yazılmışdır: "Onun
(Allahın) lizundən başqa hər şey məhv olacaqdır. Bu qəbir
rəhmətlik, günahları bağışlanmış Hacı Soltan Baba ibn (oğlu) Hacı Salmanındır.Allah,
Məhəmməd . 1286 (1869-1870)-cı il (Yazımı tarix elmləri doktoru M.Nemət oxumuşdur).
Ġqtisadiyyatı. Kənd əhalisi əsasən əkinçilik, tərəvəzçilik və heyvandarlıqla məşğul
olur.Əhalisi: 01.01.2016-cı ilə 1571 nəfər əhalisi vardır.
QaraqaĢlı kəndi
QaraqaĢlı – ilk dəfəfəqaraqaşlı tayfası məskunlaşdığına görəbelə adlanmışdır.
KeçmişdəQaraqaşlı Gorus adlanırdı ki, bu da “Gorusmahalındakı Qaraqaşlı kəndi”
mənasındadır.Kənd dağətəyi ərazidədir.Qaraqaşlı kəndinin əhalisi 1705 nəfərdir. Əhali
heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur.
Qaravəlli kəndi
Qaravəlli kəndi - Kəndin keçmiş adı Qaravəlli Qalabəy olmuşdur. Əvvəllər yarımköçəri,
heyvandar tayfa olan qaravəllilər XIX əsrin axırlarında oturaq həyata keçmiş, əksəriyyəti
Kür qırağına getmişdir. Bəzi müasir Qaravəlli kəndləri özlərini Ağsu ərazisindən gəlmə
sayırlar. Qaravəlli etnonimi və oykonimi qaraevli səlcuq soyunun dəyişmiş variantı ola
bilər. Ümumiyyətlə ġirvan ərazisində səlcuq soylarının əksəriyyəti yayılmışdır.Qaravəlli
kəndinin əhalisi 440 nəfərdir. Əhali meyvəçilik, heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur
Qaradağ kəndi
Əsl adı Qaradağlı olan kənd qaradağlı tayfasının məskunlaşması nəticəsində
yaranmışır. Qaradağlılar qızılbaş tayfalarından idilər. Tayfa öz adını Cənubi
Azərbaycanın Qaradağ mahalından almışdır. Səfəvilər hakimiyyətə gəldikldən sonxa
qaradağlılar müxtəlif ərazilərə yayılmışlar.Qaradağlı kəndinin əhalisi 440 nəfərdir. Əhali
meyvəçilik, heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur
Qasımbəyli kəndi
Qasımbəyli – XIX əsrin əvvəllərindəGöyçay qəzasına daxil olan kəndlər sırasında
Xəlilli-Qasımbəyli kəndinin dəadı çəkilir. Sonralar Xəlilli tayfasından Qasımbəy nəslinin
ayrılması nəticəsindəQasımbəyli kəndi vəoykonimi yaranmışdır. XIX əsrin
əvvəllərindəŞirvan xanlığında mülkədar QasımbəyəMəxsus 15 kənddən birinin adının
Qasımbəyli olmasının əsas səbəbi kimi kəndin ilk sakinlərinin ona məxsus rəiyyət
olduğuna görə
məntəqənin onun adı iləolması göstərilir. Toponim “Qasım bəyə məxsus kənd”
mənasındadır.Kənd Şirvan düzündəyerləşir. Qasımbəylikəndinin əhalisi 265 nəfərdir.
Əhali meyvəçilik, heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur.
QəĢəd kəndi
Bəzi etnoqrafik məlumatlarda Ağsu rayonunun Bico,
Qəşəd, Keçdiməz, Ləngəbiz kəndlərinin əhatə etdiyi ərazi
insan orqanizminin qaş hisəsinə oxşadılır. Həmin kəndlər
silsiləsi "Qaşkənd" adlandırılır. "Qaşkənd" toponimi Qəşəd
oykoniminin ilkin variantıdır. XIX əsrin əvvəllərində 19
ailəlik nüfusa malik Qəşəd kəndi əvvələr şirvan əyalətinin

Qoşun mahalına, sonralar şamaxı qəzasının Qoşun dairəsinə daxil olmuşdur.
Ümumiyyətlə, ġirvan əyalətinin Qoşun mahalı tərkibində Ağsu rayonu ərazisindən yalnız
yeddi kənd (Bico, Qəşəd, Keçdiməz, Ləngəbiz, Hacımanlı, Xatmanlı, Dilmanlı)
olmuşdur. Qırlar - Oykonimin qır coğrafi termin hissəsinə Orta Asiyanın
toponomikasında da rast gəlinir. Mənbələrdə kır (qır) adlı tayfanın olması da göstərilir.
Qır türk dillərində yüksəklik, təpəlik mənasındadır. Qırlar kəndi yaxınlığında Qırlartəpə
maddi-mədəniyyət abidəsi yerləşir. Burada eneolit dövründən başlayaraq yaşayış
olmuşdur. Qəşəd kəndinin əhalisi1161 nəfərdir. Qəşəd kəndində elmlər namizədi,
folklorşünas, ədəbiyyatşünas Mürsəl Mürsəlov (1922-1983) yaşamışdır.
Qırlar kəndi
Qırlar-Oykonimin qır coğrafi termin hissəsinəOrta Asiyanıntoponomikasında da rast
gəlinir. Mənbələrdəkır (qır) adlı tayfanın olması da
göstərilir. Qır türk dillərində“yüksəklik,
təpəlik”mənasındadır. Qırlar kəndi yaxınlığında
Qırlartəpəmaddi mədəniyyət abidəsi yerləşir.
Burada eneolit dövründən başlayaraq
yaşayışolmuşdur.Qırlar kəndinin əhalisi 58 nəfərdir.
Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur.
Qaraməmmədli kəndi
Qaraməmmədli – XIX əsrin əvvəllərində Şirvan əyalətinin Xançoban mahalına daxil olan
kəndlərdən biri Qaraməmmədli kəndidir. Qaraməmmədli kəndi həmin dövrdə10 ailəlik
nüfuza malik idi. Qaraməmmədli oykonimi Qara Məmməd (Qara Məhəmməd)Şəxs
adından və-li mənsubiyyət şəkilcisindən ibarətdir. “Qara Məhəmmədin nəsli” mənasını
bildirən oykonim kənddəhəmin nəslin Məskunlaşması nəticəsindəyaranmışdır. Kənd
Şirvan düzündədir.Qaraməmmədli kəndinin əhalisi 298 nəfərdir. Əhali heyvandarlıq və
əkinçiliklə məşğuldur
Qiyaslı kəndi..
Oykonimin keçmiş adı Ərəb Qiyaslı olmuşdur. T.Əhmədov Qiyaslı oykonimini
təkrarlanan etnonimlər sırasında qeyd edir. Bu oykonimi hər hansı tayfa və ya tirə ilə
bağlamaq çətindir. Qiyaslı oykonimi antroponimdən yaranmışdır. Qiyas şəxs adına -h
mənsubiyyət şəkilçisi artırılmaqla Qiyaslı oykonimi əmələ gəlmişdir.Qıyaslıkəndində hal
hazırda yaşayış yoxdur.
Quzey kəndi
Quzey -Şirvanda kəndlərin əksəriyyəti dağların güney his səsində salınır. Görünür
Quzey kəndinin coğrafi yerləşməsi oykonimin yaranmasına təsir etmişdir. Kəndin əhalisi
getdikcə azalmaqdadır. Kənd quzeydə yerləşdiyinə görə belə adlanmışdır. Quzey
guünün az düşdüyü yerə deyilir. Kənd Ağsu çayının sahilində, Ləngəbiz silsiləsinin
ətəyindədir.Quzey kəndinin əhalisi 87 nəfərdir. Əhali meyvəçilik, heyvandarlıq və
əkinçiliklə məşğuldur
Ləngəbiz kəndi
Ləngəbiz oykoniminə Şirvan ərazisində həm də oronim (dağ adı) kimi rast
gəlinir. Ləngəbiz kəndi XIX əsrin əvvəllərində şirvan
əyalətinin Qoşun mahalına daxil olmuşdur. 1824-cü il
sənədlərində Ləngəbiz kəndinin 30 ailəlik nüfusa malik
olduğu qeyd edilir. Ləngəbiz oykonimi bəzi
mənbələrdə Lanqobaz kimi yazılır. Bir fikrə görə toponim
fars dilindəki ləng (dayaz yer, çala, çökək) və biz (buz puz
sözünün təhrif edilmiş variant olub, "çıxıntı"
deməkdir) komponentlərindən ibarətdir. Digər fikrə görə
isə Ləngəbiz toponiminin tərkibin dəki ləng/ləngər İran
dillərində "ticarət karvanının dincəlmək üçün biriki günlüyə dayandığı, ləngidiyi dayanacaq", biz isə
"yüksəklik, dağ" mənasındadır. Mırtı - Mırtı oykonimi
Ağsunun itib-batmış kəndlərindən olan Mırtı kəndinin adı ilə bağlıdır. Əsl adı Murtu

olmuşdur. Təklə tayfasının murtu tirəsinin məskunlaşması nəticəsində yaranmışdır.
Vaxtilə Mırtı obası Axtaçı obası ilə qonşu olmuşdur. Kənd dağıldıqdan sonra əhalisi
Ağsu şəhərində də Axtaçı məhəlləsi ilə qonşuluqda yaşayır. Ləngəbiz kəndinin əhalisi
1388 nəfərdir. Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur
Məlikçobanlı kəndi
Çobanlı tayfası Şirvanın hərbi-siyasi tarixində mühüm rol oynamışdır. Şirvan xanlığını
idarə edən sülalə həmin tayfadan olub, Xançobanı adlanırdı. Məlikçobanlı kəndi həmin
tayfanın adı ilə bağlı oykonimlərdəndir. Bu kənd XIX əsrin əvvəllərində Şirvan əyalətinin
Xançoban mahalına daxil olmuşdur. Həmin dövrdə bu kənddə 41 ailə yaşayırdı.
Muradlı kəndi
Orta əsrlərdə Şahsevənlər Azərbaycanın güclü siyasi birliyə malik tayfalarından
olmuşdur. M.H.Vəliyev toponimlərdə yaşayan şahsevən tirələri sırasında Muradlı
tirəsinin də adını çəkir. Muradlılar şahsevənlərdən Kürdbəyin nəslindəndir.
1824-cü ilə aid mənbələrdə Muradlı kəndində 26 ailənin yaşadığı göstərilir. İnzibati
cəhətdən Muradlı kəndi həmin dövrdə Şirvan əyalətinin Xançoban mahalına, XX əsvin
əvvəllərində isə Göyçay qəzasına daxil olmuşdur. Muradlı kəndinin əhalisi 548
nəfərdir.Əhali əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olur.
MaĢadqanlı kəndi
Birinci Aratkənd Ağsu rayonunun Ərəbuşağı inzibati ərazi vahidində kənd. Şirvan
düzündədir. Keçmışdə Şirvandakı Gorus mahalının tərkibində olduğu üçün Gorus
Aratkənd adlanırdı. XX əsrin 30-cu illərində həmin kənddən çıxan bir qrup ailə İkinci
Aratkənd yaşayış məntəqəsini saldıqdan sonra Gorus Aratkənd Birinci Aratkənd
adlandırıldı. Burada "birinci" komponenti "ilk, mənbə" mənalarını daşıyır. Bəzi
tədqiqatçılar bu toponimin ikinci komponentini monqol mənşəli oyrat tayfa adının fonetik
dəyişikliyə uğramış forması hesab edirlər. Azərbaycanda xalq coğrafi termini olan arat
relyefin mənfi hissələrində olan Şorlaşmış torpaqların yuyulub təmizlənməsi prosesinə,
dağdibi rayonlarda isə dincə qoyulmuş, əkilməyən torpaqlara deyilir. Deməli, kənd
vaxtilə Gorus mahalının dincə qoyulmuş torpaq sahələrində salındığı üçün belə
adlandırılmışdır. 1992-ci ilədək kəndin adı Maşadqanlı olmuşdur. Maşadqanlı kəndinin
əhalisi 644 nəfərdir. Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə
məşğuldur.
Musabəyli kəndi
Musabəyli oykonimi antroponimdən yaranmışdır. Musa
bəyin məskəni, yasayış yeri anlamındadır. Yasayış
məntəqəsi XIX əsrdə Musabəy adlı şəxsə mənsub ərazidə
salındığı üçün belə adlanmışdır.Musabəyli kəndin əhali
696 nəfərdir. Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur
Mustafalı kəndi
Mustafalı – 1824-cu il sənədlərində Şirvan əyalətinin Xançoban mahalına daxil olan
Mustafalı kəndi ərazisində 34 ailənin yaşadığı qeyd olunur. Mustafalı oykonimi
antroponimdən yaranmışdır, yaşayış məntəqəsi Mustafalı nəslinin məskunlaşması
nəticəsində yaranmışdır. Kənd Şirvan düzündə yerləşir. Mustafalı kəndin əhali 288
nəfərdir. Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur
Navahi kəndi
Ağsu rayonunun Ağsu şəhər inzibati ərazi vahidində yerləşən bu kəndin keçmiş adı
"Borbor Navahi olmuşdur. Borbor baharlı tayfasının bir qolunun adıdır. Navahi adı ərəb
dilində ki nahiyə sözündən olub, "rayon, sahə, dairə" mənasını bildirir. Rusiyanın
Krasnodar diyarında 1896-cı ilədək "Navaqinskiy" adlı yer olmuşdur. Navahıkəndinin
əhali 156 nəfərdir. Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur.
Nəmirli kəndi
Nəmirli – 1824-cu ilə aid vergi sənədlərinə görə 12 ailəlik nüfuza malik Nəmirli kəndi
Şirvan əyalətinin Xançoban mahalına daxil olmuşdur. Yaşayış məntəqəsi qışı Şilyan
yaxınlığında (Kürdəmir),yayı isə Babadağda (İsmayıllı rayonu) keçirən Nəmirli tirəsinin

məskunlaşması nəticəsində yaranmışdır.Kənd Şirvan düzündədir. Nəmirli kəndinin
əhali 324 nəfərdir. Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur.
Növcü kəndi
Növcü kəndi 1824-cü ildə ġirvan əyalətinin Bölüksət
mahalına, 1851-ci ildə ġamaxı qəzasının Bərgüşad
dairəsinə daxil olmuşdur. XIX əsrin əvvəllərində bu kənddə
5 ailə yaşayırdı.Növcü kəndi ərazisində qoç qəbirləri
məlumdur. Kənd Nazırçayın vadisində yerləşir. Nöycü
toponimi fars mənşəlidir. Nöy (təzə, yeni) və -cu (arx, kanal)
hissəciklərindən ibarət olub, "yeni arx" mənasındadı.
Növcü kəndinin əhalisi 814 nəfərdir. Əhali heyvandarlıq və
əkinçiliklə məşğuldur
QOÇ QƏBĠRLƏRĠ - Ağsu rayonu ərazisində olan orta
əsrlər daş qoç heykəlləri böyük maraq doğurur. Ağsu
rayonunun Padar kəndində Mustafa dağı deyilən yerdəki
qəbiristanlıqda və Növcü kəndində belə qəbirüstü qoç
fiqurları vardır. Qoç lap qədim zamanlardan xalqımızın
folklorunda bolluq, bərəkət, qələbə və güc rəmzi olmuşdur.
Belə monumental fiqurlardan biri Növcü kəndinin
cənubunda Şeyx Əziz qəbiristanlığındadır. Lakin yerlilərin
dediyinə görə burada bir yox, bir neçə belə qəbirüstü daşqoç fiqurları olmuşdur. Son vaxtlar təsərrüfat işləri zamanı
bu nadir daş abidələr məhv edilmişdir.
Nuran kəndi
Nuran kəndinin XIX əsrin əvvəllərində 8 ailəlik nüfuza malik
olması 1824-cü ilin vergi sənədlərindən məlumdur. Həmin
dövrdə Nuran kəndi Şirab əyalətinin Hauz mahalına daxil
olmuşdur. Kəndin ərazisində e.ə. I minilliyə aid edilən
Qaraçıbulaqmaddimədəniyyət abidəsi vardır. Nuran toponimi
monqol mənşli nur (nori) dağ silsiləsi, uçurum, yarğan və -an
hissəciklərindən ibarətdir. “Dağ silsiləsi yanında kənd”
mənasındadır. Kəndin coğrafi mövqeyi buna əyani sübutdur.
Kənd Ağsu çayının sahilində yerləşir. Ağsu Nuran kəndi ,dağ
kəndlərində böyüklüyünə görə tanınır,Nuran kəndinin əhalisi 508 nəfərdir. Əhali
heyvandarlıqla məşğuldurlar, bir orta məktəbi var.Bura yeni Nuran adlanır,torpaq
sürüşməsi nəticəsində köhnə Nurandan köçub əhali
burda yaşayıb Qaraçıbulaq antik dövr abidələri.
1973- cü ildə Ağsu rayununun Nurankəndi
yaxınlığında, sahəsi 10-12 ha olan antik dövrə aid
Qaraçıbulaq yaşayış yeri və qəbiristanlığı aşkar
edilmişdir.Buradan çaydaşından inşa edilmış
dördkünc plana malik tikinti qalıqları, dulus kürələri,
təsərrüfat küpləri, dən daşları, saxsı qıf, gil
qadınheykəlciyi, gil qablar, tunc xəncər, dəmir nizə
ucluqları və müxtəlif bəzək əşyaları
tapılmışdır.Qaraçıbulaq abidəsində yaşayış e.ə. XII
əsrdən başlamış və eramızın I əsrinə kimi davam etmişdir. Arxeoloji materiallar göstərir
ki, Qaraçıbulaq yaşayış yerinin əhalisinin məşğuliyyətində bütün təsərrüfat sahələri,
xüsusən sənətkarlıq mühüm yer tutmuşdur.
Xasıdərə kəndi- Xasıdərə Ağsu rayonunun Nuran inzibati ərazi vahidində kənd. Ağsu
çayının sahilindədir. Keçmiş adı Qubalı olmuşdur. Oykonim Xası (ŞƏRQa.) və dərə
komponentlərindən düzəlib, "Xasıya məxsus dərə" mənasındadır. Kənd yerləşdiyi
dərənin adını daşıyır
Nüydü kəndi

Nuran sovetliyində kənd. Rayon mərkəzindən 27 km
şimalda, dağ ətəyindədir. Əhalisi üzümçülük və
heyvandarlıqla məşğuldur. Səkkizillik məktəb, klub,
kitabxana, tibb məntəqəsi var. Kəndin yaxınlığındakı
Nüydü düzündə qədim yaşayış yeri və qəbiristandan
(vekropoldan) Qafqaz Albaniyasının tarixinə aid maddi
mədəniyyət nümunələri ilə zəngin olan arxeoloji abidələr - Nüydü abidələri aşkar
edilmişdir.Nüydü kəndinin əhalisi 216 nəfərdir. Əhali meyvəçilik, heyvandarlıq və
əkinçiliklə məşğuldur
Nüydü antik dövr yaĢayıĢ yeri və nekropolou - Ağsuçay və Girdimançay vadisinin
arxeoloji qaynaqları arasında Nüydü maddi mədəniyyət abidəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. XX əsrin 60-70-ci illərində burada aparılan arxeoloji qazıntılar zəngin mədəni irsin
qalıqlarını üzə çıxarmışdır. Adından da göründüyü kimi bu abidə rayonun şimalında
yerləşən Nüydü kəndi ərazisindədir. Nüydü antik dövrü yaşayış yeri yer səthindən
müəyyən hündürlükdə təpəlik üzərində yerləşmişdir. Yerüstü axtarışlar və qzıntılar
zamanı çoxlu sayda qayıqvari dən daşları, sürtgəclər, daş qablar, iri təsərrüfat küplərinin
qalıqları, habelə boğazında sünbül təsviri olan küp qırıqları əldə etmişdir. Nüydü qədim
yaşayış yerində mədəni təbəqənin qalınlığı 1-1,5 metrdir. Buradakı yaşayış evlərinin hər
birində ocaq qurğuları olmuşdur, qazıntılar zamanı odun təsirindən qaralmış kül, kömür
qatışıqlı təbəqə ətrafında nizamsız tökülmüş daşlar aşkara çıxarılmışdır. Yaşayış
yerindən tapılmış maddi-mədəniyyət nümunələri içərisində taxıl əzmək üçün olan çoxlu
dən daşlarının bir qismi qayıqvari formaya malikdir. Nüydü antik dövr nekropolunda,
1965-ci ildən F.Osmanov tərəfindən arxeoloji qazıntılar aparılmış və torpaq qəbirlər
açılmışdır. Nüydü qədim yaşayış yerindən və nekropolundan aşkar olunmuş gil qab
nümunələri həcminə və formasına görə müxtəlifdir. Burada sadə formalı, müəyyən bədii
tərtibata malik gil qablar daha çox tapılmışdır. Bu keramika məmulatlarının hazırlanması
e.ə. I əsrə, yəni Roma işğalçılarının yürüşləri dövrünə aiddir. Nüydü abidəsindən qədim
əhalinin əkinçilik, bağçılıq təsərrüfatı, məişət, peşə sahələri ilə bağlı olan müxtəlif dəmir
məmulatlar, ox ucları, qılınc, nizə, xəncər, bıçaq, balta, yaba növlü silahlar tapılmışdır.
Ötən əsrin son qərinəsində (1972) buradan tapılmış pul dəfinəsi tariximizin iqtisadi,
mədəni problemlərini araşdırmaq üçün çox böyük tapıntıdır. Göründüyü kimi Nüydü
qədim yaşayış yeri Qafqaz Albaniyasının antik dövr mədəniyyət ocaqlarından biri
olmuşdur. Qafqaz Albaniyasının iqtisadi, mədəni həyatında ticarət əlaqələrində bu
yaşayış yeri mühüm rol oynamışdır.
Padar kəndi
Padar-XIX əsrin əvvəllərində 57 ailənin yaşadığı Padar
kəndi Şirvan əyalətinin Xançoban mahalına, sonralar isə
Şamaxı qəzasının Xançoban dairəsinə daxil olmuşdur.
Padar oykonimi padar tayfaları ilə bağlıdır. İ.M.Meşanninov
Azərbaycan ərazisində Padar toponiminin çox qədim tarixə
malik olduğunu qeyd edir. Urartu kitabələrində (e.ə. VIII
əsr) tez-tez adı çəkilən Patari (şəhər adı) toponimi ilə
bağlılığını göstərir. Digər mənbələrdə Padarlıların adı
Elxanilər dövründə Orta Asiyadan köçən 200.000 türkdilli
ailə içərisində yerləşdirilir. Padarların Şirvana köçmələri Səfəvilərlə əlaqələndirilsə də
onların daha əvvəllər burada məskunlaşdıqları haqqında məlumatlar vardır. XIX əsrdə
padarlar bir sıra tirə və qollardan (İlxıçı, Qaraçörüklü, Axtaçı, Pölüklü, Külüllü və s.)
ibarət idilər. Yaşayış məntəqəsi Şirvan
düzündədir Girdiman çayının sol sahilində.
Padar kəndi ərazisində xalq arasında
Xəzinə dağı adlanan bir təpənin üç tərəfi
sıldırım qayalarla əhatə olunmuşdur.
Təpəyə qalxmaq üçün yeganə bir yolun

üzərində çəkilmiş qədim qala divarının qalıqları zəmanəmizədək qalır. Qala
istehkamının görünən hissəsinin uzunluğu 7 metr, eni isə 4 metrdir. Heç şübhəsiz ki, bu
qala şəhərlər arasında yolüstü karvansara və yaxud çaparxana olmuşdur. Xəzinə
dağının şimal hissəsində iki yeraltı, üfiqi istiqamətdə uzanan tağvari boşluq əhəng
daşları ilə hörülmüşdur. Tunel formasında olan bu yeraltı tikinti, görünür dağın içərisinə
doğru gedən yol olmuşdur. Əsrlər keçdikcə təbii uçqunlar nəticəsində tökülmüş torpaq
hissələri tunel yolun qarşısını bağlamışdır. Odur ki, həmin yeraltı yolu axıradək getmək
mümkün deyildir. Padar kəndinin əhali 1716 nəfərdir. Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə
məşğuldur.
Bilal Əfəndi məscidi-Ağsu rayonunun Padar və
Külüllü kəndləriərazisində yerləşir. Məscidin
binası düzbucaqlı formada olub, 3 otaqdan
ibarətdir. Vaxtilə məscidin minbəri
olmuş,sovethakimiyyəti illərində uçurdulmuş,
sonralar yenidən bərpa edilmişdir. Məscidin
üzərindəki tarixdən məlum olur ki, bina hicri
1305-ci ildə (1889) inşa olunmuşdur
PadarqıĢlaq kəndi
PadarqıĢlaq – Azərbaycanın bir sıra rayonlarında Padar oykonimlərinə rast gəlinir.
Bəzən Padar etnoniminin tək işlənməməsi həmin oykonimləri fərqləndirmək üçündür.
(Sabran Padar, Armud Padar, Padar Gülməli, Qaradağlı Padar və s.) Padarqışlaq
oykonimidəbu qəbilədəndir. Köçəri Padar maldar nəsilləri XIX əsrin əvvəllərindəŞirvan
düzündə daimi məskun salmışlar. Toponim “Padar kəndinə Məxsus Qışlaq, Padarlıların
Qışlağımənasındadır. Yayı Dağlıq Şirvanda,qışı isə kəndin indiki
ərazisindəkeçirmişPadar tayfasınamənsub ailələrin məskunlaşması nəticəsində
yaranmış Padarqışlaqkəndi yaxınlığından dəmiryolu keçir. Bu Ağsu rayonunun
dəmiryolu keçən yeganə kəndidir. Padarqışlaq kəndində Sofu Baxış baba,
HacıQəhrəman baba pirləri vardır.Kənd Ləngəbiz silsiləsinin ətəyindədir.Padarqışlaq
kəndinin əhalisi 1396 nəfərdir. Əhali meyvəçilik, heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur
Pirhəsənli kəndi
Pirhəsənli - Ağsu rayonunun böyük kəndlərindən olan Pirhəsənli kəndi XIX əsrin
əvvəllərində şirvan əyalətinin Xançoban mahalına, sonralar isə şamaxı qəzasının
Xançoban dairəsinə daxil olmuşdur. Həmin dövrdə 58
ailə yaşayan Pirhəsənli kəndi dini ocaqların mərkəzidir.
Pirhəsənli kəndinin əhalisi 1727 nəfərdir. Əhali
meyvəçilik, heyvandarlıq və əkinçiliklə
məşğuldur.Pirhəsənli kəndində
məktəb,poçt,ambulatoriya mövcuddur.Pirhəsənli
oykonimi pir, həsən və -li hissəciklərindən ibarətdir.
"Pir"dini rütbə kimi Pirhəsənli dini ocaqları, pirləri ilə
bağlıdır. Göründüyü kimi oykonim antroponimdən yaranmışdır.Kəndin keçmiş tam adı
Pirhəsənli Kəngərli və ya Pirhəsənli kən-gərlisi olmuşdur. Oykonim Quba xanı Fətəli
xanın 1782-ci ildə bir hissəsini Qarabağdan şirvana köçürdüyü Kəngərli tayfasının adı
ilə əlaqədardır .
Rəhimağalı kəndi
Rəhimağalı– Keçmişdə kənd həm də Eldəlləkli adlanırdı.Rəhim ağa orada
məskunlaşan ailələrin başcısı idi. XIX əsrin ortaların da Cavad qəzasında yaşamış 67
ailədən ibarət obanın məskunlaşması nəticəsində yaranmışdır. Kənd Şirvan düzündə
yerləşir.Rəhimağalı kəndinin əhalisi 110 nəfərdir. Əhali meyvəçilik, heyvandarlıq və
əkinçiliklə məşğuldur.
Rəhimli kəndi
ġamil Ağasəf oğlu Ramazanov 19 yanvar 1976-cı ildə Ağsu
rayonunun Rəhimli kəndində anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illərdə
burada orta məktəbdə təhsil almışdır. 19 mart 1994-cü ildə Ağsu

rayonunda hərbi xidmətə çağırılır. Gəncə şəhərindəki "N" saylı hərbi hissədə təlim
keçən Şamil komandirlərin verdiyi tapşırıqları layiqincə yerinə yetirir, tez bir zamanda
bütün silahlardan istifadə etməyi öyrənmişdi. 1995-ci il məlum 13-17 mart hadisələri baş
verdi, silahlı dəstənin zərərsizləşdirilməsi zamanı cəsur əsgər qəhrəmancasına həlak
oldu. Subay idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı
fərmanı ilə Ramazanov Şamil Ağasəf oğluna ölümündən sonra "Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı" adı verilmişdir. Ağsu rayonunun Rəhimli kəndində dəfn edilmişdir. Ağsu
rayonunun mərkəzi Kinoteatrı qəhrəmanımızın adını daşıyır. Allah rəhmət eləsin
Yusif Əliyusif oğlu Əliyev 1963-cü il dekabrın 2-də Bakının Qobustan qəsəbəsində
anadan olub. O, 1990-cı ilin avqustundan polis (milis) nəfəri kimi
cəbhəyə yola düşüb, Goranboy rayonunun kəndlərinin
müdafiəsində fəal iştirak edib, 1991-ci il sentyabrın 14-də
Buzluq kəndi uğrunda döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olub. 1992-ci il
iyunun 6-da Milli Qəhrəman adına layiq görülüb.
Ağsu rayonu Rəhimli kəndində dəfn edilib. Qeyd edək ki, Qobustan
qəsəbəsindəki 195 saylı orta məktəb Yusif Əliyevin adını daşıyır,
məktəbdə büstü qoyulub . Allah rəhmət eləsin
Sanqalan kəndi.
Güneyqazma kəndinə Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Leninabad
adını vermişdilər.Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra 1992-ci ildə Ağsu rayonundakı
bəzi kənd adları kimi Leninabad kənd adı da dəyişdirildi və Sanqalan adlandırıldı.
Oykonim tat dilindəki səng (daş) sözündən və -lan “məkan bildirən formadan” ibarət
olub, “daş olan yer, daşlıq” mənasındadır. Sanqalan kəndində 500 il yaşı olan qocaman
palıd ağacı sitayiş yeri kimi ziyarət olunur. Bura mal piri də deyilir. Sanqalan kəndinin
əhalisi 202 nəfərdir. Əhali meyvəçilik, heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur
Suraxanı kəndi
Suraxanı – A.P.Fituniyə görə Suraxanı “yeddi cərgəli” daha dəqiq “yeddi xəndəyi olan”
deməkdir. Lakin bu oykonimin ərəb dilindəsur “divar” vəfars dilindəxana “ev” sözlərindən
yarandığınıda ehtimal edirlər. Digər ehtimala görəSuraxanı kəndini ilk bina etdiyi üçün
“suriya ölkəsindən gülən şəxsin adı” iləformalaşaraq indiki Suraxanı şəklinədüşüb.
Digərləri isə onun tat dilindəki sur (isti) və xanı (bulaq, mənbə, qaynaq) sözlərindən
ibarət olub, “isti bulaq”mənasını daşıdığını göstərirlər. Suraxanı kəndinin əhalisi 138
nəfərdir. Əhali meyvəçilik, heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur
ġahbəyli kəndi
Əsl adı Şahıbəylidır. Yaşayış məntəqəsi XIX əsrdə
Cavad qəzasında maldarlıqla məşğul olmuş
Şahıbəyli nəslinin məskunlaşması nəticəsində
yaranmışdır.Şahbəyli kəndinin əhalisi 110 nəfərdir.
Əhali meyvəçilik, heyvandarlıq və əkinçiliklə
məşğuldur.
Təklə kəndi
Təklə kəndi - Oykonim səlcuqların təklə tayfasının adı ilə
bağlıdır. Əvvəllər Anadoluda yaşamış təklə tayfası Qazi xanın
başçılığı ilə 1540-cı ildə I Təhmasibin itaətini qəbul etmiş,
şahsevənlərin tərkibinə daxil olmuşdur. XIX əsr mənbəsinə
görə təkləlilər Mil və Qarabağ düzlərində 14 tirə və müxtəlif
nəsillərdən ibarət idilər. Sonralar onlar bir neçə qola
ayrılmışdılar.Təkləkəndinin əhalisi 497 nəfərdir. Əhali
meyvəçilik, heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur
Yenikənd kəndi
Yenikənd– Yenikənd oykonimi Bəylər vəNoraşen kəndlərinin birləşməsi
nəticəsindəyaranmışdır.Lakin 1824-cu iləaid mənbələrdə Şirvan əyalətinin Hauz
mahalına daxil olan Yenikənd yaşayışyerinin adı çəkilir.Kənd Xanbulaq yastanında

yerləşir.Yenikənd kəndinin əhalisi 26 nəfərdir. Əhali meyvəçilik, heyvandarlıq və
əkinçiliklə məşğuldur.
Yenilik kəndi
Yenilik kəndi əvvəllər Səfərbinə adlanmışdır.XX əsrin 90-cı
illərində adı dəyişdirilən kəndlərdəndir. Kənd Səfər adlı
ləzginin burada məskunlaşması nəticəsində yarandığına
görə belə adlanmışdır.Yenilik kəndinin əhalisi 319
nəfərdir.Əhali heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur.
Ülgüc kəndi
Ülgüc kəndi - Şirvan düzündə yerləşən kəndlərdən biri Ülgüclü
kəndidir.Ülgüclü kəndi yaxınlığında XVIII əsr Ağsu şəhərinin
xarabalığı vardır. Ağsuçayın vadisində yerləşməsinə
baxmayaraq kəndin əhalisi XIX əsrdə yarımköçəri həyat
sürmüşdür.Ülgüclü Şamaxı rayonundakı Ülgückəndindən
köçüb gəlmiş ailələrin yaylaq sahəsinin adı olmuş, oturaq
həyata keçdikdən sonra kənd də belə adlanmışdır.Ülgüc
kəndinin əhalisi 568 nəfərdir. Əhali meyvəçilik, heyvandarlıq
və əkinçiliklə məşğuldur.
Zarqava kəndi
Zarqava-Yerli məlumata görəyaşayışməntəqəsini XIX əsrin əvvəllərindəQuba
rayonunun Zarqava kəndindən gəlmişailələr salmışdır.Kənd yan silsilənin
ətəyindədir.Zarqava kəndinin əhalisi 145 nəfərdir. Əhali meyvəçilik, heyvandarlıq və
əkinçiliklə məşğuldur

