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ŞIX ÇİMƏRLİYİ SULARINDA KSENOBİOTİKLƏRİN VƏ RADİONUKLİDLƏRİN 

PAYLANMASININ TƏDQİQİ 

 

Q.R. Allahverdiyev, R.Q. Qəribov 

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu 

qabil_83@mail.ru 

 

Səbail rayonu ərazisində Xəzər dənizi sahil sularında ksenobiotiklərin və radionuklidlərin 

paylanması, dəniz suyunun kimyəvi və mikrobioloji göstəriciləri öyrənilmişdir. Bu sularda kseno-

biotiklərin miqdarları yol verilən həddi ötmür, aşkar edilmiş təbii radionuklidlərin ümumi aktivliyi 

yol verilən həddən aşağıdır. May-sentyabr aylarında sahil çimərlik sularının  mikrobioloji göstəri-

ciləri dəniz suyu üçün icazə verilən göstəricilərindən yuxarı olur və sanitar-gigiyenik normaların 

tələblərinə cavab vermir. Səbail rayonunun sahilyanı sularında bəzi patogen mikroorqanizmlərin 

koloniyaları aşkar edildiyindən Şıx çimərliyi suyunda yalnız ölkənin baş sanitar həkiminin yazılı 

icazəsi əsasında çimərlik mövsümünün başlanmasına göstəriş verilə bilər.   

Açar sözləri: Xəzər dənizi, dəniz suyu, radioizotoplar, ağır metallar, bakteriya. 

 

Giriş 

Hec bir okeanlarla əlaqəsi olmayan Xəzər gölü ən böyük göl hesab edilir, beş ölkənin sərhəd-

ləri ilə təması olan (Qazaxıstan, Türkmənistan, İran, Rusiya və Azərbaycan) Xəzər ölçüsünə və su-

yunun duzluluğuna görə dəniz adlandırılır. Xəzər dənizinin suyunda antropoloji fəaliyyət tullantıla-

rının (ksenobiotiklərin) və radionuklidlərin paylanması tərəfimizdən tədqiq edilmişdir. Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutunun Radiokimya laboratoriyasının əmək-

daşları tərəfindən Xəzər dənizindən mütəmadi olaraq su numunələri götürülmüş və kompleks anali-

tik-kimyəvi, fiziki-kimyəvi, radioloji və mikrobioloji analizləri aparılmışdır.  

 

Metodiki hissə: 

May-sentyabr ayları ərzində Şıx çimərliyi sularından götürülmüş su nümunələrinin stasionar 

laboratoriya analizləri zamanı Qamma spectrometriyası (HPGE detektorlu),  Elektron mikroskopi-

yası (Carl-Zeiss SEM), Atom absorbsiya spektrometri (AA-6800), Rentgen-flüoressensiya spektro-

metriyasından (Expert-3L və XRF) istifadə edilmişdir. Mikrobioloji analizlər ekspres testlərlə və se-

lektiv qidalı mühitlərlə aparılmışdır. Dənizdən götürülmüş nümunələrin analizləri (24-48 saat ) sta-

sionar laboratoriya şəraitində aparılmışdır [2]. 

 

Nəticələrin müzakirəsi: 

Alınmış göstəricilər sanitar və gigiyenik norma və qaydaların tələbləri ilə müqayisə edilmişdir 

[3]. Dəniz suyunda mineralların ümumi miqdarı, ayrı-ayrı komponentlərin qatılıqları, radionuklidlə-

rin paylanması və mikrobioloji çirklənmə dərəcəsi dənizi çirkləndirən mənbələr haqqında mülahizə-

lər yürütməyə imkan yaratmışdır. Dəniz suyu nümunələrinin analizinin nəticələri 1 və 2 saylı cəd-

vəllərdə göstərilmişdir. 

 

May ayında Şıx çimərliyində Ecoli və Citrobacter kolonyalarının bir litr dəniz suyunda sayının 

1200-1800, patogen bakteriyaların (Salmonella, Shigella) sayının 8-10, patogen Nag-vibrionların 

sayının 1-2, qeyri-patogen Nag-vibrionların sayının 50-80, iyun ayında Ecoli və Citrobacter kaloni-

yalarının bir litr suda sayının 3800-5100, patogen bakteriyalarının (Salmonella, Shigella)  5-6, pato-

gen Nag- vibrionların 5-6, qeyri-patogen Nag-vibrionların sayının bir litr dəniz suyunda 100-140 ol-

ması müəyyənləşdirildi. Hər iki halda Şıx çimərliyi sularında patogen Cholerae vibrionları aşkar 

olunmadı 

mailto:qabil_83@mail.ru
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  Cədvəl 1 
Şıx çimərliyi suyunda təyin edilmiş mineral komponentlərin miqdarı 

 

Rayon 

Komponentlər, mg ̷ l 

H2SO4 Cl Na;K 
Ca (bütün 

karbonatlar) 
Sr 

NO3 

NO2 

Fe 

Mn 
Zn As 

Şıx çimərli-

yindən Xə-

zər dənizi 

suyu 

750 4300 2600;12 1420 18 0;0 27;32    9 0,28 

 

 Cədvəl 2 
Şıx çimərliyi sularında təyin edilmiş radionuklidlərin aktivliyi 

 

Rayon 

İzotoplar, Bg   ̸l 

11Na2

2
 

19K40 
26Fe60 

27Co57 
30Zn65 

38Sr91 50Sn113  

50Sn126 88Ra226 
90Th228 

Şıx 

çimərliyindən Xə-

zər dənizi suyu 

0,50 0,08 0,30 0,25 0,06 0,1 0,05, 14 0,2 0,03 

 

Nəticə 

Beləliklə, aparılmış çoxsaylı analizlər nəticəsində müəyyənləşdirildi ki, Səbail rayonu ərazi-

sində Xəzər dənizi sahil sularında təyin edilmiş mineralların növləri və ümumi miqdarı (13500 

mq\litr), həmçinin təyin edilmiş təbii radionüklidlər və onların aktivlikləri dəniz suları üçün xarak-

terikdir və qatılıqları insan sağlamlığı üçün təhlükəli müqdarda deyildir. Dəniz suyunda Ecoli və Cit-

robacter bakteriyalarının sayı normalaşdırılmış hədlə müqayisəli göstəricilərə malikdir, suda xüsu-

silə təhlükəli vəba vibrionları yoxdur. Lakin bu su nümunələrində olması arzuolunmaz azsaylı pato-

gen bakteriyalar (Salmonella, Shigella)  aşkar olunduğundan, yəni sanitar-gigiyenik normaların tə-

ləblərinə cavab vermədiyindən çimərlik mövsümündə Səbail rayonunun sahilyanı sularında, Şıx çi-

mərliyində yalnız ölkənin baş sanitar həkiminin yazılı icazəsi olduğu hallarda cimmək tövsiyə edilə 

bilər və çimdikdən dərhal sonra duş qəbul etmək zəruridir. 
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STUDY OF THE DISTRIBUTION OF XENOBIOTICS AND  

RADIONUCLIDES IN SHIKH BEACH WATERS 

 

G.R. Allahverdiyev, R.G. Garibov 

Institute of Radiation Problems of ANAS 

qabil_83@mail.ru 

 

Distribution of xenobiotics and radionuclides in the coastal waters of the Caspian Sea in the 

territory of Sabail district, chemical and mirobiological indicators of sea water were studied. The 

amount of xenobiotics in these waters does not exceed the permissible limit, the total activity of the 

detected natural radionuclides is below the permissible limit. In May-September, the mirobiological 

parameters of coastal beach waters are higher than those allowed for seawater and do not meet the 

requirements of sanitary and hygienic standards. Due to the discovery of colonies of some pathoge-

nic microorganisms in the coastal waters of the Sabail region, Shikh beach water can be instructed 

to start the beach season only with the written permission of the country's chief sanitary doctor . 

 Keywords: Caspian Sea, sea water, radioisotopes, heavy metals, bacteria 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КСЕНОБИОТИКОВ И  

РАДИОНУКЛИДОВ В ВОДЕ ПЛЯЖА ШИХА 

 

Г.Р. Аллахвердиев, Р.Г. Гарибов 

Институт Радиационных Проблем НАНА 

qabil_83@mail.ru 

 

Изучены распределение ксенобиотиков и радионуклидов в прибрежных водах Каспий-

ского моря на территории Сабаильского района, изучены химические и микробио-

логические показатели морской воды. Количество ксенобиотиков в этих водах не превышает 

допустимого предела, суммарная активность обнаруженных природных радионуклидов ниже 

допустимого предела. В мае-сентябре микробиологические параметры прибрежных пляжных 

вод превышают допустимые для морской воды и не соответствуют требованиям санитарно-

гигиенических норм. В связи с обнаружением в прибрежных водах Сабаильского района ко-

лоний некоторых патогенных микроорганизмов, начало пляжного сезона в воде пляжа Ших 

может быть заказано только с письменного разрешения главного санитарного врача страны. 

Ключевые слова: Каспийское море, морская вода, радиоизотопы, тяжелые металлы, 

бактерии 
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UDK 621.3.049.774 

 

ƏYT TEZLİK DİAPAZONUNDA DAXİLİ  ANTENNALI MONOLİT  

İNTEQRAL SXEMLƏRİN HAZIRLANMASI 

 

M.M. Cahangirov,  X.X. Həşimov 

Azərbaycan Texniki Universiteti  Bakə, Azərbaycan AZ 1073 

muradcahangirov@mail.ru 

 

Bu iş, sapfir altlıqlarında GaN əsasında HEMT texnologiyasından istifadə edilərək yaradıl-

mış daxili antenalı tək kristallı qəbuledici modulun işlənib hazırlanması və tədqiqinə həsr edilmiş-

dir. Modul ƏYT diapazonunda işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur və  mobil rabitə sistemləri üçün 

istifadə edilə bilər. Hazırlanmış  nümunələrin ölçülmələri onun ƏYT diapazonda işləmə qabiliyyəti-

ni və ötürmə traktında 10 dBm-dən çox çıxış gücünün, heterodinin isə 2 GHz-dən çox köklənmə dia-

pazonunun əldə olunduğunu göstərdi. 

Açar sözlər: Antenna, sxem, modul, mobil, kristal, kaskad, şəbəkə. 

 

5G mobil şəbəkələri yaratmaq üçün istifadə olunan alt diapazonlardan biridə ƏYT (Ən Yük-

sək Tezlik) diapazonudu. Bu diapazonun istifadə edilməsinin bir üsuluda, qəbuledici və verici qur-

ğular üçün monolit inteqral sxemlərin (MİS) işlənib hazırlanmasıdır. Yeni nəsil MİS-in yaradılması 

üçün perspektivli istiqamətlərdən biri də heterodin radioqəbulediciləri üçün çıxış gücləndiricilərinin 

(GG) və gərginliklə idarə olunan generatorların (GİG) maksimal gücü ilə yanaşı minimal kütlə və 

ölçüləri təmin edən sapfir altlıqlar üzərində gallium nitrid texnologiyasıdır.  

Qallium nitrid geniş zolaqlı yarımkeçirici olub, qallium arsenidlə müqayisədə daha yüksək çı-

xış gücünə malik gücləndirici kaskadlar yaratmağa imkan verir, buna görə ondan güc gücləndirici-

lərdə daha çox istifadə olunur, və o, daha yüksək deşilmə gərginliyinə malikdir. Xarici təsirlərə - 

temperatura, ionlaşdırıcı şüalanmaya qarşı daha çox dayanıqlıdır. 

Bu işdə GİG və daxili inteqral antenalı qarışdırıcı əsasında ƏYT üçün   0,1-dən 2,0 GHz-ə qə-

dər aralıq tezlikli tək kristallı qəbuledici cihazların layihələndirilməsi və hazırlanması imkanları nə-

zərdən keçirilir. Tək kristallı modul, GİG və müxtəlif tezlik diapazonu üçün qarışdırıcının tədqiqi 

nəticəsində yaradılmışdır. REA IYTYEİ-də həmçinin digər qəbuledici-verici sistemlər üçün gallium 

nitrid heterostrukturları əsasında MİS-lərin layihələndirilməsi və istehsalı texnologiyasının mənimsənil-

məsi üzrə işlər aparılır [1–2]. 

Bu diapazonda əlçatan zolağın genişliyi və müxtəlif siqnal mənbələri arasında interferensiya-

nın olmaması, onu məlumatın yüksək sürətli iftrat geniş zolaqlı ötürülməsində, peyklərarası və qısa 

məsafəli rabitə sistemlərində istifadə üçün cəlbedici edir. Millimetrlik diapazonda dalğa uzunluğu 

təqribən 5 mm-ə bərabərdir və uyğun olaraq şüalandırıcının ölçüləri o qədər kiçilir ki, onu birbaşa 

kristala inteqrasiya etmək (birləşdirmək) məqsədəuyğun olur. Antennaların vahid bir kristalda aktiv 

elementlərlə birləşdirilməsi sistemin elementləri arasında aşağı itki səviyyəsini, aşağı küy səviyyəsi-

ni və yüksək ötürmə gücünü təmin etməyə imkan verir və  mikroyığma şəklində istehsalla müqayi-

sədə istehsalat xərclərini və maddi xərcləri azaldır [3]. 

İşlənib hazırlanmış qəbuledici-verici modulun (QVM) blok sxemi şək.1.-də təsvir edilmişdir. 
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Şəkil.1. Qəbuledici-verici modulun (QVM) blok sxemi 

 

Bu "kristal-üzərində-sistem", verici antenaya siqnal formalaşdırıldıqda ƏYT diapazonunda 

siqnal mənbəyi rolunu, eləcə də heterodin rolunu oynayan və daxilində quraşdırılmış bufer güclən-

diricisi olan GİG-dən ibarətdir. 

Qarışdırıcıda heterodinin siqnalı və qəbuledici antenadan gələn və aşağı küylü gücləndiricinin 

(AKG) gücləndirdiyi siqnalın aralıq tezlik siqnalına çevrilməsi baş verir. 

Tək kristallı modul, mikrostrip texnologiyasından istifadə edilməklə hazırlanmışdır. Əgər qal-

lium arsenidli sxemlərdə mikrostriplərin istifadə olunması problem deyilsə (çünki lövhələr  asanlıq-

la nazikləşdirilir və yaxşı kimyəvi aşındırılır, amma sapfir altlığı üzərində qallium nitridli sxemlərdə 

torpaqlayıcı müstəvinin yaradılması ciddi texnoloji çətinliklərlə qarşılaşır. Bu problemin konstruk-

tiv-texnoloji həlli təklif edilmişdir. Bu təklif ondan ibarətdir ki, torpaqlama müstəvisi lövhənin arxa 

tərəfində deyil, MİS-in aktiv hissəsinin ön hissəsində fotolak (REA YMBİ tərəfindən hazırlanan) 

qatının üzərində yerləşdirilir. Belə həll şək.2.-də göstərilmişdir. Burada həmçinin tranzistorların 

mənsəblərinin və kondensatorların torpaqlanması üçün istifadə olunan deşiklər göstərilmişdir ki, bu 

da bir ümumi elektrodun ümumi elektrik kontaktını təmin edir [4–5].  

 

 
 

Şəkil.2. Fotolak üzərində yerləşdirilmiş MİS 

 

Fotolak qatının üzərində torpaqlayıcı müstəvidən istifadə edilməsi mikrostrip texnologiyasın-

dan istifadə edərək MİS yaratmağa və işçi tezlik diapazonunda  stabilliyi təmin etməyə imkan ver-

mişdir. MİS-lər qalınlığı 350 mkm olan sapfir altlıqlar üzərində  AlGaN/GaN heterostrukturlarından 

hazırlanmışdır. Bu strukturlardan sürgüsünün uzunluğu 140 nm olan 2 × 50 mkm və 2×100 mkm 

tranzistorlar hazırlanmışdır. Transistorların ölçmələri göstərdi ki, kontakt sahələrinin parazit təsiri-

nin aradan qaldırma proseduru (deembeddinq) olmadan cərəyana görə gücləndirmənin limit tezliyi-

nin qiyməti (Ft) təxminən 70 GHz, generasiyanın limit tezliyinin qiyməti isə (Fmax) isə 150 GHz təş-

kil edir.   

Başlanğıc mərhələdə S-parametrlərinin, volt-amper xarakteristikalarının  ölçmələri və küy 

əmsalının ölçülməsi əsasında tranzistorların modelləri yaradılmışdır. Bundan sonra, tranzistorların 
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qurulmuş modelləri əsasında qəbuledici-verici modulunun tərkib hissələri - GİG, AKG, qarışdırıcı 

layihələndirilmişdir. Həmçinin daxili antenanın modelləşdirilməsi aparılmışdır.  

İşlənib hazırlanmış AKG-nın prinsipial sxemi şək.3.-də göstərilmişdir.  

 

 
 

Şəkil.3. Aşağı küylü gücləndiricinin prinsipial sxemi 

 

Gücləndirici iki kaskaddan ibarətdir, tranzistorlarlar ümumi mənbə sxemi üzrə qoşulmuşdur. 

Razılaşdırılma dövrələri mikrostrip xətlərinin hissələri, torpağa kiçik nominallı kondensatorlar və 

böyük nominallı ayırıcı kondensatorlar şəklində hazırlanmışdır. Mikrostrip xətləri üzrə həmçinin 

sürgüyə sürüşmə və mənsəbə qida gərginliyi verilmışdir. Sxemin razılaşdırlması minimal küy sə-

viyyəsini əldə etmək üçün aparılmışdır. AKG-nin hesablanmış ötürmə əmsalı 10 dB, küy əmsalı 

təxminən 6,0-6,5 dB təşkil etmişdir [6–9]. 

İnteqrasiya olunmuş siqnal mənbəyi olaraq GİG layihələndirilmişdir (sxem şək.4.-də göstəril-

mişdir). 

 
 

Şəkil.4. Gərginliklə idarə olunan generatorun prinsipal sxemi 

 

Tranzistorun mənbəyinə və sürgüsünə qoşulmuş Ts və Tg mikrostrip xətləri varaktorla birlikdə 

rezonans konturu təşkil edir. Mənsəbdə mənfi diferensial çıxış müqaviməti yaranır. Generasiya tez-

liyi əsasən Ts və Tg  xətlərinin uzunluğu və tranzistorun tutumu ilə müəyyən edilir [10]. Generasiya 

tezliyi diod kimi qoşulmuş tranzistordan istifadə olunan varaktorla idarə olunur. İdarəetmə gərginli-

yi sürgü, mənsəb tutumunu dəyişir. Generatorun yük dövrəsindəki dəyişikliklərin GİG-də formala-

şan siqnalın tezliyinə və səviyyəsinə təsirini aradan qaldırmaq üçün GİG-in çıxışında bir kaskadlı 

bufer gücləndiricisi yerləşir. Rezonans tezliyinə təsir göstərməməsi üçün qida və sürüşdürmə  döv-

rələrində ayırıcı kondensatorlarının nominalları kifayət qədər böyük seçilmişdir. Sxemi hesablayar-

kən sürgüsünün eni 100 mkm olan tranzistorun test ölçmələri nəticəsində qurulmuş qeyri-xətti mo-

delindən istifadə edilmişdir [11]. 

Qarışdırıcının bir girişində GİG-dən siqnal, digər girişinə isə qəbuledici antennadan alınan 

siqnal daxil olur. Balunların çıxışında bir-birinə nisbətən 180º sürüşmüş siqnallar yaranır. Körpülə-

rin çıxış siqnalları tranzistorlarda cüt-cüt yenidən vurulur, toplanır və nəticədə qarışdırıcının çıxışın-
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da aralıq tezlik (AT) siqnalı yaranır. Qarışdırıcıda çevrilmə itkisini minimuma endirmək üçün sxe-

min parametrlərinin optimallaşdırılması aparılmışdır. [12]. 

Prinsipial sxemin yaradılması mərhələsində bütün MİS-lər bir yerə yığılmış elementlərə he-

sablanmış, daha sonra isə paylanmış elementlərin bir-biri ilə qarşılıqlı təsirini nəzərə almaq üçün to-

poloji layihənin CAD Advanced Dizayn Sistemində (ADS) elektrodinamik simulyasiyası aparılmış-

dır. İşlənib hazırlanmış MİS-lər, REA İYTYEİ-nin texnoloji avadanlıqlarda hazırlanmışdır. Fotolak 

və üst metallaşdırma qatlarının çəkilməsindən sonra MIS PPM kristallarının fotoşəkilləri şəkil.6.-da 

verilmişdir. "Kristal-üzərində-sistem"in ölçüləri 4,0 × 2,4 mm təşkil edir. 

Generasiya  tezliyinin idarəedici gərginlikdən asılılığının qrafikindən demək olar ki, tezliyin 

dəyişdirilmə diapazonu, idarəedici gərginliyinin 0-dan 10 V-dək qiymətində 67-69,8 GHz təşkil 

edir. Çıxış gücünün tezlikdən asılılığı qrafiki çıxış gücünün təxminən 11-14 dBm olduğunu göstərir. 

Hazırlanmış MİS geniş zolaqlı yarımkeçirici - gallium nitrid üzərində hazırlanmış yeganə ci-

hazdır, qabarit ölçüləri və xarakteristikaları baxımından işlənib hazırlanmış sxem dünya analoqları 

səviyyəsindədir[13]. 

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, ƏYT diapazonu üçün qəbuledici-verici modulun, qəbuledici 

və verici traktların bütün elementlərinin bir "kristal-üzərində-sistemdə" birləşdirilməsi ilə işlənib 

hazırlanmış MİS-inin ilkin tədqiqatları onun işlək olmasını göstərmişdir. Verici traktda çıxış gücü 

10 dBm-dən çox, GİG-in dəyişdirilmə diapazonu 2 GHz-dən çox olmuşdur. Xarakteristikaların 

məcmusuna görə işlənib hazırlanmış MİS PPM dünya səviyyəsinə uyğundur. Dünyada ilk dəfə ola-

raq qəbuiedici-verici "kristal-üzərində-sistemi" gallium nitrid heterostrukturlarından hazırlanmışdır. 

Gələcəkdə texnologiyanın təkmilləşdirilməsi və heterostrukturların keyfiyyətinin yaxşılaşdı-

rılması ilə MİS-in xarakteristikaları yaxşılaşdırıla bilər, sənaye istehsalının dəyəri isə silisium altlıq-

larına keçidikdə xeyli azaldıla bilər. 
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DEVELOPMENT OF INTERNAL MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS 

 IN THE SPEED RANGE 

 

M.M. Jahangirov, H.H. Gashimov 

Azerbaijan Technical University 

Baku, Azerbaijan, AZ 1073 

muradcahangirov@mail.ru 

 

This work is devoted to the development and research of a single-crystal receiver module with 

an internal antenna, created using HEMT technology based on GaN in sapphire bases. The module 

is designed to work in the AIT range and can be used for mobile communication systems. Measure-

ments of the prepared samples showed its ability to operate in the AIT range and output power of 

more than 10 dBm in the transmission path, and heterodyne in the tuning range of more than 2 GHz. 

Keywords: Antenna, scheme, module, mobil, crystal, cascade, network. 

 

 

РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННИХ МОНОЛИТНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  

СХЕМ В ДИАПАЗОНЕ СКОРОСТИ 

 

М.М. Джахангиров, X.X. Гашимов 

Азербайджанский Технический Университет Баку, Азербайджан, AZ 1073 

muradcahangirov@mail.ru 

 

Данная работа посвящена разработке и исследованию монокристаллического при-

емного модуля с внутренней антенной на основе сапфира на основе GaN с использованием 

технологии HEMT. Модуль предназначен для работы в диапазоне AIT и может исполь-

зоваться в системах мобильной связи. Измерения подготовленных образцов показали его 

способность работать в диапазоне АИТ и выходной мощности более 10 дБмВт в тракте 

передачи, а также гетеродин в диапазоне перестройки более 2 ГГц. 

Ключевые слова: Антенна, схема, модуль, мобил, кристалл, каскад, сеть 
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KÜRDƏMİR RAYONU ƏRAZİSİNDƏKİ TORPAQLARDA RADİONUKLİDLƏRİN  

VƏ MİNERALLARIN TƏYİNİ 

 

H.N. Şirəliyeva  

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu 

xajar05@mail.ru 

 

Kürdəmir rayonu ərazisindəki torpaqlarda radionuklidlərin və mineralların paylanması təd-

qiq edilmişdir. Bu torpaqlarda Na, K, Ca, Sr, Fe elementlərinin sulfatlarının və xloridlərinin kon-

sentrasiyaları daha böyükdür. Ümumiyyətlə, təyin edilmiş mineralların konsentrasiyalarına və ra-

dionuklidlərin aktivliklərinə əsasən Kürdəmir rayonu ərazisindəki torpaq örtüklərinin münbit və ra-

dioaktiv təhlükəsizliyi cəhətdən sağlamlıq üçün təhlükəsiz torpaqlar olması müəyyənləşdirilmişdir.  

 Açar sözlər: radiasiya fonu, torpaq, radionuklidlər, minerallar. 

 

         Giriş  

Ətraf mühitin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün radioaktiv elementlərin torpaqlardan ayrılma-

sının öyrənilməsi və bu problemin  həlli radiokimyanın vacib məsələlərindəndir. Torpaq nümunələ-

rində  ağır metalların, radionuklilərin, qeyri-üzvi tullantıların, nitratların, nitritlərin, sulfatların, fos-

fatların və karbonatların miqdarının təyin edilməsi ekoloji vəziyyəti qiymətləndirməyə imkan yara-

dır.  

Analiz üçün öncədən ərazidən götürülmüş torpaq nümunələrinin yerindəcə radiometrik ölç-

mələri aparılmışdır [1].  

 

Metodiki hissə 

Torpağın əsas hissəsi müxtəlif minerallardan və çoxsaylı maddələrdən ibarətdir. Radiometrik 

ölçmələrdən sonra torpaq nümunələrindən ayrılmış mineralların analitik kimya, rentgen fluoresensi-

yası, qamma, beta və atom-absorbsiya spektroskopiyası və elektron mikroskopiya üsulları ilə tədqi-

qi aparılmışdır. Radiometrik ölçmələr İnspektor – 1000 və Radiagem – 2000 radiometrləri və İden-

tiFİNDER radiometr identifikatoru (Termo Scientific tərəfindən istehsal edilmişdir) ilə aparılmışdır. 

Torpaq nümunələrinin analizi üçün zəif turşu və zəif qələvi ekstraktları hazırlanmış və analiz prose-

sində “GFL - 2304” bidistilyator, “TDL - 5M” və “TD5A - WS” sentrifuqalarından istifadə edilmiş-

dir. Analizlər zamanı "Canberra" şirkəti tərəfindən istehsal olunmuş HPGe detektorlu qamma spekt-

rometr, Elektron mikroskop “SEM”(Karl–Ziess), atom- absorbsiya AA - 6800 spektrometri ("Şi-

madzu"), avtomatik mikropipetlər, elektrik qızdırıcıları, kolba qızdırıcıları, odadavamlı şüşə və ke-

ramika laboratoriya qabları, soyuducular və buxarlandırıcılardan istifadə olunmuşdur [2]. 

Torpaq nümunələri yay və payız fəsillərində, yaşıl otlu çəmənliklərdən, otlaqlardan və ya me-

şə kənarlarından, yaşayış evləri və sənaye müəssisələrindən ən azı 10 kilometr uzaq ərazilərdən gö-

türülmüşdür. Torpaq nümunələri bu ərazilərdən yerin 10 – 20 sm qazılması ilə götürülmüşdür. Tor-

paq nümunələrinin bir-iki həftə qurudulduqdan sonra çəkilərinin 1.4 – 1.5 dəfə azaldığı müşahidə 

olunmuşdur. 

 

Nəticələrin müzakirəsi. 

Torpaq nümunələrinin analizinin nəticələri 1 və 2 saylı cədvələrdə göstərilmişdir. 

Çap olunmuş səhifənin həndəsi ölçülərini nəzərə alaraq cədvəl sütunlarına yalnız bəzi mak-

roelementlər daxil edilmişdir (Si, Al, C, N, Na, K, Ca, S, Cl, Mg, Sr). Həmçinin nümunələrdə Fe, 

Zn, Mn, İ, Br, F, Co, Cr, As, Cu, P, Li, B, Ba, Sn, Ni, Ti, Zr, Ra, Eu, Th və s. mikroelementlər də 

aşkar edilmişdir. 
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Ölçmələrin nəticələri göstərir ki, torpaq nümunələrinin ümumi kütləsinin 30 – 35 %-i sudan 

ibarətdirlər.  

Quru torpaq nümunəsinin analizi, zəif turşu və zəif qələvi torpaq ekstraktının buxarlandırıl-

ması göstərir ki, quru torpaq nümunəsində oksigenin miqdarı 240 – 260 qramdır, nəm torpaqda bu 

göstəricilər təxminən 50% və ya 500 qramdır, karbonun miqdarı 18 – 20 qramdır, silisium 310 – 

330 qram, aliminium 62 – 80 qramdır. Yəni nəmliyin, oksigen, karbon, silisium, alüminiumun ümu-

mi çəkisi 980 – 990 qramdır (350 +240 +18+310+62=980q və ya 300+260+20+330+80=990 q). 

Torpaq nümunələrində, Mg elementinin birləşmələri 80 – 90 mq konsentrasiyada, As, Sn, Cu, Cr, 

Ti, Zr, Mo, Br, Ba kimi mikroelementlər isə 1 mq-dan az miqdarlarda müşahidə olunur. 1 saylı cəd-

vəldə göstərilmiş makroelementlərin və mikroelementlərin ümumi konsentrasiyası torpağın məhsul-

darlığının 10 – 20 qramını təşkil edir və torpağın məhsuldarlığını təyin edir. Torpağın mineral bir-

ləşmələri (əsasən məhsuldar torpaq, qumlu torpaq nümunəsi, eyni ərazidə hər ikisinin qarışığı) təyin 

olunub və analiz nəticələri 1 və 2 saylı cədvəllərdə göstərilmişdir. 

 

Cədvəl 1  
 

Kürdəmir rayonu ərazisindəki torpaq sahələrindən götürülmüş torpaq nümunələrinin  

tərkibindəki komponentlərin konsentrasiyası. 

 

 

Rayon 

Komponentlər, mg/l 

Sulfatlar Xloridlər Na; K Ca/bütün 

karbonatlar 

Sr NO3 

NO2 

Fe; 

Mn 

Zn As 

Kürdərmir 638 208 290; 

5900 

4070 80 69; 

1,8 

92;25 1,8 0,003 

 

Radiometrik ölçmələrin nəticələri və Kürdəmir rayonu ərazisindəki yaşıl sahələrdən və otlaq-

lardan götürülmüş torpaq nümunələrində radionuklidlərin aktivliyi 2 saylı cədvəldə göstərilmişdir. 

2 saylı cədvəlin göstəricilərinin və torpaq nümunəsinin minerallarının qamma spektroskopiya-

sı ilə əldə edilmiş spektrlərin müqayisəsi 1 kq torpaq nümunələrində K40 izotopunun aktivliyi eyni 

ərazidən götürülmüş 1 litr su üçün K40 izotopunun müvafiq aktivliyindən 7-9 dəfə böyükdür. Digər 

elementlər üçün bu nisbət uyğun olaraq 2-yə bərabərdir. Bu dəyərlər göstərir ki, bitkilər tərəfindən 

su və torpaq nümunələrindən K40 izotopunun assimilyasiya prosesi digər təbii radioaktiv elementlə-

rin mənimsənilməsindən sonra daha səmərəlidir. 

Cədvəldəki göstəricilər Kürdəmir rayonu ərazisindəki  torpaq örtüyündə bəzi elementlərin (Si, 

Al, K, Na, Cl, S, O, I, C, Zn, F, Mn) miqdarı şimal ölkələrindəki (məsələn, Rusiya Federasiyasının 

ərazisində) torpaqdakı uyğun elementlərin Fe, Mg, P və Co miqdarından nisbətən azdır, Sr miqdarı 

bizim torpaqlarda nisbətən yüksəkdir. 

 

Cədvəl 2 
 

Kürdəmir rayonu ərazisində radiometrik ölçmənin nəticələri və bu rayondan götürülmüş  

torpaq nümunələrində radionuklidlərin aktivlikləri. 

 

Ərazi 

(  

alfa şüa 

Bqcq/sm2) 

İzotoplar 

11Na22 

 

 

19K40 
 

26Fe60 

 

27Co57 

27Co60 
 

30Zn65 

 
38Sr91 

 
50Sn113 

50Sn126 
88Ra226 

 
90Th228 

 

Kürdəmir 

(0,05; 0) 
1,8 2,0 0,88 0,76 0,13 0,38 

0,12; 

0,15 
0,67 0,05 
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“Əhalinin Radiasiya Təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə, 

əhali üçün orta illik dozanın icazə verilən qiyməti 1 mZv-dir, yəni udulmuş doza gücünün 0,115 və 

ya təxminən 0,12  qiymətinə bərabərdir.  

2 saylı cədvəldə Kürdəmir rayonu ərazisindəki ümumi radioaktiv şüalanmanın ölçülməsi, ra-

dioaktiv şüalanma növlərinin qiymətləndirilməsi və radionukklidlərin torpaqda paylanmasının öyrə-

nilməsinin nəticələri göstərilir. Ölçmə nəticələri göstərir ki, ölkənin bir çox bölgəsində olduğu kimi 

Kürdəmirdə də ümumi radioaktiv şüalanma (udulan doza gücünün qiyməti (0.03 – 0.12 )) 

icazə verilən maksimum həddən çox deyil (MPV = 0,12 ).  

Radiometrik ölçmələr nəticəsində ölkənin ümumi radiasiya fonu (0.15 – 0.85  ) yüksək 

olan yerlər müəyyənləşdirilmişdir. Yüksək doza gücü yaradan bu cür yerlərə yeraltı nəqliyyat kom-

munikasiyalarının daxili detallarının qranit-mərmərlə üzlükləri, tikinti daş materiallarında radionuk-

lidlər, boz, qəhvəyi-qırmızı və qara qranit-giriş pilləkənlərinin mərmər örtükləri və bir sıra milli 

əhəmiyyətli memarlıq binalarının ön divarları, sənaye müəssisələrində istifadə olunan lövhələr, abi-

dələr, radioaktiv mənbələr daxildir.   

Bu işdə torpaq nümunələrindən ağır metalların ayrılması üçün nümunələrin hazırlanmasında 

turşuların və qələvilərin zəif məhlullarından istifadə edilmişdir. Alınan minerallardakı ekstraktların 

süzülməsindən və buxarlanmasından sonra radioaktiv elementlərin ümumi aktivliklərinin ilkin tor-

paq nümunələrində radionuklidlərin aktivliyi ilə eyni olduğu aşkar edilmişdir. Buna görə çirklənmiş 

torpağı zəif turşuların və qələvilərin məhlulları ilə ardıcıl olaraq yuyaraq radioizotoplardan təmiz-

lənməsinin effektivliyi müəyyənləşdirildi. 

 

Nəticələr: 

Əvvəllər apardığımız tədqiqatlar zamanı torpağın ağır metallardan və radionuklidlərdən, həm-

çinin çirklənmiş torpaq nümunələrinin neft məhsullarından təmizlənməsi üçün onların ağac yonqarı-

nın səthinə radiolitik tikilməsi üsullarından istifadə edilmişdi [2, 3]. 

Hazırkı tədqiqat işində çirklənmiş torpaq nümunələrindən ağır metalların və radionuklidlərin 

ayrılması üçün müxtəlif qatılıqlı (torpağın çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq) turşu və qələvi məh-

lullardan istifadə edərək daha effektiv təmizləmə üsulu işlənib hazırlanmışdır. Səmərəlilik və renta-

belliklə yanaşı, bu metodun düzgün tətbiqi torpağın minerallığının bərpa edilməsinə kömək edir.  
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DETERMINATION OF RADIONUCLIDES AND MINERALS IN  

THE LANDS OF KURDAMIR DISTRICT 

 

H.N. Shiraliyeva  

Institute of Radiation Problems of ANAS 

xajar05@mail.ru 

 

The distribution of radionuclides and minerals in the soils of Kurdamir region has been studi-

ed. Concentrations of sulfates and chlorides of Na, K, Ca, Sr, Fe are higher in these soils. It is deter-

mined that the soil cover in the territory of Kurdamir region is fertile and radioactively safe for he-

alth, based on the values of concentrations of determined minerals and radionuclide activity. 

Keywords:  radiation background, soil, radionuclides, mineral 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ И МИНЕРАЛОВ  

НА ЗЕМЛЯХ КУРДАМИРСКОГО РАЙОНА 

 

Х.Н. Ширалиева  

Институт Радиационных Проблем НАНА 

xajar05@mail.ru 

 

Изучено распределение радионуклидов и минералов в почвах Кюрдамирского района, в 

которых выше содержание сульфатов и хлоридов элементов Na, K, Ca, Sr, Fe. В целом, 

исходя из значений концентрации выявленных минералов и активности радионуклидов, 

установлено, что почвенный покров на территории Кюрдамирского района является 

плодородным и пригодным для эксплуатации с точки зрения радиоактивной безопасности. 

Ключевые слова: радиационный фон, почва, радионуклиды, полезные ископаемые 
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SİNTETİK NEFT TURŞULARININ AZOTLU TÖRƏMƏLƏRİNİN  

BİTUMA AŞQAR KİMİ TƏDQİQİ 

 

V.X. Musalı 

AMEA akademik Y.H.Məmmədəliyev adına  Neft-Kimyа  Prosesləri İnstitutu,  

Az 1025, Baku, Xocalı 30 

e-mail: vefalepu@mail.ru 

 

Azərbaycan neftləri qarışığının dizel fraksiyasından ayrılmış naften-parafin karbohidrogenlə-

rinin maye fazada oksidləşməsindən alınmış sintetik neft turşuları (SNT) və polietilenpoliaminlər 

(PEPA) əsasında müxtəlif tərkibli (1:1-2:1 mol nisbətlərində) imidazolinlər sintez edilmişdir. Yol 

bitumunun keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə SNT və PEPA əsasında  sintez olun-

muş imidazolinlər 0,4 və 0,6 % miqdarında yol bitumuna əlavə olunmuş və keyfiyyət göstəriciləri 

tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bütün sintez olunmuş imidazolinlərin az miqdarda yol bi-

tumuna əlavə olunması bitumun adgeziyasını 3 baldan 1 bala qədər dəyişir. Bitumun keyfiyyət gös-

təricilərinə əsasən qeyd etmək olar ki, onun kövrəklik temperaturu -18ºC-dən,  -25 ºC-yə qədər, iynə 

batma dərinliyi 48ºC-dən, 50ºC-yə qədər dəyişmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, SNT:PEPA = 2:1 mol 

nisbətində götürüldükdə alınmış imidazolin aşqarını bituma 0,6% əlavə etdikdə bitumun keyfiyyət-

göstəriciləri xeyli yaxşılaşaraq daha müsbət nəticələr əldə olunur.                  

Açar sözlər: sintetik neft turşuları, polietilenpoliaminlər, imidazolinlər, yol bitumları, aşqar-

lar asfalt beton, doldurucu, adgeziya, termostabillik. 

 

Giriş 

Məlumdur ki, yol nəqliyyatının hazırki inkişaf səviyyəsi yük daşımalarının payının da-

vamlı artmasından, yük nəqliyyat vasitələrinin hərəkət intensivliyindən asılıdır ki, bu da yol ör-

tüklərinin dinamiki yüklənməsinin artmasına gətirib çıxarır. Bu və ya digər obyektiv amillər 

yüksək fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərə malik asfalt-beton örtüklərin yaradılmasına nail olmaq və 

bununla da onların dayanıqlılığını təmin etmək üçün yeni texniki-texnoloji proseslərdən istifadə 

etməklə yol bitumunun keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmağı tələb edir. Bitumun keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmaq üçün əsas şərtlər: onun birləşdirici material kimi adgeziya xassəsinin yüksək ol-

ması, həmçinin aşağı temperaturlarda çatlara qarşı davamlılığı təmin etmək üçün plastiklik in-

tervalının genişlənməsi, plastiki deformasiyaların əmələ gəlmə davamlılığı, yüksək temperatur 

intervalında xassələrinin stabilliyidir. 

İstehsal olunan neft bitumlarının əsas çatışmazlıqlarından biri mineral materialların səthi-

nə pis yapışmasıdır ki, bu da öz növbəsində onların ximət müddətini azaldır [1-3]. Belə ki, as-

falt-beton örtüklərin salınması və təmiri zamanı bu örtüklərin keyfiyyəti və davamlılığı mineral 

doldurucuların yapışma dərəcəsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Səthi-aktiv maddələrin 

(SAM) əsas xüsusiyyətlərindən biri SAM molekullarının maddənin səthinə məhkəm yapışa bil-

məsidir, belə ki, bu molekullar səth tərəfindən adsorbsiya olunaraq, nazik təbəqə əmələ gətirir 

[4]. Yol bitumlarının keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşması üçün aşqarların əlavə edilməsi sa-

həsində geniş tədqiqatlar aparılsa da, bu məqsədlə yeni, keyfiyyətli SAM-ların hazırlanması hə-

lə də aktual problem olaraq qalmaqdadır. Beləliklə, bitumun adgeziya xassəsini yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə SAM-lardan istifadə edilir, hansı ki, əsas rolu molekulun polyar hissəsi oynayır. Ad-

geziya aşqarlarının effektivliyi fərdi polyar qrupların və ya SAM kompozisiyalarının amfolitliyi 

və bu səthi aktiv maddələrin qeyri-polyar hissəsinin kimyəvi quruluşundan asılıdır ki,  bu da on-

ların dispers fazanın və ümumilikdə dispers mühitin həcmi ilə daha effektiv  qarşılıqlı təsirdə 

olmasını təmin edir [5]. Bu məqsədlə kationaktiv səthi-aktiv maddələr – amidoaminlər, imida-

zolinlər, amin birləşmələri və onların duzları daha çox istifadə edilir [6, 7]. Bu sahədə bir çox 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2020 VI cild, №2 

 18 

tədqiqat işləri aparılmış və yüksək nəticələr əldə edilmişdir. Azərbaycanda da keyfiyyətli yol bi-

tumlarının alınması sahəsində geniş tədqiqat işi aparılır və bu, aktual problemlərdən biri kimi  

tədqiqatçılar tərəfindən geniş tədqiq edilir [8]. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, təqdim olunmuş işin əsas məqsədi sintetik neft turşuları (SNT) və 

polietilenpoliamin (PEPA) əsasında müxtəlif mol nisbətlərində imidazolinlər sintez edərək, onlar-

dan yol bitumları üçün yüksək keyfiyyətli aşqarlar kimi istifadə etməkdir. 

Bu baxımdan təqdim olunmuş məqalədə sintetik neft turşuları (SNT) və polietilenpoliamin 

(PEPA) əsasında 1:1-2:1 mol nisbətlərində sintez olunmuş imidazolinlərdən istifadə olunaraq, bitu-

ma aşqar kimi müəyyən faiz miqdarında (0,4 və 0,6%) əlavə olunmaqla aparılmış tədqiqat işlərinin 

nəticələri verilmişdir. 

 

Təcrübi hissə 

Xammal kimi istifadə edilən SNT azərbaycan neftləri qarışığının 185-330°C-də qaynayan 

fraksiyasından ayrılmış naften-parafin karbohidrogenlərinin maye fazada 135-140°C-də, 5 saat 

müddətində, keçid metal duzlarının katalitik iştirakı ilə barbotaj tipli qurğuda oksidləşməsindən 

alınmışdır [9-11]. Sintez edilmiş imidazolinlərin bituma aşqar kimi əlavəsində istifadə edilən yol bi-

tumu H.Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda istehsal olunmuşdur. Yol bitumunun keyfiyyət 

göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə SNT və PEPA-nın müxtəlif mol nisbətlərində qarışığın-

dan (SNT:PEPA = 1:1 və 2:1 molı nisbətləri) istifadə edərək məlum metodika üzrə imidazolinlər 

sintez edilmişdir [12-14]. SNT-nin imidazolinlərini (SNT:PEPA = 1:1) sintez etmək üçün reaksiya 

tənliyi aşağıdakı kimidir: 

 

 

 

-H2O

240
0
C

-H2O

RC

N

N

CH2

CH2

RCOOH + NH2(CH2CH2NH)CH2CH2NH2

130-140
0
C

RCONH(CH2CH2NH)nCH2CH2NH2

(CH2CH2NH)n-1CH2CH2NH2

n

 
 

 

Sintez edilmiş imidazolin törəmələri suda həll olmurlar, üzvi həlledicilərdə isə yaxşı həll olur-

lar. Sintez edilmiş imidazolin törəmələrinin (SNT:PEPA = 1:1) İQ- spektri Almaniyanın BRUKER 

firmasının istehsalı olan ALPHA İQ-Furye spektrometrində 600-4000 sm-1 dalğa ədədi hüdudunda 

çəkilmiş və şəkil 1-də təqdim edilmişdir. 
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Şəkil 1. İmidazolin törəmələrinin İQ- spektri 

 

Sintez edilmiş imidazolin törəmələrinin İQ- spektrinə əsasən alınmışdır: 722 sm-1 CH2 qru-

punun C-H rabitəsinin riyazi rəqsi; 1375, 1456, 2853, 2923 sm-1 CH2 və CH3 qruplarının C-H ra-

bitəsinin deformasiya və valent rəqsləri; 1126, 1157 sm-1 spirtin C-O rabitəsi; 1550 sm-1 imidazo-

lininN-H rabitəsinin valent rəqsi; 1644 sm-1 imidazolininC=N rabitəsi; 3081sm-1 imidazolinin N-H 

rabitəsi;   3291 sm-1 oksiturşunun OH qrupu və imidazolinin NH qrupunun N-H rabitəsinin rəqsləri 

üst-üstə düşür. 

 

Nəticələr və müzakirələr 

 

Cədvəl 1  
 

Bakl  Neft Emalı Zavodunda istehsal olunan yol bitumunun keyfiyyət göstəriciləri 

                               

 

Göstəricilər 

 

Yol bitumu 

TŞ Az 3536601.242-2015 əsa-

sən BNB 50/70 markalı özlü 

neft yol bitumuna tələblər 

İynənin batma dərinliyi, 0,1 mm 

25°C-də 

48 51-70 

“Kürə və halqa”ya görə yumşalma 

temperaturu, °C 

48 46-54 

Dartılma, sm, 25°C-də 75 50 

Kövrəklil temperaturu, 0°C -18 -15 

Qırmadaşa yapışması, balla 3 1, 2, 3 bal 

 

Yol bitumunun keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə,  xammal olaraq SNT-

dən, PEPA-dan istifadə olunmaqla sintez olunmuş müxtəlif tərkibli  (SNT:PEPA 1:1, 2:1 mol nis-

bətlərində) imidazoinlərin 0,4 və 0,6 % miqdarında yol bitumuna əlavə olunması ilə alınan nəticələr 

cədvəl 2 və 3-də verilmişdir. 
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Cədvəl 2 

 
SNTvə PEPA əsasında  (1:1÷2:1 mol nisbətində) sintez  olunmuş imidazolinlərin 0,4% miqdarında  

yol bitumuna əlavə olunması ilə keyfiyyət göstəriciləri 

 

№ 

Sintez olunmuş aş-

qarların yol bitumu-

na əlavəsi, imidazo-

linlər 

Yumşalma 

temperatu-

ru°C 

İynə bat-

ma dərinli-

yi, 25°C-

də 

Dartılma, 

sm 
Kövrəklik 

temperaturu 

°C 

Adgeziya 

25°C balla 

1 Yol bitumu 48 48 75 -18 3 

2 
SNT:PEPA 1:1 mol 

nisbətində 
47 49 27 -22 2 

3 
SNT:PEPA 2:1 

mol nisbətində 
47,8 48 42,87 -25 1 

 

Cədvəl 3  

 
SNT və PEPA əsasında (1:1÷2:1mol nisbətində) sintez olunmuş imidazolinlərin 0,6% miqdarında  

yol bitumuna əlavə olunması ilə keyfiyyət göstəriciləri 

 

 

№ 

Sintez olunmuş aş-

qarların yol bitumu-

na əlavəsi, imidazo-

linlər 

Yumşalma 

temperatu-

ru°C 

İynə bat-

ma dərinli-

yi, 25°C-

də 

Dartılma, 

sm 
Kövrəklik 

temperaturu 

°C 

Adgeziya 

25°C balla 

1 Yol bitumu 48 48 75 -18 3 

2 
SNT:PEPA 1:1 mol 

nisbətində 
46,6 50 30,4 -18 1 

3 
SNT:PEPA 2:1 

mol nisbətində 
48,2 46 55 -23 1 

 

Cədvəl 2 və 3-dən görünür ki, bütün sintez olunmuş imidazolinlərin az miqdarda yol bitumu-

na əlavə olunması bitumun adgeziyasını 3 baldan 1 bala qədər dəyişmişdir. 

Cədvəl 2-yə əsasən qeyd etmək olar ki, ən yaxşı aşqar effekti 3-cü nümunə ilə əldə olunur, yə-

ni SNT:PEPA = 2:1 mol nisbətində götürdükdə alınmış  imidazolin bitumun istismar xassələrini di-

gər aminlərə nisbətən daha çox yaxşılaşdırır. Belə ki, bu aşqar bituma 0,4% əlavə edildikdə 25°C-də 

iynəbatırma dərinliyi 48 mm, dartılma 42,87 sm, kövrəklik temperaturu mənfi 25°C olur. Cədvəl 3-

də də eyni hal müşahidə olunur. Belə ki, SNT:PEPA = 2:1 mol nisbətində götürdükdə alınmış  imi-

dazolin aşqarını bituma 0,6% əlavə etdikdə bitumun keyfiyyət göstəriciləri xeyli yaxşılaşaraq, yum-

şalma temperaturu 48,2°C, 25°C-də iynəbatırma dərinliyi 46 mm, dartılma 55sm, kövrəklik tempe-

raturu mənfi 23°C olur. 
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 THE STUDY OF NITROGEN DERIVATIVES OF SYNTHETIC OIL ACIDS  

AS BITUM ADDITIVES 

 

V.Kh. Musali 

Y.H. Mammadaliyev Institute of Petrochemical Processes of ANAS, Az 1025, Baku, 

30 Khojali pr. 

e-mail: vefalepu@mail.ru 

 

Imidazolines of various compositions  were synthesized on the basis of polyethylene polyam-

ines (PEPA) and synthetic petroleum acids (SPA) (at a molar ratios of 1:1-2:1) obtained by liquid-

phase oxidation of naphthene-paraffin hydrocarbons isolated from the diesel fraction of the Azer-

baijan oil mixture. In order to improve the quality of road bitumen, imidazolines synthesized on the 

basis of SPA and PEPA were added to road bitumen in an amount of 0.4 and 0.6% mass., and quali-

ty indicators were studied. It was found that the addition of a small amount of synthesized imidaz-

olines to road bitumen changes the bitumen adhesion from 3 to 1 point. As for the quality indicators 

of bitumen, it can be noted that the temperature of its brittleness changed from -18 to -25 °C, the 

immersion depth of the needle from 48 to 50 °C. It was found that with the addition of an imidazo-
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line additives in an amount of 0.6% mass., synthesized on the basis of SPA:PEPA = 2:1 mol, the 

quality of bitumen improved significantly and more positive results were obtained. 

Keywords: synthetic petroleum acids, polyethylene polyamines, imidazolins, road bitumens, 

additives, asphalt concrete, filler, adhesion, thermal stability 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЗОТ ПРОИЗВОДНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ НЕФТЯНЫХ   

КИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВОК  К БИТУМУ 

 

В.X. Мусалы 

Институт Нефтехимических Процессов им. акад. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана,  

Az 1025,Баку, пр. Ходжалы, 30 

e-mail: vefalepu@mail.ru 

 

На основе полиэтиленполиаминов (ПЭПА) и синтетических нефтяных кислот (СНК) 

(при мольных соотношениях 1:1-2:1), полученных жидкофазным окислением нафтен-

парафиновых углеводородов, выделенных из дизельной фракции Азербайджанской  нефтя-

ной смеси были синтезированы имидазолины различного состава. С целью повышения каче-

ства дорожных битумов, синтезированные на основе CНК и ПЭПА имидазолины, были до-

бавлены к дорожным битумам в количестве 0,4 и 0,6% мас. и исследованы показатели каче-

ства. Установлено, что добавление небольшого количества синтезированных имидазолинов к 

дорожному битуму изменяет адгезию битума с 3 до 1 балла. По качественным показателям 

битума можно отметить, что температура хрупкости изменилась с -18 до -25°С, глубина по-

гружения иглы с 48 до 50°С. Было установлено, что при добавлении имидазолиновой добав-

ки в количестве 0,6% мас., синтезированной на основе СНК:ПЭПA = 2:1 моль, качество би-

тума значительно улучшилось и были получены более положительные результаты.                    

Ключевые слова: синтетические нефтяные кислоты, полиэтиленполиамины, имидазо-

лины, дорожные битумы, присадки, асфальтобетон, наполнитель, адгезия, термостабиль-

ность 
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MONO-(2-HİDROKSİPROPİL)DODESİLAMİN ƏSASINDA GEMİNİ TİP  

SƏTHİ-AKTİV MADDƏLƏRİN ALINMASI VƏ TƏDQİQİ 

 

S.Z.F. Həşimzadə 

AMEA Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

zeynab91.bdu@gmail.com 

 

Təqdim olunan işdə yeni tip gemini səthi-aktiv maddələr sintez etmək üçün birinci mərhələdə 

dodesilamin 1:1 mol nisbətində propilen oksidi ilə oksipropilləşdirilmişdir. İkinci mərhələdə alın-

mış mono-(2-hidroksipropil)dodesilamin alkilendibromidlərlə (1,3-dibrompropan və 1,4-dibrombu-

tan) qarşılıqlı təsiri ilə ammonium duzlarına çevrilmişdir. Sintez edilmiş gemini səthi-aktiv maddə-

lərin quruluşları müxtəlif fiziki-kimyəvi, həmçinin spektroskopik üsullarla təsdiq edilmişdir. Tenzio-

metrik metodla gemini səthi-aktiv maddələrin sulu məhlullarının hava sərhədində səthi gərilmələri, 

konduktometrik metodla isə xüsusi elektrik keçiricilikləri təyin edilmişdir. Gemini səthi-aktiv mad-

dələrin neftyığıcı və neftdispersləyici xassələri Pirallahı nefti timsalında tədqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: gemini səthi-aktiv maddələr, a lkilbromid, dodesilamin, propilen oksidi, neft-

yığma və  neftdispersləmə                

 

Giriş 

Səthi-aktiv maddələrin (SAM) əsas istehlakçıları arasında mədən və emal sənayesi (neft isteh-

salı, flotasiya prosesləri və s.) metal sənayesi və nəqliyyat (sürtkü yağları və kəsici mayelər), toxu-

culuq sənayesi, tikinti sənayesi, polimer materialları və örtüklər sənayesi, həmçinin qida, tibb, ətriy-

yat, yanğınsöndürmə (sabit və çox köpük istehsalı) və s. mühüm rol oynayır [1-5]. SAM-ın sırasın-

da kation tipli gemini SAM son dövrlər olduqca geniş istifadə olunur. Kation tipli gemini SAM, iki 

hidrofob və iki hidrofil baş qrupuna malikdir. Bu tip SAM-lar adi SAM-a nisbətən molekulyar qu-

ruluşundakı dəyişiklik və yüksək səthi aktivliyə malik olması son dövrlər tədqiqatçıların diqqətini 

cəlb etmişdir. Gemini səthi-aktiv maddələr təkzəncirli analoqlara nisbətən daha universal strukturlu 

quruluşa malikdir və daha yüksək fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərə - daha yüksək səth aktivliyə, olduq-

ca aşağı CMC və Krafft nöqtəsi, daha yüksək həllolma qabiliyyəti, yaxşı nəmləndirmə, yuyucu və 

emulsiya əmələ gətirmə qabiliyyətinə malikdir [6-8]. Bu səbəbdən kation aktiv SAM-ın sintezinin 

inkişafı zaman keçdikcə sürətlənmişdir.  

Təqdim olunan məqalə speyser qrupun fərqli olan yeni tip gemini SAM-ların sintezi və onla-

rın xassələrinin tədqiqinə həsr edilmişdir.  

  

Təcrübi hissə 

İstifadə edilmiş cihazlar və reagentlər 
1H NMR və 13C NMR spektrlər Bruker TOP SPIN spektrometrin köməyi ilə uyğun olaraq 

300.13 MHz və 75.46 MHz tezliklərdə D2O həlledicisində çəkilmişdir. İQ spektrlər ALPHA FT-IR 

spektrometrin (Bruker) köməyi ilə ölçülmüşdür. PO  “Üzvi sintez” zavodunun (Sumqayıt) məhsu-

ludur və keyfiyyəti QOST - 2300188-in tələblərinə cavab verir. Dodesilaminin təmizlik dərəcəsi 

98% (Alfa Aesar GmbH  Co KG; Almaniya), 1,3-dibrompropanın təmizlik dərəcəsi >98% (Alfa 

Aesar, İngiltərə) və 1,4-dibrombutanın təmizlik dərəcəsi >97% (Sigma Aldrich, Çin) olan məhsul-

lardan istifadə edilmişdir. 

 

Gemini SAM-ların sintez metodu 

Birinci mərhələdə dodesilamin propilen oksidi ilə 1:1 mol nisbətində aşağıda verilmiş sxem 

üzrə oksipropilləşdirilmişdir [8]:   
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(1)

 
     

Sxem 1. Mono- (2-hidroksipropil)dodesilaminin sintezi reaksiyasının sxemi 

 

İkinci mərhələdə isə sintez edilmiş mono-(2-hidroksipropil)dodesilamin 1,3-dibrompropan və 

1,4-dibrombutan ilə aşağıdakı sxem üzrə reaksiya aparılmışdır:  

 

            

(2)

 
 

      

(3)

 
 

Sxem 2. Gemini səthi-aktiv maddələrin sintezinin reaksiya sxemi 

 

0.05 mol mono-(2-hidroksipropil)dodesilamin və 25 mL aseton yastıdibli ikiboğazlı kolbaya 

daxil edilmişdir. Qarışıq tam homogen hala keçdikdən sonra onun üzərinə 0.025 mol 1,3-dibromp-

ropan (və ya 1,4-dibrombutan) əlavə edilmişdir. Reaksiya maqnit qarışdırıcı, əks soyuducu və qızdı-

rıcı ilə təmin olunmuş kolbada, 18-20 saat müddətində qarışığın qaynama temperaturunda aparıl-

mışdır. Sintez edilmiş gemini SAM-ları reaksiya qarışığından ayırmaq üçün vakuumda distillə edil-

miş həlledicidən və reaksiyaya daxil olmamış 1,3-dibrompropandan təmizlənmişdir. Gemini SAM-ı 

təmizləmək üçün soyuq asetonda 3 dəfə təkrar kristallaşdırılmışdır. Gemini SAM-ların çıxımı 85-

90% olmuşdur. SAM-ların quruluşları İQ- və NMR-spektroskopiya metodları ilə təsdiq edilmişdir 

(Şək. 1-4). 

  

 
 

Şəkil. 1. C12C3C12[iso-Pr(OH)]. gemini SAM-ın İQ-spektri 

 

Şək. 1-də verilmiş İQ-spektrdə aşağıdakı udma zolaqları müşahidə edilir (ν, sm-1): 3316  

(OH) və (NH), 2921 və 2852  (CH), 1460 və 1377  (CH), 1134  (C-N), 1072 və 987  (C-O), 

723  -(CH2)-x 
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Şəkil. 2. C12C3C12[iso-Pr(OH)] gemini SAM-ın 1H NMR-spektri 

 

C12C3C12[iso-Pr(OH)] gemini SAM-ın 1H NMR spektrində aşağıdakı piklər var (300.13 MHz, 

D2O), δ (ppm): 0.77 (CH3), 1.11 (CH-CH3), 1.19 (CH2 chain), 1.70 (CH2-CH2-N+H), 3.07-3.26 

(N+H-CH2-CH), 3.52-3.54 (N+H-CH2-CH2), 4.15-4.18 (N+H-CH2-CH-OH).  

 

 
 

Şəkil. 3. C12C4C12[iso-Pr(OH)].gemini SAM-ın İQ-spektri 

 

Şək. 3-də verilmiş İQ-spektrdə aşağıdakı udma zolaqları müşahidə edilir (ν, сm-1): 3297  

(OH) and (NH), 2954, 2921 and 2852  (CH), 1463, 1375 and 1302  (CH), 1142  (C-N), 1079 

and 1018  (C-O), 721  -(CH2)-x. 
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Şəkil. 4. C12C4C12[iso-Pr(OH)] gemini SAM-ın 1H NMR-spektri 

 

C12C4C12[iso-Pr(OH)] gemini SAM-ın 1H NMR-spektrində aşağıdakı piklər var (300.13 MHz, 

D2O), δ (ppm): 0.81 (CH3), 1.10 (CH-CH3), 1.22 (CH2 chain), 1.70 (CH2-CH2-N+H), 3.02-3.05 

(N+H-CH2-CH), 3.57-3.58 (N+H-CH2-CH2) 4.26 (N+H-CH2-CH-OH). 

Tenziometrin köməyi ilə sintez edilmiş kation aktiv tipli SAM-ların səthi gərilmələri ölçül-

müşdür. İstifadə edilmiş distillə suyun hava ilə sərhəddə 25 C-də səthi gərilməsi 72.0 mN/m-ə 

bərabər olmuşdur. Təcrübələrdən istifadə etməklə hər iki sintez olunmuş maddə üçün 12 sayda 

müxtəlif faizli məhlullar hazırlanmış və məhlullarının göstərdiyi səthi gərilmə qiymətlərinə əsasən 

müvafiq qrafiklər qurulmuşdur (Şək. 5). Alınmış qrafiklərə əsasən SAM-ların kritik misellaəmələ-

gəlmə qatılıqları (KMQ) təyin edilmiş və həmin qatılığa uyğun gələn səthi gərilmənin qiyməti təyin 

edilmişdir. Alınmış nəticələr cədvəl 1-də göstərilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi spacer zənciri-

nin uzunluğu artdıqca KMQ və KMQ qiyməti artır.  

 

 
 

Şəkil. 5. C12C3C12[izo-Pr(OH)] (1) və C12C4C12[izo-Pr(OH)] (2) gemini SAM-ların  

səthi gərilmə izotermləri 



KIMYA ELMLƏRİ 

 

 27 

 
 

Şəkil. 6. C12C3C12[iso-Pr(OH)] (1) və C12C4C12[iso-Pr(OH)] (2) gemini SAM-ların xüsusi elektrik keçiricilik-

lərinin qatılıqdan asılılıq izotermləri 

 

Sintez olunmuş SAM-ların sulu məhlullarının xüsusi elektrik keçiriciliyini ölçmək üçün kon-

duktometr cihazından istifadə olunmuşdur. Hər iki SAM-ın distillə suyunda 0,1-0,0018%-li məhlul-

ları hazırlanmışdır. Məhlulları bir gün saxladıqdan sonra 25 C-də xüsusi elektrik keçiricilikləri 

təyin edilmişdir. Alınmış qiymətlərə əsasən izoterm əyrilər qurulmuş (şək 6) və qrafiklərə əsa-

sən SAM-ın əks ionunun əlaqələnmə dərəcəsi -  hesablanmışdır (cədvəl 1). Cədvəl 1-dən gö-

ründüyü kimi sintez edilmiş SAM-larda speyser zəncirinin uzunluğu artdıqca -nın qiyməti 

azalır. 

 

Cədvəl 1 
Sintez edilmiş gemini SAM-ların kolloid-kimyəvi parametrləri (25 °C) 

 

SAM 

KMQa104, 

moldm3 

KMQb104, 

moldm3 

KMQ, 

mN·m1 

β 

C12C3C12[iso-Pr(OH)] 1,45 1,49 29,3 0,474 

C12C4C12[iso-Pr(OH)] 7,11 7,32 30,9 0,469 
 

aTensiometrin köməyi ilə KMQ təyin edilmiş qiyməti 
bKonduktometrin köməyi ilə KMQ təyin edilmiş qiyməti 

 

Nəticə 

Oksipropilləşmiş dodesilamin və alkilendibromidlər (1,3-dibrompropan və 1,4-dibrombutan) 

əsasında yeni gemini SAM-lar sintez edilmişdir. Sintez edilmiş SAM-ların speyser zəncirinin uzun-

luğunun KMQ və əks ionun əlaqələnmə dərəcəsinə təsiri araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, 

SAM-lar effektiv səthi gərilmə və elektrik keçiricilik qabiliyyətinə malikdir. 
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ACQUİSITİON AND CHARACTERİZATİON OF SURFACE-ACTİVE SUBSTANCES OF 

THE GEMİNİ TYPE BASED ON MONO- (2-HYDROXYPROPYL) DODECYLAMINE 

 

S.Z.F. Hashimzade 

Institute of Petrochemical Processes after academician Y.H.Mammadaliyev of ANAS 

zeynab91.bdu@gmail.com 

 

For the synthesis of surface-active substances in the class of the new class, the first step was 

oxypropylated with propylene oxide at a rate of 1:1 mol. In the second phase, the mono- (2-

hydroxypropyl) dodecylamine was converted to ammonium salts by the interaction of alkildibromi-

de (1,3-dibrompropane and 1,4-dibrombutane). The structure of surfaces of the synthesized gemini 

surfaces has been confirmed by various physical and chemical, as well as spectroscopic methods. 

For the synthesized gemini surfactants of both groups, surface tension values of their aqueous solu-

tions at the border with air were determined and surface tension isotherms were built, the values of 

specific electroconductivity of their aqueous solutions were determined with conductometrics met-

hods. The oil-absorbing and oil-dispersing properties of surface-active substances of gemini have 

been studied in Pirallahi oil. 

Keywords: gemini surface-active substances, alkylbromide, dodecylamine, propylene oxide, 

oil-bearing and oil dispersion 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ТИПА 

ГЕМИНИ НА ОСНОВЕ МОНО- (2-ГИДРОКСИПРОПИЛ) ДОДЕЦИЛАМИНА 

 

С.З.Ф. Гашимзаде 

Институт Нефтехимических Процессов имени Ю.Г.Мамедалиева НАНА 

zeynab91.bdu@gmail.com 

 

Для синтеза поверхностно-активных веществ (ПАВ) типа гемини на 1-й стадии этилен-

диамин оксипропилировали пропиленоксидом при мольных соотношениях 1:1. На втором 

этапе моно- (2-гидроксипропил) додециламин превращался в соли аммония взаимодействием 

с алкилдибромидами (1,3-дибромпропана и 1,4-дибромбутана). Строение синтезированных 

ПАВ подтверждено различными физико-химическими, а также спектроскопическими мето-

дами. Тензиометрическим методам для синтезированных ПАВ обеих групп определены зна-

чения поверхностного натяжения их водных растворов на границе с воздухом а значения 

удельной электропроводности их водных растворов определены методами кондуктометрии. 

Масло-поглощающие и масло-диспергирующие свойства ПАВ были изучены на примере 

нефти Пираллахи. 

Ключевые слова: гемини-ПАВ, алкилбромид, додециламин, пропиленоксид,  нефтесоби-

рание  и диспергирование       
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BENZOİLASETON ƏSASINDA SİNTEZ OLUNMUŞ YENİ ÜZVİ REAKTİVLƏRİN 

DİSSOSİASİYA SABİTLƏRİNİN VƏ BƏZİ METALLARLA DAVAMLILIQ 

SABİTLƏRİNİN TƏYİNİ 

 
A.V. Ayvazova 

 Bakı Dövlət Universiteti 

ayvazova_89@mail.ru 

 
Reaktivlər benzoilaseton və p-amin flüor, p-amin xlor, p-amin brom, p-amin fenol əsasında 

sintez edilmişdir. Sintez edilmiş reaktivlərin rentgen quruluş analizi vasitəsi ilə quruluşu müəyyən 

edilmişdir. Potensiometrik metodla su-spirt (3:7) mühitində reagentlərin dissosiasiya sabitləri 

hesablanmışdır: C16 H14 F N O (pK = 8,58 ± 0,05), C16 H14 Cl N O (pK = 8,61 ± 0,04), C16 H14 Br N 

O (pK = 8,65 ± 0,06), C16 H15 N O2 (pK = 8,77 ± 0,05), Bu reaktivlərin bəzi metallarla əmələ 

gətirdiyi komplekslərin davamlılıq sabitləri Fe, Cu, Cd, Zn, Co, Ni, sırasında azalır. 

Açar sözlər: Sintez, Rentgen Quruluş Analizi, dissosiyasiya sabiti, davamlılıq sabiti. 

 
Giriş 

 β-Diketonlar və onların törəmələrinin metallarla əmələ gətirdiyi kompleks birləşmələr geniş 

tətbiq sahəsinə malikdir. β-diketonların törəmələri ədəbiyyat məlumatlarına əsasən üç tautomer 

formada enol-azo, hidrazo, və keto-azo formalarda olur və bu tautomer formalarda olan pi rabitənin 

və donor N, 0 kimi atomların hesabına onlar yüksək davamlılığa malik xelat komplekslər əmələ 

gətirir[1]. Xelat komplekslərin alınması hesabına metal ionları tamamilə kompleksin tərkibinə keçir 

yəni, reaksiya axıra qədər müəyyən stexiometrik tənlik üzrə gedir. Bu sinif reagentlərdən metalların 

qatılaşdırılıb ayrılmasında, onların fotometrik təyinində və onların metallarla komplekslərindən 

tibbdə dərman maddəsi, müəyyən üzvi birləşmələrin sintezində katalizator, yüksək keçiriciliyə 

malik materialların hazırlanmasında, geniş istifadə olunur [2-7]. Buna görə də belə birləşmələrin 

sintezi aktual məsələdir. 

 Reagentlər benzoilaston və p-flüor anilindən, p-xlor anilin, p-brom anilindən, p-hidroksi 

anilindən istifadə etməklə məlum metodika üzrə (Z)-3-(4-flüorofenilamino)-1-fenilbut-2-en-1-one, 

(Z)-3-(4-xlorofenilamino)-1-fenilbut-2-en-1-one, (Z)-3-(4-bromfenilamino)-1-fenilbut-2-en-1-one, 

(Z)-3-(4-hidroksfenilamino)-1-fenilbut-2-en-1-one reaktivləri sintez edilmişdir[8]. 

Yeni sintez edilmiş birləşmələrin quruluşu haqqında düzgün informasiya almaq üçün rentgen 

quruluş analiz metodu ilə reagentin molekulyar quruluşu öyrənilmişdir və potensiometrik metodla 

dissosiasiya və davamlılıq sabitləri hesablanmışdır. 

 
Təcrübi hissə:  

Reaksiya kolbasına 4,05 q benzoilaseton tökərək onu 100 ml etil spirtində həll edilir. Həmin 

məhlulun üzərinə 50 ml etil spirtində həll edilmiş 2,4 ml p-flüor anilin əlavə edilir. Qarışıq 1-1,5 

saat 70-800C temperaturda əkssoyuducu olan kolbada maqnit qarışdırıcı vasitəsilə qarışdırılır. 

Reaksiya məhsulu stəkana tökülür, 1gün saxladıqdan sonra stəkanın dibində kristallik çöküntü 

alınır. Alınan çöküntü filtr kağızından süzülür və qurudulur. Digər şiff əsasları da bu üsulla sintez 

edilmişdir. Alınmış birləşmələrin kimyəvi formulu aşağıdakı kimidir: 
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C6H5

C O

C H

C

CH3

N

H

X

X=F,Cl,Br,OH
 

 

Bildiyimiz kimi,. β-diketonların azo-törəmələri üç tautomerik formada mövcuddur: keto-azo, 

enol-azo və hidrazo . Sintez edilmiş birləşmələrin tərkibinin tautomerik formasını öyrənmək üçün 

rentgen quruluş analizindən (RQA) istifadə etdik. Təcrübə BRUKER SMART APEX IICCD 

(MoKα-şüalanma qrafit monoxramator, φ və ω skaynerləşmə) difraktometrində aparılmışdır. 

 Rentgen quruluş analiz metodu ilə bu birləşmələrin quruluşunu müəyyən etmək üçün C16 H14 

F N O (0,20 ∙ 0,160 ∙ 0,170 mm
3), C16 H14 Cl N O (0,180 ∙ 0,130 ∙ 0,17 mm3 ), C16 H14 Br N O 

(0,120 ∙ 0,160 ∙ 0,200 mm3 ), C16 H15 N O2 (0,190 ∙ 0,160 ∙ 0,15 mm3 ), ölçülü monokristallar 

götürülmüşdür.  

C16 H14 F N O kristalının difraktometrdə alınmış kristalloqrafik parametrləri aşağıda 

verilmişdir: a = 6,4596(13) Ǻ, b = 28,676(4) Ǻ, c = 7,2110(14) Ǻ, α= 90°, β= 91,231(8)°,.γ= 90°, 

monoklinik sinqoniya, V=1335,4(4) A
3
, P21/n, Z=4, =1,270 Mg/m3, adsorbsiya əmsalı 0,089 

mm-1, R1 = 0.0671, wR2 = 0.1064. 

C16 H14 Cl N O kristalının a = 6,4192(12) Ǻ, b = 30,1840(14) Ǻ, c = 7,185(4), Ǻ, α= 90°, 

β=90,830(8)°, γ=90°, monoklinik sinqoniya, V=1371,4(4) A
3
, Z=4, adsorbsiya əmsalı 0,276 mm-1 

R1 = 0,1034, wR2 = 0,2306. 

C16 H14 Br N O kristalının a = 6,4676(13) Ǻ, b = 28,652(4) Ǻ, c = 7,217(14) Ǻ, α= 90°, β= 

91,15(8)°,.γ=90° monoklinik sinqoniya, V=1396,4(4) A
3
 Z=4, =1,573 Mg/m

3, adsorbsiya 

əmsalı 3,069 mm-1, R1 = 0,1123, wR2 = 0,2118. 

 

C16 H15 N O2 kristalının difraktometrdə alınmış kristalloqrafik parametrləri aşağıda 

verilmişdir: a = 6,451(11) Ǻ, b = 28,669(4) Ǻ, c = 7,209(14) Ǻ, α=90°, β=91,21(2)°, γ= 90° 

monoklinik sinqoniya, V=1328,4(4)Ǻ3, P21/n, Z=4, =1,260 Mg/m3, adsorbsiya əmsalı 0,083 

mm-1, R1 = 0.0758, wR2 = 0.1196. 

 Sintez edilmiş birləşmələrin kimyəvi formulu aşağıdakı kimidir: 

 

 
Şəkil 1. (Z)-3-(4-flüorofenilamino)-1-fenilbut-2-en-1-one reaktivi 
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Şəkil 2. (Z)-3-(4-xlorofenilamino)-1-fenilbut-2-en-1-one reaktivi 

 
Şəkil 3. (Z)-3-(4-bromfenilamino)-1-fenilbut-2-en-1-one reaktivi 

 
Şəkil 4. (Z)-3-(4-hidroksfenilamino)-1-fenilbut-2-en-1-one reaktivi 

 

Quruluşlardan göründüyü kimi, kristallar hidrazo şəklindədir, bu reaktivlər molekuldaxili və 

molekullararası hidrogen rabitəsi əmələ gətirirlər. Reagentlər spirtdə, asetonda yaxşı həll olur. 

Metal ionlarının təyini üçün tətbiq edilən üzvi reagentlərin mühüm analitik xarakteristikala-

rından biri onların dissosiasiya sabitidir. Çünki, dissosiasya sabitinin qiymətinə əsasən reagentin re-

aksiya girən formasının kütlə hissəsini müəyyən etmək olur. Sintez edilmiş azobirləşmənin disso-

siasiya sabitinin təyini üçün potensiometrik titrləmə metodundan istifadə edilmişdir. Üzvi reagentlə-

rin dissosiasiya sabitinin təyin etmək üçün onların su-spirt qarışıqlı(3:7) məhlullarını maqnit qarış-

dırıcı ilə fasiləsiz qarışdırmaqla KOH məhlulu ilə potensiometrik titrlənmişdir[9].  

Analiz üçün CuSO45H2O, Ni(NO3)26H2O, Co(NO3)26H2O, FeCl3·6Н2О, ZnSO4·7Н2О, 

Cd(NO3)26H2O duzlarının məhlullarından istifadə dilmişdir. Təcrübədə reagentlərin 1∙10-3M 50 ml 

məhlulları ilə 1∙10-2M KOH məhlulu maqnit qarışdırıcı iştirakında potensiometrik titirlənmişdir. 

Potensiometrik titrləmə 250C-də aparılmışdır. Reagentlərin dissosiasiya sabiti ən kiçik kvadratlar 

metoduna[10] əsasən hesablanmışdır. 
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 A

HA
рНKdiss lglg   

dissA KpK lg  

 

Dissosiasiya sabitlərinin qiymətləri hesablanmışdır və nəticələr belədir:  

R1 (pK=8,58±0,05), R2(pK=8,61±0,04), R3(pK=8,65±0,06), R4(pK=8,77±0,05). 

Kompleks birləşmələrin ən mühüm xarakteristikalarından biri də onun davamlılıq sabitidir. 

Adətən, yüksək davamlılıq sabitinə malik komplekslərin analitik xarakteristikaları da yüksək olur. 

Ona görə də, metal ionlarının təyini üçün tətbiq edilən yeni sinif reagentlərin analitik xarakteristika-

larını əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq üçün onların komplekslərinin davamlılıq sabitlərinin təyin edil-

məsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Komplekslərin davamlılıq sabiti Çaberak və Martel metoduna əsasən hesablanmışdır[11]. 
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Burada,
RC -reaktivin qatılığı, CR-liqandın məhlulda ümumi qatılığı, [L-]-liqandın tarazlıq qatı-

lığı, Kdiss reagentin dissosiasiya sabiti, CR=10-3M, CM=10-3M, M:R=1:1, a-neytralllaşma nöqtəsidir. 

 

Hesablanmış nəticələr cədvəl 1-də göstərilmişdir. 

 

 Cədvəl 1 
Komplekslərin davamlılıq sabitlərinin qiyməti 

 

 

 Bu reagentlərin Fe3+ , Cu2+ , Ni2+, Zn2+, Cd2+, Co2+ ilə əmələ gətirdiyi komplekslərin davamlı-

lıq sabiti müqayisə edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, reagentlərin verilmiş metallar ilə davamlı-

lıq sabitinin qiyməti aşağıdakı sıra ilə dəyişir: (Fe3+ > Cu2+ > Cd2+ > Zn2+> Co2+ > Ni2+). 

Təcrübənin nəticələri gostərir ki benzoilaseton əsasında sintez olunmuş yeni üzvi reaktivlərin 

Fe3+ və Cu2+ ilə əmələ gətirdiyi komplekslər daha geniş analitik imkanlara malikdir. 

 

Nəticə 

Benzoilaseton əsasında 4 yeni üzvi reaktiv sintez edilmiş və onların quruluşu rentgen quruluş 

analizi ilə dəqiqləşdirilmiş təmizliyi isə kağız xromatoqrafiyası ilə yoxlanılmışdır. Sintez edilmiş re-

aktivlərin potensiometrik titrləmə metodu ilə dissosiasiya sabitləri hesablanmış və bəzi keçid metal-

ları ilə davamlılıq sabitləri təyin edilmişdir. Təcrübənin nəticələrinə əsasən, benzoilaseton əsasında 

sintez olunmuş yeni üzvi reaktivlərin Fe3+ və Cu2+ ilə əmələ gətirdiyi komplekslərin daha geniş ana-

litik imkanlara malik olduğu müəyyən edilmişdir.  

Reaktivlər Fe3+ Cu2+ Ni2+ Co2+ Zn2+ Cd2+ 

C16 H14 F N O 6,63 6,57 5,15 5,37 5,57 5,63 

C16 H14 Cl N O 7,43 6,66 5,16 5,39 5,59 6,60 

C16 H14 Br N O 7,47 6,69 5,19 5,41 5,61 6,63 

C16 H15 N O2 7,57 6,78 5,26 5,49 5,69 6,72 
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WAS DETERMİNED THE CONSTANT OF DİSSOCİATİON AND WAS FOUNDED 

CONSTANT OF STABİLİTY FOR SOME METALS ON THE BASE OF 

BENZOYLACETONE WAS SYNTHESİZED OF NEW ORGANİC REAGENTS 

 

A.V. Ayvazova 

Baku State Universitiy 

ayvazova_89@mail.ru 

 

Reagents were synthesized based on benzoilacetone and p-amine fluorine, p-amine chlorine, 

p-amine bromine and p-amine phenol. The structure of the synthesized reagents was determined by 

X-ray analysis. The dissociation constants of the reagents in a water-alcohol (3:7) environment 

using potentiometric methods were adjusted according to C16 H14 F N O (pK = 8,58 ± 0,05), C16 H14 

Cl N O (pK = 8,61 ± 0,04), C16 H14 Br N O (pK = 8,65 ± 0,06), C16 H15 N O2 (pK = 8,77 ± 0,05), 

and the stability constants of the complexes formed by these reagents with some metals vary among 

Fe, Cu, Cd, Zn, Co, Ni. 

Keywords: Synthesis, X-ray Structure Analysis, constant dissociation, constant of stability 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ ДИССОЦИАЦИИ НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ  

РЕАГЕНТОВ СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ БЕНЗОИЛЬАЦЕТОНА И  

КОНСТАНТ УСТОЙЧИВОСТИ С НЕКОТОРОМИ МЕТАЛЛАМИ 

 

А.В. Айвазова 

Бакинский Государственный Университет 

ayvazova_89@mail.ru 

 
Реагенты были синтезированы на основе бензоилацетона и п-амина фтора, п-амина 

хлора, п-амина брома, п-амина фенола. Строение синтезированных реагентов определяли 

методом рентгеноструктурного анализа. С использованием потенциометрических методов  

были рассчитаны константы диссоциации реагентов в водно-спиртовой (3:7) среде: C16 H14 F 

N O (pK = 8,58 ± 0,05), C16 H14 Cl N O (pK = 8,61 ± 0,04), C16 H14 Br N O (pK = 8,65 ± 0,06), C16 

H15 N O2 (pK = 8,77 ± 0,05), Константы устойчивости комплексов, образованных этими 

реагентами с некоторыми металлами, уменьшаются от Fe, Cu, Cd, Zn, Co, Ni. 

Ключевые слова: Синтез, Рентгеноструктурный анализ, константа диссоциации, 

константа устойчивости 
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ALKENİLKƏHRƏBA TURŞULARININ ANHİDRİDLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ  

ONLARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ  

 

N.Z. İsayev  

AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

nicat_isayev@mail.ru 

 

Məqalə alkenilkəhrəba turşularının (AKT) anhidridlərinin sintezinə və onların tətbiq sahələri-

nin icmalına həsr edilmişdir. AKT anhidridlərin sintezi üsullarına və reakiya məhsulunun çıxımına 

müxtəlif amillərin – temperaturun, həlledicinin, inisiatorun, katalizator və reaksiya komponentləri-

nin molyar nisbətlərinin təsirinə dair aparılmış tədqiqat işlərinin nəticələri nəzərədən keçirilmişdir. 

Həmçinin AKT anhidridlərinin sintezi zamanı alınan əlavə məhsulların (qətranların) alınmasının 

qarşısını almaq üçün işlənib hazırlanmış metodlara və istifadə olunan katalizatorlara aid işlər 

araşdırılmışdır. Sintez olunmuş AKT anhidlərinin tətbiqinə aid aparılmış geniş tədqiqat işləri araş-

dırılmışdır. Göstərilmişdir ki, AKT anhidridləri hərbi aviasiya və digər sürtgü yağlarına, qazanxa-

na yanacaqlarına aşqarlar və turşu tərkibli yanacaqlar üçün korroziya inhibitorları kimi geniş isti-

fədə olunur. 

Açar sözlər: anhidrid,  malein, alkenilkəhrəba turşusu, suksinimid, ikiəsaslı turşular    

 

Son illərdə alkenilkəhrəba turşuları efirlərinə maraq artmışdır, belə ki, sintetik diefir yağlarına 

olan tələbatın təmin edilməsi üçün neft karbohidrogenləri hesabına ikiəsaslı karbon turşularının is-

tehsalı həcminin əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsi zəruridir.    

Alkenilkəhrəba turşusu (AKT) üzvü sintez üçün yarımməhsuldur, onun törəmələri isə geniş 

tətbiq sahələrinə malikdirlər [1,2]. Əsasən AKT anhidridləri suksimid aşqarlarının əldə edilməsi 

üçün istifadə edilir [3,4]. 

AKT anhidridləri olefinlərin malein anhidridi ilə kondensasiyası reaksiyası ilə sintez edilir. 

Olefinlərin malein anhidridi ilə kondensasiyası reaksiyasının mexanizmi En sintez üzrə baş verir. 

İşin müəllifləri [5] yüksək molekullu olefinlərin malein anhidridi ilə kondensasiyası reaksiyasının 

mexanizmini tədqiq ediblər. Reaksiya inert qaz cərəyanında 200-220ºC temperaturda ionol, yod, 

brom, lauril peroksidi kimi katalizatorların iştirakı ilə reaksiya kolbasında aparılır. Olefin qismində 

polipropilen və poliizobutendən (oktol) istifadə edilib. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum ol-

muşdur ki, AKT anhidridinin çıxımı katalizatorun təbiətindən asılıdır. Katalizator olmadan prosesin 

çıxımı 55%, yod iştirakı ilə - 71%, ionolla – 64%, bromla 36%, lauril peroksidinin iştirakı ilə isə - 

40% təşkil edib.    Məlumdur ki, yod ion reaksiyasını, brom isə sərbəst-radikal reaksiyanı işə salır. 

Beləliklə, yodun müsbət təsiri və bromun mənfi təsiri reaksiyanın ion mexanizmli olmasını sübut 

edir.    

Suksinimid aşqarlarının istehsalı zamanı əsasən molekulyar kütləsi 600-2500 olan poliizobu-

tendən istifadə olunur  [6].  

Reaksiyaya daxil olan olefinlərin reaksiya qabiliyyəti onların molekulundakı ikiqat əlaqənin 

vəziyyətindən asılıdır və aşağıda göstərilən qaydada azalır:  

  

-C=CH-CH3

CH3

-CH2-C=CH2

CH3

-CH= C-CH3

CH3

1 2                              3  
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3-cü izomer praktiki olaraq reaksiyaya daxil olmur. 

Yüksək molekullu olefinlərin (polibutilenlərin) və MA kondensasiyası şərtlərinin təsiri öyrə-

nilmişdir [7]. Göstərilmişdir ki, nisbətən yüksək (70%) tərkibli AKT ilə kondensasiya məhsullarının 

alınması üçün prosesi 220-2400C temperaturda, zaman olaraq -5-10 saat ərzində, olefin : MA mol 

nisbətinin 1:1-dən 1:1,5-ə bərabər olması zamanı aparmaq məqsədəuyğundur.       

AKT anhidridlərinin böyük çıxımla sintezi zamanı qatranlar alınır ki, onların yaranması ole-

finlərin və malein anhidridinin qətranlaşması hesabına baş verir. Qətran yaranmasının qarşısının 

alınması və yekun məhsulun çıxımının artırılması üçün müxtəlif metodlar tətbiq edilir. Misal üçün, 

[8] işdə  qatran yaranmasının qarşısını almaq üçün reaksiyanı həlledicinin – ksilolun iştirakı ilə apa-

rıblar, buraya eləcə də əlavələr əlavə ediblər. Göstərilən məqsədlə xlorlu benzoil, xlorlu tionil, 

Н2SO4  ilə modifikasiya edilmiş monmorillonit təcrübədən keçirilib. Ən səmərəlisi xlorlu benzoil 

olub ki, onun malein anhidridə 5-dən 13% qədər kütlədə əlavə edilməsi zamanı qətran və qaz əmələ 

gəlməsi daha böyük həcmdə azalıb və AKT anhidridlərinin çıxımı artıb. 

Əlavə reaksiyaların qarşısının alınması üçün reaksiyaya həmçinin С2- С4 alkoksidi  Тi, Zr, V 

və ya Al əlavə etmək olar [9].  [10] işin müəllifləri AKT-nu dioksid törəməli alkiləvəzləyici birləş-

mənin (n-tretbutilkatexin, trial-kilfosfit) iştirakı ilə 180-2500C temperaturda molekul çəkisi  <50000  

olan olefinin malein anhidridi ilə qarşılıqlı təsiri yolu ilə əldə edirlər.     

İşdə [11] inisiatorun iştirakı ilə polialfaolefinlərlə MA alkilləşməsi ilə əvvəlcə 1-1,5 saat ər-

zində 160-1700C temperaturda, sonradan 3-4 saat ərzində 60-1000C temperaturda yağ və ya aroma-

tik karbohidrogenlər mühitində saxlanmaqla alkenilkəhrəba turşusunun anhidridi əldə edilmişdir. İş   

[12]- də reaksiyanın tünd rəngli  əlavə məhsullarının əmələ gəlməsini azaltmaq, o cümlədən qara 

çöküntünün alınmasını aradan qaldırmaq  üçün reaksiyanı 200-3000C temperaturda, Al asetilaseta-

tın katalitik miqdarda iştirakı ilə həlledici olmadan aparırlar.  İşin müəllifləri [13] qatran və boyan-

mış qarışıqların miqdarının aşağı salınması üçün sabitləşdiriciləri – arilftorfosfitləri təklif ediblər. 
İşdə təsvir edilən prosesin xarakterik qabiliyyəti [14], reaksiya qarışığının soyudulması zama-

nı və ya sonrasında ona həlledicinin - >50оС qaynama temperaturu ilə üzvi mayenin əldə edilən 

məhlulu su və 20-50% biratomlu izopropanol spirtinin qarışığı ilə yuyurlar.    

Polialkenilkəhraba turşusunun anhidridini (molekul kütləsi 2000-ə qədər) xlorlu poliizobute-

nin (3-6% Cl) 180-2000C temperaturda 0,8-1,2 mol MA-nin, 0,3-0,6%  АсОН və Ас2О növlü inhi-

bitorunun iştirakı ilə polikondensasiya yolu ilə əldə edirlər. Reaksiyanı 10-15 saat ərzində aparırlar  

[15]. 

AKA-nı həmçinin SiO2 /Al2O3, SiO2/TiO2, SiO2/Al2O3 , SiO2/Al2O3/TiO2 , SiO2/Al2O3/ Fe2О3  

və s. turşu-əsas katalizatorunun iştirakı ilə 2-15 saat ərzində 150-2500C temperaturda  MA-ya  С2-

С90 olefinlərinin birləşdirilməsi ilə əldə edirlər. İstifadə edilən katalizatorun miqdarı olefinlərin çə-

kisinin 0,001-5% təşkil edir [16-18]. 

Müəlliflər [19] reaksiyanı homogen mühitdə aparmağa imkan verən durulaşdırıcı iştirakında, 

120-2500C temperaturda, С8-С18  α-olefin  ilə MA-nın qarşılıqlı təsiri reaksiyasını aparıblar. Tərki-

bində qətranlı maddələrin, xlor və malein turşusunun olmadığı sərbəst məhsul qismində АKA alın-

ması məqsədi ilə  polibuten və malein anhidridi qarışığını 8-20 saat ərzində 150-3000C temperatur-

da naftalin və ya onun törəmələrinin (metilnaftalin, dimetilnaftalin) qarışığının ümumi çəkisinin 

<500%  həcmi ilə reaksiyasını aparıblar. Naftalindən istifadə edilməsi qatranlı məhsulların yaran-

masının və malein anhidridinin parçalanmasının qarşısını almağa imkan verir  [20]. 

Suksinimid aşqarlarının istehsalı üçün xammal bazasının genişləndirilməsi məqsədi ilə iş [21] 

-də olefin qismində molekulyar kütləsi 400-dən 3600-ə qədər olan aşağı molekullu polietilen nümu-

nələrindən istifadə edilməsinin mümkünlüyü imkanı tədqiq edilib. Polietilen nümunələri di-tret-bu-

til peroksidin iştirakı və ya yüksək təzyiqli polietilenin termik destruksiyası ilə etilenin polimerləş-

dirilməsi yolu ilə əldə edilib. Göstərilib ki, polietilenin hər iki növü alkenilkəhrəba turşusu anhidri-

dinin əldə edilməsi üçün istifadə edilə bilər.   

İşdə [22] alifatik olefinlər əvəzinə tsiklik olefinlər, xüsusən tsikloheksen götürülüb və tsiklo-

heksenilkəhraba turşusu anhidridi əldə edilib. Reaksiya 8 saat ərzində 2200C temperaturda tsiklo-
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heksen və MA-nin 2:1 nisbətində aparılır. Həmin anhidridin eterifikasiyası ilə efirlər əldə edilmişdir 

ki, onlar plastik sürtkülər üçün dispersiya mühiti qismində təklif edilmişdir.     

İş [23,24] -də benzilkəhrəba anhidridi və onun alkil törəmələrinin MA-nin toluol, ksilol izo-

merləri, etilbenzol, izopropilenbenzol və 24,8% o-ksilol, 47.6% m-ksilol, 9,8% p-ksilol və 17,8% 

etilbenzol tərkibli ksilol fraksiyası ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində sintezi aparılır.   

Müəlliflər [25] ali α-olefinlərin fraksiyası əsasında kimyəvi inisiasiya üsulu üzrə alkenilkəhrə-

ba anhidridinin əldə olunması texnologiyası nəzərdən keçirilir. Yeni üsulun üstünlüyü enerji tutumu 

və prosesin müddətinin azaldılmasıdır. Sintezin optimal şəraiti, katalizatorun təbiəti və qatılığı mü-

əyyən edilib.   

Xlor və tərkibində 2% üzvü xlor birləşmələrinin iştirakı ilə əldə edilən 300-10000 molekul çə-

kili polialkilenkəhraba turşusu anhidridinin tərkibindən xlorun miqdarını  azaldılması üçün 100-

2000C temperaturda Lyuis turşusu əlavə edir və azot və su buxarı ilə üfürülür  [26]. 

Malein anhidridinin (MA) molekulyar kütləsi 700-1100 olan poli- -olefinlərlə inisiator işti-

rakında əvvəlcə 70-900C temperaturda 0,5-1 saat, sonra isə 3-4 saat ərzində 165-1750C temperatur-

da alkilləşdirilməsi üsulu təklif edilmişdir [27,28].    

İşin müəllifləri [29] tərəfindən AKT anhidridlərinin əldə edilməsi üsulunu təklif etmişlər. 

Təklif edilən üsulda MA və С4-С250 (xətti və ya şaxəli) reaksiyası sinergetik qarışığın iştirakında 

(H2O2–ni parçalayan və metal dezaktivləşdirən) 150-2500C-da aparılıb.     

Beta mirosen və MA arasında bərk yüksək turşu (SO2)4/TiO2-ZrO2 ilə kataliz edilən Dils-Al-

der reaksiyası öyrənilmişdir. Optimal nisbət n(Ti):n(Zr)=1:1 təşkil edir. Reaksiya 4500C tempera-

turda 4 saat ərzində reagentlərin 1:1 nisbətində baş verir. Reaksiyanın məhsulu 4-(4-metil-3pentil)-

4-tsikloheksen-1,1-dikarbon turşusu anhidrididir   [30]. 

Malein anhidridi və aşağı molekullu ά-olefinlərin en sintezi ilə AKT anhidridləri əldə edilmiş-

dir. Proses avtoklavda aparılır. Optimal şərtlər müəyyən edilmişdir: temperatur  200-2200С, reaksi-

yanın müddəti 10-12 saat,  МА: α- olefinlər nisbəti 1:3 - 4. α-olefinlərin polimerləşməsinin qarşısı-

nın alınması üçün reaksiya qarışığına 0,3-0.5% hidroxinon kütləsi əlavə edirlər.  İzafi α -olefinlərin 

atmosfer qovulmasından sonra kondensatı vakuumda qovurlar. AKT anhidridlərinin çıxımı 69-75% 

təşkil edib [31]. 

Alkenilkəhrəba anhidridinin formalaşması əsasən malein anhidridinin R-(CH3)C=CH2   və  R-

(CH3)C=CH-СН3 quruluşlu izomerlərlə reaksiyaya daxil olması nəticəsində baş verir.  Birləşmə re-

aksiyasına daxil olan olefinlərin reaksiya qabiliyyəti onların molekullarındakı ikiqat əlaqənin vəziy-

yətindən asılıdır [32]. Malein anhidridinin alkilləşməsi reaksiyasının geri dönən olması səbəbindən 

poliizobutenlərin potensialından tam istifadə edilməsi mümkünsüzdür. 

Molekulyar çəkisi 400-10000 olan kəhrəba turşusunun törəmələri sürtgü yağlarının tərkibinə 

çoxfunksiyalı əlavələr kimi - qatılığın tənzimləyicisi, özlülük indeksini artıran, disperqator və anti-

oksidant [33], eləcə də tamamilə yuyula bilən, iynə-platin məmulatları üçün bioparçalanan yağın 

tərkibinə daxildir [34]. Dodesenil və poliizobutenilkəhrəba turşusu  anhidridləri qazanxana yana-

caqlarının tərkibinə çöküntülərin yaranmasına nəzarətedici  əlavə kimi daxildir [35]. Onlar metalla-

rın formalaşmasında emulsiya- sürtgü materialı [36], yağa qoruyucu xüsusiyyətlər, emulqasiyaya 

dayanıqlıq verən əlavələr kimi, əlvan metallara münasibətdə korroziya inertliyi  verən qoruyucu aş-

qar kimi istifadə edilir  [37]. Alkeniləvəzləyici kəhrəba turşusu əsasında turşu tərkibli yanacaqlar 

üçün korroziya inhibitorları sintez edilmişdir [38,39].  

Hərbi aviasiya üçün sürtgü yağının tərkibinə AKT daxil edirlər. Polialkilenəvəzləyici kəhrəba 

turşusunun mürəkkəb efirlərini hidravlik maye üçün dispersantların əldə olunması üçün istifadə 

edirlər [40]. AKT anhidridi, eləcə də onun törəmələri sürtgülərin tərkibinə daxildir [41]. 60-3000C 

temperaturda qovma ilə əldə edilən karbohidrat kompozisiyalarının termiki sabitliyinin yüksəldil-

məsi üçün alkil- və ya alkenilkəhrəba turşusu anhidridi qarışığını əlavə edirlər   [42]. 

Beləliklə, yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, AKT və onların törəmələ-

rinin istehsalının yeni texnologiyalarının hazırlanması olduqca aktualdır və mühüm praktiki əhə-

miyyətə malikdir.   
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SYNTHESIS OF ANHYDRIDES OF ALKENYL SUCCINIC ACIDS AND  

THEIR APPLICATION AREAS 

 

N.Z. İsayev  

Institute of Petrochemical Processes, Azerbaijan National Academy of Sciences 

nicat_isayev@mail.ru 

 

In the article,  the synthesis of the alkenylsuccinic acids (ASА) anhydrides and their applicati-

on areas have been reviewed. The results of the studies conducted  on the influence of various fac-

tors - temperature, solvent, initiator, catalyst and molar ratios of the reaction components on the yi-

eld of reaction products and methods for the synthesis of ASА anhydrides were considered. Also, 

the research works related to the development of the methods in order to prevent the production of 

by-products (resins) during the synthesis of ASА anhydrides and catalysts used this process were 

reviewed. Extensive researches have been conducted on the application of the synthesized ASА 

anhydrides were investigated. It has been shown that ASА anhydrides are widely used as additives 

for the military aviation and other lubricants and boiler fuels, and as corrosion inhibitors for acid-

containing fuels. 

Keywords: anhydride, maleic acid, alkenyl succinic acid, succinimide, dibasic acids. 

 

СИНТЕЗ АНГИДРИДОВ АЛКЕНИЛЯНТАРНЫХ КИСЛОТ И 

 ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Н.З.Исаев  

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева НАНА 

nicat_isayev@mail.ru 

 

Статья посвящена обзору по синтезу ангидридов алкенилянтарных кислот (AЯК) и об-

ластям их применения. Были рассмотрены результаты проведенных исследований по влия-

нию различных факторов - температуры, растворителя, инициатора, катализатора и мольных 

соотношений компонентов реакции на выход продуктов реакции и методы синтеза ангидри-

дов АЯК. Также были рассмотрены работы, касающиеся разработке методов и используемых 

катализаторов с целью предотвращения получения побочных продуктов (смол) во время 

синтеза ангидридов АЯК. Был рассмотрен широкий обзор иссле-довательских работ, посвя-

щенный применению синтезированных ангидридов АЯК. Пока-зано,что ангидриды АЯК 

широко используются в военной авиации в качестве присадок к различным смазочным мас-

лам, котельным топливам, и как ингибиторы коррозии для кислотного топлива.  

Ключевые слова: ангидрид, малеиновая кислота, алкенилянтарная кислота, сукцини-

мид, двухосновные кислоты. 
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DÜNYA ÖLKƏRİNDƏ GEOTERMAL ENERJİ RESURSLARINDAN İSTİFADƏ  

VƏ ONLARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

A.V. İslamzadə 

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu,Bakı, Azərbaycan 

aygulislamzade.vidadi60@gmail.com 

 

Məqalədə dünya üzrə geotermal enerji ehtiyatları, onların paylanması və istifadə perspektiv-

ləri məsələsinə baxılmışdır. Eyni zamanda bu enerjidən müxtəlif təsərrüfat sahələrində istifadə 

olunması məsələsi araşdırılmış və faiz göstəriciləri qrafik təsvirlə verilmişdir. Bununla yanaşı Azər-

baycanın ayrı-ayrı bölgələri üzrə indiyə qədər məlum olan mövcud enerji ehtiyatları təhlil eilmiş-

dir. Geotermal enerji ehtiyatlarının tətbiqində dünya təcrübəsindən istifadə məsələsi, o cümlədən 

yeni, perspektivli hesab olunan ərazilər üzrə quyuların qazılması və s. nəzərdən keçirilir. Ən yüksək 

temperatur İstisu (85°C), Masallı-Lənkəran (50°C) və Şamaxı (45°C) termal su sahələrində aşkar 

edilmişdir. Aşağı temperatur (təxminən 20°C) Aşağı Kür çökəkliyində və Bakı arxipelaqında müşa-

hidə olunur. Xəzəryanı-Quba rayonunun strukturlarında (Yalama, Nabran, Xudat, Xaçmaz) dərin-

likdən asılı olaraq süxurlarda temperaturun dəyişməsi məsələsi araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: Geotermal enerji, temperatur, termal sular, termal su quyuları, Azərbaycanın 

enerji ehtiyatları 

 

Giriş 

Hazırkı dövrdə ekoloji problemlərin kəskinləşməsi ənənəvi enerji mənbələrindən istifadənin ye-

ni, qeyri-ənənəvi enerji resursları ilə əvəzlənməsi məsələsini ön plana çəkir. Bu hal geotermal enerji 

potensialının daha yüksək olduğu zonaların aşkarlanması və bu enerjidən istifadəni aktuallaşdırır. 

Səksəninci illərin ortalarında yanacağın qiymətinin kəskin aşağı düşməsi müəyyən hallarda 

iqtisadi nöqteyi-nəzərdən geotermal enerjinin rəqabət qabiliyyətliliyini aşağı salmışdır. Lakin, bu-

nunla belə geniş iqtisadi inkişafda geotermal enerji digər şərti enerji mənbələri ilə müqayisədə rəqa-

bətdə qalır. Enerji təchizatını gücləndirmək və dəyişik istiqamətlərə yönləndirmək, istixana effekti-

nə təsir edən qaz emissiyasını minimumlaşdırmaq, bərpa olunan enerji formalarını adoptasiya etmək 

mühüm prioritetdir. Həmçinin yanacağın proqressiv əvəzlənməsi turş yağışlara səbəb olan emissi-

yanı azaldacaqdır.  

Müxtəlif enerji mənbələri gələcək rəqabətlilik baxımından sadəcə maliyyə müqayisələri ilə 

məhdudlaşa bilməz, belə ki, zərərli və müsbət təsirlər kimi digər parametrlər və onların iqtisadi nəti-

cələri də bura daxil edilməlidir. Digər emissiyaların minimallaşdırılması, toz da daxil olmaqla, ya-

nacağın azalması, və müvafiq nəqliyyat fəaliyyətinin və kosmik tələblərin minimallaşdırılması, elə-

cə də kömür yanacağından çıxarılan məhsulların sərfiyyatı üçün xərclərin azalması nəzərə alınmalı-

dır. Əgər müvafiq dəyişənlərin bəziləri hələ də əhəmiyyətli dərəcədə nəzərə alınmayıbsa, geotermal 

enerjinin real rəqabətliliyi və dolayısıyla enerji bazarında qısa-müddətli perspektivliliyi düzgün şə-

kildə qiymətləndirilə bilməz. Müxtəlif enerji texnologiyalarının mühitə mənfi təsiri müxtəlif geniş-

likdə istismar olunan mənbələrin növündən asılıdır, lakin, daha geniş iqtisadi modellər tətbiq olu-

narsa, bunları əsas parametrlər kimi qəbul etmək olar.  

Müxtəlif texnologiyalar arasındakı adi iqtisadi müqayisə xarici təsirlərin (çirklənmənin yarat-

dığı zərər kimi) dəyərini istisna edir.  

 

Geotermal enerjinin istifadə perspektivliyi 

Geotermal enerji 30 ildən çoxdur ki, həm elektrik istehsalında, həm də dünyanın bir çox ölkə-

lərində birbaşa istifadə üçün ticarət məqsədilə yüzlərlə MW miqyasda istehsal edilmişdir. Geoter-

mal enerjnin şərti enerji mənbələri ilə rəqabətdə bir çox müsbət xüsusiyyətləri vardır: 
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• İdxal olunan yanacaq məhsullarına təlabatın azalmasına səbəb olan yerli enerji mənbəyidir; 

• Geoermal enerji şərti enerji mənbələri ilə rəqabət qabiliyyətlidir və səmərəlidir; 

• Digər bərpa olunan mənbələrdən fərqli olaraq geotermal zavodlar hava şəraitindən asılı ol-

mayaraq fəaliyyət göstərə bilir. 

• Bu, etibarlı və təhlükəsiz enerji mənbəyidir, hansı ki, yanacağı depolamağı və daşımanı tələb 

etmir. 

Geotermal enerjinin inkişafını 4 fərqli mərhələyə bölmək olar: 

• Yer qabığının tədqiqi; 

• Dərinlik tədqiqatı; 

• Yerüstü avadanlıqların (zavodların) tikilməsi; 

• Su anbarının monitorinqi və idarəsi. 

İlkin səth araşdırmasında aşağıdakı tədqiqatlar aparılır: geoloji və vulkanoloji tədqiqatlar, ge-

oloji kəşfiyyat (elektrik kəşfiyyatı, qravikəşfiyyat, maqnit və bəzi hallarda seysmik kəşfiyyat), su və 

qazların geokimyəvi analizi müəyyən edilir. Bu qiymətləndirmənin hər birindən məlumatlar topla-

nır və bu məlumatların potensial hədəf rezervuarları yalnız qazılmış quyular vasitəsilə müəyyən edi-

lə bilər. 

Dərinlik kəşfiyyatının əsas fəaliyyəti quyuların qazılmasıdır, bununla yanaşı əvvəlki məlu-

matlar əsasında quyunun geoloji profilindən quyuların stratiqrafiyasını müəyyən etmək lazımdır. 

Quyuların termodinamik xarakteri, entalpiyası və kütlə axını baxımından quyuların məhsuldarlıq 

dərəcəsi dərin formasiyalı flüidlərin tərkibinin analizi ilə müəyyən edilir. Bu mərhələnin sonunucu 

fəaliyyəti xüsusi rezervuardan mənbənin ölçüsü və dəqiqləşdirilmiş zaman müddətində istehsalın 

davametmə qabiliyyətidir. 

Daha sonra ehtiyatın həcmi zavod və boru sisteminin tikintisi ilə paralel həyata keçirilir və 

müvafiq inkişaf qazma proqramının miqyasını müəyyən edir. Eyni zamanda tullantı sularının atıl-

ması üçün yenidənqurma quyuları da qazılır. 

Geotermal rezervuarlar hidrokarbon rezervuarlardan daha dinamikdir. Bununla belə, resursun 

nəzərdə tutulan enerji tələbi üçün kifayət qədər uyğun olmasını təmin etmək məqsədilə bütün kəş-

fiyyat və inkişaf proqramları çərçivəsində xüsusi bir rezervuarın cavab (qarşılığı) nın davamlı moni-

torinqi və qiymətləndirilməsi tələb olunur.  

 

Geotermal enerji mənbələri 

Geotermal enerjinin geniş miqyaslı inkişafı 1930-cu illərdə İtaliyadakı elektrik enerji istehsalı 

və İslandiyada isitmə sistemləri üçün istifadədən sonra başlanmışdır. Geotermal enerjidən birbaşa 

istifadəni 35 Avropa ölkəsi, ticari olaraq elektrik istehsalında 6 Avropa ölkəsi (Fransa (Qvadelupa), 

İtaliya, Turkiyə, Potuqaliya (Azor), Rusiya, İslandiya) həyata keçirir. Avropa ölkələrində geotermal 

enerjidən istifadə digər alternativ enerji mənbələri ilə müqayisədə üstünlük təşkil edir. Bu mənada, 

hidroenergetika Avropanın enerji resurslarının çox kiçik fraksiyasını təşkil edir. [5] 

Geotermal enerji Yerin təbii istiliyidir. Geotermal enerjinin çox böyük miqdarı Yerin mantiya 

qatında, yer qabığı, nüvədə yaranır və daxildən səthə doğru ötrülür. Bu istilik axını artan də-

rinlik hesabına temperaturun səthdə orta hesabla 25- 300 C/km artmasına səbəb olur. 

Orta hesabla 2km dərinlikdə geotermal qradiyentin 300C/km olması bu zonada süxurların 

temperaturunun 700C civarında dəyişməsini göstərir, hansı ki, bu zonada geothermal qradiyentə heç 

bir vulkanik aktivlik, və ya termal sular təsir göstərməmişdir. İstismar olunan geotermal resurslar 

keçiriciliklə deyil, konveksiya ilə əlaqəlidir. Bu o deməkdir ki, istilik dərinlikdən yer səthinə doğru 

vertikal istiqamətdə axan flüidlərlə (əsasən sular) gətirilir, belə ki, yetərli dərəcədə yüksək tempera-

tura iqtisadi dərinlikdə qazma ilə çatmaq olar. Geotermal resurslardan istifadə səmərəlidir və tempe-

raturuna görə onları ümumi olaraq 2 kateqoriyaya bölmək olar: yüksək və alçaq entalpiya. 

Yüksək entalpiya şərti dövrlər üçün elektrik enerjisi istehsalına, alçaq entalpiya isə birbaşa is-

tehsal üçün uyğundur. 
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Şəkil 1. 1995-ci ildə Dünya üzrə istilikdən istifadənin müxtəlif istiqamətlərinin (%)-lə göstəricisi. [5] 

 

Termal suların istifadə edilməsi sahəsində ABŞ-da, Yaponiyada, Yeni Zelandiyada, İtaliyada 

və RF-nın bir çox regionlarında (Şimali Qafqaz, Kamçatka, Şərqi Sibir) habelə Gürcüstanda, Orta 

Asiya ölkələrində, Dağıstan MR ərazisində böyük nailiyyətlər əldə edilib. Böyük və Kiçik Qafqazın 

Azərbaycan hissəsində, Talış-Lənkəran zonasında, Kür-Araz ovalığının bir sıra neftli-qazlı əyalətlə-

rində termal su yataqları hələ keçən əsrin 70-ci illərində aşkar edilməsinə və Talış-Lənkəran zona-

sında termal sulardan bir çox sahələrdə istifadənin sınaqdan çıxarılmasına baxmayaraq bu gün ter-

mal su yataqlarının içməli və balneoloji-sanatoriya məqsədi istisna olmaqla enerji mənbəyi kimi is-

tifadə edilməsi məsələsi qənaətbəxş hesab edilə bilməz. 

Həm geotermal enerji istifadə edən ölkələrin sayı, həm də inkişaf mərhələsindəki dünya miq-

yasında ümumi geotermal enerji gücü əhəmiyyətli dərəcədə artmaqdadır. 

Dünya ölkələri üzrə geotermal enerji potensialı və ondan istifadənin müxtəlif istiqamət-

ləri 

2005-2010-cu illər arası dövrdə geotermal enerji istifadəsi 20%, inkişaf mərhələsində olan la-

yihələr isə daha sürətli templə artmışdır. Geotermal Enerji Assosasiyası (GEA) 2007-ci ildə geoter-

mal enerjinin inkişafını nəzərdən keçirən 46 ölkənin olduğunu bildirmişdir. 2010-cu ildə bu rəqəm 

70-ə qədər artmışdır və inkişaf edən layihələr 2007-ci ildən indiyə qədər 52% artmışdır. [5] 

İnkişaf mərhələsində olan layihələr dünyanın 2 regionunda nəzərəçarpacaq dərəcədə artmış-

dır: Avropa və Afrika. 2007-ci ildə Afrikanın 6 ölkəsi, 2010-cu ildə isə 11 ölkəsində geotermal en-

erji istehsal edilmişdir. Şərqi Afrikada geotermal enerji potensialı 20000 MW-dən çox qiymətləndi-

rilir. Uqanda da potensial 450MW kimi qiymətləndirilir. [5] 

2020-ci ildə Efyopiya, Kenya, Tanzaniya, Uqanda kimi ölkələrin istehsal tutumu 1000 MW-a 

kimi qiymətləndirilir.  

2007-ci ildə Avropanın 10 ölkəsi, 2010-cu ildə bu rəqəm 2 dəfə artaraq 24 olmuşdur.  

Avropa Geotermal Enerji Şirkətinin 2016-cı ildəki hesabatında geothermal enerji istehsalının 

təminən 29% istehsal gücü artmış və bu daha çox Türkiyədəki artımla izah olunur. 2018-ci ildə Tür-

kiyənin enerji istehsalı gücü 2 dəfə artmışdır. [5] 

Avropanın çox ölkəsində geotermal enerjidən istilik bazarında geniş şəkildə istifadə olunur. 

Regional cəmlənmiş dərin geotermal mənbələrin birbaşa istifadəsi geoloji parametrlərdən asılıdır. 

Birbaşa istifadə əsasən Şərqi və Cənub Şərqi Avropa, Fransa, Almaniya və digər ölkələrdə istifadə 

olunur. Belçika və Hollandiyanın son dövrlərdəki inkişafı geotermal enejidən birbaşa istifadəni dəs-

təkləyir. Geotermal elektrik enerjisi istehsalı hələ də çox az ölkədə - İslandiya, İtaliya və Türkiyədə 

mərkəzləşmişdir.  

Filippin geotermal enerji istehsalına görə ABŞ-ı izləyir, ikinci yerdədir (1.904 MW). Geoter-

mal enerji ölkənin enerji istehsalının 18%-ni əhatə edir.  
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Geotermal inkişaf modeli hesab edilən İslandiya özünün potensialını böyütməyə davam edir. 

Azsaylı əhalisi, hazırda 100%-lik enerji istehlak edir. Elektrikin 25%-ni və istilik sisteminin 90%-ni 

geotermal mənbələrdən alırlar, 7 zavod inşa edilib, 6-sı hazırda fəaliyyət göstərir. Qiymətləndirilən 

4.255 MW-dan 575 MW- nı 6 zavod verir.  

ABŞ dünyada liderlik etməkdədir, 77 zavoddan təxminən 3.086 MW.  

İrlandiyada geotermik inkişaf sürətlənir. Məhdud goetermal ehtiyatlara baxmayaraq, ölkənin 

ilk dərin qazma layihəsi, Dublindəki sınaq quyusu olmuşdur. Bu da şəhərin istiləşməsinə kifayət 

edə bilər. İrlandiyada hazırda 164 MW və ya istilik nasosları şəklində təqribən 9500 ədəd enerji sa-

həsi təxmin edilir. İrlandiya AB-nin geotermal standartlaşdırma prosesində iştirak edir. Bəzi hesab-

lamalara görə yaxın 5-7 il ərzində geotermal enerji Dublinin isti su və isitmə sisteminin 15%-ə qə-

dərini təmin edə bilər. [6] 

İtaliyanın Landerello-Travele/Radikondoli və Amiata dağlarının əsas geotermal bölgələri son 

bir əsrdə davamlı inkişaf etmişdir. Enel Group -a məxsus olan Enel Green Power bütövlükdə ölkə-

dəki bütün geotermal sahələri əhatə edir. 2009-cu ildə Toskanada İtaliyadakı ümumi qurulmuş geo-

termal enerjidən əlavə olaraq iki geotermal güc qurğusu istifadəyə verilmişdir. 2010-cu ildə ölkə 

Kumpi Fleqri Dərin Qazma layihəsinin ilkin nəticəsini (843 MW) gördü. Geotermal enerjinin istis-

marı üçün regional potensialı qiymətləndirməklə yanaşı, Kampi Fleqri layihəsi, İtaliya Geofizika və 

Vulkanalogiya İnstitutunun Neapol şöbəsi və müxtəlif benəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ABŞ Geo-

loji Tədqiqatı tərəfindən tətbiq edilmiş geniş tədqiqat proqramıdır.  

Dünya üzrə geotermal enerji istehsalının böyük hissəsi Şimali Amerikanın payına düşür. El-

ektrik istehsalı üçün geotermal enerjidən istifadəyə görə ABŞ liderlik edir, təxminən 3.086 MW-la, 

Mexika 958 MW-la dördüncü yerdədir. Geotermal sənaye Şimali Amerikada geotermal mənbələri 

hərtərəfli inkişaf etdirməyə davam edir. Tək ABŞ-da deyil, Mexiko və Kanadada müvəqqəti olaraq 

3 və 6 inkişaf etməkdə olan layihələr vardır.  

Kanadada bu günə qədər geotermal mənbə inkişaf etməmişdir. Bununla yanaşı yerli bərpaolu-

nan enerji mənbələrinin istehsalı yoluyla enerji potensialının çeşidlənməsinə olan maraq Britaniya 

Kolumbiyası və Albertanın şərqində geotermal layihəndirməyə yol açmışdır.  

Avstraliyada geotermal mənbələr ilk növbədə Cənubi Avstraliya, Tasmaniya və Viktorinanın 

şərq hissəsində sahil boyu tapılmışdır. Geniş imkanlara baxmayaraq, yalnız 80kW enerji istehsal 

edən stansiya işləyir. Bu kiçik zavod 1990-cı ildə tikilmişdir. 2009-cu ildə hökumət hesabat verdi 

ki, Kuinsland stansiyasının gücünü yüksəltmək üçün 4.3 AU$ investisiya ayrılacaq.  

İndoneziya dünya geotermal enerji mənbələrinin təxminən 40%-ni təşkil edir, 28.100 MW-

dan 1.197 MW istismar olunur. Indoneziya geotermal enerji istehlakına görə ABŞ, Filippindən son-

ra dünyada üçüncü yerdədir. Eyni zamanda istixana qazlarının verilməsində üçüncü ən böyük ölkə-

dir və 2025-ci ilə qədər emissiyanı 16%-ə qədər azaltmağı hədəfləyir. İndoneziya hökuməti yaxın-

larda anons vermişdir ki, 2025-ci ilə qədər olan hədəfləri 9000 MW enerji istehsalıdır [6]. 

Ermənistanın 2003-2004-cü illərdə Energetika Nazirliyi araşdırmalar aparmış və isti su rezer-

vuarları tapmışdır (Sunik Marz (Germaqbyan)). 25MW istehsal üçün 39.1mln $ qiymətləndirilmiş-

dir. Mənbələr hazırda 150 MW-a qədər çıxmışdır [6]. 

Gürcüstanın şərq hissəsində geotermal sahələr müəyyən edilib. 465 MW təsdiqlənmiş rezer-

vuarlardan 350 MW birbaşa istifadə məqsədilə istehsal edilir. Bu istehsal regionların (rayonlar) isti-

lik sistemləri, istixanalara, balıq gölməçələri, kənd təssərrüfatının qurudulmasında, eyni zamanda, 

sənaye sahələri, vannalar və üzgüçülükdə istifadə edilir. Gürcüstanın bərpaolunan enerji səyləri hid-

roenergetikanın inkişafına yönəlmişdir [6]. 

Azərbaycanın geotermal enerji mənbələri 

Azərbaycanda uzun illər davam edən geotermal tədqiqatların nəticəsi olaraq istilik sahəsinin 

xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar toplanmış və istilik axınının xəritəsi tərtib edilmişdir.  (Əliyev 

1982) Ən aşağı istilik şəraiti Azərbaycanın bütün qərb hissəsi ilə xarakterizə olunur.  

Istilik axınının ortalama dəyəri Cənubi Xəzərin və Aşağı Kür çökəkliyinin dərin su hövzələri-

dir. Nisbətən orta istilik axınının böyük zonaları adətən böyük neft və qaz yataqlarının geniş inkişaf 
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sahələrinə, palçıq vulkanlarının təzahürü ilə səciyyələnən sahələrə uyğundur. Orta istilik axınının 

nisbətən kiçik zonaları Cənubi Xəzər Depressiyasının daxili hissəsini, Orta Xəzər sahil hissəsini, is-

tilik axınının artımı isə şərq istiqamətində qeyd olunmuşdur.  

Ən yüksək temperatur İstisu (850C), Masallı-Lənkəran (500C) və Şamaxı (450C) termal su sa-

hələrində aşkar edilmişdir. Aşağı temperatur (təxminən 200C) Aşağı Kür çökəkliyində və Bakı arxi-

pelağında müşahidə olunur. Azərbaycanda termal sulardan balneoloji məqsədlə, binaların isidilmə-

sində, kənd təsərrufatının qurudulması, balıq gölməçələri və s. tətbiq oluna bilər. Qeyd etməliyik ki, 

elektrik enerjisinin alınması üçün Azərbaycanda mövcud potensial kifayət qədər yüksək deyil [1-4]. 

Bundan başqa Kürdəmir rayonu Carlı kəndi ərazisində 1968-ci ildə qazılmış 3-saylı quyu ge-

othermal enerji mənbəyi kimi istifadə oluna bilər. Quyu yüksək təzyiqli termal su fontanı vermiş və 

bu günə qədər də yüksək temperaturlu və təzyiqli, o cümlədən yüksək minerallaşmaya malik termo-

mineral su çıxarmaqda davam edir. Quyunun açdığı termal suyun ilkin temperaturu 96°C olmuş, ha-

zırda suyun temperaturu 92°C-dir. Quyunun geotermal-energetik parametrləri: 

 

debit ~20000 

temperatur İlkin 96°C, indiki 92°C 

minerallaşma ~50 q/l 

İlkin geotermal enerji po-

tensialı 

 20 0C-yə qədər soyut-

duqda təqribən 10MW 

 

         

Cədvəl 1  
 

Suyun kimyəvi tərkibi: 

 

Suyun tərkibi Nəticə Norma 

1 2 3  

Codluq 284.7 304.8 253.4 ----------- 

Natium                Na+ 13420.6 7210.9 8401.0 200 

Kalium                K+ 597.9 495.6 811.7 50 

Kalsium             Ca2+ 3221.8 3746.6 811.7 180 

Maqnezium        Mg2+ 1485.9 1411.0 1228.4 40 

Dəmir                  Fe 0.34 0.28 0.41 <0.3 

Sulfat                 SO4
2- 12.4 31.3 27.2 <<500 

Xlorid                  Cl- 37076.9 28174.2 26603.2 <350 

Karbonat            CO3
2- 3000.4 3156.5 2700.7 ----------- 

Nitrat                  NO3
- 19.5 18.3 44.2 <<10 

Quru qalıq 58803.5 44194.8 42770.3 <1000 

 

Carlı 3 quyusundan olan su nümunələrinin analiz nəticəsi – mq/l-lə. [7] 

Geotermal baxımdan, Xəzəryanı-Quba bölgəsi nisbətən aşağı istilik axınına malikdir. Ərazi-

nin çox hissəsində bu parametrlər 30mW/m2-dən çox olmayaraq qiymətləndirilir, yalnız cənub-şərq 

hissəsi-Siyəzən monoklinalında istilik axını 50mW/ m2-ə çatır. Regional planda şərq və cənub isti-

qamətində istilik axınının artması Böyük Qafqazın geosinklinal əyilmə zonası ilə irəli əyilmə keçi-

dindəki sərhəddən keçən Siyəzən regional qırılma yaxınlaşması ilə əlaqədardır. [2,4] 

Bütünlükdə Xəzəryanı-Quba zonasının termal suların proqnoz ehtiyatları – Yura, Təbaşir, 

Maykop və Abşeron çöküntüləri üzrə 81,4 min m3/gün həcmində qiymətləndirilmişdir. 

Region üzrə toplanmış geoloji və hidrogeoloji materialların təhlili göstərir ki, əlavə geoloji 

kəşfiyyat işləri ilə, o cümlədən əvvəlki illərdə qazılmış, lakin neft laylarını açmayan çoxlu sayda 

quyuların bərpası ilə termal suların proqnoz ehtiyatları 2-3 dəfə artırıla bilər. 
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Regionun geotermik xüsusiyyətləri də bu zonanın termal sularının yüksək perspektivliyini təs-

diq edir. Məsələn, vaxtı ilə neft-qaz yataqlarında qazılmış və neft horizontları açılmamış 20 saylı 

quyuda 17 illik fasilədən sonra (1967-1984) 2413 m dərinlikdə süxurların temperaturu 950C-yə bə-

rabər olmuşdur. Ərazidə temperaturu yüksək olmayan, lakin geniş müalicəvi spektrə və spesifik 

kimyəvi elementlərə malik mineral sular da inkişaf etmişdir.  

 

 
 

Şəkil 2. Xəzəryanı-Quba termal su yatağı strukturlarında (Yalama, Nabran, Xudat, Xaçmaz) dərin-

likdən asılı olaraq süxurlarda temperaturun dəyişməsi [1] 

 

Beləliklə, böyük turizm-kurortologiya imkanına malik Xəzəryanı-Quba zonasının termal sula-

rı istilik enerji mənbəyi kimi, mineral suları isə sağlamlıq komplekslərinin yaradılması üçün geniş 

imkanlara malikdir.  
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USE OF GEOTHERMAL ENERGY RESOURCES AND THEIR EVALUATION  

IN THE WORLD 

 

A.V. İslamzade 

Institute of Geology and Geophysics of ANAS, Baku, Azerbaijan 

 

The article discussed geothermal energy resources around the world, their distribution and 

prospects for use. At the same time, the use of geothermal energy in various areas – industry, agri-

culture, and utilities is also considered and interest rates are given graphically. Moreover, the exist-

ing energy resources known so far in different regions of Azerbaijan were analyzed. The issue of 

using world experience in the application of geothermal energy resources, including drilling of 

wells in new, promising areas and so on considered. The highest temperatures have been found in 

the Istisu (850C), Masalli-Lankaran (500C) and Shamakhi (450C) thermal water areas. Low tempera-

ture (approximately 200C) is observed in the Lower Kura basin and Baku archipelago. In the struct-

ers of the Caspian- Guba region (Yalama, Nabran, Khudat, Khachmaz) temperature change problem 

in rocks examined-depending on the depth.  

Keywords: Geothermal energy, temperature, thermal waters, geothermal wells, energy re-

sources of Azerbaijan  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

И ИХ ОЦЕНКА В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА 

 

А.В. Исламзаде 

Институт Геологии и Геофизики НАНА, Баку, Азербайджан 

 

В данной статье рассматривается распределение мировых запасов и преспективы ис-

пользования геотермальной энергии. Также рассматривается использование геотермальной 

энергии в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, и коммунальном хо-

зяйстве. Паралельно приведен анализ ранее известных енергетических ресурсов территрии 

Азербайджана. Рассматривается приминение геотермальной энергии в мировой практике, 

бурение скважин на участках считающихся преспективными. На территории Азербайджана 

самые высокие показатели температуры термальных вод были зафиксированны в Истису 

(85°С), Масаллы-Ленкорань (50°С) и в Шемахе (45°С). Низкие температуры (около 20°С) 

были зафиксированны  в нижней части бассейна Куры. Также рассмотрен распределения 

температуры в зависимости от глубины в разрезах Прикаспийско-Губинского района (Ялама, 

Набрань, Худат, Хачмаз). 

Ключевые слова: Геотермальная энергия, температура, термальные воды, геотер-

мальные скважины, энергетические ресурсы Азербайджана 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ СТРАТИГРАФИИ И МИКРОФАУНЫ  

BЕРХНЕМИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ШЕМАХА- КОБЫСТАНСКОГО НГР 

 

Э.В. Рзаева 
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История установления стратиграфических единиц Верхнемиоценовых отложений 

Шемаха-Кобыстанского района имеет свою последовательность и связана с изучением об-

щих вопросов геологии этой обширной площади. По многолетним микро и макрофаунисти-

ческими исследоваиями можно была выделяет три основных этапа развития фауны в Верх-

немиоценовую эпоху: Сармат, Меотис, Понт.  

Ключевые слова: Верхнемиоценовые отложения, Сармат, Меотис, Понт, микрофауна. 

  

Богатейшие нефтяные месторождения Восточного Азербайджана и прилегающих райо-

нов подстилаются отложениями Верхнего Миоцена. Изучение его фауны, стратиграфиичес-

кого положения, расчленения этих отложений и выяснение палеогеографической обстановки 

принадлежит крупным исследователям Неогена. 

В 1847 г. крупнейший знаток миоценовой конхилиофауны М.Гернес в Венском бас-

сейне выделил слои, охарактеризованные остатками церитов, в связи с чем эти слои им были 

названы «цитеритовыми».[25] 

В 1860 г. знаменитый австрийский геолог Э. Зюсс церитовые слои объединил в «соло-

новатоводный ярус и предложил отличать их от глубоко залегающих морских «средиземно-

морских». [26] 

В 1866 г. Н.Барбот-де-Марни установил широкое развитие «церитовых» или «солоно-

ватоводных» слоев в Южной России и объеденил оба названия в одном термине, предложив 

для этого «сарматский ярус»-по древнему южнорусскому племени. [6] 

Э.Зюсс принял этот термин и  дал точное палеонтологическое определение сарматского 

яруса, установил его стратиграфическое положение в шкале миоцена Западной Европы и от-

метил широкое распространение сарматских отложений от Венского бассейна до Аральского 

моря. [26,3] 

1899 г. выдающийся русский ученый Н.И.Андрусов предложил трехчленную разбивку 

сарматского яруса и дал палеонтологическое обоснование этого расчленения.  

В Азербайджане фаунистически охарактеризованные отложения сарматского яруса 

впкрвые установил Н.И. Андрусов в 1895 в Шемахинском районе. Недалеко от г. Шемаха, в 

Энгихаранском ущелье, из зеленоватых глин с прослойками раковинный дресвы ему удалось 

добыть мелкие обломки Cardium, Ervilla, Nassa, Tapesи малодые раковинки BullaиTrochus, на 

основании чего эти породы без сомнения им были отнесены к сарматскому ярусу. Продол-

жая свои исследования в Азербайджане, Н.И. Андрусов в 1901 и 1902 гг. изучает третичные 

отложения Шемахинского уезда по Хинислинскому ущелью, в результате чего в разрезе от-

ложений выделяет самостоятельную стратиграфическую единицу-сарматский ярус, охарак-

теризованный остатками Ervilia, Nassa, Bulla, Tapes, Donax и Сardium.  

1909 г. была опубликовано монография Н.И.Андрусова посвященная понтическим пла-

стам Шемахинского уезда, в которой он приводит некоторые новые сведения о сарматских 

отложениях, в частности описывает разрез горы Кызкаласы, одной из вершин известняково-

го Шемахинского кряжа. Из остатков фауны им определена Ervilia podolica Eichw., что дало 

возможность отнести изученный разрез к нижнему сармату. [4,5] 
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В результате маршрутных исследований И.М.Губкиным (1915, 1916, 1923) уста-

новлены основные черты стратиграфии, тектоники и нефтеносности Кобыстана. 

Горизонт диатомовых рыбных сланцеватых глин И.М.Губкин (1915) разделил на 4 сви-

ты, нижняя из которых, содержащая микроскопические Spaniodontella, рассматривалась, как 

аналог слоев со Spaniodontella, а три  верхних "являются в пределах изученного района заме-

стителями сарматских и меотических образований".[11] 

В 1932 В.В.Вебер предпринимает рекогносцировочный объезд полосы кайназойских 

отложений между Шемахой и Аджиноурской степьюи в Хинислинском ущелье. Здесь в рых-

лом песчанике им обнаружено скопление раннесарматской фауны. Эти данные о составе 

раннесарматской фауны дополнили те сведение, которые были приведены в работе 

Н.И.Андрусова.   

В 1935 г. В.В.Вебер проводит геологические исследования в Кобыстане, на основании 

чего к сармату относит "ахудагскую свиту", в средней и верхней частях которой 

Н.С.Шатским были найдены остатки фауны средне- и верхнесарматского облика. Это позво-

лило сопоставить эту свиту предположительно со всеми тремя отделами сарматского яруса. 

Таким образом, в результате работ Н.И.Шатского и В.В.Вебера, мощная (более 300 м) толща 

глин ахудагской свиты Кобыстана впервые была отнесена к сармату. [9] 

В 1939 г. была опубликовано статья Шарк Мамед-Заде, специально изучавшего сармат-

ские отложения Азербайджана, в которой приводятся результаты его исследований по Азер-

байджану. [16] 

В 1940 г. В.П.Колесников обобщил существующий фактический материал по изучению 

разрезов и фауны сармата Азербайджанаи дал схематические карты распространения сар-

матских отложений отдельных районов республики. [12] 

В течение трех лет изучением миоценовых отложений занимался К.М.Султанов, опуб-

ликовавший в 1935 г. книгу "Стратиграфия и фауна верхнего миоцена Восточного Азербай-

джана". [20] 

В 1956 г. В.М.Побединой, А.Г.Ворошиловой, О.И.Рыбиной и З.В.Кузнецовой был 

опубликован Справочник по микрофауне средне- верхнемиоцеовых отложений Азербайджа-

на. Авторами этой монографии было дано подробное описание фауны указанных отложений, 

а также приведен список фораминифер и остракод, характеризующий отделные подъярусы-

нижний, средний и верхний. [17,18,19] 

В 1971 г. была опублиkована работа А.Г.Ворошиловой, посвященная ее многолетним 

исследованиям по изучению микрофауны миоцена Азербайджана. Для каждого подъяруса 

сармата в ней приводятся характерные комплексы фораминифер и остракод, имеющих кор-

реляционное значение. [8, 10] 

Впервые в Азербайджане понтические отложения были открыты Н.И.Андрусовым в 

Шемахинском районе, но исследованиями названного автора были охвачены и многие пунк-

ты Кобыстана. [5]  

Исследования К.А.Ализаде посвящены стратиграфии, палеонтологии, фациальной харак-

теристике, палеогеографии и другим вопросам понтических отложений Азербайджана. [2] 

Исследованием микрофауны понтического яруса восточных районов Азербайджана и 

на этой основе уточнением его стратиграфии занимались (1929-1955) В.Э.Ливенталь, 

Г.Ф.Шнейдер, Д.М.Халилов, Д.И.Джафаров, Д.А.Агаларова, Х.М.Шейдаева и др. [1,13,14,15] 

Исследованием понтических отложений Восточного Азербайджана в течение ряда лет 

занимался Б.Г.Векилов. Им подробно рассматривается история изучения понтических отло-

жений Азщербайджана, их распространение, литофациальная характеристика, взаимоотно-

шение с подстилающими и перекрывающими отложениями. На основании детального изуче-

ния микрофауны  Б.Г.Векиловом освещены происхождение, условия существования и разви-

тия понтической фауны. Путем изучения геохимии отложений Б.Г.Векилову удалось вы-

явить некоторые биономические особенности Понтического бассейна. [7]  
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Подавляющее большинство остракод, встреченных в понтических отложениях Шема-

хинского района и др. описано В.Э.Ливенталем и Г.Ф.Шнейдер. За последнее время ряд но-

вых форм остракодиз понтических отложений описан Х.М.Шейдаевой. 

В работе Д.А.Агаларовой, Д.И. Джафарова и Д.М. Халилова приводятся подробный 

список и описания основных форм остракодовой фауны, характеризующие понтические от-

ложения восточных районов Азербайджана. 

Рассматривая в своей диссертации состав микрофауны понтических отложений восточ-

ных районов Азербайджана, Х.М.Шейдаева отмечает, что остракодовая фауна характеризу-

ется в них не только разнообразием видов, но и обилием их особей. 

Основываясь на развитии понтических остракод и увязывая это с эволюцией пелеци-

под, гастрапод и др., Х.М.Шейдаева, вслед за предыдущими исследователями выделяет три 

основных этапа развития фауны остракод, совпадающие с трехэтапной эволюцией  фауны 

моллюсков: нижний, средний, верхний. [21,22,23,24] 

В настоящее время коллектив микропалеонтологов НАН Азербайджана Института Гео-

логии и Геофизики, лаборатория микропалеонтологии работает над пересмотром и создани-

ем новой классификации на основе изучения внутренного и внешного строения раковины и 

структуры ее с применением СЭМ стенки микроорганизмов Миоценовых отложений Шема-

ха-Гобустанского района. При этом учитываются все вопросы, связанные с историей разви-

тия, филогенией, экологией, а также, взаимоотношение организмов со средой, т.е. охватыва-

ется все вопросы экогенеза форм. 
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ŞAMAXI-QOBUSTAN NQR-İ ÜST MİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN STRATİQRAFİYA 
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Şamaxı-Qobustan NQR Üst Miosen çöküntülərinin stratiqrafiya və mikrofaunasının öyrənil-

məsi böyük elmi-praktik əhəmiyyətə malikdir. Şamaxı-Qobustan NQR-nin üst miosen çöküntüləri 

XIX əsrin sonlarından bugünədək yerli və əcnəbi mütəxəssislər tərəfindən öyrənilmişdir. Uzun illər 

ərzində aparılan mikro və makrofaunistik tədqiqatlar əsasında Üst Miosen əsrində üç əsas mərhələ 

ayırmaq mümkün olmuşdur: Pont, Sarmat, Meotis. 

Açar sözlər: Üst Miosen çöküntüləri, Pont, Sarmat, Meotis, mikrofauna  

 

HİSTORY OF KNOWLEDGE STRATİGRAPHY AND MİCROFAUNA  

OF UPPER MİOSEN SEDİMENTS OF SHEMAKHA-KOBYSTAN OGR  

 

Э.В. Рзаева 

ANAS İnstitute of Geology and Geophysics 
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The history of the establishment of stratigraphic units of the Upper Miocene deposits of the 

Shemakha-Kobystan region has its own sequence and is associated with the study of general issues 

of geology of this vast area. According to long-term micro and macrofaunistic research, three main 

stages in the development of the fauna in the Upper Miocene epoch can be distinguished: Sarmat, 

Meotis, Pontus. 
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 Məqalədə Baş Mil-Muğan kollektoru zonasındakı drenaj təchizatı və onların dizaynı, suvarı-

lan torpaqların meliorativ vəziyyəti təhlil edilmişdir. Drenaj təminatının yaxşılaşdırılması, texniki 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması aydınlaşdırılmışdır və qismən şoran torpaqların uyğun vəziyyətə gəti-

rilməsi üçün təkliflər verilmişdir. 

Açar sözlər: Kollektor, drenaj, şoranlaşma, melorasiya, qrunt suları, minerallaşma dərəcəsi, 

ekologiya, hidrogeologiya 
 

Azərbaycan Respublikasının Sürətli iqtisadi inkişafı, neft strategiyası, dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiyası ilə əlaqədar olaraq xarici ticarətin genişləndirilməsi, nəhəng infrastruktur layihələrin 

həyata keçirilməsi, zavod və fabriklərin tikilməsinə tələbat artmışdır. Respublika Prezidentinin tə-

şəbbüsü ilə təkcə Bakıda deyil, bir çox bölgələrdə yeni idman-sağlamlıq komplekslərinin ucaldılma-

sı və istismara verilməsi, müxtəlif idman növlərinin inkişafı üçün yaradılan möhkəm maddi-texniki 

baza xalqın sağlam gələcəyinə yönəldilmiş müdrik siyasətin təzahürüdür. Qeyd olunan məsələlərdə 

nəzərdə tutulan layihələrin həyata keçirilməsi üçün ərazinin hidrogeoloji və ekoloji şəraitinin öyrə-

nilməsidir. Ölkəmizin kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar suvarılan torpaqların meliorativ və-

ziyyətinin yaxşılaşdırılıması bilavasitə, ekoloji və hidrogeoloji şəraitin formalaşması təbii və texno-

gen amillərin rolunu müəyyən etmək əsasdır. Respublika  iqtisadiyyatının  əsasını  təşkil  edən  

kənd  təsərrüfatının  gələcək  inkişafı  üçün  xüsusi  əhəmiyyəti  tədqiqat sahəsi olan, Baş Mil–Mu-

ğan kollektorunun layihəsi «Azdövsutəslayihə» İnstitutu tərəfindən 1983-cü ildə tərtib  olunmuşdur.  

Bu  kollektorun  tikilməsində  məqsəd  Kür-Araz  düzənliyində  yerləşən  və ümumi  suvarılan  tor-

paqların  80%-ni  təşkil  edən  sahələrdən  mövcud və  tikiləcək  kollektor-drenaj şəbəkəsi vasitəsilə 

drenaj sularının Xəzər  dənizinə axıdılmasını  təmin  etməkdir. Baş Mil-Muğan kollektorunun təsir 

zonasında ekoloji və hidrogeoloji şəraitin formalaşması qanunauyğunluqları əsasən meliorasiya tor-

paqların süni surətdə yaxşılaşdırılmasını - nəmlik çox olan zonalarda süni drenajın, nəmlik çatışma-

yan zonalarda isə suvarmanın tətbiqi ilə torpaqların normal su-duz rejiminin təmin edilməsini,  bu-

nun əsasında isə məhsuldarlığınının artırılmasını nəzərdə tutur. Belə ki, ərazi ciddi şoranlaşmaya, 

bataqlaşmaya, yaşıllıqların qurumasına və insan sağlamlığına ciddi təhlükə törədən vəziyyətə gəti-

rib çıxardır ki , bu da mövcud olan ekoloji risk faktoruna gətirib çıxarır. Məhz bunun üçün Baş Mil–

Muğan kollektorunun istismara verilməsi və ətraf ərazinin ekosisteminin və hidrogeoloji şəratinin 

bərpası və o cümlədən insanların normal həyat yaşması üçün böyük zəmin yaradır [3, 4, 7, 8].  

Azərbaycanın üç təbii-iqtisadi bölgəsini (Gəncə-Qazax, Mil-Qarabağ, Muğan) birləşdirən və Kür-

Araz düzənliyinin Mil, Qarabağ, Muğan düzlərinin drenaj sularının öz axımı ilə Xəzər dənizinə 

nəqlini təmin edən Baş Mil-Muğan kollektoru (BMMK) Respublikanın ən böyük su ötürücü melio-

rasiya qurğusudur. Şəmkir kollektorunun da birləşdirildiyi, trassası Şəmkir su anbarından Xə- zər 

dənizinə qədər Kür çayının sağ sahili ilə keçən, qolları ilə birlikdə ümumi layihə uzunluğu 185,89 

km olan BMMK onun təsir zonasına daxil olan çox geniş ərazidə torpaqların meliorasiya vəziyyəti-

nin yaxşılaşdırılmasında xüsusi əhəmiyyəti olan kollektordur. Belə ki, kollektorun istismara veril-

məsi nəticəsində Kür-Araz düzənliyində 235 min hektar meliorasiya vəziyyəti yaxşılaşdırılmış əla-

və torpaq sahələrinin istifadəyə verilməsi, 271 min hektar meliorasiya tədbirləri aparılmış ərazilər-

dəki kollektor-drenaj şəbəkələrinin əlverişli istismar şəraitinin yaradılması və onların drenaj suları-

nın normal axım rejimini təmin etməkdir. Bütövlükdə BMMK-nun təsir zonasında 861,9 min hektar 

suvarılan, o cümlədən 505,7 min hektar drenləşmiş sahələrin olacağı proqnozlaşdırılır. BMMK-nun 

tikintisi zərurəti Muğan-Salyan bölgəsindəki çox saylı kollektor-drenaj sistemlərinin xeyli böyük 
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həcmdə drenaj sularının Muğan-Salyan sutullayıcısı vasitəsilə Xəzər dənizinə ötürülməsinin müm-

kün olmaması səbəbindən yaranmışdır [2,5, 9].   

Digər tərəfdən sərfi 40-45 m3/san-yə qədər artan Mil-Qarabağ kollektorunun drenaj sularının 

subaraxma sərfi Q=25 m3/san-yə hesablanmış düker vasitəsilə Kür çayının altından Baş Şirvan kol-

lektoruna sərbəst ötürə bilməməsi səbəbindən, Mil-Muğan kollektorunun da Baş Muğan kolektoru-

na birləşdirilməsi zərurəti yaranmışdı və nəhəng suotürücü qurğu, Baş-Mil-Muğan kollektoru ya-

randı. Mil-Qarabağ kollektoru ilə birləşən yerə qədər uzunluğu 143,4 km, mənsəbdə normal sərfi 

107 m3/san, maksimal sərf isə 147 m3/san olan hazırda istismara verilmiş, BMMK-nun tikintisi üç 

mərhələdə yerinə yetirilmişdir. Mənsəbdən uzunluğu 59 km olan birinci hissə 1994-cü ildə, Araz 

çayına qədər uzunluğu 52,7 km olan ikinci hissə 2000-ci ildə, Araz çayından Mil-Qarabağ kolekto-

runa  birləşən  yerə  qədər  uzunluğu 31,7 km olan sonuncu üçüncü hissə isə 2006-cı ildə istismara 

verilmişdir (şəkil 1). 

 

 
 

Şək. 1. Baş Mil-Muğan kollektorunun təsir zonasının planı 

 

BMMK-nun istismara verilməsi hazırki mərhələdə və perspektivdə Kür-Araz düzənliyinin 

Kür çayının sağ sahilində yerləşən əraziləri üzrə suvarılan torpaq sahələrinin drenaj təminatının 

yaxşılaşdırılması, drenajların normal iş rejimlərinin yaradılması və yeni suvarılan torpaqların istifa-

dəyə verilməsi istiqamətində həyata keçirilmiş çox əhəmiyyətli və iri miqyaslı layihələrdəndir. 

Belə iri miqyaslı meliorasiya qurğularının istismara verilməsi Respublikada ərzaq təhlükəsiz-

liyinin, sosial-iqtisadi inkişafın və bütövlükdə aqrar sahənin inkişafının əsasını təşkil edən suvarılan 

torpaq sahələrinin xeyli genişləndirilməsinə əlverişli şərait yaradır [7]. 

Azərbaycanda suvarılan torpaq sahələrinin 3,2 mln.hektara qədər artırılması imkanlarının ol-

masına baxmayaraq, həyata keçirilmiş çox böyük həcmdə kompleks meliorasiya və su təsərrüfatı 

tədbirləri nəticəsində hələlik hazırda Respublikada yalnız 1 mln.426 min hektar sahə suvarılır ki, 

onunda 60 faizindən çox hissəsi Kür-Araz düzənliyindədir. 

Ümumi sahəsi təxminən 2,2 mln. hektar təşkil edən, suvarma əkinçiliyinin inkişafı üçün ol-

duqca əlverişli təbii-iqlim şəraitinə malik olan Kür-Araz düzənliyində, o cümlədən Kür çayının sağ 

sahilində BMMK-nun təsir zonasında yerləşən onun əksər hissəsində təbii halda əsasən şorlaşmış 

torpaqlar yayılmışdır.  

Bu ərazilərdə təbii halda torpaqların şorlaşmasına səbəb olan əsas amillərdən yer səthinin 

mailiyinin çox kiçik olmasını, yeraltı minerallı qrunt sularının normal axımının olmamasını və onla-

rın yatım dərinliklərinin yer səthinə çox yaxın olmasından şiddətli buxarlanmaların baş verməsini 
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və s. göstərmək olar. Bu baxımdan Kür-Araz düzənliyində suvarma əkinçiliyinin inkişafı və torpaq-

lardan səmərəli istifadə yalnız kompleks meliorasiya tədbirlərinin (drenaj və su təminatlarının yax-

şılaşdırılması, şorlaşmış torpaqların drenaj fonunda yuyularaq, yararlı hala salınması ilə orada nor-

mal su-duz rejimlərinin yaradılması və s.) həyata keçirilməsi ilə mümkündür. 

 Odur ki, Azərbaycanda, xüsusən də Kür-Araz düzənliyində uzun illər ərzində çox iri miqyaslı 

komplek meliorasiya və su təsərrüfatı tədbirlərinin həyata keçirilməsi hesabına suvarılan torpaq 

sahələrinin davamlı inkişafı təmin edilmiş və qeyd edildiyi kimi hazırda Respublikada 1,426 mln. 

ha, o cümlədən Kür-Araz düzənliyində 859613 ha əkin sahələri suvarılır ki, onun da 628421 hektarı 

BMMK-nun təsir zonasındadır. Kür-Araz düzənliyinin Kür çayının sağ sahili üzrə BMMK-nın təsir 

zonasında yerləşən Muğan, Salyan, Mil və Qarabağ düzlərində suvarılan torpaq sahələrinin mövcud 

həddə çatdırılmasına əsasən keçən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq Cəfərxan, Şimali Akuşa, Orta 

Akuşa, Kürətrafı, İkinci Küryanı, Mərkəzi, Birinci Küryanı, Sabir, Sol sahil, Sağ sahil magistral 

kollektorlarının və onlara daxil olan sistemlərin drenaj sularını Xəzər dənizinə ötürən Muğan-

Salyan su tullayıcısının, eləcə də Mil-Qarabağ kollektorunun və s.istismara verilməsi ilə çox geniş 

ərazilərdə şorlaşmış torpaqların yuyularaq yararlı hala salınması hesabına nail olmuşdur. 

Həmin ərazilərdə əkin sahələrinin suvarma suyuna olan tələbatlarının ödənilməsi də yenə ke-

çən əsrin 50-ci illərindən sonrakı dövrlərdə istismara verilmiş Yuxarı Qarabağ, Sabir, Mürsəlli, Qı-

zılarx, Rəsularx, Baş Mil, Yuxarı Mil, Köhnə və Yeni Xanqızı və bir çox digər kanallar sistemləri, 

eyni zamanda Kür və Araz çaylarından mexaniki üsulla su götürən çoxsaylı kanallar vasitəsilə tə-

min edilir. Bütün göstərilənlərlə yanaşı Respublikamızda yeni suvarılan sahələrin istismara verilmə-

si üçün daha böyük həcmli meliorasiya işlərinin görülməsinə eləcə də mövcud suvarılan torpaqların 

drenaj təminatlarına və meliorasiya vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına  ehtiyac  var.  Kür-Araz  dü-

zənliyində suvarılan torpaq sahələrinin 1,29 mln. hektara çatdırılma imkanlarının olması, bu istiqa-

mətdə işlərin görülməsini daha da zəruri edir. 
 

Cədvəl 1 

Kür-Araz düzənliyinin BMMK-nun təsir zonasındakı suvarılan torpaqlarının drenaj təminatı 

və meliorasiya vəziyyəti haqqında məlumatlar 
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Cədvəl 2 

Kür-Araz düzənliyinin BMMK-nun təsir zonasındakı suvarılan əraziləri üzrə qrunt sularının  

yatım dərinliyi  və minerallığı haqqında məlumatlar 
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Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutunun (AzETHvəMİ) hesabla-

malarına görə demoqrafik şəraiti nəzərə almaqla yaxın gələcəyə qədərki dövrdə ölkə əhalisinin kənd 

təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatlarının tam ödənilməsi üçün suvarılan torpaqların sahələri 1 

mln. 628 min hektara çatdırılmalıdır.  

Həmin hesabatda həmçinin qeyd olunur ki, bu məqsədlə çox böyük həcmli kompleks meliora-

siya tədbirləri həyata keçirməli, 227 min hektar yeni suvarılan torpaq sahələri istismara verilməli, 

544 min hektar sahədə drenaj sistemləri tikilməli və bərpa edilməli, 735 min hektar sahədə irriqasi-

ya sistemləri müasir konstruksiyalarla yeniləşdirilməlidir.  

Kür-Araz düzənliyinin BMMK-nun təsir zonasındakı ərazilərində bölgələr üzrə suvarılan tor-

paqların drenaj təminatı, meliorasiya vəziyyəti, həmçinin qrunt sularının yatım dərinlikləri və mine-

rallıq dərəcələri haqqında (Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti) 

məlumatlar cədvəl 1 və 2-də verilir.  

Kür-Araz düzənliyinin nəzərdən keçirilən hissəsindəki ümumi suvarılan 628421 hektar torpaq 

sahələrindən hələlik 394799 hektarı (62,8%) kollektor-drenaj sistemləri ilə təmin olunmuşdur ki, 

onlardan da 264589 hektarında (67%) üfüqi-açıq, 19025 hektarında (30%) üfüqi örtülü konstruksi-

yalı və 11188 hektarında (3%) şaquli drenlərdir. Drenaj təminatı düzənliyin bölgələri aşağıdakı ki-

midir: Muğan-Salyan düzündə ümumi suvarılan 218305 ha sahənin 209930 hektarında (96,2%) fəa-

liyyət göstərir, daimi drenlərin 92,6%-i açıq, 7,4%-i örtülü konstruksiyalarıdır.  

Kür-Araz düzənliyində ümumi suvarılan 628421 hektar ərazisi üzrə qrunt sularının yatım də-

rinliklərinə uyğun əhatə olunan sahələr aşağıdakı kimidir. Qrunt sularının yatım dərinliyi hq.s<1,0-

1,5m - 78920ha (12,6%); hq.s=1,5-2,0m - 226160ha (36,0%), hq.s=2,0-3,0m - 169631ha (27,0%), 

hq.s=3,0-5,0 m - 61166 ha (9,7%); hq.s<5,0-92544 ha (14,7%)-dir. Kür-Araz düzənliyinin BMMK-

nun təsir zonasındakı suvarılan ərazisinin 305080 hektar (48,5%) hissəsində qrunt sularının yatım 

dərinlikləri <1,0-2,0 m həddindədir. Ərazinin ayrı-ayrı bölgələri üzrə drenaj təminatı fərqlidir və bu 

göstərici Muğan-Salyan düzündə daha yüksəkdir (96,2%). Bunun səbəbi Kür-Araz düzənliyində ilk 

kollektor-drenaj şəbəkələrinin tikintisinə Muğan-Salyan düzündə başlanması və o dövrlərdə əsasən 

açıq drenlərin tətbiq edilməsidir [2, 6]. 

Araşdırmaların nəticələrinə əsasən həm də müəyyənləşdirilib ki, ərazinin 628421 ha ümumi suva-

rılan torpaq sahələrinin 48,5 faizində minerallı qrunt sularının yatım dərinliyi <1,0÷2,0 m arasında qə-

rarlaşmış və təxminən ona uyğun olaraq ümumi sahənin 45,4faizi müxtəlif dərəcədə şorlaşmış, eyni za-

manda 53,4%-i həm də şorakətləşmişdir. Kür-Araz düzənliyində daha yüksək drenaj təminatı ilə seçilən 

(96,2%), eləcə də nisbətən yüksək su keçirmə qabiliyyətinə malik torpaq örtüyünün mövcudluğu ilə 

fərqlənən, tərkibində asan həll olunan xloridli və sulfat-xloridli duz birləşmələrinin üstünlük təşkil etdiyi 

Muğan-Salyan bölgəsində ümumi suvarılan torpaqların 61,3 faizi müxtəlif dərəcədə şorlaşmış, 74,5 fai-

zi isə şorakətləşmişdir. Mövcud vəziyyəti doğuran səbəblərin müəyyənləşdirilməsi və onların aradan 

qaldırılması üçün tədbirlər planının hazırlanması olduqca zəruri məsələlərdəndir. Bununla belə mövcud 

vəziyyətin əmələ gəlməsində Xəzər dənizində su səviyyəsinin dəyişməsi ilə yaranan problemlərin təsi-

rindən bölgənin drenaj sularının kənarlaşdırılmasını təmin edən Muğan-Salyan su tullayıcısının öz funk-

siyasını yerinə yetirmək imkanında olmamasının, həmçinin ilkin tənzimləyici drenlərin əksəriyyətinin 

(92,6%) açıq konstruksiyalı olduqlarından onların en kəsiklərinin tez-tez uçub-dağılmalarının, lillənmə-

ləri nəticəsində normal tənzimləmə rejimlərinin pozulmasının da təsirləri az olmamışdır. Qismən şorlaş-

mış, həmçinin şorakətləşmiş torpaqlar Mil düzündə (44,8%) mövcuddur. Azərbaycanda ərzaq təhlükə-

sizliyinin, sosial-iqtisadi inkişafın və bütövlükdə aqrar sahənin davamlı inkişafının təmin olunmasında 

xüsusi yeri olan Kür-Araz düzənliyinin suvarılan ərazilərində o cümlədən BMMK-nun təsir zonasında 

hissədə qismən şorlaşmış, həmçinin şorakətləşmiş torpaqların yararlı hala salınması, orada əlverişli dre-

naj təminatının yaradılması olduqca aktual problemlərdəndir [1, 7].  
 

Nəticə 

1. BMMK-nun təsir zonasındakı mövcud kollektor-drenaj sistemlərinin texniki vəziy- yətləri-

nin, istismar şəraitlərinin və onların xidmət etdikləri suvarılan torpaqların meliorasiya vəziyyətləri-

nin qiymətləndirilməsi üçün sistemli monitorinqlər aparılmalıdır. 
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2. Bölgələr üzrə suvarılan torpaq sahələrində təkrar şorlaşmaların qarşısının alınması, ərazilər 

üzrə normal su-duz rejiminin yaradılması məqsədilə mövcud drenajların texniki vəziyyətlərinin  

yaxşılaşdırılması və drenaj təminatının yüksəlsdilməsi istiqamətində mərhələli yeniləşdirmə işləri-

nin həyata keçirilməsi planının hazırlanması faydalı olar. 

3. Mövcud şorlaşmış və şorakətləşmiş suvarılan torpaqların yararlı hala salınması üçün bölgə-

lərin spesefik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, yuma layihələrinin hazırlanıb həyata  keçirilməsinin  

mərhələli planı hazırlanmalıdır. 
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АНАЛИЗ ДРЕНАЖНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ГЛАВНОГО  

MИЛЬСКОГО-MУГАНЬСКОГО КОЛЛЕКТОРА 
 

Э.Г. Гасанов, Н.Ф. Фейзуллаева 

АГУНП, Баку, Азербайджан 

ner_min96@inbox.ru 

 

В статье анализированы дренажного обеспечения и их конструкции, мелиоративного 

состояния орошаемых земель в зоне Главного Мильско-Муганьского коллектора. Даны пред-

ложения по улучшению дренажного обеспечение, его технического состояние и приведению 

к при-годному состоянию частично засаленных земель. 

Ключевые слова: Коллектор, осушение, засоление, мелиорация, подземные воды, сте-

пень минерализации, экология, гидрогеология 
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11 MAY 2017-Cİ İL ML=5.3 OLAN SAATLI VƏ 15 NOYABR 2017-Cİ İL ML=5.7 OLAN 

AĞDAM ZƏLZƏLƏLƏRİNİN OCAQ PARAMETRLƏRİ 

 

S.E.Kazımova, Hümmətli S.E., Xədici Ş.N.  

AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, Baku, Azerbaijan 

 

Məqalədə 11 may 2017-ci ildə 07s 24d Saatlı rayonunda və 15 noyabr 2017-ci ildə 23h 48m 

Ağdam rayonunda baş vermiş güclü 7 bal olan zəlzələlər təhlil olunur.Əsas təkənlərin və onların 

avterşokların jcaq mexanizmləri  qurulub və təhlil olunub. Müəyyən olunub ki, Saatlı zəlzələsi Kür 

qırılmanın daxilində yerləşir. Ocaqda yerdəyişmənin qiyməti (DP1=77°, DP2=46°) qırılıb qalxma 

yerdəyişmə tipli hərəkətlərin üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Ağdam zəlzələsi üçün ocaqda yerdə-

yişmənin qiyməti sol tərəfli yerdəyismə  qırılıb-qalxma tipli hərəkətlər təşkil etdiyini göstərir və Ar-

pa-Samur qırılması ilə uzlaşır. 

Zəlzələlərin eninə dalğaların rəqamsal kanallarının əsasında Furye spetktrları qurulmuş və 

bucaq tezliyi fо, seysmik momenti Mо, dairəvi yer dəyişmənin radiusu r0, boşalmış gərginlik , qı-

rılma üzrə yerdəyişmənin qiyməti D və ocağın həcmi V hesablanmışdır. 

Açar sözlər: ocağın mexanizmi, qırılıb-qalxma, dairəvi yer dəyişmənin radiusu, qırılma üzrə 

yerdəyişmənin qiyməti.  

 

Aşağı və Orta Kür çökəkliyi özünə məxsus seysmik aktivliklə fərqlənir. Amma əvvəl ki, təd-

qiqatlarda bu sahə zəif seysmik zona kimi göstərilirdi. Lakin son zamanlarda baş verən zəlzələlərin 

analizi göstərir ki, tədqiqat ərazisi aseysmik deyil və özünə məxsus seysmik aktivliklə seçilir. Ümu-

mi seysmik rayonlaşdırma xəritəsinə əsasən [3] Mingəçevir ərazisi 6-7 ballı  zonaya aid edilir, belə 

zəlzələlərin təkrarlanması orta hesabla 100 ildə bir dəfə baş verir. Tərtib edilmiş tarixi zəlzələlərin 

episentrlər xəritəsində əsasən Orta Kür çökəkliyi şimal hissəsi nəzərə çarpır (şəkil 1., cədvəl 1.). Şə-

kildən göründüyü kimi bu ərazidə 1862, 1869, 1902, 1912, 1934, 2014 və s. illərdə hiss olunan 

maqnitudası ml> 5.0 olan İmişli, Sabirabad, Saatlı, Sarı göl, Hacıqabul, Şirvan və Neftçala ərazisin-

də zəlzələlər baş vermişdir. 

 

 

 
 

Şək. 1. Tədqiq olunan ərazidə 1862-2014-cü illər ərzində baş vermiş tarixi zəlzələlərin episentrlər xəritəsi 
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Cədvəl 1  

Tədqiq olunan ərazidə 1862-2014-cü illər ərzində baş vermiş  

tarixi zəlzələlərin əsas parametrləri 

 

Year Mon Day Time lat lon H ml 

1862 12 19 02-30 ±1ч 39.70 47.90 25 6.1 

1869 12 19 03-00 ±1h 39.90 48.30 33 5.4 

1902 2 16 18.11.2000 40.20 47.40 32 5.4 

1902 10 26 11-37±1m 39.70 47.80 14 5.1 

1908 4 29   ±1day 40.30 48.50 25 5.1 

1911 6 23 12-30-19 40.00 48.00 18 5.2 

1912 8 19 15-46-30 40.00 48.60 35 5.1 

1916 5 14 12-11±1m 40.00 48.10 30 5.2 

1934 10 29 16-15-45 39.90 47.80 30 5.9 

1964 11 9 08-05-48.0 39.80 48.20 14 5.0 

2014 2 10 12:06:46.981 40.24 48.66 55 5.8 

 

 

Saatlı zəlzələsinin ocaq mexanizmi. 

11 may yerli vaxtla 07:24:19–da Saatlıdan 24 km cənub şərqdə, Saatlı rayonu  ərazisində 

maqnitudası ml=5.3 olan,  zəlzələ qeydə alınmışdır. Zəlzələnin sıxılma oxunun (P) istiqaməti üfüqə 

yaxın (PL=19º), gərilmə gərginlik oxunun (T) istiqaməti isə şaquliyə yaxın (PL=41º) müstəvidə isti-

qamətlənmişlər. Birinci nodal müstəvi üçün iti (DP=77 º) düşmə, ikinci nodal müstəvi üçün yastı 

(DP=46) düşmə bucağı müəyyənləşdirilmişdir. Ocaqda yerdəyişmənin qiyməti (SLİP=46-162º) qı-

rılıb qalxma yerdəyişmə tipli hərəkətlərin üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Yuxarıda deyilənlərə əsa-

sən gərginlik vəziyyətləri nəticəsində ŞQ-CŞ istiqamətlərində qırılıb qalxma yerdəyişmə tipli hərə-

kətlər əmələ gəlir (şək. 2). 

 

 
Şək. 2.  11 may 2017-ci il tarixində yerli vaxtla saat 07:24:19-da Saatlı ərazisində  

baş vermiş zəlzələnin ocaq mexanizmin modeli 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, həmin ərazidə may-noyabr ayların arasında ml=3.2-4.4 olan 7 zəlzələ 

baş vermişdir. Zəlzələ ocaqlarının mexanizmlərinin, eləcədə nodal müstəvilərinin və əsas gərginlik 

oxlarının oriyentasiyalarının 3D modiləri qurulmuşdur (şək. 3). 

Şəkildən göründüyu kimi, əsasən iki növ (qırılıb-qalxma və qırılıb-düşmə) yerdəyişmənin üs-

tün təşkil etdiyini göstərir. Zəlzələlərin düşmə bucaqların giymətləri qırılıb qalxmalar üçün 66-76º 

arası, qırılıb-düşmələr üçün 32-44º arası dəyişilir. Zəlzələlər 47-54 km dərinliklərdə baş verib. No-

dal müstəvilərin istiqaməti ŞQ-CŞ  təşkil etdiyini göstərir və Kür qırılması ilə uzlaşır. 
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Şək. 3. Saatlı ərazisində 2017-ci ildə baş vermiş zəlzələlərin ocaq mexanizmlərinin, nodal müstəvilərinin və 

əsas gərginlik oxlarının oriyentasiyalarının 3D modeləri 

 

Hatırladağ ki, 1 avqust  2016-ci ildə yerli vaxtla saat 08:46:35- də İmişli ərazisində ml=5.6 

olan zəlzələ qeydə alınmışdır. Həmin zəlzələnin ocaqda yerdəyişmənin qiyməti (SLİP=71-100 º) qı-

rılıb qalxma tipli hərəkətin üstünlük təşkil etdiyini göstərdi və gərginlik vəziyyətləri nəticəsində 

ŞQ-CŞ istiqamətlərində qırılıb qalxma sol tərəfli yer dəyişmə tipli hərəkətlərin Kür qırılması ilə uz-

laşırdı. 

 

 

qırılıb-qalxma 

 
 

Şək. 4. 1 avqust  2016-ci ildə yerli vaxtla saat 08:46:35- də İmişli ərazisində  

baş vermiş zəlzələnin ocaq mexanizmin modeli 
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Ağdam zəlzələsinin ocaq mexanizmi. 

16 iyun yerli vaxtla  saat 17:41:13 - də Zərdab stansiyasından 32 km şimal-qərbdə, Ucar əra-

zisində maqnitudası ml=4.4(h=34 km) zəlzələ qeydə alınmışdır. Zəlzələnin sıxılma oxunun (P) isti-

qaməti üfüqə yaxın (PL=18º) ,gərilmə gərginlik oxunun (T) istiqaməti də şaquliyə yaxın (PL=69º) 

müstəvidə istiqamətlənmişlər. Birinci nodal müstəvi üçün iti (DP=63º) düşmə, ikinci nodal müstəvi 

üçün isə yastı (DP=29º) düşmə bucağı müəyyənləşdirilmişdir. Ocaqda yerdəyişmənin qiyməti 

(SLİP=78-113º)  qırılıb qalxma üstəgəlmə tipli hərəkətlərin üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Yuxarı-

da deyilənlərə əsasən gərginlik vəziyyətləri nəticəsində C-Ş istiqamətidə qırılıb qalxma (DP=63) 

tipli hərəkətlər əmələ gəlir və Arpa-Samur qırılması ilə uzlaşır. Həmin ərazıdə 15 noyabr yerli vaxt-

la saat 23:48:02-də Ağdamda maqnitudası ml=5.7 zəlzələ baş verir. Zəlzələ episentrdə 6 bala yaxın, 

ətraf rayonlarda 5-3 bala qədər hiss olunmuşdur (şək. 5).  

 

 
 

Şək. 5. 15 noyabr 2017-ci il tarixində yerli vaxtla saat 23:48:02-də Ağdam zəlzələsinin intensivlik xəritəsi 

 

Zəlzələnin sıxılma oxunun (P) istiqaməti üfüqə  (PL=7º), gərilmə gərginlik oxunun (T) istiqa-

məti şaquliyə yaxın (PL=49º) müstəvidə istiqamətlənmişlər. Hər iki nodal müstəvisi üçün iti 

(DP=63-52º) düşmə bucağları müəyyənləşdirilmişdir. Ocaqda yerdəyişmənin qiyməti (SLİP=136-

35º) qırılıb-qalxma yerdəyismə tipli hərəkətlərin üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Yuxarıda deyilən-

lərə əsasən gərginlik vəziyyətləri nəticəsində  ŞŞmŞ-CCQ istiqamətlərində sol tərəfli yerdəyismə  

qırılıb-qalxma tipli hərəkətlər əmələ gəlir və Arpa-Samur qırılması ilə uzlaşır (şək. 6.). 

Həmin zəlzələdən sonra üç afterşok (ml=3.2-4.7) qeydə alınmışdır (şək. 7). 16 noyabr yerli 

vaxtla saat 02:02:27-də Bərdə ərazisində maqnitudası ml=3.2 zəlzələ qeydə alınmışdır. Zəlzələnin 

sıxılma oxunun (P) istiqaməti üfüqə  (PL=6º), gərilmə gərginlik oxunun (T) istiqaməti də şaquliyə 

yaxın (PL=41º) müstəvidə istiqamətlənmişlər. Ocaqda yerdəyişmənin qiyməti (SLİP=36-152º) qırı-

lıb-qalxma yerdəyişmə tipli hərəkətlərin üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Noyabr ayının 16-sı və 17-

ində Bərdə rayonu ərazisində  daha iki zəlzələ baş verir və analiz  göstərdi ki, zəlzələ qırılıb qalxma 

yerdəyişmə nəticəsində əmələ gəlib. Düşmə bucağının qiyməti (DP=82-22) və (DP=55-37º) arası 
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dəyişir. Ocaqda yerdəyişmələrin qiymətləri (Slip=69-157º) və (Slip=103-73º) qırılıb qalxma sol tə-

rəfli yerdəyişmə tipli hərəkətin üstünlük təşkil etdiyini göstərir və Arpa-Samur qırılması ilə uzlaşır.   

 

 
Şək. 6.  15 noyabr 2017-ci il tarixində yerli vaxtla saat 23:48:02-də Ağdam ərazisində  

baş vermiş zəlzələnin ocaq mexanizmin modeli 

 

 
 

Şək. 7. Ağdam ərazisində 2017-ci ildə baş vermiş zəlzələlərin ocaq mexanizmlərinin, nodal müstəvilərinin 

və əsas gərginlik oxlarının oriyentasiyalarının 3D modeləri 

 

Zəlzələlərin eninə dalğaların HG kanalların əsasında Furye spetktrları qurulmuş bucaq tezlikl  

f0  maksimal səviyyəsini müəyyən etməyə imkan verdi. Hesablamalarda D.Brun klassik modeli isti-

fadə olunur (Brune J.N., 1970). Analiz üçün 2 zəlzələ seçilmişdir (11 may yerli vaxtla 07:24:19–da 

Saatlı rayonu ərazisində maqnitudası ml=5.3 və 15 noyabr yerli vaxtla saat 23:48:02-də Ağdamda 

maqnitudası ml=5.7). Analiz “DİMAS” proqramında aparılıb. Müşahidə olunan zəlzələnin episent-

ral məsafəsi Δ=10-70 km  intervalında dəyişir.  

Belə ki, aşağıdaki spektral xarakteristikalar müəyyən olunmuşdur: bucaq tezliyi fо, seysmik 

momenti Mо, dairəvi yer dəyişmənin radiusu r0, boşalmış gərginlik , qırılma üzrə yerdəyişmənin 

qiyməti D və ocağın həcmi V (cədvəl 2). 
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Cədvəl 2  
 

2017-ci il ərzində ml>5.0 baş vermiş zəlzələ ocaqlarının dinamik parametrləri 
 

Stansiyalar f0. Hz Mw M0, din∙sm r(km) D( km) V(km^3) 
Δσ, 

din/sm2 

2017.05.11  t=03:24:19      LAT=39,72      LON=48,42   ML=5,3  131 BHE 

SAT 1.9 5,1 2.8*1023 0.392 0.005 0.253 2,03*1009 

GLB 2.1 5,1 2.8*1023 0.355 0.007 0.187 2,74*1009 

ALI 3.8 5,1 2.8*1023 0.196 0.022 0.032 1,62*1010 

BLQ 5.0 5,1 2.8*1023 0.149 0.037 0.014 3,70*1010 

KDR 5.8 5,1 2.8*1023 0.128 0.050 0.009 5,78*1010 

ZRD 2.0 5,1 2.8*1023 0.373 0.006 0.217 2,37*1009 

YRD 2.0 5,1 2.8*1023 0.373 0.006 0.217 2,37*1009 

2017.05.11  t=03:24:19      LAT=39,72      LON=48,42   ML=5,3  131 BHN 

SAT 2.9 5,1 2.8*1023 0.257 0.013 0.071 7,22*1009 

GLB 2.2 5,1 2.8*1023 0.339 0.007 0.163 3,15*1009 

ALI 2.9 5,1 2.8*1023 0.257 0.013 0.071 7,22*1009 

BLQ 5.0 5,1 2.8*1023 0.149 0.037 0.014 3,70*1010 

KDR 3.7 5,1 2.8*1023 0.201 0.020 0.034 1,50*1010 

ZRD 2.4 5,1 2.8*1023 0.311 0.009 0.125 4,09*1009 

YRD 2.1 5,1 2.8*1023 0.355 0.007 0.187 2,74*1009 

Orta giymət 3.3  5.1  2.8*1023 0.28 0.01 0.114   

2017.11.15  t=19:48:03   LAT=40,18      LON=47,11   ML=5,7  319 BHE 

BRD 2.0 5,5 2.8*1023 0.652 0.002 1.161 4,42*1008 

AGD 3.4 5,5 2.8*1023 0.384 0.017 0.236 2,17*1009 

ZRD 1.9 5,5 2.8*1023 0.686 0.002 1.354 3,79*1008 

BLQ 5.0 5,5 2.8*1023 0.261 0.004 0.074 6,90*1009 

MNG 2.1 5,5 2.8*1023 0.621 0.001 1.003 5,11*1008 

QRD 1.9 5,5 2.8*1023 0.686 0.010 1.354 3,79*1008 

GAN 4.0 5,5 2.8*1023 0.326 0.001 0.145 4,42*1008 

2017.11.15  t=19:48:03   LAT=40,18      LON=47,11   ML=5,7  319 BHN 

BRD 1.8 5,5 2.8*1023 0.725 0.004 1.592 3,22*1008 

AGD 1.8 5,5 2.8*1023 0.725 0.007 1.592 3,22*1008 

ZRD 2.0 5,5 2.8*1023 0.652 0.002 1.161 4,42*1008 

BLQ 4.9 5,5 2.8*1023 0.266 0.006 0.079 6,50*1009 

MNG 2.5 5,5 2.8*1023 0.522 0.002 0.594 8,63*1008 

QRD 1.7 5,5 2.8*1023 0.767 0.002 1.890 2,71*1008 

GAN 2.9 5,5 2.8*1023 0.450 0.041 0.381 1,35*1009 

Orta giymət 2.5  5.5 2.8 *1023 0.56 0.01 0.911   
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Müəyyən olunmuşdur ki Saatlı zəlzələsi üçün f0 bucaq tezliyi – 3.3 Hz, seysmik  məqam M0 – 

2.8*1023, din∙sm, dislokasiyanin dairəvi R radiusu – 0.28 km, D qırılma boyu orta hərəkət – 10 m, 

V ocağın həcmi – 0.114 km3 ; Ağdam zəlzələsi üçün f0 bucaq tezliyi – 2.5 Hz, seysmik  məqam M0 

– 2.8*1023, din∙sm, dislokasiyanin dairəvi R radiusu – 0.56 km, D qırılma boyu orta hərəkət – 10 m, 

V ocağın həcmi – 0.911 km3 (şək. 8). 

 

 
 

Şək. 8. 11 may yerli vaxtla 07:24:19–da Saatlı rayonu ərazisində maqnitudası ml=5.3 və 15 noyabr yerli 

vaxtla saat 23:48:02-də Ağdamda maqnitudası ml=5.7 olan zəlzələlərin dinamik parametrləri 

 

Nəticə: 

 

2017-ci il ərzində baş vermiş güclü zəlzələlərin ocaq mexanizmləri qurulub və analiz aparılıb. 

Gərginlik sahəsi sıxılma ilə xarakterizə olunur və baş vermiş zəlzələ ocaqlarının mexanizmlərinin 

həlli orada gərginlik vəziyyətləri nəticəsində qırılıb-qalxma və horizontal yerdəyişmə tipli hərəkət-

lər əmələ gəlməsini göstərir. 

Zəlzələ ocaqlarının analizin əsasında məlum oldu ki Arpa-Samur qırılması üzrə 22-28 km 

(düşmə bucağı 60-77 º), Kür qırılması üzrə isə 40-55 km (düşmə bucağı 52-70 º) dərinliklərdə ak-

tivləşmə müşahidə olunub. 

Alınmış zəlzələ ocaq mexanizmlərin məlumatların əsasında sıxılma və gərilmə oxların analizi 

Kür çökəkliyində sıxılma oxları əsasın  ŞQ-CŞ istiqamətində, Gərilmə oxları isə əks istiqamətində 

yönəlmişdir.  

Müəyyən olunub ki Saatlı zəlzələsi üçün f0 bucaq tezliyi – 3.3 Hz, seysmik  məqam M0 – 

2.8*1023, din∙sm, dislokasiyanin dairəvi R radiusu – 0.28 km, D qırılma boyu orta hərəkət – 10 m, 

V ocağın həcmi – 0.114 km3 ; Ağdam zəlzələsi üçün f0 bucaq tezliyi – 2.5 Hz, seysmik  məqam M0 

– 2.8*1023, din∙sm, dislokasiyanin dairəvi R radiusu – 0.56 km, D qırılma boyu orta hərəkət – 10 m, 

V ocağın həcmi – 0.911 km3. 
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ОЧАГОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ CААТЛИНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 11 МАЯ 2017 г.  

c ml=5.3 И АГДАМСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 15 НОЯБРЯ 2017 г. c ml=5.7 
 

С.Э.Казымова, С.Э.Гумматли, Ш.Н.Хадиджи  

Республиканский Центр Сейсмологической Службы при НАНА 

sabina.k@mail.ru 
 

В статье анализируются сильные 7-ми бальные землетрясения произошедшие 11 мая 

2017 г., в 07h 24m в Саатлинском районе и 15 ноября 2017 г. в 23h 48m в Агдамском районе. 

Построены и проанализированы решения механизмов очагов основного толчка и наиболее 

ощутимых афтершоков. Очаговая область Саатлинского землетрясения находится в зоне 

действия Куринского разлома. Тип движения по обеим крутым плоскостям (DP1=77, 

DP2=46) – взброс с небольшими элементами сдвига. Эпицентр Агдамского  землетрясения  

приурочен к Арпа-Самурскому разлому и могут быть проинтерпретированы как правосто-

ронняя взбросо-сдвиговая деформация в зоне геодинамического влияния левостороннего 

Арпа-Самурского разлома. По цифровым сейсмограммам поперечных волн землетрясений 

были построены амплитудные спектры Фурье, которые дали возможность определения таких 

динамических параметров, как угловая частота f0, сейсмический момент M0, радиус круговой 

дислокации R, сброшенное напряжение , средняя подвижка по разрыву D.  

Ключевые слова: механизм очага, взброс, радиус круговой дислокации, средняя по-

движка по разрыву 

 

FOCUS PARAMETERS OF THE SAATLI EARTHQUAKE OF MAY 11, 2017 with ml = 5.3 

AND THE AGDAM EARTHQUAKE OF NOVEMBER 15, 2017 with ml = 5.7 
 

S.E. Kazimova, S.E.Hummatli, Sh.N. Khadiji 

Republican Seismology Survey Center 

 of  National Academy Sciences of Azerbaijan 

sabina.k@mail.ru 
 

The article analyzes strong 7-point earthquakes that occurred on May 11, 2017, at 07h 24m 

in Saatli region and on November 15, 2017 at 23h 48m in Aghdam region. The solutions of the 

mechanisms of the sources of the main shock and the most perceptible aftershocks have been 

constructed and analyzed. The source area of the Saatlinsky earthquake is located in the zone of 

action of the Kura fault. The type of movement along both steep planes (DP1=77, DP2=46) is an 

uplift with small shear elements. The epicenter of the Agdam earthquake is confined to the Arpa-

Samur fault and can be interpreted as a right-lateral reverse-strike-slip deformation in the zone of 

geodynamic influence of the left-lateral Arpa-Samur fault. Fourier amplitude spectra were 

constructed from digital seismograms of earthquake shear waves, which made it possible to 

determine such dynamic parameters as angular frequency f0, seismic moment M0, radius of circular 

dislocation R, relieved stress , average displacement along the fracture D. 

Key words: focal mechanism, reverse fault, radius of circular dislocation, average displace-

ment along the rupture 
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BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF STRESS-EXPOSED MAIZE LEAVES  

AT DIFFERENT CONCENTRATIONS OF SALT 

 

N.Kh. Aliyeva 

Institute of Molecular Biology and Biotechnologies of ANAS 

*enahide@rambler.ru 

 

The effect of various NaCl (0, 1, 2, 3%) concentrations on the hydrogen peroxide and glycine 

betaine content, the activity of peroxidase and catalase has been studied in the leaves of maize (Zea 

mays L.) plants. High levels of NaCl have been found to lead to an increase in H2O2 and GB con-

tent in the leaves. The highest activity of catalase and peroxidase enzymes was detected at 2% 

NaCl. 

Keywords: Zea mays L., salt stress, glycine betaine, peroxidase, catalase 

 

Introduction 

Salt stress is one of the main environmental factors that negatively affect the growth of plants 

and limit their productivity. Harmful effects of high salt concentrations on plants are accompanied 

by plant death or reduced productivity. Plants possess special mechanisms for the exclusion of salts 

from the cell or adapting to a saline environment. Salt stress affects photosynthesis, protein synthe-

sis, and lipid peroxidation in cells, and disrupts metabolism.  First, the leaf blade is shrunk, and then 

due to the prolonged stress, the destruction of the plant occurs [16]. 

Until recently, H2O2 was considered a toxic cell metabolite [4]. Recent studies have shown 

that this compound is toxic only at high concentrations, and H2O2 is the most stable compound 

among ROS representatives that act as a messenger in signal transmission [29; 14; 27]. H2O2 is for-

med in response to stress and mediates between signal pathways. Therefore, H2O2 is a signal mole-

cule that is thought to contribute to the phenomenon of "cross-tolerance" in which exposure of 

plants to one stress (e.g., H2O2) can provide protection against another stress (e.g., salinity) [15]. 

Glycine-betaine (GB) is mainly formed during osmotic stress in the cells of many algae and 

higher plants. The formation of this substance is often considered to be one of the main factors in 

protecting plants from salt stress. Glycine betaine accumulates in the cytosol, reduces the water po-

tential of the cytoplasm, and acts as an osmoprotector [19]. Glycine betaine is an osmolyte with a 

wide range of protective functions during salinity, drought, and heat stress [6]. Unlike proline and 

other osmolites, glycine-betaine, which is formed once in the cell, is not subject to subsequent cata-

bolic transformations. It is believed that the intracellular concentration of glycine-betaine depends 

on its rates of biosynthesis and transport from the phloem to the tissue. Glycine-betaine is formed 

from choline in chloroplasts. The process takes place in two stages: the first enzyme, choline mono-

oxygenase, catalyzes the oxidation of choline to betaine aldehyde using photosynthetically reduced 

ferredoxin and molecular oxygen; The second enzyme, betaine aldehyde dehydrogenase, catalyzes 

the oxidation of betaine aldehyde to glycine-betaine [3]. Some authors proposed the development of 

stress-tolerant varieties and genotypes by enhancing the synthesis of glycine betaine using cell engi-

neering [12]. 

The main biochemical change caused by different forms of stress is the formation of reactive 

oxygen species (ROS). Salt stress causes dehydration as a result of osmotic effects on various 

metabolic activities of plants thereby leading to oxidative stress due to the formation of reactive 

oxygen species such as superoxide, hydroxyl, and peroxide radicals. ROS, a by-product of 

hyperosmotic and ionizing stresses, causes membrane damage and eventually cell death. Plants are 

protected from the harmful effects of ROS by inducing the activity of antioxidant enzymes such as 
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catalase, peroxidase, glutathione reductase, and superoxide dismutase, which scavenge the active 

forms of oxygen [20]. 

Maize (Zea mays L.) is the second most important grain crop after rice and wheat. It is grown 

in a wide range of soil and climatic conditions (13). Maize is an important C4 plant belonging to the 

Poaceae family and is moderately sensitive to salt stress (10) 

The main purpose of the research was to study the effect of different concentrations of NaCl 

on the activity of antioxidant enzymes and amounts of osmolytes in maize leaves.  

 

Materials and Methods 

Growth conditions: Maize plants (Zea mays L.) were cultivated in soil under controlled 

phytotron conditions (photoperiod – 14h/10 h, t – 26 0C, light intensity - 600 µmol m -2 s-1, and 

relative humidity of about 70%). Salinity treatment was started after the second leaf blades of the 

plants were fully developed by supplying 50 ml of 0 (control), 1, 2 and, 3% NaCl stock solutions 

every day. Distilled water served as control. The soil was kept moist by the addition of respective 

stock salt solutions at regular intervals. Each treatment was replicated five times in which a pot was 

considered as one replicate. After salt treatment for 5 days, the plant samples were taken. 

Histochemical detection of H2O2: H2O2 was visually detected in the leaves of plants by 

using 3,3-diaminobenzidine (DAB) as a substrate [28]. Fully developed second leaf blades were 

excised from the plant at the base of leaves with a razor blade, placed in distilled water for 1 h to 

avoid wounding stress then placed in 1 mg/ml solution of  DAB (pH 3.8) for 8 h in light at 250C, 

and then exposed to distilled water. After these treatments, the leaf blades were decolorized by 

immersion of leaves in boiling ethanol (96%) for 10 min. Then, samples were transferred to new 

cool ethanol (96%). After cooling, the leaves were extracted at room temperature with fresh ethanol 

and photographed. H2O2 was visualized as a reddish-brown coloration of the leaf blades.   

Glycine betaine (GB): Glycine betaine was estimated by the method of Grieve and Grattan 

[9]. 500 mg of finely ground dried plant samples were mechanically shaken with 20ml of de-ionized 

water for 24 hours at 25ºC. The time required for this step was determined by extracting the plant 

samples for 1, 4, 16, 24, and 48 hours. The samples were then filtered and filtrates were stored in 

the freezer for analysis. Thawed extracts were diluted with 2N H2SO4 (1:1). The acid potassium tri-

iodide solution for total QACs was prepared by dissolving 7.5g resublimed iodine and 10g 

potassium iodide in 1M HCI and filtered [24]. Precisely, 0.2ml of acid potassium tri-iodide reagent 

was added to an aliquot of a sample containing 10-15µg of QACs. The mixture was shaken and left 

for at least 90 minutes in an ice bath with intermittent shaking. Two ml of ice-cold water was added 

rapidly to the mixture to reduce the absorbance of blank and to improve replication. This was 

quickly followed by 10ml of 1, 2-dichloro ethene in ice, and the 2 layers were mixed well and kept 

at 4ºC [25]. The absorbance of the lower organic layer was measured at 365 nm in a 

Spectrophotometer. The results were expressed as glycine betaine equivalent by using glycine 

betaine for a standard value. 

Estimation of peroxidase activity (POX; EC: 1.11.1.7): Peroxidase activity was determined 

using the method of Racusen and Foote [18]. The reaction mixture contained crude enzyme extract 

(0.1 mL), 1% guaiacol solution (0.2 mL), 0.1 M phosphate buffer (pH 7.2) (2.5 mL), and 0.3% 

H2O2 solution (0.2 mL). The control mixture contained distilled water instead of guaiacol. The 

absorbance was measured at 470 nm and the enzyme activity was expressed as mg g−1 of tissue.  

Estimation of catalase activity (CAT; EC 1. 11. 1. 6): Catalase activity was determined by 

using the method of Aebi [2]. The reaction mixture contained 10 mM H2O2, enzyme extract and, 25 

mM potassium phosphate buffer (pH 7.0). Catalase activity was calculated by measuring the 

absorbance at 240 nm. 

         Statistical analysis was performed in 3 biological replicates using the computer program Excel 

2016. 
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Results and Discussion 

The localization of H2O2 in the leaves of maize at different concentrations of NaCl (0, 1, 2, 

and 3%) was determined based on the polymerization reaction of peroxidase with DAB to form a 

dark brown color (Figure 1). 

  

 
 

Figure 1: Histochemical detection of H2O2 with DAB staining at different concentrations  

of NaCl (0-0%,  1- 1% , 2- 2% and 3-3%) 

 

As seen in the figure, H2O2 was not observed in the leaves of the control plant, but the 

localization of H2O2 occurred in the leaves of the plants exposed to stress at different concentrations 

of salt (1, 2, and 3%). More H2O2 was found to form with increasing NaCl concentration. O2-, H2O2, 

and -OH, representatives of the ROS generation, are key indicators of plant biochemical changes in 

response to environmental stresses, including salt stress [15]. High concentrations of ROS are 

highly toxic and can alter normal cell metabolism by oxidatively damaging lipids, proteins, and 

nucleic acids [11]. Some studies have shown that H2O2 is histochemically detected in plant tissues 

by DAB in response to biotic and abiotic stresses [17]. Histochemical detection using DAB has 

shown that H2O2 is formed under the influence of NaCl, and the amount of H2O2 increases with 

increasing salt concentrations, which can also be observed visually (Figure 1). 

Glycine, a water-soluble quaternary ammonium compound, is known to play an important role in 

the effective protection of cells from abiotic stress [23]. GB is known to protect plant cells exposed to 

salt stress through osmotic regulation and stabilization of proteins, and ROS plays a scavenger role. 

Aliyeva [3] suggested that glycine betaine was synthesized intracellularly from choline or glycine. The 

synthesis of glycine betaine from choline is the result of a two-step reaction involving two or more 

enzymes. In the first step, choline oxidizes to betaine aldehyde, and in the next step, it oxidizes again to 

form glycine betaine. In higher plants, the first transformation is carried out by the enzyme choline 

monooxygenase, the next stage is catalyzed by betaine aldehyde dehydrogenase. 
 

3.8

5.6
6.3 6.7

0

2

4

6

8

0% 1% 2% 3%
NaCl %

GB

m
g

/g
 F

r.
 

 
 

Figure 2. Effect of NaCl on glycine betaine content (mg / g fresh weight) in Zea mays leaves,  

after 5 days of salt application 
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In our experiments, an increase in the GB content was observed when the maize plant was 

exposed to different salt concentrations. High levels of glycine betaine were found at 3% salt 

concentration. Similar results were obtained in maize plants by Yang and Lu [30], as well as in 

wheat by Sairam and colleagues [21] and in eggplant by Abbas and colleagues [1].  

Under salt stress, the amount of reactive oxygen species (ROS) and excess ions, which cause 

metabolic changes, increases. ROS that alter the metabolism and physiology of plant cells are 

removed from the cell by antioxidant enzymes [26]. During our experiments, a significant increase 

in the peroxidase activity was observed under salt stress. The highest peroxidase activity was 

observed at 2% NaCl. 
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Figure 3. Effect of salinity on peroxidase activity (unit min-1 g-1 fresh weight) of maize leaves 

 

The catalase activity was found to increase with increasing salt concentration and at 3% NaCl, 

the enzyme activity decreased. Other authors reported similar results.  

 

 
 

Figure 4. Effect of salinity on catalase activity (unit min-1 g-1 fresh weight) of maize leaves 

 

CAT and POD destroy H2O2 formed by other reactions. During our experiments, a significant 

increase in the activity of catalase and peroxidase was observed in the leaves of maize at 1 and 2% 
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concentrations of salt. However, at high concentrations of NaCl, a sharp decrease in the activity of 

enzymes was observed. 

POD is thought to be involved in a variety of processes, including the oxidation of 

compounds, the regulation of cell growth [8], and the neutralization of toxic compounds such as 

H2O2 [5]. Besides, various studies have shown that stress, induced by high salt concentrations, 

causes oxidative stress [22]. The current results show a decrease in the activities of CAT and POD 

at the highest salinity level (3% NaCl). Costa et al. [7] suggested a strong association between salt 

tolerance and the POD activity in maize genotypes. 
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MÜXTƏLIF KONSENTRASIYALI DUZ STRESININ TƏSIRI ALTINDA QARĞIDALI 

BİTKİSİNİN YARPAQLARININ  BIOKIMYƏVI PARAMETRLƏRI 

 

N.X. Aliyeva 

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu 

enahide@rambler.ru 

 

NaCl duzunun müxtəlif qatılıqlarının (0, 1, 2, 3%) qarğıdalı (Zea mays L.) bitkisinin yarpaq-

larında hidrogen peroksidin və qlisin betainin miqdarına, peroksidaza və katalaza fermentlərinin ak-

tivliyinə təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki.  NaCl-un yüksək qayılıqları yarpaqlarda 

H2O2-nin və GB-nin miqdarının artmasına səbəb olur. Katalaza və peroksidaza fermentlərinin ən 

yüksək aktivliyi duzun 2%-li qatılığında müəyyən olunmuşdur. 

Acar sozlər: Zea mays L., duz stresi, glisin betain,  peroksidaza, katalaza  
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИСТЬЕВ КУКУРУЗЫ ПОДВЕРЖЕННЫХ 

СТРЕССУ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛИ 

 

Н.Х. Алиева 

Институт Молекулярной Биологии и Биотехнологий НАНА 

enahide@rambler.ru 

 

Изучено действие соли NaCl различной концентрации (0, 1, 2, 3%) на количество 

пероксида водорода и глицин бетаина, активность ферментов пероксидазы и каталазы в 

листьях кукурузы (Zea mays L.). Было выявлено что, высокие концентрации NaCl повышают 

количества Н2О2 и ГБ в листьях. Самая высокая активность ферментов каталазы и перокси-

дазы была выявлена при 2% концентрации соли. 

Ключевые слова: Zea mays L., солевой стресс, глицин бетаин, пероксидаза, каталаза 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ В ПОЧВАХ И РАСТЕНИЯХ ТАБАКА  

В ЗОНЕ ШЕКИ-ЗАКАТАЛА 

 

И.Б. Асадова  

Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана 

irade.Abbasova06@gmail.com 

 

Представлены результаты распределения естественных радионуклидов U(Ra), Th и K 

в почвах и растениях табака в зоне Шеки-Закатала Азербайджанской Республике. Выявле-

но, что содержания естественных радионуклидов не превышает максимально допустимого 

уровня и не выходит за пределы нормы. 

Ключевые слова: гамма-спектрометр, радионуклиды, табак, удельная радиоактив-

ность 

 

Введение 

Находящиеся в почве тяжелые естественные радионуклиды переходят в растения и 

включаются в биологический круговорот. В живом веществе обнаруживается некоторая ак-

кумуляция тяжелых естественных радионуклидов – калия и отчасти радия и лишь крайне 

слабая – урана.  Поэтому, в  настоящее время остро стоит проблема экологической безопас-

ности окружающей среды, экологически безопасного природопользования при возрастаю-

щих антропогенных нагрузках. Загрязнение системы «почва-растения-вода» происходит раз-

личными химическими веществами [1-7].  

Важнейшими загрязняющими  веществами в атмосфере являются - пыль, угарный и уг-

лекислый газ, оксид серы и азота, углеводороды и  в меньшей степени-радионуклиды. Пове-

дение радионуклидов в почве регулируется процессами изменения подвижности их физико-

химическими свойствами. В основе трансформации форм радиоактивных элементов лежат 

сорбционные взаимодействия в сочетании с миграцией почвенных частиц и движением рас-

творов. Миграция радионуклидов по профилю почвы происходит благодаря перемещению 

почвенных частиц, в состав которых они входят, за счет движения почвенной влаги, содер-

жащей растворимые и коллоидные их формы, а также процессов сорбции десорбции. Сорб-

ция радионуклидов осуществляется за счет двух процессов: быстрой – обменной и медлен-

ной – необменной. 

Максимальная радиоактивность обнаружена в почвах, сформированных на кислых 

магматических породах, а наиболее высокая концентрация радионуклидов наблюдается в 

мелкодисперсной фракции почв – в глинистых частицах. Кроме того, уровень радиоактивно-

сти почв зависит от ландшафта, климатических условий, процессов вертикальной и горизон-

тальной миграции в почвах, их биологической аккумуляции и т.д. [1-2,8]. 

Целью настоящей работы, является выявление закономерностей распределения и ми-

грации радионуклидов в почвах и растениях табака в Шеки-Загатальской зоне Азербайджан-

ской Республике.  

 

Методика экспериментов 

Определение радионуклидного состава методом инструментальной гамма-спек-

трометрии были выполнены в лабораториях «Радиозкология», Института Радиационных 

Проблем  и  Института Геологии и Геофизики НАНА. Для определения радионуклидного 

состава был использован гамма-спектрометрический метод, основанный на измерении гам-

ма-излучения исследуемых образцов почв и растений. Измерения проводились на трех, раз-
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личных по параметрам, полупроводниковых детекторах: коаксиальный GEM-2018 “Ortec”, 

широкодиапазонный GX-1520 “Canberra” и планарный “Canberra” BE-3830 [8-9].  

Широкодиапазонный и планарный детекторы обладают тонкими входными окна-

ми, выполненными из слабо поглощающего мягкого гамма излучения материала (берил-

лий и углеродный композит соответственно). Отобранные для анализа образцы почв и 

растенийтабака высушивались, гомогенизировались путем измельчения до размера 150 -

200 микрон в шаровой мельнице и из полученного материала квартованием отбирались 

аналитические навески массой -100 грамм. Перед измерением, навески образцов поме-

щались в чашки  Петри диаметром 70 мм с дном, выполненным из полиэтиленовой 

пленки толщиной 100 микрон.  Все образцы для измерения размещались непосред-

ственно на входном окне детектора. Измеренные спектры обрабатывались с помощью 

пакета программ для гамма-спектрометрического анализа, в который входила програм-

ма обработки сложных гамма и рентгеновских спектров, использующая алгоритм, осно-

ванная на нелинейном методе наименьших квадратов и аналитическом описании аппа-

ратурной формы линии. Этот метод обеспечивает минимально возможную погрешность 

в определении площади типа полного поглощения и, следовательно, максимальную чув-

ствительность анализа. Естественные радионуклиды определяли гамма-спектроскопи-

ческим методом [5]. 

 

Обсуждение результатов 

Доминирующая часть естественной радиоактивности почв связана с радиоизотопами, 

которые образуют три радиоактивных семейства-урана, актиния и тория. Существенный 

вклад в естественную радиоактивность почв вносит долгоживущий радиоактивный изотоп  
40К (Т1/2=1,3.109лет).  

Поведение радионуклидов в почве регулируется процессами изменения подвижности 

их физико-химических свойств. В основе трансформации форм радиоактивных элементов 

лежит сорбционные взаимодействия в сочетании с миграцией почвенных частиц и движени-

ем растворов. Сорбция, с одной стороны, обеспечивает существование долговременного ис-

точника радионуклидов для поступления в растения, с другой ограничивает биологическую 

доступность элементов.     

Результаты отражающие уровень содержания естественных радионуклидов-радия (ура-

на)-226, калия-40, тория-232 в почвахШеки-Загатальского районов Азербайджана приведено 

в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1., среднее удельная радиоактивность в почвах Шекинского 

и Загатальского районах составляет 36,41 и 54,80 Бк/кг соответственно. А средняя зна-

чения радионуклидов 238U, 232Th, 40Kв почве Шекинского составляет 3,105; 8,580; 294,42 

Бк/кг, а для Закаталы 22,86; 5,14; 321,41Бк/кг. Кроме того, средняя значения радио-

нуклидов Тhи К в почвах Шекинского и Закатальского районах не так сильно отличает-

ся. Средняя значения удельная активности радионуклида 238U в почвах Закаталы в 7 раз 

больше, чем Шекинский. По нашим мнением удельная активности 238Uзависит от типа 

почв, на которых произрастают растение. Максимальные концентрации 238U отмечены в 

растениях табака, произрастающих на горно-лесными почвах, а мнимальные – на жель-

товатых. 
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Таблица 1 
Естественные радионуклиды в почвах табака Шекинского и Загатальского  

районов Азербайджана 
 

Место отбора 

почвенных 

образцов 

Глубина, 

см 

Удельная радио-

активность 

238U(Ra) 232Th 40К 

 

Бк/кг 

 

 

Шекинский 

район 

0-20 34,51 3,89 2,90 342,08 

20-40 44,76 2,32 13,92 308,70 

40-60 29,96 * 8,92 232,47 

Среднее  36,41 3,105 8,580 294,42 

Загатальский 

район 

0-20 57,99 36,55 1,57 247,10 

20-40 54,85 16,24 4,76 412,94 

40-60 51,56 15,79 9,10 304,19 

Среднее  54,80 22,86 5,14 321,41 
 

В последние годы заметно возрос интерес к проблемам миграции в системе поч-

ва(корень)-разные части растениятабака (стебель-листья)  тяжелых естественных радио-

нуклидов U(Ra), Th, Kи продуктов их распада.  С этой целью исследовано гамма-спектромет-

рический анализ естественных радионуклидов в разных частях растения и в  различных сор-

тах табака Шекинского и Закатальского районов Азербайджанской Республики.  Результаты 

анализов показано в таблицах 2 и 3. 

Как видно из таблицы 2 и 3 концентрация  238U в зависимости от сорта растений  варь-

ирует от 0,99 до 36,55 Бк/кг для Закатальскогорайона. Для Шекинского района это значение 

варьируется от 2,32 до 9,89 Бк/кг.  Различные сорта растений способны накапливать элемен-

ты  в разных степенях. Максимальная концентрация урана  наблюдается в листьях Закаталь-

ский, который равна 18,54 Бк/кг.  

                                                                                                                            Таблица 2 
  

Результаты гамма-спектрометрического анализа естественных радионуклидов в разных частях 

растения и в  различных сортах табака Закатальского района 
  

 

Растение 

Активность, 

Бк/кг 

Удельная активность, Вк/кг 

U(Ra)-226 Th-232 K-40 

Почва     

0-20см 57,99 36,55 1,57 247,10 

20-40см 54,85 16,24 4,76 412,94 

40-60см 51,56 15,79 9,10 304,19 

Загаталинский     

Корень 4,66 0,99 - 46,91 

Стебель 20,72 18,54 - 27,38 

Листья 21,69 16,05 - 71,81 

Самсун     

Корень 7,24 3,34 - 49,81 

Стебель 4,96 - - 63,32 

Листья 4,92 - - 62,76 

Трапезонд     

Корень - - - - 

Стебель 17,10 14,95 - 27,34 

Листья 10,81 5,86 - 63,16 
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Как было указано выше удельная радиоактивность нуклидов зависит от типа почв и зон 

регионов на которых произрастают растения. Максимальная концентрация 238U  отмечена в 

почве  с глубиной 0-20 см Загатальского района и равна – 57,99 Бк/кг. Определённые зави-

симости между накоплениями радионуклидов растений  и их концентраций в почвах не 

наблюдаются. В случае же 238U - концентрация радионуклидов в растениях  практически не 

превышает их содержание в почве.  

Торий относится к малоподвижным элементам, слабого  и очень слабого биологическо-

го захвата. Вместе с тем кларк его в биосфере относительно высок – 30,193 Бк/кг. Торий об-

разует довольно устойчивые комплексы и органические соединения, что приводят к повы-

шенной подвижности. Растения легко поглощают растворимые соединения 232Th. По данным 

[10] накопление 232Th  растениями незначительное, но оно выше, чем 238U. Коэффициент 

биологического поглощения тория равен 0,04 [10].  Среднее содержание  232Th в почве Ше-

кинского района в зависимости от глубины 0-60 см составляет 8,59, а по Загаталинскому 

району – 5,14 Бк/кг соответственно. Максимальный уровень удельной радиоактивности 232Th 

- 13,92, а минимальные значения имеют – 1,57 Бк/кг. Среднее содержание 232Th в растениях 

для Шекинского района составляет 7,2 Бк/кг.  

Таблица 3  
 

Результаты гамма-спектрометрического анализа естественных радионуклидов в разных 

 частях растения и в  различных сортах табака Шекинского района 

  

 

Растение 

Активность, 

Бк/кг 

Удельная активность, Вк/кг 

U(Ra)-226 Th-232 K-40 

Почва     

0-20см 34,51 9,89 2,90 342,08 

20-40см 44,76 2,32 13,92 308,70 

40-60см 29,96 - 8,96 232,47 

Загаталинский-67     

Корень 9,85 - - 125,73 

Стебель 4,05 - 2,20 14,82 

Листья 10,88 - - 138,85 

Трапезонд     

Корень - - - - 

Стебель 23,87 - 12,19 100,83 

Листья 0,83 - - 10,50 

 

Калий относится к наиболее потребляемым химическим элементам. Он по активности 

один из основных радионуклидов в почвах и растениях. Характер внутрипрофильного рас-

пределения 40К в почвах различен, что объясняется формированием этих почв на разных 

почвообразующих породах. Большая часть калия в растениях находится в ионной форме 

[11]. Он легко испаряется из листьев, теряющих во время дождей до 50% элементов. Харак-

терной особенностью 40К является большое накопление в продуктивных частях растений. 

Максимальный уровень удельной радиоактивности для сортов Загатала-67, который равен 
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138,85Бк/кг, а минимальное значение имеет – 14,82Бк/кг. Среднее содержание  40К  в расте-

ниях для Загатала-67 равен93,1 Бк/кг.   

Таким образом,  в почве и растениях исследуемых зон содержания указанных  радио-

нуклидов не выходит за пределами  норм. Выявлена существенная неоднородность в содер-

жании естественных радиоактивных элементов в почвах Шеки-Закатальских районов Азер-

байджана, обусловленная контрастностью почвообразующих пород, физико-химическими 

свойствами почв, ландшафтно-геохимическими условиями миграции и аккумуляции элемен-

тов.  
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ŞƏKI-ZAQATALA ZONASINDA TÜTÜNÜN TORPAQ VƏ  

BITKI NÜMUNƏLƏRINDƏ TƏBİİ RADIONUKLIDLƏR  

 

İ.B. Əsədova  

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu  

irade.Abbasova06@gmail.com 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Şəki-Zaqatala zonasında torpaqda, eləcə də tütün bitkisinin 

müxtəlif hissələrində U(Ra), Th və K radionuklidlərinin paylanmasının nəticələri göstərilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, göstərilən radionuklidlərin miqdarı sanitar normalara uyğundur və verilən 

hədləri aşmır. 

Açar sözlər: qamma-spektrometr, radionuklidlər, tütün, xüsusi radioaktivlik 
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NATURAL RADIONUCLIDES IN SOILS AND TOBACCO PLANTS  

IN THE ZONE SHEKI-ZAGATALA  

  

I.B. Asadova  

Institute of Radiation Problems of ANAS 

irade.Abbasova06@gmail.com 

 

The results of the distribution of natural radionuclides U (Ra), Th and K in soils and tobacco 

plants in the Sheki-Zagatala zone of the Republic of Azerbaijan are presented. It was revealed that 

the contents of natural radionuclides corresponds within the limits of background values and does 

not exceed the maximum permissible values. 

Keywords: gamma spectrometer, radionuclides, tobacco, specific radioactivity 
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YAŞIL İŞIĞIN TOMAT BİTKİSİNİN  

MORFOFİZİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ TƏSİRİ 
 

K.Z. Həsənova  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

E-mail: konul.qasanova.86@mail.ru 
 

Yaşıl işığın tomat bitkisinin toxumlarının cücərməsinə, yarpaqlarda yaşıl piqmentlərin miqda-

rına, fotosistem 2-nin fəallığına, yarpaqların parametrlərinə təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edil-

mişdir ki, göy və qırmızı işıq kimi yaşıl işıq da öz reseptorları vasitəsilə bitkidə metabolizm proses-

lərini tənzimləyir. 

Açar sözlər: tomat, toxumların cücərməsi, xlorofil, karotinoidlər, fotosistem2 
 

Bitkilərin üzərinə düşən günəş işığının spektrində ağ, qırmızı və göy işığın müxtəlif bitkilərin bö-

yümə və inkişafına təsiri geniş öyrənilmişdir, lakin güclü enerjiyə malik olan yaşıl işığın  (500-600 nm) 

təsirinə aid məlumatlar azdır. Bu istiqamətdə aparılan bir çox tədqiqatlarda alınan nəticələrə görə yaşıl 

işığın bitkilərdə elə bir fizioloji və ya fotokimyəvi fəallığı yoxdur. Bu təsəvvürlər xlorofil a və b-nin ud-

ma spektrlərinə əsaslanır. Fotosintez prosesində əsas rol oynayan bu piqmentlər dalğa uzunluğu 300-400 

nm olan göy işığı və 600-700 nm olan qırmızı işığı udurlar, həyəcanlanırlar və öz elektronlarını aksep-

torlara ötürürlər. Ona görə də yaşıl işığı təcrübələrdə nəzarət variantı kimi götürürlər [1,2]. Yaşıl yarpaq 

tərəfindən udulan günəş işığının 87-97%-i 300-400 nmlik spektrə, 80-93%-i 640-680 nm-lik spektrə, or-

ta hesabla 65-75%i yaşıl və sarı spektrə düşür 700-1000 nm dalğa uzunluğundakı işıq çox az 5-15% 

udulur [9, 10]. Müəlliflərin fikrincə, çox sıx və həddin çox kölgələnmiş fitosenozlarda yaşıl işıq böyük 

rol oynayır [3-5]. Belə senozlarda aşağı yarusda bitən bitkilər və ya eyni bitkinin yarpaqları yaşıl şualar-

la zəngin enerji udurlar. Buradan belə məntiqi nəticə çıxarmaq olar ki, yaşıl işığın özü də fotosintezdə 

rol oynaya bilər. Belə guman edilir ki, yüksək intensivlikli yaşıl işıq fotosintez prosesini zəiflətmir, bö-

yümə proseslərini tənzimləyir. Işıq spektrində yaşıl işığın payının artması vələmir və buğdanın böyümə 

intensivliyini zəiflədir ki, bu da onun tənzimləyici təsirə malik olmasını göstərir  [6,7]. Lakin o da mə-

lumdur ki, yaşıl işıq bitkilərin həyat fəaliyyətini tam təmin edə bilər. Yüksək intensivlikli (200 vt/m2)  

işıqda buğda bitkisi göy işıqda olduğuna nisbətən yüksək biokütlə toplamışlar  [8]. Beləliklə, ədəbiyyat 

məlumatlarına əsasən belə fikir yürütmək olar ki, yaşıl işıq bitkilərin morfogenezinin tənzimlənməsində 

böyük rol oynayır. Biz öz təcrübələrimizdə 500-600 nm işığı buraxan şəffaf pərdələrdən istifadə etməklə 

yaşıl işığın tomat bitkisinin müxtəlif sortlarının böyümə və inişafına təsirini öyrənmişik.  
 

Nəticələr və müzakirə 

Qırmızı, göy və yaşıl işığın tomat sortlarının toxumlarının cücərmə enerjisinə və cücərmə 

faizinə təsirinin öyrənilməsi zamanı məlum olmuşdur ki, ən yüksək cücərmə intensivliyi qırmızı 

işıqda, sonra yaşıl işıqda, ən zəifi isə göy işıqda müşahidə edilmişdir ( Cədvəl 1). 
 

Cədvəl 1  
Müxtəlif spektrli işığın tomat toxumlarının cücərməsinə təsiri 

 

Sortlar  Cücərmə enerjisi %-lə Cücərmə faizi 

400-500 nm 500-600 nm 600-700 nm 400-500 nm 500-600 nm 600-700 nm 

Falkon 35 45 50 60 70 80 

22-74 37 48 52 62 75 85 

Krasnodar  39 50 56 64 76 88 

Volqoqrad  40 52 58 66 78 90 

Tolstoy  42 55 59 68 80 92 

Ralli 41 54 58 67 79 90 
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Cədvəldən göründüyü kimi, bütün sortlarda ən yüksək cücərmə enerjisi və cücərmə faizi qır-

mızı işıqda müşahidə edilmişdir. Yaşıl işıqda bu kəmiyyətlər göy işıa nisbətə yüksək olmuşdur. Ey-

ni zamanda sortarası fərqlər də müşahidə edilir. Bütün spektrlərdə yüksək cücərmə intensivliyi 

Krasnodar, Volqoqrad və Tolstoy sortlarında müşahidə edilmişdir. Ali bitkilərin cücərtiləri öz boy-

larını düşən işığın istiqamətinə uyğun olaraq nizamlayırlar ki, fotosintez prosesi normal getsin. 

Bir qayda olaraq fototropizm göy və ultrabənövşəyi –A işıqla tənzimlənir, eyni zamanda yaşıl 

işıqda effektiv olur. Fitoxrom tərəfindən qırmızı işıq da fototropizmi stimullaşdırır. Xlorella ilə apa-

rılan təcrübələrdə müəyyən edilmişdir ki, yaşıl işıq həm də karbohidrat metabolizmi tənzimləyir, di-

saxaridlərin miqdarını artırır, polisaxaridlərin miqdarını azaldır. Uzun müddətli yaşıl işıqda isə, ək-

sinə, nişastanın miqdraı artır, disaxaridlərin miqdarı azalır  [9]. Aparılan tədqiqatlara baxmayaraq, 

hələlik yaşıl işığın bitkilərin həyat fəaliyyətinə təsir mexanizmi tam aydınlaşdırılmamışdır ki, bunu 

bilmək süni işıqlandırılma şəraitində becərilən bitkilərdə işıqlandırılma texnologiyasının tətbiqi 

üçün zəruridir. Bizim təcrübəmizdə uzun müddətli yaşıl, göy və qırmızı işıqda becərilmiş tomat bit-

kilərinin morfometrik göstəricilərində müəyyən fərqlər müşahidə edilmişdir (Cədvəl 2). 

 

Cədvəl 2  
 

Müxtəlif spektrli işıqda becərilmiş 45 günlük tomat sortlarının yarpaqlarının sahəsi və quru çəkisi 

 

Sortlar İşıq 

Göy yaşıl qırmızı ağ 

Yarpaq sahəsi     

Falkon 170±11 168±11 221±12 225±15 

22-74 165±13 160±15 219±15 220±11 

Krasnodar  175±12 171±12 225±16 227±13 

Volqoqrad  150±9 148±10 215±14 218±12 

Tolstoy  180±15 175±14 230±12 229±13 

Ralli 168±14 164±13 195±11 194±14 

Quru kütlə, q     

Falkon 0.68±0.02 0.56±0.07 0.78±0.02 0.88±0.05 

22-74 0.64±0.04 0.53±0.08 0.75±0.01 0.82±0.06 

Krasnodar  0.69±0.03 0.62±0.06 0.67±0.02 0.79±0.04 

Volqoqrad  0.55±0.02 0.52±0.05 0.56±0.03 0.66±0.02 

Tolstoy  0.72±0.01 0.68±0.04 0.65±0.04 0.89±0.03 

Ralli 0.64±0.06 0.59±0.03 0.55±0.06 0.59±0.04 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, yaşıl işıqda böyüyən bitkilərdə də yarpaq sahəsi göy işıqdakı 

kimi olur. Quru kütləyə görə yaşıl işıqda bitən bitkilər göy işıqda bitən bitkilərdən az fərqlənirlər. 

Müəyyən edilmişdir ki, körpə yarpağın intensiv böyüməsi zamanı yarpağın sahəsi əsasən 

hüceyrələrin fəal bölünməsi hesabına olur. Yaşıl işıq hüceyrələrinin bölünməsinə ləngidici təsir 

göstərir [4]. Bu effekt ikiləpəli bitkilərdə nisbətən daha çox olmuşdur. Yaşıl işığın hüceyrələrinin 

bölünməsi və gərilməsinə təsir mexanizmi zəif öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, yarpağın sahə 

vahidində olan xloroplastların sayı yaşıl işıqda qırmızı və göy işığdakına nisbətən az olur. Bu da 

yaşıl işıqda fotosintez intensivliyinin aşağı olması ilə əlaqədardır. Lakin yaşıl işıqda xloroplastların 

sahəsi qırmızı və göy işıqdakına nisbətən böyük olmuşdur [12].Yaşıl işığın uzunmüddətli təsiri 

zamanı karbon qazının assimilyasiyası qırmızı və göy işıqdakına yaxın olmuşdur. 

Bizim təcrübələrimizdə yarpaqlarda xlorofil piqmentlərinin miqdarı və xloroplastların 

fotokimyəvi fəallığı yaşıl işıqda, göy və qırmızı işıqdakı göstəricilərə yaxın, olmuşdur(cədvəl 3). 
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Cədvəl 3 
Müxtəlif işıq spektrində becərilmiş bitkilərdə fotosintez piqmentlərinin miqdarı  

və xloroplastların fotokimyəvi fəallığı 

 
 

 

Sortlar  

İşıq 

Göy Yaşıl qırmızı ağ 

xl(a+b) 

mq/q 

Mv2/mq 

xl. göy 

xl(a+b) 

 

FF xl FF xl FF 

Falkon 3.4±0.05 67±0.02 2.4±0.02 56±0.05 3.6±0.02 68±0.01 3.2±0.07 67±0.1 

22-74 2.5±0.01 66±0.06 2.1±0.04 54±0.01 2.8±0.03 67±0.02 3.4±0.07 65±0.8 

Krasnod

ar  

4.5±0.02 72±0.02 3.2±0.01 62±0.02 4.4±0.08 74±0.06 3.6±0.02 69±0.9 

Volqoqr

ad  

4.8±0.04 75±0.04 3.5±0.02 65±0.04 4.8±0.01 78±0.04 4.5±0.01 71±0.2 

Tolstoy  4.7±0.02 78±0.01 3.8±0.03 68±0.03 4.9±0.02 80±0.02 4.8±0.04 78±0.3 

Ralli 3.6±0.04 65±0.03 3.5±0.05 58±0.03 3.7±0.02 88±0.02 4.9±0.02 39±0.5 
 

Qeyd: xl(a+b)- xlorofil a və b-nin ümumi miqdarı; xl- xlorofilin miqdarı; FF-fotokimyəvi fəallıq. 

 

 Cədvəldən göründüyü kimi, göy və qırmızı işıqda həm piqmentlərin miqdarı, həm də 

xloroplastların fotokimyəvi fəallığı yaşıl işıqda nisbətən bir qədər çox olmuşdur. Sort arası fərqlərə 

gəlincə bu kəmiyyətlər Krasnodar, Volqoqrad və Tolstoy sortlarında daha böyük olmuşdur. Digər 

müəlliflərin başqa bitkilərlə apardıqları təcrübələrdə də belə nəticələr alınmışdır [11, 12]. Yaşıl işıq 

təsirindən yarpaq mezostrukturasında dəyişikliklər baş verir, yaşıl piqmentlərin miqdarı azalır, bu 

da fotosintezin intensivliyinə təsir edir, nəticə etibarilə bitkilərin vegetativ inkişaf mərhələsindən 

generativ inkişaf mərhələsinə keçməsini ləngidir. 

Beləliklə alınan nəticələrin təhlili belə guman etməyə imkan verir, ki bitkilərdə qırmızı və göy 

işıqda olduğu kimi yaşıl işığın da reseptorları fəaliyyət göstərir və yaşıl işıq həmin reseptorlar 

vasitəsilə metabolik proseslərini tənzimləyir. 

 

Nəticə 

Yaşıl işıq, göy və qırmızı işıq kimi yarpağın və bütöv bitkinin morfognezində mühüm rol 

oynayır. Yaşıl işığın təsirindən meristemlərin böyüməsi yavaşıyır, yarpaqların sahəsi və quru kütləsi 

azalır. 

Yaşıl işıq fotosintez aparatının işini tənzimləyir, yarpaqda xloroplastların miqdarını və foto-

sintez piqmentlərinin miqdarını azaldır, nəticə etibarilə qırmızı və göy işığa nisbətən fotosintezin in-

tensivliyini azaldır.  
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INFLUENCE OF GREEN LIGHT ON THE MORPHOPHYSIOLOGICAL  

CHARACTERISTICS OF TOMATO PLANTS 

 

K.Z. Hasanova  

Azerbaijan State Agricultural University   

konul.qasanova.86@mail.ru 

 

 The effect of green light on seed germination, the content of green pigments in leaves, the ac-

tivity of photosystem 2, and the parameters of tomato leaves studied. It was revealed that green light, 

like blue and red light, has receptors in the leaves and they regulate metabolic processes in the plant. 

Keywords: tomatoes, seed germination, chlorophyll, carotenoids, photosystem 2 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЗЕЛЕНОГО СВЕТА НА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТЕНИЙ ТОМАТА 

 

К.З. Хасанова  

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет 

konul.qasanova.86@mail.ru 

 

Изучено влияние зеленого света на всхожесть семян, содержание зеленых пигментов в 

листьях, активность фотосистемы 2 и параметры листьев томатов. Выявлено, что зеленый 

свет подобно синему и красному свету имеет рецепторы в листьях и они регулируют метабо-

лические процессы в растении. 

Ключевые слова: томаты, всхожесть семян, хлорофилл, каротиноиды, фотосистема 2 
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TOXUMLARIN QAMMA ŞÜALANMASININ LOBYA CÜCƏRTİLƏRİNDƏ PİRUVAT 

KİNAZA FERMENTİNİN AKTİVLİYINƏ TƏSİRİ 

 

N.R. Quliyeva  

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı, AZ 1143, B.Vahabzadə küçəsi, 9 

naraguliyeva01@gmail.com, 

 

Təqdim olunan işdə toxumların 1-200 Qr şüalanma dozası oblastında qamma şüalarla işlən-

məsinə 5, 10 və 15 günlük lobya (Phaselus vulgaris L.) cücərtilərinin reaksiyası öyrənilmişdir. Bit-

kinin şüalanmaya reaksiyası xlorofil a, b, karotinoidlər kimi fotosintez piqmentlərinin və MDA –nın 

miqdarının,  həmçinin də piruvatkinaza fermentinin aktivliyinin tədqiqinə əsasən qiymətləndirilmiş-

dir. Müəyyən edilmişdir ki, fotosintez piqmentlərinin miqdarı,  həm də piruvatkinaza fermentinin 

aktivliyi bitkinin ilkin və orta inkişaf dövrlərində kontrolla müqayisədə artır, sonrakı mərhələdə isə 

hər 2 variantda tədricən azalır. Membran lipidlərinin peroksidləşməsi məhsulu olan MDA –nın 

miqdarında isə bitkinin inkişaf müddətindən asılı fərqli dəyişmə dinamikası mövcuddur və bu asılı-

lıq şüalanma dozasının böyük qiymətlərində daha nəzərəçarpacaqdır.    

Açar sözlər: Toxumların səpindən əvvəl qamma şüalarla işlənməsi, Phaselus vulgaris L., 

MDA, Xl. a və b, karotinoidlər,  piruvatkinaza fermenti  

 

Giriş 

Orqanizmin energetik balansının təmin edilməsində qlikolizin son məhsulu olan Pyr-ın  mü-

badiləsini həyata keçirən fermentlərin öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Pyr metabolizmində 

yarpaq hüceyrələrinin xloroplastlarında, sitozolunda, mitoxondrilərin stromasında lokalizasiya olu-

nan oksalasetatdekarboksilaza (OAD), NAD-malatdehidrogenaza (NAD-MDH), NADF-malatde-

hidrogenaza (NADF-MDH), NADF-malik enzim (NADF-ME), FEP-karboksilaza (FEPK) və s. fer-

mentləri iştirak edirlər.  

Bir çox tədqiqatçılar göstərirlər ki, xloroplastlara daşınan oksalasetat (OA) yalnız malatın re-

duksiyasına yox, həm də dekarboksilləşmə nəticəsində piruvatın sintezinə sərf olunur [He,  Hou, 

2014]. Pyr-ın bu yolla sintezi zamanı ümumi Pyr-ın az bir hissəsi sintez olunur. Pyr-ın əsas hissəsi 

ATF-in sintezi ilə müşayiət olunan aşağıdakı reaksiya üzrə PK-nın katalizatorluğu ilə fosfoenolpiru-

vatdan (FEP) sintez edilir:  

FEP  +  ADF  ↔  Piruvat  +  ATF 

Əksər hallarda reaksiyanın tarazlığı sağa doğru yönəlmiş olur. Hatç göstərir ki, hüceyrədə 

OA-ın qatılığının 50-100 mkM-dək yüksəlməsi onun orqanoidlərində bu turşunun yüksək qatılıqda 

olmasının əsas səbəblərindən biridir [Hatsch, 1979]. Kamp və b. isə ali C3- və C4-bitkilərin xlorop-

lastlarında mürəkkəb piruvatdehidrogenaza multiferment kompleksinin olduğunu aşkar etmişlər 

[Camp et al., 1988]. Bu kompleks aerob şəraitdə katabolizmin birinci ümumi yolu üzrə mürəkkəb 

reaksiyalar nəticəsində Pyr-ın asetil-KoA-ya çevrilməsinə səbəb olur ki, bu da katabolizmin ikinci 

ümumi yolu üzrə bioloji oksidləşmənin davam etməsinə və orqanizm üçün vacib olan ATF-in sinte-

zinə gətirib çıxarır.  

Bitkilərdə, göy-yaşıl yosunlarda işıq toplayan piqmentlərə xlorofil a, b və karotinoidlər aiddir. 

Fotosintezin əsas mahiyyəti bitkilər, yosunlar və sianobakteriyalarda işıq enerjisini CO2-nin fiksasi-

yası və karbohidratların (CH2O)n sintezində istifadə olunan kimyəvi enerjiyə və reduksiyaedici ek-

vivalentlərə (ATF, NADF∙H) çevirməkdən ibarətdir (Ke, 2001). Xlorofillərin optiki xassələri və fo-

tokimyəvi aktivliyi günəş enerjisini udmaq və üzvü maddələrin daxili potensial enerjisinə çevirmək 

xassəsi piqment molekulunun kimyəvi strukturu ilə əlaqədardır (Edwards, Walker, 1983). Mühitin 

stres faktorlarının fotosintezə təsiri piqment aparatı ilə baş verir. Stres amilinin təsiri artdıqca bitki-

lərdə müxtəlif səviyyələrdə ona qarşı müqavimət yaranır.  
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Təqdim olunan işin əsas məqsədi lobya bitkisinin yarpaqlarında anaerob və aerob oksidləşmə, 

glükoneogenez, karbohidratların, lipidlərin və bəzi aminturşularının sintezi kimi biokimyəvi mexa-

nizmlərin kəsişməsində yerləşən və onların bəziləri üçün mərkəzi substrat, bəziləri üçün isə reaksi-

yanın məhsulu rolunu oynayan Pyr-ın sintezinidə və metabolizmində aparıcı rola malik olan PK fer-

mentinin aktivliyinin radiasiyanın  müxtəlif dozalarında tədqiqindən ibarətdir.  

 

Material və metodlar 

Tədqiqat obyekti olaraq götürülən adi lobya (Phaselus vulgaris L.) bitkisinin quru toxumla-

rından nəzərdə tutulan hər bir şüalanma dozası üçün 20 ədəd götürülmüş və AMEA- nın Radiasiya 

Problemləri İnstituitunun “İzotop mənşəli Şüa Mənbələri” elmi təcrübə şöbəsində RUXUND 

20.000-şüalandırma qurğusunda (Co60-şüalanma mənbəyi) şüalandırılmışdır.  1, 5, 10, 50, 100 və 

200 Qr dozalarda şüalandırılmış lobya bitkisinin toxumları şüalandırılmamış quru toxumlarla bəra-

bər 15 dəq 3%-li H2O2 məhlulunda dezinfeksiya olunduqdan sonra H2O2-nin artığından azad olmaq 

üçün distillə suyu ilə 2-3 dəfə yuyulmuş, petri çaşkalarına yerləşdirilmiş və cücərmək üçün termos-

tata qoyulmuşdur. Hər iki variantda alınan cücərtilər lazım gəldikdə adi distillə suyu ilə suvarılmış-

dır. Daha sonra bitkilərin normal inkişafıi üçün cücərtilər temperaturu 25-28ºC, fotoperiod 14 saat, 

havanın nisbi rütubəti 60-70%, işığın intensivliyi 15-20 klüks olan xüsusi yaradılmış süni mühitdə 

yerləşdirilmişdir. Bitkilər 2 saat işıqlandırıldıqdan sonra götürülmüş yarpaq nümunələri və işlər da-

vam etdirilmişdir. 

Piqmentlərin miqdarı Sims Gamon [Sims, Gomon, 2002] metodu ilə 80%-li aseton ekstrak-

tında (aseton:Tris- HCl bufer, 1 M, pH 7,8 = həcmcə 80:20) spektrofotometrik üsulla təyin olun-

muşdur.  

Yarpaq ekstraktı almaq üçün 1 q yarpaq tərəzidə çəkilmiş, distillə suyu ilə yuyulduqdan və 

filtr kağızı ilı qurudulduqdan sonra 5 ml 1 M, pH 7,8 olan Tris-HCl buferi əlavə edilməklə (1:5, çə-

ki:həcm) homogenizasiya edilmişdir. Alınan homogenat 2 qat kaprondan süzülmüşdür. Daha sonra 

filtrat 10 dəq 500g sürəti ilə çökdürüldükdən sonra cöküntü atılmış, çöküntüüstü maye (yarpaq ekst-

raktı) isə piqmentlərin miqdari analizi üçün istifadə olunmuşdur. 

Piqmentlərin miqdarının təyini üçün 1 ml-lik həcmli spektrofotometrik küvyetə 800 mkl 80%-

li aseton, 180 mkl 1 M, pH 7,8 olan Tris-HCl buferi və 20 mkl yarpaq ekstraktı əlavə olunmaqla 

spektrofotometrdə 470, 537, 647 və 663 nm dalğa uzunluğunda absorbsiya qiymətləri kontrol çıxıl-

maqla aşağıdakı düstura əsasən hesablanmışdır. 

 

    Xl a (mkmol/ml) = 0,01373∙A663-0,000897∙A537-0,003046∙A647 

            Xl b (mkmol/ml) = 0,02405∙A647-0,004305∙A537-0,005507∙A663 

            Karotinoidlər (mkmol/ml) = (A470-(17,1∙(Xl a+Xl b)-9,479∙Antosian))/119,26 

            Antosian (mkmol/ml) = 0,08173∙A537-0,00697∙A647-0,002228∙A663. 

 

Piruvatkinaza (PK, ATF: piruvat 2-o-fosfotransferaza, EC 2.7.1.40) ekstraktı əldə etmək üçün 

yarpaqlar yuyulub qurudulduqdan sonra 1 q yarpağa 7 ml homogenizasiya məhlulu əlavə etməklə 

+4ºC-də həvəngdəstədə ekstraksiya olunmuşdur. Alınan yarpaq ekstraktı 2 qat kaprondan süzüldük-

dən sonra mezqa-cecək atılmış, filtrat isə parçalanmayan toxuma hissəciklərindən azad olunmaq 

üçün əvvəlcə 300 ġ-də 5 dəq, sonra 5000 ġ-də 10 dəq sentrifuqasiya edilmişdir. Çöküntü atılmış, 

alınan çöküntüüstü maye isə PK aktivliyinin təyini üçün istifadə edilmişdir. 

Fermentin aktivliyi 0,1 M Tris-HCl bufer (pH 7,6), 50 mM MgSO4, yaxud 0,2 M KCl, 10 mM 

FEP, 94 mM ADF, 12 mM NADH, 450 mq LDH (35 mq/ml-dən 50 mkl götürülür) tərkibli reaksiya 

mühitində təyin edilmişdir. Reaksiya qarışığına sonda 20 mkl ferment ekstraktı əlavə etməklə reak-

siyanın başlanmasına start verilmişdir. Fermentin aktivliyi spektrofotometrdə, 25oC-də, 340 nm dal-

ğa uzunluğunda 3 dəq ərzində optiki sıxlığın dəyişməsinə əsasən hesablanmışdır. NAD.H üçün eks-

tinksiya əmsalı 6,22 mM.sm-1-ə bərabərdir [Романова, 1980]. 
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MDA-nın miqdarının təyini Hoggesə [Hodges et al., 1999] görə spektrofotometrik üsulla yeri-

nə yetirilmişdir. Bitki toxumalarında lipidlərin peroksid oksidləşməsinin (LPO) əsas məhsulu olan 

MDA-nın miqdarı tiobarbitur turşusu (TBT) ilə reaksiyasına əsaslanaraq təyin olunmuşdur [Heath, 

Pasker, 1968]. 1 q bitki materialı üzərinə 20 ml 0,1%-li (çəki/həcm) 3-xlor sirkə turşusu əlavə olu-

naraq homogenizasiya edilmişdir. Alınan homogenat 10 dəq  12000g-də çökdürülmüşdür. Superna-

tantın üzərinə tərkibində 0,5%-li TBT olan 4 ml 20%-li 3-xlor sirkə turşusu əlavə olunduqdan sonra 

alınan qarışıq su hamamında 30 dəq müddətində 95ºС-də saxlanıldıqdan sonra buzda cəld soyudul-

muşdur. Bunun ardınca yenidən 10 dəq 12000g-də sentrifuqalaşdırma aparıldıqdan sonra spektrofo-

tometrdə 532 və 600 nm dalğa uzunluqlarında supernatantın optiki sıxlığı təyin olunmuşdur. MDA-

nın miqdarı 600 nm dalğa üzünluğunda qeyri spesifik udulma çıxılmaqla ekstinksiya əmsalı 155 

mМ-1∙sm-1 istifadə etməklə hesablanmışdır.   

Zülalların ümumi miqdarı spektrofotometrik (Ultrospec 3300 pro, Amersham)  üsulla 750 nm 

dalğa uzunluğunda Louriyə görə təyin olunmuşdur. Dərəcəli əyrinin qurulması üçün qaramalın zər-

dab albuminindən (BSA) istifadə edilmişdir [Lowry et a., 1951].  

Toxumların cücərmə faizini hesablamaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə edilmişdir: 

 

A =   ∙ 100% 

Burada a - cücərmə faizi (%); n - cücərən toxumların sayı; m - ümumi toxumların sayıdır. 

Prolinin miqdarını təyin etmək üçün 0,3 q bitki materialı çəkilmiş və 3%-li 5-sulfosalisil tur-

şusu ilə 2 dəfə ekstraksiya olunmuşdur. Homogenat 1000g 15 dəq müddətində çökdürülmüşdür. 

Çöküntü atıldıqdan sonra supernatantda prolinin miqdarı Bates üsulu ilə təyin olunmuşdur [Bates et 

al., 1973]. 1 ml supernatantın üzərinə 1 ml buzlu sirkə turşusu və 1 ml ninhidrin reaktivi (1,25 q 

ninhidrin 30 ml buzlu sirkə turşusu və 20 ml 6 M fosfat turşusunda həll edilir) əlavə edilmişdir. Nü-

munələr 1 saat müddətində qaynar su hamamında inkubasiya olunmaqla reaksiya aparılmışdır. Son-

ra nümunələr buzda sürətlə soyudulmuş və üzərinə 3 ml toluol əlavə edilməklə intensiv olaraq çal-

xalanmışdır. Qırmızı-narıncı rəngli toluol fraksiyasının optiki sıxlığı 520 nm dalğa uzunluğunda tə-

yin edilmişdir. K olaraq toluol götürülmüşdür. Prolinin miqdarı (mq/q quru kütlə) standart L-prolin-

lə qurulmuş dərəcəli əyrisinə əsasən təyin edilmişdir (Sigma, ABŞ).  

Statistika: tədqiqatın nəticələrinin analizi zamanı orta riyazi səhvlər və kənarlanmalar (M±m) 

nəzərə alınmışdır. Nəticələrin statik işlənməsi “ Exel” proqramında yerinə yetirilmişdir. 

 

Aınan nəticələr və onların analizi 

 

Təcrübənin əvvəlində lobya toxumları radiasiyanın müxtəlif dozalarında şüalandırıldıqdan 

sonra hidroponika şəraitində əkilmiş, cücərmənin kinetikası üzərində müşahidələr aparılmış və alı-

nan nəticələr birinci cədvəldə əks olunmuşdur (cədvəl 1).  

Cədvəldən göründüyü kimi toxumlar əkildikdən 3 gün sonra ilk cücərtilər görünməyə başla-

mışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, əkindən keçən 3 gün ərzində variantlar üzrə əkilən toxumların 

~50-60%-i cücərmişdir. Bu göstərici kontrol variantlarda ~33%-ə bərabər olmuşdur ki, bu da təcrü-

bə variantlarının təqribən yarısını təşkil edir. 1-50 Qr şüalanma dozalarında toxumların cücərməsi 

kontrolla müqayisədə daha intensiv getmişdir. Əkindən keçən 5-ci gün toxumların cücərmə faizində 

radiasiya dozalarından asılı olaraq 3-cü günlə müqayisədə ~15-20% artma müşahidə olunmuşdur. 

Əkindən keçən 7 gün ərzində isə lobya toxumlarının cücərmə faizi maksimuma yaxınlaşmışdır ki, 

bundan sonra artıq cücərməyə başlayan yeni toxumlar aşkar edilməmişdir. Göstərilən dövrdə ən 

yüksək cücərmə faizi 5 Qr şüalanma dozasında nəzərə çarpmışdır ki, bu da əkilən toxumların 

~95%-ini təşkil etmişdir. Kontrol nümunələrində bu göstərici ~90%-ə bərabər olmuşdur. Ən aşağı 

cücərmə faizi 200 Qr şüalanma dozasında müşahidə olunmuşdur ki, bu da ~70%-ə ətrafında baş 

vermişdir (cədvəl 1).  
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 Cədvəl 1 
Müxtəlif dozalarda şüalandırılmış lobya toxumlarının cücərmə faizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
                                      Qeyd: Qr-qrey, K-kontrol 

 

Tədqiqatın əsas məqsədlərindən biri də radiasiyanın təsirinə məruz qalmış toxumların genetik 

aparatında baş verən zədələnmələrin onun inkişafına və cücərmədən sonrakı dövrlərdə bitki hücey-

rələrində baş verən fizioloji-biokimyəvi proseslərə (fizioloji proseslərlə biokimyəvi proseslər arası-

nada ehtimal olunan korrelyasiyaya) təsirini öyrənməkdən ibarət olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, energetik mübadilə səviyyəsində bitkilərin radiasiyanın təsirinə davamlılığı bitkinin yaşından, 

növündən, inkişaf mərhələlərindən, stres yaradan faktorların səviyyəsindən və təsirin müddətindən 

asılıdır.  

Bu nöqteyi-nəzərdən toxumların cücərmə faizi ilə bağlı olaraq variantlar üzrə alınan cücərtilə-

rin yarpaqlarında prolinin, MDA-nın və piqmentlərin miqdarı, energetik mübadiləsinin açar fer-

mentlərindən olan PK fermentinin aktivliyi müqayisəli tədqiq olunmuş və aparılan eksperimental 

tədqiqatların nəticələri 2-ci cədvəldə verilmişdir (cədvəl 2).  

Cədvəldən göründüyü kimi kontrol (K) variantlarda piqmentlərin miqdarı ilə MDA kimi ara-

lıq metabolitin miqdarı fərqli dəyişmişdir. Belə ki, zaman keçdikcə K nümunələrinin yarpaqlarında 

MDA-nın miqdarı getdikcə azalmışdır. Bu azalma, birkinin inkişafının 10-cu günü 5-ci günlə müqa-

yisədə 10, 15-ci günü isə 5-ci günlə müqayisədə 20% təşkil etmişdir. Yarpaqlarda zülalların ümumi 

miqdarında baş verən dəyişmənin spektri isə MDA və prolindən fərqli olmuşdur. Belə ki, yarpaqlar-

da zülalların miqdarı bitkinin inkişafının 10-cu günü 5-ci günlə müqayisədə ~2% artsa da, bitkinin 

inkişafının 15-ci günü 5-ci günlə müqayisədə ~2%, 10-cu günlə müqayisədə isə ~4% azalma qeydə 

alınmışdır (Nəticələr verilmir).   

PK fermentlərinin aktivlikləri şəkildən göründüyü kimi 5 günlük bitkilərin yarpaqlarında K-

dan başlayaraq radiasiya fonu yüksəldikcə tədricən yüksəlmişdir. 200 Qr radiasiya dozasında PK 

aktivliyi K-la müqayisədə təqribən 1,6 dəbə yüksək olmuşdur.  

Lobya cücərtilərinin inkişafının 10-cu günü radiasiya dozalarından asılı olaraq PK fermenti-

nin aktivliyində fərqlər meydana gəlməyə başlamışdır. Belə ki, həmin diaqramın ikinci hissəsindən 

göründüyü kimi istənilən radiasiya dozasında fermentin aktivliyi K-dan yüksək olmuşdur (şəkil). 

Burada fərqlər şüalanma dozasından asılı olan cücərtilər arasında özünü büruzə vermişdir. Şəkilə 

diqqət etsək görərik ki, fermentin aktivliyinin dozalar üzrə kinetikası siqmoidal əyriyə bənzər əyri 

ilə xarakterizə olunur. Yəni 10 günlük bitkinin yarpaqlarında PK aktivliyini nümayiş etdirən spektr 

iki maksimuma malik piki olan qrafiki xatırladır. Bu piklərdən biri PK aktivliyinin 5 Qr şüalanma 

dozasına, ikinci pik isə 100 Qr şüalanma dozasına uyğun olan səviyyəyə uyğundur.  

                                                                                                                      

                                                                                                                                    

 

 

 

Radiasiya 

Qr 

Cücərmə, (%) 

3 gün 5 gün 7 gün 

1  60 75 90  

5  65 85 95 

10  60 80  90 

50  50 75 85  

100  55 72 80 

200  50 55 70 

K 33 69 90  
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Cədvəl 2 
Radiasiyanın müxtəlif dozalarının lobya yarpaqlarında MDA-nın,  

piqmentlərin miqdarına təsiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Qeyd: MDA - mM/ml;  Piqment-mM/ml; K - kontrol; Qr-qrey 

 

Bitkinin inkişafının 15-ci günü PK aktivliyinin ümumi spektri 10 günlük cücərtilərin yarpaq-

larında olan PK aktivliyinin spektrinə uyğun olmuşdur. Buna baxmayaraq bir neçə səviyyədə ümu-

mi tendensiyaya zərər verməyən fərqlər də müşahidə olunmuşdur. Bu fərqlər ondan ibarətdir ki, 

lobya bitkisinin inkişafının 15-ci günündə yarpaqlarda lokaılizasiya olunan PK fermentinin aktivli-

yində K variantda 5 və 10 günlük bitki nümunələrinin K variantı ilə müqayisədə artım müşahidə 

olunmuşdur. Bundan başqa 15 günlük bitkilərin yarpaqlarında 100 Qr şüalanma dozasında ferment 

ən yüksək aktivliyə malik olsa da, ümumi spektri sabit saxlamaqla 10 günlük bitkilərin yarpaqların-

da fermentin mövcud olan aktivlik səviyyəsi ilə müqayisədə azalma baş vermişdir (şəkil).   

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, radiasiyanın müxtəlif dozaları ilə şüalandırılmış lobya 

toxumlarından alınmış cücərtilərin ontogenezinin başlanğıc dövrlərində PK fermentinin aktivliyinin 

dəyişmə dinamikası zaman keçdikcə parabolik spektrdən siqmoidal spektrə müvafiq olaraq dəyişir. 

Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, verilən şəraitdə fermentin aktivliyinin dəyişmə spektri 5 gün-

lük bitkilərin yarpaqlarında hiperbola, 10 günlük bitkilərin yarpaq hüceyrələrində bir piklə xarakte-

rizə olunan parabola, 15 günlük bitkilərin yarpaqlarında isə iki piklə xarakterizə olunan siqmoidal 

əyri ilə xarakterizə olunur. Bu proseslərdə PK fermentinin aktivliyik səviyyəsini göstərən pikin 

amplitudası 10 günlük bitkilərin yarpaq hüceyrələrində ən yüksək qiymətə malik olmuşdur. Qeyd 

Radiasiya, 

Qr     

MDA Xlorofillərin miqdarı Karotinoid 

Xl a Xl (a+b) Xl (a/b) Kar Xl (a+b)/Kar 

5 günlük cücərtilər 

K 0,362 3,49 7,58 0,85 3,21 2,36 

1 0,115 4,31 7,76 1,25 1,99 4,02 

5 0,108 5,75 10,21 1,29 1,78 5,74 

10 0,125 4,10 7,98 1,03 1,83 4,36 

50 0,179 4,60 8,80 0,97 0,86 10,23 

100 0,140 4,30 8,38 1,05 0,97 8,63 

200 0,169 2,10 3,90 1,11 0,85 4,59 

10 günlük cücərtilər 

K 0,327 6,05 13,23 0,84 2,09 6,33 

1 0,152 6,32 14,31 0,79 2,10 6,81 

5 0,169 5,73 15,72 0,72 2,58 6,09 

10 0,540 5,18 12,79 0,73 3,05 4,03 

50 0,790 5,78 17,02 0,51 3,10 5,49 

100 0,190 6,97 16,97 0,69 3,28 5,17 

200 0,269 7,95 18,97 0.72 4,19 4,53 

15 günlük cücərtilər 

K 0,292 3,15 8,84 0,55 1,30 6,80 

1 0,436 4,60 8,67 1,13 1,56 5,56 

5 0,696 3,79 8,72 0,77 1,74 5,01 

10 1,406 4,19 10,5 0,66 1,87 5,61 

50 1,146 4,96 12,18 0,69 2,24 5,44 

100 1,180 4,37 11,1 0,65 2,29 4,85 

200 1,033 3,66 9,93 0,58 2,37 4,19 
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etdiyimiz nəticələrin elmi izahı olaraq göstərmək olar ki, ilk cücərtilərdə radiasiya bütün şüalanma 

dozalarında PK fermentinin aktivliyinə stimullaşdırıcı təsir etsə də zaman keçdikcə radiasiyanın 

müxtəlif dozalarının təsiri şəraitində fərqli nəticələr alınmışdır. Belə ki, 10 günlük bitkilərdə 5-10 

və 100-200 Qr  şüalanma dozasında PK aktivliyi nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksək olmuşdur. Bitki-

nin inkişafının bundan sonrakı dövrlərində sinxron azalma müşahidə olunmuşdur ki, bütün bunları 

radiasiyanın təsirindən toxumların rüşeymində baş verən genetik zədələnmələrlə izah etmək olar.      

 

 
          

Şəkil. Radiasiyanın təsirindən Piruvatkinazanın aktivliyinin dəyişmə dinamikası 

- K,      -1 Qrey,     -5 Qrey,     - 10 Qrey,      -50 Qrey,     -100 Qrey,     -200 Qr 

 

Buna oxşar nəticələr duz stresi şəraitində təcrübə apararkən Lui və b. tərəfindən alınmışdır. 

Onlar müəyyən etmişlər ki, 50 mM NaCl Theiiungiella halophila bitkisinin yarpaq və kökündə 

MDA və OAF-nın miqdarı azaldırsa, 200-400 mM NaCl, əksinə, yarpaqda və kökdə MDA və OAF-

nın miqdarını, PK və KAT aktivliyi artırır [Liu et al., 2006].  

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, MDA-nın miqdarının xeyli artması xlorofilin miqda-

rının kifayət qədər azalmasına səbəb olur və bu dəyişmə APO və KAT aktivliyinin azalması ilə kor-

relyasiya təşkil edir [Полесская и др., 2006; Akram, Ashraf, 2011].  

Bitkilərin stresə davamlılığının bir yolu da ergetik baxımdan zəngin olan ATF-in sintez olun-

masıdır. Bioloji oksidləşmədə mühüm rol oynayan PK-nın aktivləşməsinin də hüceyrə metabolizmi 

üçün əsas əhəmiyyətlərindən biri də məhz bununla izah olunur. 

Sonda aldığımız nəticələr əsasında belə bir fikrə gəlmək olar ki, ali bitkilərdə müxtəlif səviy-

yələrdə, o cümlədən, fotosintez, tənəffüs, qlikoliz, aralıq metabolitlər və fotosintezin piqmentləri sə-

viyyələrində baş verən uyğunlaşma dinamizmi onlara ekstremal şəraitdə yaşamaq imkanı verir. 
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EFFECT OF GAMMA IRRADIATION OF SEEDS ON THE ACTIVITY OF PYRUVATE 

KINASE IN BEAN SPROUTS 

 

N.R. Guliyeva 

Institute of Radiation Problems, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan 

naraguliyeva01@gmail.com. 

 

In the presented work, the reaction of 5, 10 and 15 day old bean seedlings (Phaselus vulgaris 

L.) to pre-sowing gamma irradiation of seeds in the dose range from 1 to 200 Gy was studied. The 

plant's response to irradiation was assessed by the change in the content of both photosynthetic 

pigments, such as Chl. a, b, carotenoids and MDA, as well as changes in the activity of the enzyme 

pyruvate kinase. It was shown that if the activity of pyruvate kinase (including the content of 

photosynthetic pigments) at the initial and middle stages of plant development increases, then at the 

last stage of plant development it gradually decreases in both variants as compared with the control. 

At the same time, there is a different dependence of the level of MDA, one of the main product of 

membrane lipid peroxidation, on the period of plant development. The existing dependence takes 

place at high doses of seed irradiation. 

Keywords: Phaselus vulgaris L., MDA, chl. a and b, carotenoids, pyruvate kinase activity 

 

mailto:naraguliyeva01@gmail.com


BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR  ELMLƏR 

 

 91 

ВЛИЯНИЕ ГАММА -ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН НА АКТИВНОСТЬ  

ПИРУВАТКИНАЗЫ  В ПРОРОСТКАХ ФАСОЛЯ 

 

Н.Р. Гулиева  

Институт Радиационных Проблем Национальной Академии Наук Азербайджана 

naraguliyeva01@gmail.com. 

 

В представленной работе исследована реакция 5 -и, 10-и и 15 –и дневных проростков 

фасоли (Phaselus vulgaris L.) на предпосевное гамма облучение семян в интервале доз от 1 до 

200 Гр. Реакция растения на облучение оценена по изменению содержания как фотосинтети-

ческих пигментов, таких как хл. а, б, каротиноиды, так и МДА, а также  по изменению ак-

тивности фермента пируваткиназы. Показано, что если активность пируваткиназы (в том 

числе, и содержание фотосинтетических пигментов) на начальном и среднем этапах развития 

растения увеличивается, то  на последнем этапе развития растения постепенно снижается в 

обоих вариантах по сравнению с контролем. При этом существует иная зависимость уровня 

МДА, одного из основного продукта перекисного окисления липидов мембран, от периода 

развития растения. Существующая зависимость имеет место при больших дозах облучения 

семян. 

Ключевые слова:  Phaselus vulgaris L., МДА, хл. а и б, каротиноиды, пируваткиназа, 

активность 
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UOT: 94  

 

XIII ƏSR TÜRK QADINI RAZİYƏ BƏYİMİN İCTİMAİ-SİYASİ  

FƏALİYYƏTİNƏ DAİR 

 

Z.M. Qəniyeva 

AMEAMəhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

zehra.qeniyeva@mail.ru 

 

Bu tədqiqatda azərbaycan-türk mədəniyyətində və dövlət ənənələrində keçmişdən bu günə qə-

dər ictimai-siyasi fəaliyyətdə olan qadınların həyatına diqqət yetirilir. Məqalədə Bahriye Uçokun 

“Müsəlman dövlətlərində qadın hökmdarlar” adlı kitabı haqqında məlumat verilir. O kitabda mü-

səlman dünyasının bir sıra görkəmli qadın hökmdarlarından bəhs olunur. Tədqiqat işində belə qa-

dınlardan biri Elxanilər dövlətinin hökmdarı olan Raziyə bəyimin həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti 

nəzərdən keçirilir. Türk qadınları tarix boyu təkcə ictimai həyatda deyil, siyasi həyatda da mühüm 

rol oynamışlar. Bu araşdırma qədim türklərdən bu günümüzə qədərki dövrdə qadınların dövlət və 

cəmiyyət üçün əhəmiyyətini ifadə etmək məqsədi daşıyır.  

Açar sözlər: ailə, qadın, əsər, münasibət, dövlət, Azərbaycan, türk  

 

Giriş 

Qədim türk qadınının cəmiyyətdə ictimai  mövqeyini başa  üçün  başa düşmək üçün həmin 

dövrdəki əhvalatlar, kitabələr, əfsanələr araşdırılmış və müxtəlif əsərlər bu məzmunda mənbə kimi 

istifadə edilmişdir. Keçmişdə qadına olan hörmət müasir dövrlə müqayisədə dahayüksək səviyyədə 

idi. 

Bəşəriyyətin əcdadları hesab olunan Adəm və Həvvadan bəri dünyada “qadınlar” təbiətin və 

həyat şəraitinin bütün çətinliklərinə baxmayaraq mövcud olmuşdur. Qadın öz varlığını qorumaq 

üçün daim mübarizə aparırdı. Bu mübarizənin miqyası hər cəmiyyətin qadınlara fərqli yanaşması ilə 

formalaşır. Dünya sivilizasiyasında qadın anlayışı o cümlədən, türk mədəniyyətində və dövlət ənə-

nəsində mühüm bir əhəmiyyətə malikdir. Türk mədəniyyətinin ənənəvi dünyagörüşü, şübhəsiz ki, 

bu dəyərin ortaya çıxmasında böyük rol oynadı. Türk mədəniyyətində və ənənəsində, müasir dünya-

da meydana gələn sürətli texnoloji, sosial dəyişikliklərin təsiri ilə qadınlar cəmiyyətin möhkəm tə-

məllər üzərində qurulması, sağlam bir ailənin formalaşmasında çox vacib bir rola malikdir.  

Ortaçağ türk qadınının mövqeyinə nəzər saldıqda kişidən heç vaxt ayrı düşünülmədiyi, hər za-

man kişinin tamamlayıcı ünsürü və bərabəri olduğu anlayışı hakimdir. Xan ilə xatun Yer ilə Göyün 

övladlarıdır. Bir-birindən ayrılmayan zövcələr arasında qadın müqəddəs olaraq qəbul edilmişdir. İki 

fərqli (Avropa və Türk-İslam) mədəniyyətdəki qadın mövqeyi ailə anlayışına da təsir etmişdir. [1] 

Qadınların cəmiyyət və dövlət həyatında üstün mövqeyi Türklərin müsəlman olduğu illərdə 

də mövcud olmuşdur. Türk mədəniyyətinin qiymətli əsərlərindən olan Dədə Qorqud dastanı və Qu-

tadqu Bilikdə qadınların bu dövrdəki yaşayış tərzinə dair önəmli ip ucları tapılmışdır. “Kitabi-Dədə 

Qorqud Dastanı”nda qadınların, xüsusi ilə iki vəsfi üzərində dayanılmışdır; bunlardan biri qəhrə-

manlıq, digəri isə analıqdır. Qadının qəhraman olması, kişilər kimi yaxşı at minib, ox atıb, silah-sur-

sat istifadə etməsi, döyüşməsi, hətta güləşməsi bizə məlumdur. “Kitabi-Dədə Qorqud dastanı”nda 

sevgi və hörmət üzərinə qurulmuş ailə birliklərindən bəhs edilmiş, çox qadınla evlilik xoş qarşılan-

mamış, cəmiyyətdə olduğu qədər ailədə də qadınların sahib olduğu hörmət və sevgi öz əhəmiyyətini 

saxlamışdır. 

Bahriye Uçokun “Müsəlman dövlətlərində türk qadın hökmdarlar” adlı kitabında müsəlman 

dünyasının bir sıra görkəmli hökmdarlarının - Dehli sultanı Raziahın (1235-1240), Misir səltənəti-

nin - Məmlük Bəhrit sülaləsinin Kerman hökmdarlarının - Qutluq Türkan xatun (1257-1282) və Sə-

fəvi əd-Din Padişah xatun, Səlcuq sülaləsinin sonuncu atabəyi Xurşid Dövlət xatun, Satıbəy xan, 

Dendi xatun və başqalarının adları çəkilmiş, onlar haqqında məlumat verilmişdir.  
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Kitabın ikinci hissəsində B.Uçok müsəlman dövlətindəki bir sıra valilərin fəaliyyətini araşdı-

rır. Müəllif qeyd edir ki, bəzi avropalı alimlər müsəlman qadınların ictimai və şəxsi həyatda rolunu 

və yerini səhv qiymətləndirir, onun yalnız həyat yoldaşı və ana kimi mövqeyi olduğuna inanır. 

B.Uçok yazır ki, orta əsrlərdə bir müsəlman qadın mədrəsədə fiqh və hədis öyrədirdi, şair, musiqiçi, 

vəzir və hökmdarların məsləhətçisi idi. İslam dininin cərəyanlarından birinin yaradıcısı İmam Əbu 

Hənifə (VIII əsr) qadına hərbi hakim kimi xidmət etmək imkanını vermişdir. Zəhəbi (XIII əsr) və 

Əbul Fida (XIV əsr) kimi məşhur tarixçilər, müdərris rəsmi diplomlarına sahib olan qadın müəllim-

lərə hədislərdəki bilikləri öyrətməyi borc bilirdilər. Əl-Sugusi və İbn Tağrıverdinin məlumatına gö-

rə, Hökumət şikayət divanına Sumail adlı bir qadın rəhbərlik edirdi. Cümə günü özü şikayətçiləri 

qəbul edir, Abbasi xəlifəsi Müqtədirin idarə heyətində xəlifə adından əmrlər imzalayırdı. 

Bahriye Uçokun kitabı heyrətamiz şəkildə yazılmış və rus oxucusu tərəfindən maraqla qarşı-

lanmışdır. Kitab artıq ingilis, fransız, ərəb və fars dillərində tərcümə edilmişdir. Bu kitab qorxmaz, 

cəsur və istedadlı qadınların həyatından bəhs edir. Buna görə də bunu tək övladını böyütmək adı ilə 

çətinlikləri dəf edə bilməklə yanaşı, həm də ana borcundan əlavə, ata borcunu da böyük tələblərlə 

yerinə yetirən igid və və sədaqətli anam Nadirə Bektaşoğlununun əziz xatirəsinə həsr edirəm. – bu 

sözlər Bahriye Uçoka məxsusdur. 

Bu gün Avropada qalan on monarxiyanın üçü (Lüksemburq, Lixtenştyen və Monako knyaz-

lıqları ilə birlikdə) qadınlar tərəfindən idarə edilir. Beləliklə, Hollandiyada hazırki kraliça Julianın 

hakimiyyətə gəlməsindən əvvəl, Vilhelmina ölkəni idarə etmişdir. Kraliça Julianın varisi olmadığı 

üçün qızından sonra IV qadının Hollandiya kral taxtına sahib olacağı məlum oldu. [9] 

Hər yerdə, hətta Afrikanın yeni yaradılan ştatlarında belə qadınlar öz hüquqlarını əldə edirlər. 

Lakin, qədim dövrlərdən bəri, kişilərin yaratdığı hər cür qadağalara və qadın hüquqlarını tanımaq 

istəməmələrinə baxmayaraq, hər yerdə, ictimai həyatda əhəmiyyətli (təkcə gizli deyil) rol oynaya-

raq hətta kral tacını uğurla ələ keçirirdilər. Buna misal olaraq belə bir nümunə göstərmək olar. Səba 

kraliçası Bilkisin məşhur padşah Süleymanla (e.ə. 965-928) görüşdükdən sonra Efiopiya imperator-

larının sülaləsinin əsasını qoyan bir oğlu dünyaya gəlmişdir. İsrail padşahının qızı Əhəb və Yəhuda 

padşahının arvadı Jorqen Hofolia, oğlu Axarianın ölümündən sonra bütün kral qəbiləsini məhv etdi 

və 6 il (e.ə. 848-842) Yəhudanın kraliçası oldu. Ərəb ənənələrində məşhur olan Zebba ( Zenobia) 

dövlətinin faktiki hökmdarı olan Pelnusinin sahibi həyat yoldaşı Odenatın öldürülməsindən sonra 

oldu. 272-ci ildə Zenobiya, Romalılarla döyüşdən sonra həbs edilib, Romaya aparıldı, burada gözəl-

liyi, zəkası və biliyi ilə hər kəsi heyrətləndirdi. Frank imperiyasının varisləri arasında ştatda taxta çı-

xan ilk qadın Maria Tereza (1710-80) olmuşdur. Avstriya varisliyi uğrunda mübarizə və yeddi illik 

müharibə zamanı o, Prussiya kralı Böyük Fridrixə Sileziyanı tutmaqda kömək etmiş, gücünü qoru-

mağı bacarmış, cəsarəti və hökmü sayəsində bütün Avstriya monarxları arasında üstünlük qazan-

mışdır. 

Quran və hədislərin yaranması Müsəlman Şərqində qadınların ictimai və hüquqi vəziyyətində-

ki ən böyük yüksəlişlərindən biridir. Müsəlman dünyasında bir qadın kişidən daha aşağı yer tutsa 

da, mövqeyi İslamdan əvvəlki dövrlərə nisbətən hər cəhətdən daha yaxşıdır. Əvvəllər evlilik, boşan-

ma və miras sahəsində heç bir hüququ olmayan bir ərəb qadın, İslamda geniş hüquq və imkanlar qa-

zandı. Müsəlman qadınlar elm, fiqh, ədəbiyyatvə əqli fəaliyyətin digər sahələrində üstün idilər. Fak-

tiki olaraq, onlar siyasi arenada kişilərlə bərabər oldular. Onların siyasi həyatda oynadığı roldan 

bəhs edərkən, qadınların dövlət məmurları, vali (qubernatorlar), naiblər və nəhayət, suveren hökm-

darların vəzifələrini yerinə yetirdiyini qeyd etməliyik.  [8, 34] 

Dövlət idarə edən qadınlar arasında Türkiyə tarixindən bizə məlum olan Hürrəm Sultan 

(1504-58), Kösəm Sultan (1584-1651) Türkan Sultan, o cümədən, Hindistanda Moğol imperiyasın-

da böyük nüfuz qazanmış Padişah Əkbərin dayəsi Mahim Anaqa və ya Elxani sultanı Əbu Səid Ba-

hadurun həyat yoldaşı Bağdat xatunu və s. nümunə göstərmək olar. Həqiqətən də, dünyanın hər ye-

rində bütün tarixi dövrlərdə kölgədə olan qadınlar çox vaxt bir çox dövlətlərin həqiqi liderləri idilər. 

Yuxarıda adları çəkilən bir neçə qadınla yanaşı, məsələn Babil Semiramidasının asma oturacaqları-

nın əfsanəvi yaradıcısı, hər sahədə əri Ninusu kölgədə qoyan, qiyamdan qorxan əri imperator Yusti-
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nianın qaçmasının qarşısını alan Bizans imperatriçası Feodor haqqında; Fransadakı Markis de Pom-

padur, Madam Dübarri və Mariya Antuanett, Hindistan imperatorunun sevimli həyat yoldaşı Cahan-

gir - Nur Mahal; Çinin sonuncu imperatriçası - Si-si və bir çox digər qadınlar haqqında da kitabda 

məlumat verilir. 

Tarixin hər çağında və dünyanın hər qitəsində mövcud olan kiçikli-böyüklü dövlətlərdə qadın-

lar kişilərlə eyni sırada işlər görmüş, hətta sayları az olsa belə dövlət idarəsinin ən üstün vəzifələrin-

də olmuşlar. Qitələrarası böyük, uzun müharibələr, dövlətlərin, xalqların bir-birinə qarışması, yeni 

din və məzhəblərin meydana gəlməsi, qadınları kişilərə aid olan haqlardan uzun müddət məhrum 

edə bilməmişdir.  Hər nə qədər bir çox qərblilər Orta əsrlərdə müsəlman dünyası qadınlarının qəfəs 

arxasında bir məhbus həyatı yaşamaqlarını zənn etsələr də, bu heç də doğru deyildir. Orta əsrlərdə 

müsəlman qadınının həyat tərzi, kişilərdən qismən ayrı keçməklə bərabər, çox rəngli və canlı ol-

muşdur.  

Cəmiyyəti təşkil edən ailələrin ən vacib elementi olan qadınlar Türk cəmiyyətində əhəmiyyət-

li bir yerə sahibdirlər. Patriarxal quruluşa sahib olduğu bilinən Türk cəmiyyətində bəzən matriarxal 

bir quruluş da diqqəti cəlb edir. Orta Asiya və Hindistan türkləri arasında birbaşa siyasi, hərbi rol 

oynayan, yəni dövlətə və orduya başçılıq edən qadınların olduğu tarixi mənbələrdə yer almaqdadır. 

Tarixi qaynaqlarda yer alan qadınlardan biri də Raziyə bəyimdir. (Sultan Raziyə) 

Raziyə bəyim Şəmsəddin Eltutmuşun çox dəyər verdiyi və sevdiyi, hərəminin baş qadını olan 

yoldaşı Türkan xatundan olan qızıdır. Kiçik yaşlarından etibarən, atası ilə birgə dövlət işləri ilə ma-

raqlanan sultanın bu diqqət və bacarıqlarını görən sultan Eltutmuş səltənətini qızına buraxmağa qə-

rar vermişdir. Mənbələrdə Eltutmuşun 12 oğlu və 2 qızının olduğu, böyük qızının Qırx Türkmənbə-

yinin başçısı Balaban ilə evləndiyi, kiçik qızı olan Raziyə bəyimin isə uzun müddət evlənmədiyi və 

atasının sağ qolu olduğu yazılmaqdadır. Eltutmuş qızına “Qürrətüleyn” ( “Göz bəbəyi”) deyə xitab 

etmiş və qızının qardaşlarından üstün cəhətlərini hər yerdə dilə gətirmişdir. [10]  

Mənbələrdə Raziyənin hərbi, siyasi düha sahibi olduğu, məiyyəti yanında kişi kimi at mindi-

yi, üzünü örtmədiyi və bu vəziyyətin əmirlərin tənqidinə səbəb olduğu yazılır. Əziz Əhməd Raziyə-

ni belə xatırlayır: hər tərəfdən kişi kimi qüvvətli, hətta kişi belə olduğu rəvayət edilən Raziyənin 

hökmdarlığı dövründə hərəm çaxnaşmaları yerinə xalqın arasına girərək, onlara - türk əmir və mə-

liklərinə gözəl bir qadın olduğunu unutdurmuşdur.  

O, böyük, ağıllı, ədalətli, kərim, alimlərin tərəfdaşı, adil, əhalisini razı salan və orduya başçı-

lıq edən padşah idi. Padşahlara məxsus bütün vəsflərə məxsus idi. Fəqət yaradılışda kişilərin hesa-

bından nəsibini almamışdır. [3,34] 

Şairə (Şirini Dehləvi) Raziyə Bəyim yaxşı bir hökmdar olmaqla bərabər, həmçinin, yaxşı şairə 

olaraq da tanınmaqdadır. Ağmal Əyyubi Raziyənin türkcə şeirlərinin toplandığı bir divanı olduğu-

nu, Türk və Dünya ədəbiyyatının bilinən ilk türk qadın şairi olduğunu, dolayısı ilə ilk Türkcə divan 

sahibi olma hüququnu ifadə etmişdir. Raziyənintürk dünyasının tanınan ilk qadın şairi olaraq qəbul 

edilməsi bir tərəfdən də müzakirə mövzusudur. Çünki XI-XII əsrlərdə Azərbaycanın Gəncə şəhərin-

də Məhsəti Gəncəvi adlı qadın şairənin varlığı bilinməkdədir. XII əsrdə yaşamış Məhsəti Gəncəvi 

Azərbaycan türklərindən olub, sufi əxi təriqətinin də üzvi olmuşdur. Rübai nəzm şeiri şəklində 

müxtəlif şeirləri olan bu qadın şairə Rəfael Hüseynovun da ifadəsi ilə desək, Azərbaycan və Şərq 

dünyasının ilk Türk qadın şairəsidir. O cümlədən, Raziyə bəyimin Türk dünyasının ilk qadın şairi 

olan Məhsəti Gəncəvidən fərqi şairliyi ilə yanaşı, eyni zamanda, bir hökmdar olaraq da tarixdə yer 

almış olmasıdır. Tarixi fakt olaraq Məhsəti Gəncəvinin daha əvvəl yaşamış olması Türk qadın şair-

liyində bir ilk olsa da, tarixin ilk qadın hökmdar və şairi olaraq Raziyə bəyimi deməyimiz səhv ol-

mazdı. Yazdığı şeirlər Türk-Fars ədəbiyyatının ən gözəl örnəklərindəndir. Atası Eltutmuş: “Gözü-

mün nuru, yeni bir şeirin yoxmu? Mənə oxu” deyərək qızının şeirlərinə heyranlığını belə dilə gətir-

mişdir. Raziyə şeirlərində bəzən hislərə, bəzən də qəhrəmanlıq mövzularına toxunmuşdur. Şəmsəd-

din Eltutmuşun hökmdarlığa iddialı  olan oğlu Nəsrəddin Mahmud Bengal valisi (qubernatoru) olar-

kən vəfat etmişdir. Eltutmuş digər oğullarının qızı Raziyə kimi ağıllı, fərasətli, dövləti idarəetmə ba-

carığı və cəsarətlərinin olmadığını düşünmüşdür. Mənbələrdən verilən məlumata görə, müsəlman 
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hökmdarlardan yalnız Raziyə bəyim taxta çıxmağın üç yolundan biri ilə - “Ahid” yəni başda olan 

hökmdarın öncədən təyini yolu ilə hökmdarlığa namizəd olmuşdur. [4,7] 

Sultan Şəmsəddin Eltutmuşun qızını yerinə vəliəhd təyin etməsi sultana yaxınlığı ilə tanınan 

əmir və məliklər arasında xoş qarşılanmamışdır. “Səltənətə layiq oğulların var ikən bir qızın İslam 

mülkünə vəliəhd olmasının səbəbi nədir” sualını verərək Sultan Eltutmuşa məmnun olmadıqlarını 

bildirmişlər. Eltutmuş isə belə cavab vermişdir: “Mənim oğullarım gənclik kefləri və işrətləri ilə 

məşğuldur. Heç birində məmləkət idarə edə biləcək qabiliyyət yoxdur. Dolayısı ilə ölkədəki nizam-

intizamı mühafizə edə bilməzlər. Bilin ki, mənim ölümümdən sonra heç biri vəliəhdliyə Raziyədən 

daha artıq layiq deyildir. Raziyə hər tərəfdən qardaşlarından üstündür.   

Atasının dəstəyi və güvənini tam olaraq qazanan Raziyə bəyimin qarşısında duran heç bir ən-

gəl qalmamışdır. Lakin, əlbəttə ki, bu vəziyyət çox uzun sürməmişdir.  

1236- cı ildə Şəmsəddin Eltutmuşun ölümündən sonra əmirlər iki qrupa ayrılmışdır. Şəmsi 

məlikləri (qırxları) Eltutmuşun vəsiyyətinə rəğmən, Raziyəni taxtdan salmış, qardaşı Rüknəddin Fi-

ruz şahın taxta çıxmasına səbəb olmuşdur. 

Raziyənin qatilləri qətl edilməlidir əmri üzərinə Rüknəddin öldürülmüş, (1236) ardından sülh 

dönəmini yenidən başlatmaq məqsədi ilə daha öncə əhəmiyyət verilməyən qanun və adətlər təkrar 

hərəkətə və həyata keçirilmişdir. Nizamül Mülk Məhəmməd Cüneydi olmaqla, bir qrup üsyançının 

Dehlidəki üsyanını ustalıqla bərtərəf edən Raziyə onlardan bəzilərinin də dəstəyini qazanmışdır. [7] 

Raziyənin hakimiyyətini istəməyən vəzir Nizamül Mülk Cüneydi, Məlik İzzəddin Kəbir xan 

Ayaz, Məlik İzzəddim Mehmet Salari xalq tərəfdən üsyanların çıxmasına səbəb olmuşdur. Özünə 

müxalif olan əmir və məlikləri ortadan qaldırmağı bacaran Raziyə daha da qüvvətlənmiş, dövlət iş-

lərini yenidən nizamlamış, özünə dəstək olanları vacib vəzifələrə gətirərək idarə işlərinin güvənli əl-

lərdən yürüdülməsini təmin etmişdir.  

Raziyə bəyim İngiltərə kraliçası I Maridən 318 il, I Elizabettadan 322 il, kraliça I Viktoriya-

dan 600 il öncə hökmdarlıq etməsinə baxmayaraq hərtərəflişəxsiyyəti ilə nümunəvi bir türk qadını 

olmuşdur. Hindistanda meydana gələn ilk müsəlman Türk dövləti Dehli sultanlığının hökmdarı ola-

raq 4 il hakimiyyətdə olan Raziyə bəyim  bu zaman çərçivəsində dövlətin inkişafı üçün səy göstər-

mişdir. Raziyə bəyim Hindistan tarixində ilk və yeganə türk qadın hökmdarı olaraq bilinməkdədir. 

Digər bir deyilənə görə, o Güney (Cənubi) Asiyanın ilk və Dehli Sultanlığının tək qadın hökmdarı-

dır. O, taxtda olduğu müddətdə dövlət idarəsi üçün əlindən gələni etmiş, sadiqliyi ilə seçilmiş 

hökmdar olsa belə, bir qadın olmağın verdiyi nəzakət və zərafətlə dövləti qadının da idarə edə bilə-

cəyini göstərmişdir. 

 

Nəticə 

Qadın, həqiqətən həyatda rastlaşdığımız, özümüzün də yaşam boyu müşahidə etdiyimiz ən 

güclü varlıqdır. Azərbaycan qadınları daima çox keşməkeşli yollardan keçməsinə, əzab-əziyyətlərə 

qatlaşmağına baxmayaraq, tarix boyu öz məğrurluğu, möhkəmliyi ilə seçilmişdir. Həyatın bütün sı-

naqlarından alnı-açıq, düşdüyü çətin situasiyalardan da düzgün çıxış yolu vasitəsilə üzüağ çıxmağı 

bacarmışdır. Azərbaycan qadını müdrikliyi, uzaqgörənliyi, vətəninə, xalqına, ailəsinə sədaqətli ol-

mağı ilə kişiləri də bu yola istiqamətləndirmişdir. 
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This study focuses on the life of women in Azerbaijani-Turkish culture and state traditions 

from the past to the present. The article tells about Bahri Uchok's book "Women Rulers in Muslim 

States." This book mentions a number of prominent women rulers of the Muslim world. The re-

search work examines the life and socio-political activities of one of the women - the ruler of the 

Elkhanid state - Razia-baim. Women in Turks throughout history have played an important role not 

only in public but also in political life. This study is designed to show the importance of women to 

the state and society from the ancient Turks to the present day. 

Keywords: family, woman, composition, attitude, state, Azerbaijan, 

 

ОБ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АЗЕРБАЙДЖАНКИ РАЗИЯ ХАНУМ XIII ВЕКЕ 

 

З.М. Ганиева 
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В этом исследовании уделяется внимание жизни женщин в азербайджано-турецкой 

культуре и государственных традициях от прошлого до настоящего времени. В статье рас-

сказывается о книге Бахри Учока "Женщины-правители в мусульманских государствах". В 

этой книге упоминается ряд выдающихся женщин-правителей мусульманского мира. В ис-

следовательской работе рассматривается жизнь и общественно-политическая деятельность 

одной из женщин - правителя государства Элханидов - Разия-байма. Женщины в турках на 

протяжении всей истории играли важную роль не только в общественной, но и в политиче-

ской жизни. Это исследование призвано показать значение женщин для государства и обще-

ства в период от древних турок до наших дней. 

Ключевые слова: семья, женщина, произведение, отношение, государство, Азербай-

джан,  
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Məqalə, Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində baş verən siyasi-iqtisadi, sosial-mədəni ha-

disələrin fonunda milli teatr prosesindən bəhs edir. Qarabağ döyüşləri zamanı sənət ocaqlarımızın 

tutduğu mövqe və incəsənət xadimlərimizin fəaliyyəti, eyni zamanda, yeni yaranan teatrların bu 

proseslərdə iştirakı məqalədə öz əksini tapır. Məqalədə həmçinin teatrların repertuarı, uzun zaman 

kəsiyindən sonra, Akademik Milli Dram Teatrının və yeni yaradılan “Yuğ” teatr studiyasının qar-

daş Türkiyəyə qastrol səfərləri zamanı əldə etdikləri uğurlardan söhbət açılır. 

Açar sözlər: Azərbaycan, müstəqillik, teatr, repertuar, incəsənət xadimi 

 

Giriş 

1980-ci illərin sonu, 1990-cı illərin əvvəllərində baş verən ictimai-siyasi hadisələr, xalqımızın 

başına gətirilən müsibətlər, bədnam qonşularımızın yürütdüyü alçaq vandalizm siyasəti bizi sarsıtsa 

da, əslində gözlənilən idi! Tariximizi vərəqləsək görərik ki, yurdumuz öz iqlimi, təbiəti, bərəkətli 

olması və füsunkarlığı ilə bütün dövrlərdə düşmənlərin nəzəri-diqqətində olub. Heç kəsə sirr deyil 

ki, üzümüzə gülüb arxamızca iş çevirən, torpaqlarımıza yağlı tikə gözü ilə baxan düşmənlər, mənfur 

siyasətlərindən əl çəkməyərək, qorxaq, alçaq və şərəfsizcəsinə həmişə öz məqamlarını gözləmişlər. 

Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımızın öz doğma ata-baba yurdundan qovulması ilə heç bir 

vəchlə razılaşa bilməyən xalqımızın, meydan və küçələrə axışması, etiraz səslərini ucaltmaları, kim-

lərinsə maraqlarına qarşı atılan zidd addımlar idi. SSRİ-nin dağılması ərəfəsində xalqın azadlıq ar-

zuları, ona doğru inamla irəliləmələri sovet rəhbərliyini, eləcə də, erməni dığalarını narahat etməyə 

bilməzdi... Məhz belə bir vaxt, məqam isə 1990-cı ilin yanvar ayının 19-dan, 20-nə keçən gecə baş 

verdi. 

Teatrşünas Ədalət Vəliyev “Əqidə, Ruh və Teatr” adlı monoqrafiyasında 20 yanvar qırğınına 

aparan yolu belə təsvir edir: “1989-cu ilin noyabr-dekabr aylarında Ermənistandan qovulmuş azər-

baycanlılar qış aylarında yurdsuz-yuvasız qaldılar. Bu fakt minlərlə insanı etiraz əlaməti olaraq kü-

çələrə çıxardı. Nəticədə isə Azərbaycan xalqı daha ağır bir zərbə aldı. 1990-cı ilin 20 yanvarında so-

vet qoşunlarının tankları əli yalın, etiraz mitinqinə çıxmış insanların üstünə yeridi və bir günün için-

də erməni təcavüzünə, erməni siyasətinə qarşı yönəlmiş etiraz azadlıq mübarizəsinin qırmızı rəngi-

nə boyandı” [4, s. 166].  

Beləliklə, sovet dövlətinin ermənilərə dəstəyi torpaqlarımızın işğal olunması ilə nəticələndi. 

Ölkədə baş verən proseslər, bütün sahələrdə olduğu kimi, teatrdan da yan keçmədi. Ə.Vəliyevin 

qeyd etdiyi kimi: “... yenidənqurmanın sosial-iqtisadi kolliziyaları, “Qarabağ” kartının Azərbaycan 

cəmiyyətinin iflic edilməsi məqsədilə ortaya atılması, cəmiyyətdə gedən ağır, üzücü siyasi mübari-

zə, vətəndaşların maddi yaşayışının kəskin şəkildə pisləşməsi, yoxsulluğun miqyasının böyüməsi, 

televiziya faktorunun aktivləşməsi, insanların cəbhə bölgələrindən gələn xəbərləri intizarla gözlə-

məsi, gündəlik həyəcan teatra və eləcə də hər cür əyləncəyə olan marağı söndürmüşdü. Təbii ki, be-

lə bir şərait teatrın vəziyyətinə təsir göstərməyə bilməzdi” [4, s. 168].  

Başımızın üzərində qara buludların gəzişdiyi bir vaxtda, teatrlarımızda süstlüyün hökm sür-

məsi anlaşılan idi! Teatrdan fərqli olaraq televiziyanın evimizə daha rahat və sürətlə daxil olması 

da, rəqabətdə mavi ekranın xeyrinə, teatrın isə qismən geri çəkilməsinə gətirib çıxarırdı. Əhalinin 

maddi durumunun, sosial təminatının aşağı səviyyəsi də prosesə təsir edən səbəblərdən idi! Söz yox 
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ki, qanlı müharibənin getdiyi ölkədə, anaların gözü yaşlı olan məmləkətdə, cavan oğulların şəhid 

verildiyi torpaqda başqa cür ola da bilməzdi.  

Qeyd etdiyimiz kimi, bu çətin məqamda nəzərlər səhnəyə deyil, ön cəbhəyə yönəlmişdi. Söz-

süz ki, söhbət ana vətənimizin azadlığından gedirsə ona sevdiyimiz iş, yiyələndiyimiz peşə yox, hət-

ta canımız da qurbandı! Təbii olaraq incəsənət xadimlərimizin meydanlarda, səngərlərdə olduğu bir 

zaman nə qədər acı olsa da, mədəniyyətimizin bütün sahələri, o cümlədən teatr arxa plana keçmişdi. 

Belə bir ağır zamanda teatr xadimləri hər vəchlə vətənə xidmət etməyə, xalqın yanında olmağa çalı-

şırdılar. Belə teatrlardan biri, bəlkə də birincisi Akademik Milli Dram Teatrı idi! Bütün çətinliklərə 

baxmayaraq teatr bir yumruq halında cəm olmağı bacardı. Matəm içərisində olan ölkənin, qabaqcıl 

teatrı ölkədə baş verən hadisələrə  bu cür reaksiya verdi: “Akademik teatr milli fəlakətin qırxgünlük 

yasına ilk qoşulanlardan oldu... Qırx gündən sonra da teatr heç bir tamaşa oynamadı.” [3, s. 279].     

Bu illərdə bizi üzən, ağrıdan məqamlardan əlavə sevindirən, az da olsa ürəyimizi sərinləşdirən 

hadisələr də baş verdi. Uzun illərdən bəri qastrol səfərlərində olmayan Akademik Milli Dram Teatrı 

məhz 1990-cı ildə ilk dəfə olaraq qardaş Türkiyəyə səfər etdi. Görkəmli dramaturqumuz İ.Əfəndi-

yevin “Bizim qəribə taleyimiz” və “Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı” adlı tamaşaları qardaş ölkənin 

seyrçiləri tərəfindən maraqla qarşılandı. 1990-cı ilin “May ayının 2-də teatr birinci olaraq özünün 

“Bizim qəribə taleyimiz” adlı tamaşasını Türkiyənin ən möhtəşəm, ən müasir səhnə texnikasına ma-

lik, 1250 nəfərlik tamaşaçı salonu olan Atatürk kültür mərkəzində göstərdi. Sözsüz ki, tamaşalar 

çox böyük müvəffəqiyyətlə keçmiş, gözlənildiyindən daha artıq səmimiyyət və hərarətlə qarşılan-

mışdı” [2, s. 167].   

 Akademik Milli Dram Teatrının “Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı” adlı tamaşası da, may ayı-

nın 14-də uğurlu səhnə təcəssümü sayəsində türk qardaşlarımızın rəğbətini qazananaraq, ürəylərini 

ovsunlamağı bacardı. Xanfə Karadeniz adlı türkiyəli tamaşaçı qastrol tamaşalarımız haqqında verdi-

yi müsahibədə öz fikirlərini belə ifadə edirdi: “İndiyə kimi Azərbaycan haqqında heç nə bilmirdim. 

İlyas Əfəndiyevin iki pyesinin tamaşası məndə bu torpağa böyük maraq oyatdı” [2, s. 170].  

Səfər ümumilikdə yalnız türkiyəli seyrçilərin deyil, o cümlədən səhnə ustalarımızın da ürəyin-

cə olmuşdur. Uzun illər yerli publika qarşısında çıxış edən, peşəkar aktyorlarımızın birdən-birə 

fərqli mühitdə, auditoriya qarşısında oynamaları onların özlərinə də maraqlı idi. Hər kəs tamaşanın 

necə qarşılanacağını  intizarla gözləyirdi.  

Ard-arda vurulan ağır zərbələrə, ürəyimizə sancılan yaralara baxmayaraq, xalqımız 1991-ci il 

oktyabr ayının 18-də yenidən öz müstəqilliyinə qovuşdu. Müstəqilliyimizi əldə etsək də, azğın düş-

mən öz mənfur siyasətindən əl çəkməyərək ərazilərimizə mütəmadi hücumlar etməkdə davam edir-

di. Günahsız dinc əhaliyə qarşı səngimədən, ardıcıl hücumlar törədən ermənilər, bir-birindən gözəl 

bölgələrimizi işğal etdilər. 1991-ci il dekabrın 26-da Xankəndini öz caynağına keçirən riyakar er-

mənilər öz vandalizm və işğalçılıq siyasətini davam etdirərək daha sonra Xocalı (26 fevral, 1992), 

Şuşa (8 may, 1992), Laçın (18 may, 1992), Xocavənd (2 oktyabr, 1992), Kəlbəcər (2 aprel, 1993), 

Ağdərə (7 iyul, 1993), Ağdam (23 iyul, 1993), Cəbrayıl (23 avqust, 1993), Füzuli (23 avqust, 1993), 

Qubadlı (31 avqust, 1993) və Zəngilan (29 oktyabr, 1993) kimi vətənimizin dilbər guşələrini ələ ke-

çirdilər. Nəhayət tərəflər arasında atəşkəsin elan olunması barədə 1994-cü ilin mayın 8-də razılaşma 

əldə edildi. “Bişkek protokolu” mayın 8-də razılaşdırılsa da, qərar may ayının 12-də qüvvəyə mindi. 

Beləliklə, bu gün də, ermənilərin tez-tez pozduğu atəşkəs rejimi elan olundu və hərbi əməliyyatlar 

dayandırıldı.    

Akademik Milli Dram Teatrının ilk qastrol səfərindən sonra, yeni yaradılan “Yuğ” teatr-studi-

yası 1991-ci ildə İstanbulda keçirilən festivalda uğurla iştirak etdi. Bu haqda teatrşünas İ.Kərimov 

yazırdı: “İstambulun Baxırköy Bələdiyyə teatrının bədii rəhbəri və Türkiyənin məşhur aktrisası Zə-

lihə xanım Bərksoyun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1991-ci ilin iyun ayında İstambulda gənc teatrların 

beynəlxalq festivalı keçirildi. Dünyanın, o cümlədən keçmiş SSRİ-nin bir sıra qabaqcıl teatrlarının 

iştirak etdiyi bu festivalda o vaxt Azərbaycan Dövlət Akademik Dram teatrının nəzdində olan 

“Yuğ” teatr-studiyası özünün Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poeması əsasında Vaqif İbrahimoğ-

lunun işlədiyi “Salam” tamaşası ilə (quruluşçu rejissor Vaqif İbrahimoğlu, rəssamı Rəşid Şərif, bəs-
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təkarı Cavanşir Quliyev) iştirak etdi. İstambulun “Səs” teatrında göstərilən bu tamaşa hərarətlə qar-

şılandı” [2, s. 176].  

Sonrakı illərdə yenidən qardaş Türkiyəyə səfərlər edən Akademik Milli Dram Teatrının bu 

qastrollar zamanı “Hökmdar və qızı” (İ.Əfəndiyev), “Özümüzü kəsən qılınc” (B.Vahabzadə) kimi 

tarixi mövzulu səhnə əsərlərini nümayiş etdirməsi heç də əbəs yerə deyildi! Xalqımızın apardığı 

azadlıq mübarizəsi, qanlar bahasına əldə olunan müstəqillik özü yaddaşlardan silinməyəcək tarixi 

tamaşa idi.  Bu səbəbdən, nəinki qastrol səfərlərində eləcə də yerli tamaşaçılar önündə belə əsərlərin 

göstərilməsi, ümumiyyətlə, repertuarın tarixi mövzulu pyeslərlə zənginləşdirilməsi xüsusi aktuallıq 

kəsb edirdi. 

Aktyorların səngərlərə üz tutması, ordumuzun yanında olması qürur verici hal idi. Hadisələrin 

cərəyan etdiyi belə bir məqamda, həm aktyorlar, həm də teatrlarımız səngərlərdə qızğın döyüşlərin 

getdiyi ön cəbhədə daima əsgərlərimizlə birlikdə olurdular. Səyavuş Aslan, Amaliya Pənahova, Əli-

abbas Qədirov, Afaq Bəşirqızı, Yaşar Nuriyev, Arif Quliyev, Yasin Qarayev və b. teatr xadimləri 

müxtəlif proqramlarla çıxışlar edərək ordu sıralarında ruh yüksəkliyi aşılayırdılar. Qarabağ döyüşlə-

rində iştirak edən, Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktrisası Şükufə Musayeva aldığı qəlpə ya-

ralarına rəğmən, sonadək əldə silah qəhrəman əsgərlərimizlə birgə əzmlə mübarizəni davam etdir-

mişdi. 

Ana teatrımızla yanaşı bu illər ərzində yeni yaranan teatrlarımız da baş verən proseslərə biga-

nə qalmayaraq daima xalqın yanında olurdu. Hər zaman öz vətənpərvərliyi və şücaəti ilə diqqət çə-

kən hazırkı Bakı Bələdiyyə Teatrının kollektivi də  vətən naminə irəli atılan, səngərlərdə olan yara-

dıcı sənət ocaqlarından idi. Bu teatr əbəs yerə döyüşkən teatr adını qazanmamışdı. Hər zaman ön 

cəbhədə öz aktivliyi ilə  seçilən kollektiv haqqında, dərc olunan “Döyüşən teatr” səfərə hazırlaşır” 

adlı məqalədə belə yazılırdı: “Kollektivin “Döyüşən teatr” statusu alması heç də təsadüfi deyil. Ya-

randığı ilk gündən artistlər müntəzəm olaraq cəbhə bölgələrində əsgərlərimizlə görüşür, onlara mə-

nəvi dayaq olmağa çalışır. Elə bu xidmətlərinə görə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Bakı Bələdiyyə 

Teatrını və onun 13 nəfər yaradıcı heyətini Şah İsmayıl Xətai fərmanı ilə mükafatlandırmışdır” [1].       

Azadlığımızın qiymətini, bir cümlə ilə ifadə etsək deyə bilərik ki, bu bizə 20% torpaqlarımı-

zın itirilməsi, sel kimi axan qanların və göz yaşlarının, nəhayət şəhidlik mərtəbəsinə yüksələn mərd 

oğul və qızlarımızın canları bahasına başa gəldi. Ölkəmiz üçün bu illər çətin olduğu qədər də şərəfli 

bir dövr oldu.  

Cəmiyyətin sosio-mədəni durumunun aşağı səviyyəyə düşməsi, teatra təsirsiz ötüşmürdü. 

Bundan əlavə, teatrların təmirə dayanması prosesi daha da ləngidən amillərdən biri idi. Akademik 

Milli Dram Teatrından savayı paytaxtda yerləşən digər sənət ocaqlarımız da, təmir səbəbindən öz 

qapılarını müvəqqəti olaraq bağlamışdılar. Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Musiqili Komediya Teatrı, Rus 

Dram Teatrı və s. teatrlarımız da eyni taleyi yaşayırdılar. Təmirə bağlanan teatrlar öz tamaşalarını 

mədəniyyət evlərində, klublarda göstərsə də, istənilən halda tamaşalarda dağınıqlıq və repertuarda 

qarışıqlığın yaranmasını qaçılmaz edirdi.  

Beləliklə, bu dövrün teatr mənzərəsinə nəzər yetirsək görərik ki, ürəyi vətən həsrət ilə döyü-

nən, səhnə həyatını səngərlərdə, döyüş meydanlarında keçirən, vətəni naminə ölümü belə gözə al-

mayan aktyorlarımızın özləri sanki tarixi-qəhrəmanlıq tamaşasının iştirakçıları idi. Düşmənin gözü-

nə dik baxan igid, qəhrəman, cəsur, mərd xalqımız, o cümlədən aktyorlar, incəsənət nümayəndələri 

də, öz həyatlarına yeni rol, obraz əlavə etmişdilər. Bu rol şanlı qəhrəman obrazı idi!  
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The national theatre process on the backgraund of political, economic, social-cultural events 

taking place in the first years of sovereignty of Azerbaijan is considered in the article. The 

significance of hearths of culture and the work of art workers in the period of Garabagh war, as well 

as the participation in these processes of new theatres find their reflection. About the repertoire of 

theatres, about the succeses of Academic national dramatic theatre and newly created theatre studio 

“Yugh” in the course of their tour in fraternal Turkey is also spoken in the article. 

Keywords: Azerbaijan, sovereignty, repertoire, art worker. 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  
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В статье рассматривается национальный театральный процесс на фоне политических, 

экономических, социально-культурных событий, имевших место в первые годы независи-

мости Азербайджана. В статье находят свое отражение значение очагов культуры и работа 

деятелей искусства в период Карабахской войны, а также участие в этих процессах новых 

театров. В статье также говорится о репертуаре театров, об успехах Академического 

национального драматического театра и новосозданной театральной студии «Йуг» во время 

их гастролей в братской Турции. 

Ключевые слова: Азербайджан, независимость, театр, репертуар, деятель искусства 
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Oğuz qrupu türk dillərində iqlim leksikasını tədqiq edərkən bir sıra fərqli və oxşar xüsusiyyət-

lərin mövcudluğuna şahid oluruq. Belə ki, eyni tarixi kök və mənşədən gəlməsi etibarı ilə bu dillərin 

səs və qrammatik göstəricilərində oxşar məqamlar nəzərə çarpır. Bu oxşar məqamlar müasir dilçi-

liklə yanaşı kökünü qədim dövrlərin, ortaq leksik qatından da götürür. Oxşarlıqları Orxon-Yenisey, 

Divani Lüğətit Türk və digər qaynaqlarda görmək olar. Bu kitablar dilin keçmiş qatlarında olan or-

taq sözləri öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir. 

Açar sözlər: iqlim, oğuz qrupu türk dilləri, omonimlər, mövsümlər, həftə və ay adları 

 

Müəyyən bir ərazidə havanın və meteroloji amillərin təkrarlanan dövrünə iqlim deyilir. İqlim 

leksikasının oğuz qrupundakı dillərdə müqayisəsi məsələsinin tədqiqinə keçmədən əvvəl, bu sözün 

öz leksik izahını verək. “İqlim” sözü ilə bərabər təbiət hadisələrini əks etdirmək məqsədi ilə möv-

süm, fəsil kimi sözlərdən də istifadə edilir. Diqqət yetiriləsi məqam ondan ibarətdir ki, bugün Azər-

baycan dilində işlədilən mövsüm və fəsillərlə əlaqədar ərəb dilindəki analoqları ilə eynidir. Belə ki, 

“mövsüm” sözü ərəb dilindəki وسمالم  əl movsum sözündən, fəsil sözü də ərəb dilindəki فصل  fasıl sö-

zündən götürülmüşdür [5, 392].Ancaq burada diqqət yetiriləsi məqam ondan ibarətdir ki, hər iki 

ərəb dilindən keçən söz türk dilinin səs məxrəcinə uyğunlaşdırılmış və ahəng qanununa tabe etdiril-

mişdir. Belə ki, سموالم  əl movsum sözü ərəb dilindən keçərkən ərəb dilinə xas ال əl artikılı atılmış və 

bununla yanaşı türk dilinə xas olub, ərəb dilində olmayan ö və ü saitləri əlavə olunmuşdur. Eyni za-

manda türklərin Türkiyə respublikasını qurmadan əvvəlki dövlət qurumları olan Osmanlı imperiya-

sında da bununla yanaşı sözün kökəninin gəldiyi ərəb dilində də iqlim sözünün يماقل  eyni variantda 

yazıldığına şahid ola bilərik [5, 232]. Araşdırma göstərir ki, bu söz ərəb dilində ıklım türk dilinə 

keçdikdə isə iklim, Azərbaycan dilində isə iqlim biçimini almışdır. Burada diqqət yetiriləsi məqam 

türk dillərində incə saitlərin ahəngi, Azərbaycan dilində isə ahəng qanunu və i sait ahəngi eyni ilə 

gözlənilmişdir. Həmçinin ümumiləşmə apardıqda oğuz qrupu türk dillərində mövsümlə əlaqəli lek-

sikada ərəb dilinin təsirinin hiss olunduğunu görmək olar, çünki iqlim leksikasında da görəcəyimiz 

üzərə oğuz qrupu türk dillərində ərəb dilinin təsiri hiss olunacaq dərəcədə çoxluq təşkil edir. Diqqəti 

cəlb edən digər məqam başqa dillərdən təbiətlə əlaqəli alınan sözlərdə rus dilinin də təsirinin hiss 

olunduğudur. Məsələn, türkmən dilində iqlim sözü rus dilindəki климат sözünün təsiri ilə eyni ilə 

türkmən dilinə keçərək klimat biçimini almışdır [12,32]. 

Ümumilikdə götürdükdə iqlim müəyyən bir yer daxilində daima təkrarlanan, yağıntı və hava-

nın mütəmadi eyniliyi ilə seçilən hava tiplərinin uyğunluğuna deyilir [10, 113]. İqlim müəyyən bir 

ərazidə daima təkrarlanan hava və yağıntı əlamətlərinin cəminə deyilir. Belə ki, müəyyən ərazilərdə 

daima soyuq və şaxtalı olduğu halda, digərlərinin günəşli və isti olması fərqli iqlim tiplərinin mey-

dana gəlməsinə gətirib çıxarır. İqlimin də öz növbəsində əsas göstəriciləri: külək, yağıntı və tempe-

ratur amilləridir. Temperatur amillərinin təsiri ilə buxarlanma və rütubətlənmə əmsallarında da fərq-

lilik özünü göstərir. Bununla yanaşı iqlimin təsiri daxili suların, göllərin və buzlaqların həcminin və 

formasının dəyişməsinə gətirib çıxarmaqdadır. İqlimin təsiri özünü eyni zamanda təbiət hadisələri  

dövranında və amplitudasında (yağış, qar yağması, leysan, boran, çovğun, qasırğa və s.) özünü gös-

tərir. Günəş və ayın yer ətrafında dönümü ilə fəsillərin, mövsümlərin dəyişməsi Günəş və Ayın Yer 

səthinə yaxın keçib yer səmasını örtməsi ilə nadir yaşanan Günəş və Ay tutulmalarının da son araş-

dırmalara görə iqlim və təbiət hadisələrinə təsiri isbatlanmışdır [3, 19]. Belə ki, okeanlarda cərəyan-

ların, dəniz sahilində qabarma və çəkilmələrin məhz Ayın Yer səthinə yaxınlaşması ilə əlaqədar ol-
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duğu alimlərin araşdırmaları ilə sübuta yetirilmişdir [16]. Bununla yanaşı Yerin Günəş ətrafında 

dövr etməsi nəticəsində günün bölgüsü, həftələr, aylar meydana gəlir ki, bunlarında formalaşması 

mövsümü əks etdirən leksikanın tərkib hissələrindən biridir [6, 29]. Bəzi təbiət hadisələri vardır ki, 

onların baş verməsi yanlız səma cisimləri ilə deyil, eyni zamanda yerin daxili nəfinin təsiri ilə for-

malaşır. Buna misal olaraq vulkan hadisəsi göstərilə bilər [6, 562]. Vulkan yerin daxili nüvəsinin sı-

xılması ilə yer səthinə çıxan maqma, lava qarışımının müşayiət olunduğu təbii prossesdir. Azərbay-

can və türkmən dillərində vulkan sözü heç bir orfoqrafik və orfoepik dəyişikliyə məruz qalmadan 

eyni formada işlədilir. Türk dilində isə u-o əvəzlənməsi ilə volkan biçimini almışdır.  

Oğuz qrupu türk dillərində iqlim leksikasının tədqiqi nəticəsində burada türk dilləri ilə yanaşı 

rus, ərəb və Avropa mənşəli sözlərin təsiri hiss olunur. Bu sözlərdən bəziləri də vardır ki, onların ta-

rixi qədimdir və günümüzə qədər formasını qoruyub saxlamışdır. Bu sözləri Divani Lüğətit Türkdə, 

Orxon Yenisey abidələrində görə bilərik. Mahmud Kaşğarlının Divani Lüğətit Türk adlı əsərində 

qun sözünün gün mənasında işləndiyini görürük [8,186]. Bundan əlavə Mahmud Kaşğarlının Divani 

Lüğətit Türk adlı əsərində kün ortusu söz birləşməsi vardır ki, bu söz günümüzə qədər gəlib çatmış 

və günorta biçimini almışdır [8,159]. XI əsrin məşhur türk dilləri araşdırmacısı Mahmud Kaşğarlı-

nın tədqiqlərindən də göründüyü əski türk dillərində iqlim vaxt, zaman mənşəli sözlərdə saf türk di-

linə xas sözlərin olduğunu görürük ki, bu da həmin sözlərin günümüzə qədər aktuallığını qoruyaraq 

gəldiyi müşahidə olunur. Orxon Yenisey abidələrində yir/ir/ır sözləri işlənir ki, bu sözlər günümüz-

də şimal mənası verir [9,208]. Bununla yanaşı oğuz qrupu türk dillərini tədqiq edərkən rast gəldiyi-

miz məqamlardan biri də bəzi sözlər mövcuddur ki, onların yazılışı və tələffüzü hər dörd dildə 

Azərbaycan, türk, qaqauz və türkmən dillərində eyniliyini qoruyub saxlamışdır. Məsələn: gün, ay, 

duman, nur, tayfun və s. Eyni zamanda Monqolustandakı qədim türk yazılı abidələrinin tədqiqi ilə 

məşğul olan alim Radlovun Sankt Peterburqda “Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei” adlı 

kitabında gün sözünü ilkin forma olaraq kün formasında vermişdir. [11, 115]. Bundan başqa ay ad-

larından təqvimin üçüncü ayı olan Mart ayı bütün oğuz qrupu türk dillərində eynilik təşkil edir 

[12,447]; [4,173]; [1,564].Bundan başqa qaqauz dilində Mart ayına Baba Mart da deyilir. Həmçinin 

türkmən dilində Mart ayında baş tutan ümumtürk bayram Novruzu da Mart ayı olaraq adlandırırlar. 

Buradan da göründüyü kimi aylarda baş tutan bayramlar və ya o ayda çiçək açıb, meyvə verən bit-

kilərin adı ilə də adlar adlandırılır. Bu hadisə daha çox qaqauz dilində ay adlarının adlandırılmasın-

da müşayiət olunur. Belə ki, Novruz bayramından öncə gələn Böyük ay və Kiçik ay kimi təqdim 

olunan aylar müvafiq olaraq Yanvar və Fevral aylarına təsadüf edir. Bu aylar da qaqauz dilində 

Yanvar ayı Büyük ay, Fevral ayı isə Gücük ay olaraq adlandırılır [18]. Bundan əlavə qaqauz dilində 

bitkilərin çiçək açdığı aylar həmin bitkinin adı ilə adlandırılır. Məsələn: Aprel-Çiçek ayı, Kirez/Ki-

raz-İyun ayı, Ceviz- Sentyabr ayı və s. Bundan başqa bizim dildə xarman, yığım olaraq bilinən, türk 

dilində isə harman olan məhsul yığımının baş verdiyi Avqust ayına qaqauz dilində Avgust biçimin 

yanında məhsul yığımının baş verdiyi ay da olduğundan Harman ayı deyilir [19].Bununla yanaşı 

May ayının qaqauz dilində iki bayramın adı ilə adlandırıldığı da məlumdur. Belə ki, qaqauzlar May 

ayına həm Pipiruda ayı, həm də Hıdırlez ayı da deyirlər. Hıdırlez ayının deyilişinə səbəb Xıdırəlləz 

bayramıdır. Belə ki, Xıdır və İlyas peyğəmbərlərin məhz hər ilin May ayında bir araya gəlib görüş-

dükləri xalq inancında yer almışdır. Ona görə də bu ayın Hıdırlez adlandırılmasının mahiyyətini an-

lamaq mümkündür [17]. Bundan başqa qaqauzların paqanizm dönəminə xas olan yağış çağırma ayi-

ni Mayın 1-14-ünə təsadüf edir. Bu ayin qaqauzlarda Pipiruda adlandırılır ki, bu ayin nəyinki hazır-

kı Moldova ərazisinsə eyni zamanda rumın, cənubi slavyan, bolqar xalqlarında da mövcuddur. Bu 

mərasim May ayına təsadüf etdiyindən bu ayı Pipiruda da adlandırırlar [15,5]. İsmayıl Kazımovun 

“Axısqa türkləri: dil, tarix və folklor” kitabında Pipiruda ayının qaqauz dilindən tərcümədə kəpənək 

olduğu göstərilmişdir. Hərfi tərcümədə kəpənək olduğundan bu ay qaqauzlarda kəpənək ayı da ad-

landırılır [7, 111]. Bununla yanaşı qaqauz dilində bəzi ad ayları vardır ki, onlar Azərbaycan dili ilə 

eynilik təşkil edir. Bu eyniliyin səbəbi isə onların türk mənşəli olması deyil, beynəlxalq səviyyədə 

ortaq qəbul olunmuş ad olmalarıdır. Məsələn: Yanvar, Fevral, Mart, May, İyun, İyul ay adları Azər-

baycan dilində eyni ilə, Avgust, Sentäbri, Oktäbri, Noyabri və Dekabri isə müəyyən səs və hərf də-
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yişiklikləri ilə ana dilimizdə uyğunluq təşkil edir. Bundan başqa qaqauz dilində İyul ayına Orak, 

Oktyabr ayına Canavar, Dekabr ayına Kırım ayı da deyilir. Qaqauz dilində olan Fevral, İyun və 

İyul aylarının hər iki biçimdə yazılışları Türkiyənin Qara dəniz bölgəsinin ağızlarında, şivələrində 

eynilik təşkil edir. Bu faktor bir dilin yazılı qaynaqlarının digər dilin şivələri ilə eynilik təşkil etdiyi-

ni göstərir [15]. Bundan əlavə Türkiyəli dilçi dosent Ahmet Ali Arslanın Kızılderili ve Türk Şama-

nizmi adlı kitabında qaqauz türkləri ilə Şimali Amerikanın yerli aboregenlərinin ad aylarında bən-

zərliklərin olduğunu aşkarlamışdır. Buna səbəb olaraq dilçi türklərin Şimali Amerika aboregenləri 

kimi İslam dinini qəbul etməmişdən əvvəl şamanizm inancından təsirləndiklərinin nəticəsi olduğu-

nu müəyyən etmişdir. Buna misal olaraq qaqauz dilindəki İyun ayına Kirez deyildiyi Şimali Ameri-

ka aboregenlərində də rast gəlinir [2,146]. 

Bəzi sözlər də vardır ki, onlarda əksərən hər dörd dilin daşıyıcılarında eynilik müşahidə olu-

nur, lakin karlaşma və cingiltiləşmə hadisəsi fərqlilik göstərir. Belə ki, sözlərin bəzilərində karlaş-

ma, digərlərində isə son kar samitin cingiltili formaya keçməsinə rast gəlinir. Bunlara misal olaraq 

Azərbaycan dilindəki bulud sözünün qaqauz, türk və türkmən dillərində son d samitinin karlaşması 

ilə bulut formasını alır. Bu da Azərbaycan dilində son samitlərin əksərən cingiltili olması ilə əlaqə-

dardır. Buludlu kəliməsini türk, qaqauz dillərində bulutlu, türkmən dilində isə lı şəkilçisinin bulutlı 

forması işlənilir. Bəzən isə karlaşma hadisəsi dörd dildə deyil birində müşayiət olunur, digər dillər-

də isə cingiltiləşmə olur. Azərbaycan dilində işlədilən dan gün doğan kəliməsinin türk, qaqauz və 

türkmən dillərində d-t əvəzlənməsi ilə tan biçimin aldığı görülür. Bununla yanaşı türkmən dilində 

işlədilən saher kəliməsi də vardır ki, bu da gün doğumu vaxtını Azərbaycan dilində bildirən səhər 

kəliməsi ilə uyğunluq təşkil edir, ancaq səhər sözünün kökü ərəbcədəki سحر  sözündən gəlməkdədir. 

Bu da vaxt, zaman məhfumlarının heç də hamısının türk mənşəli olmadığını, ərəb dilindən də kifa-

yət qədər söz keçdiyini göstərir. 

Bazar ertəsi sözü türk dilində Pazartesi formasında işlənilir. Türk dilində Pazar ertesi forma-

sında er səslərinin düşümü baş vermiş və Pazartesi biçimini almışdır. Qaqauz dilində isə Pazertesi 

və Pazeertesi formaları vardır, lakin türkmən dilində Duşenbe və Başgün biçimləri vardır ki, bu da 

tamamilə fərqli sözlərin işləndiyinin göstəricisidir. Türkmən dilində baş sözü ilk mənasında işlənir 

ki, Başgün sözü də həftənin ilk günü mənasını verir.  

Oğuz qrupu türk dillərində həftənin adlarını tədqiq edərkən qaqauz, türk və Azərbaycan dillə-

rində nisbi hərf və səs fərqliliklərindən savayı əsasən eynilik olduğunu müşayiət edə bilərik, lakin 

türkmən dilində həftənin adlarının tədqiqi zamanı bu sözlərin oğuz qrupundan tamamilə fərqli oldu-

ğunu görünür. Misal olaraq onu göstərə bilərik ki, Azərbaycan dilindən türk dilinə  ə-e  türk dilin-

dən qaqauz dilinə tərcümə zamanı isə a-e əvəzlənməsi baş verir. Azərbaycan dilindən Çərşənbə sö-

zü türk dilinə ə-a əvəzlənməsi ilə Çarşamba, qaqauz dilinə tərcümə zamanı isə n-m əvəzlənməsi ilə 

Çarşamba formasında keçir. Bənzər hal türk dilindəki Cumartesi sözünün qaqauz dilinə keçərkən 

a-e əvəzlənməsi ilə Cumertesi biçiminə keçdiyi zaman da müşayiət edirik. Bununla yanaşı qaqauz 

dilində türk dilində olan analoji Cumartesi sözü də işlənilir. Qaqauz və türk dillərində həftənin ikin-

ci gününü bildirən Salı sözü  heç bir dəyişiliyə məruz qalmadan eyni ilə işlədilir. Azərbaycan dilin-

dəki Bazar günü isə qaqauz və türk dillərində b-p əvəzlənməsi ilə Pazar şəklini almışdır. Türkmən 

dilində isə tamamilə fərqli yazılış Yekşenbe və Dınçgün sözləri işlədilir. Türk dilində işlədilən Per-

şembe sözü qaqauz dilinə tərcümə zamanı e-a əvəzlənməsi ilə Perşemba biçimini, türkmən dilində 

isə m-n dəyişməsi ilə Perşenbe şəklini alır. Cuzi dəyişikliyi Azərbaycan dilində işlədilən Cümə sö-

zündə də görmək olar, bu söz türk dilində ə-a, ü-u əvəzlənməsi ilə Cuma şəklini, qaqauz dilində isə 

son saitin qoşalaşması ilə Cumaa formasını alır. Türkmən dilində həftənin adlarının əsasən digər 

Oğuz qrupu dillərindən fərqləndirən formaları vardır. Məsələn: Çərşənbə axşamına Sişenbe, Yaş-

gün, ÇərşənbəyəYagday, Şert və rus dilindəki Среда sözünün təsiri ilə Sreda, Cümə axşamına Per-

şenbe ilə yanaşı Sogapgün, Cümə gününə Anna, Anna güni deyilir. Türkmən dili göründüyü kimi 

digər oğuz qrupuna daxil olan dillərdən fərqlənsə də Azərbaycan dilində işlədilən Şənbə günü türk-

mən dilinə ə-e əvəzlənməsi ilə Şenbe formasında keçmişdir. 
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Sözlərin tərkibində q-g əvəzlənməsi oğuz qrupu türk dillərində müşayiət olunur. Azərbaycan 

dilində qaz sözü, türk dilinə q-g əvəzlənməsi ilə gaz, qaqauz dilində isə gaaz biçimini alır. Bəzən 

isə q-k əvəzlənməsi Azərbaycan dilində işlədilən qış sözü türk və qaqauz dilində kış, türkmən dilin-

də isə q-g əvəzlənməsi ilə gış biçimini alır. Qış sözü əski türk yazılı mənbələrində isə kış biçimində 

işlədilmişdir ki, bu da bəzi Oğuz qrupu dillərdə ilkin forma olduğu şəklini qoruyub saxlamış, bəzi-

lərin də isə dəyişikliyə məruz qalmışdır [11, 110]. Azərbaycan dilində işlədilən qışla sözü əgər türk 

dilinə hərfi tərcümə olunarsa kışla şəklini alar. Yalançı ekvivalent olaraq Azərbaycan dilindəki qışla 

sözünü türk dilinə keçirsək o zaman məna xətasına yol vermiş olarıq. Belə ki, türk dilindəki kışla 

sözü Azərbaycan dilində qışlamaq mənasında yox, hərbi hissə formasında tərcümə olunur. Qaqauz 

dilində isə kışla sözünün qarşılığı rus dilindəki казармаsözünün təsiri ilə kazarma olaraq işlənir [4, 

141].Azərbaycan dilində işlədilən dalğa sözü türk və qaqauz dillərində ğ-g əvəzlənməsi ilə dalga bi-

çimini almışdır. Türkmən dilində isə dalğa sözü tolkun olaraq işlədilir və bu digər oğuz qrupu dillə-

rindən fərqlənir. Azərbaycan dilində işlədilən qar sözü türk dilində q-k əvəzlənilməsi ilə kar, qaqa-

uz dilində a hərfinin cütlənməsi ilə kaar, türkmən dilində isə q-g dəyişməsi ilə gar formasını alır. 

Bəzən isə bir söz oğuz qrupu türk dillərində fərqli mənaları alır. Azərbaycan dilində işlədilən yaz 

sözü türkmən dilində eyni ilə işlədilməklə yaz, qaqauz və türk dillərində işlədilən yaz sözü isə Azər-

baycan dilində yay kimi tərcümə olunur. Bundan başqa türk və türkmən dillərində bahar sözü eyni 

ilə işlədilir. Qədim türk dilinin əks olunduğu Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei kitabında 

yai bu sözün ilkin forması kimi qeyd edilmişdir, ancaq diqqət çəkici məqam yai kəliməsinin əski 

türkçədə yay fəsli anlamından əlavə yayılmaq feili kimi də işlədilməsidir [11, 115]. Qaqauz dilində 

isə yaz fəsli anlayışı ilkyaz olaraq müəyyən edilmişdir. Azərbaycan dilində işlədilən yay sözünün isə 

türkmən dilində qarşılığı tomus kəliməsidir. Bundan əlavə yaz sözü qədim mənbələrdə yaz biçimin-

də də işlədilmişdir. Belə ki, Radlovun Monqolustandakı qədim türk abidələrini tədqiq edərkən ərsə-

yə gətirdiyi əsərində yaz sözü alman dilinə der Frühling olaraq tərcümə olunmuşdur ki, bu da alman 

dilindən ana dilimizə tərcümədə yaz fəsli anlamına gəlməkdədir [11, 118]. Yaaz kışı besler qaqauz 

dilində atalar sözünün  onun türk dilində qarşılığı yaz kışı besler atalar sözüdür. Azərbaycan dilində 

işlədilən payız sözü türk dilində sonbahar, qaqauz dilində güz, türkmən dilində isə y samitinin əlavə 

edilməsi ilə güyz şəklini alır [12, 325]. Türkmən dilində c-j əvəzlənilməsi hadisəsinə Azərbaycan 

dilindəki gecə sözünün türkmən dilində gije biçimində işlədilməsində görülür. Bu söz qədim qay-

naqlarda kaça şəklində verilmişdir [11, 113]. Türkmən dilində l-j əvəzlənməsinə Azərbaycan dilin-

də işlədilən damla sözünün türkmən dilində damja biçimində görmək olar. Qaqauz dilində damna 

biçimində işlədilir [13, 111]. Damna ne kadar küçük yer deler taşı. (Qaqauz atalar sözü)Damla ne 

kadar küçük olsa da taşı deler [4, 67]. 

Qaqauz dilinə xas əlamətlərdən biri də sözdə ilk hecada sait səslərin qoşalaşması və təkrarlan-

masıdır. Bu hadisə oğuz qrupu dillərində iqlim leksikasını tədqiq edərkən də qarşımıza çıxır. Azər-

baycan dilində işlədilən yağış sözü türk dilində eyni biçimdə yazılsa da tələffüzdə ğ samitinin dü-

şüb, a saitinin qoşalaşması ilə yaamur şəklində tələffüz edilir. Türk dilində yağış sözünün tələffüz 

şəkli qaqauz dilində orfoqrafik normadır. Türkmən dilində isə ğ-g, ş-r əvəzlənilməsi və m samitinin 

əlavə olunması ilə yagmır formasını almışdır. Bənzər hadisəni Azərbaycan dilində işlədilən uğultu 

sözündə də görmək olar. Belə ki, bu sözün də türk dilində yazılışı Azərbaycan dilindəki kimi uğultu 

olsa da, tələffüz şəklində yumuşak ğ samiti düşür, u saiti isə təkrarlanır və deyilişi biçimi uultu for-

masını alır. Qaqauz dilində isə orfoqrafik normaya görə yenə də türk dilinin yazılış forması uultu 

şəklini alır. Türkmən dilində isə təmamilə fərqli gıkuv sözü işlədilir. Azərbaycan dilində işlədilən 

günorta sözü türkmən türkcəsində sona n samitinin əlavə olunması ilə günortan formasını alır. Türk 

dilində isə günorta sözünün qarşılığı öğlen, öğlen  vakti ifadələridir. Qaqauz dilinə tərcümədə isə 

üülen formasının işlədildiyini görə bilərik. Burada ö-ü əvəzlənilməsi ilə yanaşı, ğ samitinin düşümü 

ilə qoşa ü saitinin gəlməsi üülen formasını alır. Azərbaycan dilində işlədilən cənub sözü türk dilində 

güney, türkmən dilində günorta, qaqauz dilində isə üülen formasında işlədilir. Türkmən dilində gü-

neygünəşli deməkdir, türk dilindəki güney ile eyni deyildir, qarışdırılmamalıdır. Qaqauz dilində sai-

tin qoşalaşması sabaa (Azərbaycan dilində sabah, türk dilində sabah, türkmən dilində isə irki for-
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masında) işlədilir. Qaqauz dilindəki suuk sözü Azərbaycan dilində soyuq, türk dilində q-k əvəzlən-

məsi ilə soğuk, türkmən dilində isə q-k əvəzlənilməsi ilə soyuk formasında işlədilir. Bununla yanaşı 

türkmən dilində sıpcırık və anzak sözləri də işlədilir. Türkmən dilində anzakçox şiddətli soyuğa ve-

rilən addır ki, bu ad türk dilində kurtuluş savaşında vuruşan Avstraliyadan qatılan əsgərlərə verilən 

addır [12, 31]. Azərbaycan dilində işlədilən yağmaq sözü, türk dilində q-k əvəzlənməsi ilə yağmak, 

türkmən dilində yag, qaqauz dilində isə yaamaa şəklində işlədilir. Təbiət sözü qaqauz dilinə həm ta-

biet, həm də tabeet şəklində tərcümə olunur. Burada qaqauz dilində tabeetxasiyyət, tabiet isə təbiət 

mənalarını verir, bu iki sözü bir biri ilə qarışdırmaq olmaz. Bunlardan tabeet sözünün Azərbaycan 

dilində qarşılığı xasiyyət mənasında, tabiet isə canlı təbiət, doğa mənasında işlənir.  

Oğuz qrupu türk dillərində iqlim leksikasının tədqiqi zamanı qarşılaşdığımız məqamlardan bi-

ri də saitlə başlayan sözlərə y samitinin əlavə edilməsidir. Bu hadisəyə nümunə olaraq Azərbaycan 

dilindəki il sözünün türk, türkmən və qaqauz dillərində i-ı dəyişməsi və əvvələ y samitinin əlavə 

olunmasında görə bilərik. Bənzər hadisə Azərbaycan dilindəki ildırım sözünün türk, türkmən və qa-

qauz dillərində də bənzər şəkildə i-ı əvəzlənməsi və əvvələ y samitinin əlavə olunmasında görə bilə-

rik. Digər bir oxşar hadisə Azərbaycan dilində işlədilən ulduz sözünün türk, qaqauz və türkmən dil-

lərində u-ı əvəzlənməsi və əvvələ y samitinin əlavə olunmasında görmək olar [3, 19].Ancaq təbiət 

hadisəsi olan ildırım vurdu ifadəsini qaqauz və türkmən dillərinə tərcümə edən zaman yıldırım urdu, 

türk dilində yıldırım vurdu şəklində tərcümə olunur. Bundan əlavə qaqauz dilində yıldırım sözünü 

yanısıra çimçirik kəliməsi də işlədilir.  

Qaqauz dilində ilk h samitinin düşməsi hadisəsi müşayiət olunan haldır. Azərbaycan və türk 

dillərində hava sözü eyni ilə işlənir, qaqauz dilində isə ilk h samitinin düşməsi ilə ava biçimində iş-

lədilir. Türkmən dilində isə ilk a-o saitinin əvəzlənməsi ilə hova şəklində işlədilir. Bir surcık ile ha-

va diiştirmeer  (qaqauz atalar sözü). Bir sığırcıkla bahar olmaz  (bir çiçekle yaz gelmez) Türk dilin-

də qaqauz dilindəki atalar sözünün analoqudur. Bir gül ilə bahar olmaz isə Azərbaycan dilindəki 

atalar sözüdür. [4, 115]. Qaqauz dilində işlədilən poyraz sözünün türk dilinə tərcüməsində iki bir bi-

rindən fərqli kuzey (şimal), şaşı (çəpgöz) sözləri işlənir. Türkmən dilində isə demirgazık sözü istifa-

də olunur. Azərbaycan və türk dillərində fırtına sözü qaqauz dilində ı-u dəyişməsi ilə furtuna for-

masını alır. Türkmən dilində isə tupan, sırgın, hasarat, apı-tupan sözləri işlədilir.  

Beləliklə, Oğuz qrupunu tədqiq edərkən təbiət leksikasına xas bir sıra sözlərin: ay, duman, 

nur və s. iqlimi əks etdirən sözlər keçmiş qaynaqlarda dəyişikliyə uğramadan günümüzə qədər eyni 

şəkildə gəlib çatmışdır. Bənzərliklər eyni zamanda ay adlarının təhlilində də nəzərə çarpır. Burada 

isə oxşarlıqlar eyni kökdən gəldiyinə görə yox beynəlxalq adlandırma ilə eynilik olduğuna görə 

əmələ gəlir. Mart, Oktyabr, Noyabr, Dekabr kimi ay adlarında bəzən tam, bəzən qismən oxşarlıqlar 

müşahidə olunur. Bu bənzərliklərdə ortaq dil tarixinin yox, dünyaca qəbul olunmuş sözlərin işlən-

məsi cəhətdən özünü göstərir. Həmçinin ərəb dilindən alınma sözlər vardır ki, onlar da iqlim leksi-

kasına daxil olmuş və cüzi fərqlər nəzərə almayaraq eyni ilə işlənməkdədir. Ərəb dilindən keçən 

sözlərdə tarixi inkişaf təzahürlərinə rast gəlmək olar. Bu sözlər dildə eyni ilə və ya cüzi dəyişiklik-

lərlə işlənsələr də tarixi keçmişləri eyni kökdən qaynaqlanır. Bəzən yazılışı, tələffüzü eyni olan söz-

lər rast gəlirik ki, onların mənalarında fərqli cəhətlər görürük. Bu sözlərə yalançı ekvivalentlər deyi-

lir. Belə sözlərə hər bir yaxın dil ailəsində rast gəlinir, lakin məna fərqləri onları eyniləşdirməyə im-

kan vermir.  

 Oğuz qrupuna daxil sözlərdə oxşarlıqlarla yanaşı bəzi fərqliliklərə də rast gəlmək olar. 

Fərqliliklər əsasən səs və hərf dəyişikliklərində özünü göstərir. Samit səs dəyişikliklərinə misal ola-

raq k-q-g, b-p, m-n, ğ-q-k göstərə bilərik. Burada bəzi dillərdə cingiltiləşmə, bəzilərində isə karlaş-

ma hadisəsi hiss olunur. Sait səs əvəzlənməsinə ə-e, o-u, u-ı, a-o misal göstərə bilərik. Bəzən isə sa-

itlə başlanan sözlərin əvvəlinə y samiti əlavə olunur. Bu kimi cuzi fərqliliklər əsasən eyni olan söz-

lərin tərcüməsi zamanı qarşıya çıxır.  

Həmçinin oğuz qrupuna daxil olan dillərdə hər bir dilə xas bəzi qrammatik xüsusiyyətlər də 

vardır. Qaqauz dilinin digər oğuz qrupu dillərindən fərqli fonetik göstəriciləri vardır. Bunlara misal 

olaraq qoşa a saitinin işlənməsi, sait səslərin uzanması, h samitinin düşməsi və s. göstərə bilərik. 
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Türkmən dili isə leksik cəhətdən digər oğuz qrupu dillərindən leksik qatında rus mənşəli sözlərin 

sayının çoxluğu ilə seçilir. Türk dilində Azərbaycan türkcəsindəki əksər kəlimələrin ə-e əvəzlənmə-

si demək olar ki, eyni ilə işlənməkdədir. 
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When researching climate vocabulary in the Oguz group of Turkic languages, we have a 

number of different and similar features. Similar moments in the sound and grammatical indicators 

of these languages are observed, since they come from the same historical root and origin. These 

similar moments, along with modern linguistics, also originate from a common lexical layer of 

ancient times. Similarly, Orkhon-Yenisei, Divan Lugat At-Turk and other sources these books are 

important for learning common words. These books are important when learning common words in 

languages. 
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ЛЕКСИКА ОТРАЖАЮЩАЯ КЛИМАТ В ОГУЗСКОЙ ГРУППЕ 
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Азербайджана 
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При изучении климатической лексики в огузской группе тюркских языков у нас есть 

ряд различных и сходных черт. Сходные моменты в звуковых и грамматических показателях 

этих языков наблюдаются, поскольку они происходят из одного исторического корня и про-

исхождения. Эти сходные моменты, наряду с современной лингвистикой, также берут нача-

ло из общего лексического слоя древних времен. Аналогично Орхон-Енисей,Диван Лугат 

Ат-Турк и другие источникиважны для изучения общих слов. Эти книги имеют важное зна-

чение при изучении общихслов в языках. 

Ключевые слова:  климат, огузкая группа тюрецких языков, омонимы, сезоны, назва-

ния недель и месяцев 
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КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  

ИЗУЧЕНИЯ КОНЦЕПТА 
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Современная лингвистика представляет собой новую парадигму, изучающую язык не 

абстрагировано, как это было принято в ХХ веке, а с позиции его участия в познавательной 

деятельности человека.Для передачи мысли в определённой языковой структуре необходимо 

обращение не только к знаниям о языке, но и к знаниям о мире в целом, которые хранятся и 

передаются с помощью концептов. Основными же вопросами и теоретическими положе-

ниями хранения и классификации в языковой коммуникации знаний о мире (концептов) зани-
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Введение.Человек живёт в физическом мире, воспринимая всё происходящее вокруг 

него сквозь опосредующее воздействие языка. Являясь одним из основных средств взаимо-

действия человека с окружающим миром, язык служит основным инструментом в его позна-

вательной и ориентировочной деятельности по отношению к экстралингвистической реаль-

ности. 

История показывает, что изучение любых процессов и явлений от общего к частному 

людям кажется легче. Это часто ведёт к ошибочным результатам: науки начинают абстраги-

роваться и рассматриваться раздельно. От этого пострадала и лингвистика. Долгие годы в 

языкознании господствовала провозглашённая структуралистами идея об автономности язы-

ка. Они считали, что языковая система может быть описана и объяснена в пределах самого 

языка, отстранённо от других областей исследования. И, если на фонологическом и морфо-

логическом уровнях такой подход себя вполне оправдывал, то при изучении лексики и син-

таксиса языка исследователи сталкивались с определёнными проблемами. Итак, предлагае-

мый структуралистами имманентный подход к языку себя не оправдал и появилась необхо-

димость в изучении связи языка с мышлением и всеми процессами жизнедеятельности чело-

века и общества. 

Таким образом, происходит перенос фокуса исследований с субъектно-объектной мо-

дели на изучение субъективности. В результате не только языковеды, но и ученые всех обла-

стей науки приходят к мнению, что явления и процессы действительности должны рассмат-

риваться через призму восприятия и оценки субъекта, его картину мира и т.д. И в лингвисти-

ке происходит смена парадигм. На смену системоцентрической парадигме, рассматриваю-

щей язык как независимое от человека явление, приходит антропоцентрическая, рассматри-

вающая человека в языке и язык в человеке. 

Значительная преемственность семантических и психологических исследований на 

начальном этапе развития когнитивной науки, привела к популяризации изучения концептов 

– явлений когнитивной природы, представляющих собой процесс результата отражения дей-

ствительности сознанием. 
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Теоретическая часть. 

Язык обогащён большим количеством слов, обозначающих предметы и вещи, не име-

ющие очевидных аналогов в материальном мире. Это слова, обозначающие понятия мен-

тального, культурного, этического и эстетического мира человека, без которых невозможно 

полноценное понимание окружающей действительности. Но даже когда язык называет 

обычные вещи и предметы, он классифицирует их в соответствие с языковой картиной мира 

носителей языка. 

При этом интерпретация простых вещей в языке не всегда соответствует логике зна-

ний: язык обладает собственной логикой, включающей в область значимого понятия психи-

ческой и физической деятельности человека, порой абсолютно не согласуясь с их настоящей 

позицией в материальном мире. 

Однако в лексике и семантике языка нет ни одного алогичного, случайного явления. 

«Содержание всякой культуры может быть выражено с помощью её языка, и не существует 

таких элементов языкового материала, ни содержательных, ни формальных, которые не сим-

волизировали бы никакого реального значения, каково бы ни было к этому отношение тех, 

кто принадлежит к другим культурам». Так говорил Э. Сепир о когнитивной модели языка, 

согласно которой каждое явление в языке обладает собственным смыслом [13, 226]. 

Необходимость рассмотрения языка не абстрагировано, а как комплексного и взаимо-

связанного средства передачи мысли, отражающего в себе знания о мире, исторической па-

мяти нации, особенностях речевого общения и т.д. послужила основой распространения ко-

гнитивной модели исследования языка, которая делает концепты - единицы хранения знаний 

в человеческом сознании, при помощи которых он осуществляет процесс мышления, своим 

основным объектом изучения. 

Несмотря на то, что зарождение и распространение когнитивной лингвистики прихо-

дится на конец ХХ века, предыстория её происхождения довольно богата. Для того, чтобы 

понять основной тезис когнитивной лингвистики о неразрывной связи языка и мышления, 

который на первый взгляд может показаться слишком общим и банальным, необходимо по-

дробно рассмотреть вопрос об историческом пути становления и развития когнитивной па-

радигмы, попытаться изучить проблематику и общие принципы когнитивной науки. 

Появление в науке новых парадигм знания привело к появлению когнитивистики, в 

рамках которой вопросы логики, философии, психологии начали рассматриваться с иной по-

зиции, переосмысливаясь и интерпретируясь по-новому. Когнитивизм является наукой, изу-

чающей восприятие мира человека на основании приобретённых им знаний. В область её ис-

следования также входит рассмотрение вопросов человеческого мышления и сознания и всех 

связанных с ними процессов. Эти процессы получили название когнитивных или когниций. 

Отождествление понятия «когнитивный» с термином «когниция» связано с калькиро-

ванным с английского словом «cognition». Несмотря на схожесть этих понятий, они обозна-

чают разные сущности. «Когниция» обозначает обыденное, каждодневное понимание мира. 

В науке часто противопоставляются научное и естественное познания. Но, изучая происхо-

дящие в человеческом сознании процессы, когнитологи должны опираться именно на зна-

ния, приобретённые на основе повседневного опыта человека. «Изучая человеческий разум и 

происходящие в нем процессы, ученые должны прежде всего преследовать цель, понять ос-

новы того, как люди думают, и в этом смысле изучать когницию, осуществляемую челове-

ком» [7, 8]. Как познавательный процесс когниция в современной науке расширила своё зна-

чение от простого «познания» и «относящегося к познанию» к значению «внутренний», 

«ментальный», «интериоризованный» [8, 9]. 

В начале 1960-х г.г. в науке в ответ на распространившееся направление бихевиоризма 

в психологии, намеренно исключающего вопросы, связанные с мышлением и когницией и 

изучающего поведенческие реакции, доступные непосредственному наблюдению, произо-

шла «когнитивная революция» или «когнитивный переворот». Этот термин был введён В.З. 
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Демьянковым, по мнению которого «когнитивную революцию» можно рассматривать и в 

более широком смысле – в качестве одного из проявлений общей тенденции к интерпрета-

тивному подходу в различных дисциплинах [2, 20]. 

Официальное зарождение когнитивистики относят к концу 50-х г.г. ХХ века и связы-

вают с именами Ньюэлла и Саймона, которые в проводимом в 1956-ом году в штате Масса-

чусетс семинаре по теории информации представили работу по принятию административных 

решений «Logic Theoretic», а также с именами организаторов первого центра когнитивных 

исследований в Гарвардском Университете Дж. Бруннера и Дж. Миллера. 

Появление когнитивизма связывают со стремлением установления «мысли» в центр ан-

тропоцентризма. По определению Е.С. Кубряковой, когнитология – это наука «о знании и 

познании, о результатах восприятия мира и предметно-познавательной деятельности людей, 

накопленных в виде осмысленных и приведённых в определённую систему данных, которые  

каким-то образом репрезентированы нашему сознанию и составляют основу ментальных, 

или когнитивных, процессов. Большинством принимается определение когнитивной науки, 

согласно которому она представляет собой науку о системах репрезентации знаний и обра-

ботке информации, приходящей к человеку по разным каналам» [4, 34]. 

С установлением когнитивизма в науке распространяетсяновый, когнитивный взгляд, 

главные отличия которого от традиционного, объективистского представлены следующими 

положениями: 

1. В отличие от традиционного подхода, рассматривающего мышление абстрактно, вне 

его связи с объектом воплощения, новый взгляд считает мышление воплощённым элемен-

том, придавая огромное значение социальным контактам, перцептивному и моторному опы-

ту человека. 

2. Если сторонники объективистского подхода считали, что действительность отобра-

жается в сознании человека в соответствии с логикой внешнего мира, то приверженцы ново-

го взгляда говорят об образности мышления, то есть о способности человека использовать 

метафоры, метонимии и образные построения для представления понятий, не обусловленных 

его непосредственным опытом. Эта способность человекаобусловливает возможность аб-

страктного мышления. В этом случае метафоры, метонимии и образы являются обусловлен-

ными собственным опытом человека. 

3. Согласно новому взгляду, мысль не атомарна, то есть не разложима на составляющие 

её символы, как утверждает традиционный взгляд. А внутренняя организация понятий 

настолько сложна, что не может соединяться в какие-то крупные «блоки» какими-то специ-

альными правилами, опять же пропагандируемые традиционным взглядом. 

4. Традиционный взгляд рассматривает мышление как механическую манипуляцию аб-

страктными символами, тогда как сторонники когнитивного подхода считают его (мышле-

ние) более широким понятием со сложной структурой [15]. 

Итак, когнитивизм – это направление науки, нацеленное на изучение концептуального 

содержания сознания, а также организации и активации всего комплекса знаний человека о 

себе и о мире в целом. Его сторонники изучают систему переработки информации, объясняя 

и описывая поведение человека, посредством внутренних состояний. Такое определение 

приближает когнитивизм с бихевиоризмом и нейропсихологией. Однако, в отличие от бихе-

виоризма, характеризующего поведение человека на основе стимула-реакции, и нейропсихо-

логии, объясняющей поведение через взаимодействие клеток, когнитивизм формирует свои 

гипотизы непосредственно в терминах ментальных процессов.  

Когнитивистика носит междисциплинарный характер, так как, занимаясь изучением 

общих принципов ментальной деятельности человека, она объединяет несколько научных 

направлений (когнитивную психологию, философию, нейронауки, лингвистику, теорию ис-

кусственного интеллекта и др.). О междисциплинарном, или скорее синкретическом, харак-

тере когнитивной науки говорит и Е.С. Кубрякова, отмечая необходимость рассмотрения ко-
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гнитивистики не столько как самостоятельной науки, сколько как комплекса отдельных наук, 

изучающих процессы, связанные со знанием и информацией [14]. 

Будучи одной из сильнейших систем коммуникации, язык, путём принятия и передачи 

информации, упорядочивает и систематизирует знания, имеющиеся в памяти. Следователь-

но, и когнитивная лингвистика, как определяет Е.С. Кубрякова, входит в число «системооб-

разующих когнитивную науку дисциплин» [8, 6]. 

В воплощении духовных и интеллектуальных видов деятельности человека язык играет 

одну из основных ролей, так как три её функции – «дискретизация, объективизация и интер-

претация», выделяемые В.А. Звегинцевым, являются определяющими признаками участия 

языка в когнитивных процессах. Тот факт, что именно в языке фиксируется, обрабатывается 

и передаётся получаемая человеком извне информация, делает лингвистику одним из основ-

ных направлений когнитивной науки. Как считает В.З. Демьянков, объектом когнитивных 

исследований язык становится потому, что, подобно культуре и обществу(и даже в большей 

степени) ведёт к пониманию поведения и действий человека [2]. 

Впервые о когнитивной или антропоцентрической природе языкознания заговорили 

ещё в ХIХ веке. Вильгельм фон Гумбольдт: «Каждый язык имеет свои способы формирова-

ния мысли, в соответствии с которыми преобразуются содержание и результаты мыслитель-

ной деятельности человека, изучающего язык как свой родной, весь запас его впечатлений, в 

том числе индивидуально приобретённых, его опыт и знание мира». [1,80] А.А.Потебня, раз-

вивая эту мысль В. Гумбольдта, связывает вопрос о происхождении языка с психологиче-

скими процессами апперцепции и ассоциации. 

Ещё одним взглядом, указывающим на когнитивизм в языке, является высказывание 

И.А.Бодуэна де Куртенэ: «Из языкового мышления можно выявить целое своеобразное язы-

ковое знание всех областей бытия и небытия, всех проявлений мира, как материального, так 

и индивидуально-психологического и социального (общественного)» [10, 7]. 

Вообще вопрос об участии языка в познавательной деятельности человека интересовал 

мыслителей, начиная с античности. Однако этот вопрос не был актуальным для лингвистов 

вплоть до начала ХХ века. 

Становление и развитие когнитивной лингвистики как науки связано прежде всего с 

изменениями, произошедшими в языкознании ХХ века: сменой системоцентричного подхода 

антропоцентричным, сменой позиции наблюдателя от объекта к субъекту, а также «смеще-

нием внимания исследователей от чётко выявляемых макроединиц, рассматриваемых в изо-

ляции, к единицам, отличающимся высокой степенью сложности» [15, с. 8]. 

Предпосылки зарождения когнитивной лингвистики в России появились ещё в начале 

1920-х годов, когда языковедов заинтересовали вопросы соотношения языка и мышления, а 

также психологии речи. В отличие от России, в США и на Западе утверждение о связи языка 

и мышления прозвучало лишь в 1960-1970-е годы. Когнитивная лингвистика в американском 

языкознании зарождается как альтернатива генеративной грамматике, которая пропоганди-

ровала алгоритмический способ мышления человека и порождающую особенность высказы-

ваний. Следует однако отметить, что основоположник генеративной грамматики Н.Хомский 

неоднократно высказывал мысль о необходимости изучения когнитивных способностей че-

ловека. Именно его замечание о том, что «довольно специальное изучениеструктуры языка 

может способствовать пониманию человеческого разума» [17, 6] стало методологическим 

принципом когнитивной лингвистики. С установлением когнитивного метода исследования 

языковые структуры стали изучаться в качестве материала для рассуждений о ментальных 

репрезентациях,что и послужило основой высказываемой в некоторых случаях мысли о том, 

что основоположником когнитивной лингвистики был Н.Хомский. 

Точки зрения генеративистов и когнитивистов противопоставляются в литературе мо-

дульным и холистским подходом [15,8]. 
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Согласно модульному подходу, языковая способность есть автономный компонент че-

ловеческого знания, не связанный с понятийной организацией человеческого сознания. По 

мнению сторонников этого подхода, в процессе понимания высказыванийчеловек обрабаты-

вает информацию фиксировано: сначала анализируется лингвистическая информация, и 

только потом обращается к рассмотрению контекста. 

Сторонники холистического подхода рассматривают язык не автономно, а как откры-

тую систему в связи с общими областями человеческого опыта. Они утверждают, что учёт 

контекста и общих связей идёт в сознании человека в непосредственной связи с лингвисти-

ческими знаниями и оказывает на них непосредственное влияние. 

Взгляды этих двух подходов разнятся также и в вопросе об уровнях языка. Генеративи-

сты рассматривают их как самостоятельные модули, тогда как когнитивисты утверждают 

взаимосвязанность и взаимовлияние языковых уровней. Следует отметить, что точка зрения 

когнитивистов находит подтверждение в результатах многочисленных психологических экс-

перементов. 

Когнитивный подход подразумевает рассмотрение языковых структур сквозь призму 

общих знаний человека о мире и его личного опыта, в тесной взаимосвязи психологических, 

культурных и коммуникативных факторов. 

В научной литературе условно выделяют два этапа формирования когнитивной лингви-

стики. Первый этап продолжается с момента введения термина «когнитивная грамматика» в 

науку в 1976 году до середины 1990-х годов, а второй – с выхода первых учебников по ко-

гнитивной лингвистике с середины 1990-х годов и до настоящего момента. 

Хотя зарождение когнитивного подхода в лингвистике связано с публикацией книги 

Дж. Миллера и Ф.Джонсон-Лэрда «Язык и восприятие» в 1976 году, основателями собствен-

но когнитивной лингвистики как научного направления считаются Д. Лакофф и Г. Томпсон, 

первыми употребившие термин «когнитивная грамматика» в статье «Представляем когни-

тивную грамматику». 

Следует отметить, что термин "грамматика" в английском языкознании обладает рас-

ширительным значением, в связи с чем с момента своего возникновения "когнитивная линг-

вистика" в США стала называться "когнитивной грамматикой". В российских источниках 

также иногда наблюдается расхождение в названии. С целью выделения роли лингвистиче-

ской семантики в когнитивной лингвистике её часто называют когнитивной семантикой. 

Несмотря на то, что когнитивная лингвистика как наука появилась в США, активные 

исследования в этой области велись и в Европе, в частности, в Германии, Австрии и Голлан-

дии, где основное внимание уделялось проблемам ментального лексикона, понимания и из-

влечения информации из текста. 

Первыми трудами по когнитивной лингвистике считаются «Основания по когнитивной 

грамматике» Р. Лангакера, «Женщины, огонь и опасные игры» Дж. Лакоффа и «Тело в мыш-

лении» М. Джонсона. Основными сторонниками когнитивной лингвистики в этот период яв-

ляются Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Л. Талми, Ж. Фоконье, Д. Геррартс и др. в США, Т. Ван 

Дейк в Недерландах, Дж. Хейман в Канаде и др. 

Во второй половине 1980-х годов в США в области когнитивной лингвистики выходит 

целый ряд впоследствии признанных классическими работ, что указывает на окончательное 

становление её как научного направления. Однако официальной датой возникновения когни-

тивной лингвистики как науки считается 1989 год, когда в Дуйсбурге была создана Между-

народная Ассоциация Когнитивной Лингвистики, представлена серия трудов на тему «Ис-

следования по когнитивной лингвистике» и объявлено о подготовке к изданию журнала «Ко-

гнитивная лингвистика». 

Однако до начала 90-х годов в когнитивной лингвистике не было единой исследова-

тельской программы, все труды представляли собой несвязные, разрозненные исследования. 
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В середине 1990-х годов в Европе издаются первые учебники по когнитивной лингви-

стике: «Введение в когнитивную лингвистику» Ф. Уингерера и Х-И. Шмидтта (1996) и «Ко-

гнитивные основания грамматики» Р.Хайне (1997). Этот этап считается новым в истории 

развития когнитивной лингвистики.Одной из основных и заключительных работ в области 

определения проблем изучения, методологии и оснований когнитивной лингвистики в США 

является вышедший в 1999-ом году специальный том серии исследований когнитивной 

лингвистики «CognitiveLinguisticsResearch: Foundations, ScopeandMethodology». В этом сбор-

нике подводятся итоги разработкам когнитологии, а также намечаются пути дальнейшего 

развития когнитивной лингвистики. 

В отличие от Европы и США, где когнитология как наука возникла в ответ на антимен-

талистские исследования бихевиористов и алгоритмические исследования генеративистов, в 

России на становление когнитологии оказали влияние труды Московской семантической 

школы. В связи с этим, наблюдалась приемственность семантических  и психолингвистиче-

ских исследований. 

Развитие когнитивной лингвистики в России начинается с 1980-х годов и представляет-

ся трудами В.И. Герасимова, Т. Виноградова, переводами книгТ. Ван Дейка, Р. Шенка с кол-

легами.  

Период же интенсивного развития приходится на конец ХХ и начало XXI веков. Ак-

тивные исследования в этой области в России проводили Ю.С. Степанов, Е.С. Кубрякова, 

В.З. Демьянков, Е.В. Рахилина, И.А. Стернин, Д.З. Попова, А.А. Кибрик и др. Они внесли 

большой вклад в развитие когнитивной лингвистики, постоянно подчёркивая роль и значи-

мость человека в языке. 

Особую значимость в формировании и развитии российской когнитивной лингвистики 

сыграли «Краткий словарь когнитивных терминов» под редакцией Е.С. Кубряковой (1996) и 

«Константы: словарь русской культуры» Ю.С. Степанова (1997), в котором впервые пред-

ставлена систематизация основных константов русской культуры. 

За долгие годы развития в когнитивной науке произошли значительные изменения, что, 

естественно, не могло не отразиться и на когнитивной лингвистике. В настоящее время в об-

ласти мировой когнитивной науки известны несколько основных направлений, каждый из 

которых обладает своими подходами, терминологическим аппаратом, методами и областью 

исследования. Такое разнообразие методов исследования концептов и большое количество 

работ, выполненных, по определению самих авторов, в когнитивном направлении, усложня-

ет определение термина «когнитивный» и установление границ данной научной парадигмы. 

Широкое распространение в науке, употребление часто «не по адресу» в самом начале фор-

мирования когнитивистики, привело к некоторой неточности  в определении термина «ко-

гнитивный». 

Такая неточность в определении привела к тому, что в языкознании появились утвер-

ждения о пустоте термина «когнитивный» [16, 55] и о том, что самой когнитивной лингви-

стики не существует, как и не существует некогнитивной лингвистики [3, 20]. Но историче-

ское развитие и углублённое изучение вопроса продемонстрировало ошибочность этих 

взглядов. 

Термин «когнитивный» («cognitive») заимствован из латинского и греческого корней, 

обозначающих понятие знания, познания и мышления. В этом значении термин употреблял-

ся в философии, но с появлением когнитивной психологии он обогатился и стал употреб-

ляться в значении «ментальный», то есть то, что находится глубже познания, в мозгу челове-

ка и составляет базу человеческого сознания. Такое понимание термина связано с изучением 

в когнитивистике умственных, мыслительных, то есть ментальных единиц. 

Несмотря на то, что говорить об окончательном становлении когнитивной лингвистики 

ещё рано, в ней уже выделился целый ряд течений, каждый из которых по-новому, с когни-

тивной точки зрения, изучает цикл уже известных лингвистических проблем. 
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В настоящее время центральными проблемами когнитивной лингвистики являются 

проблемы природы, усвоения и репрезентации языкового знания. В русской когнитивной 

лингвистике в качестве основной проблемы рассматривается категоризация человеческого 

знания, посредством которой возможно упорядочение полученной информации. 

Основными задачами современной когнитивной лингвистики являются: 

- определение роли языка в познавательной деятельности человека; 

- соотношение мыслительных структур с единицами языка; 

- определение места и роли языка в получении, обработке и репрезентации знаний о 

мире; 

- изучение процессов концептуализации и категоризации знаний; 

- описание концептов, организующих концептосферу носителей языка; 

- соотношение научной и обыденной картин мира [9]. 

По мнению Е.С. Кубряковой, основной задачей русской когнитивной лингвистики яв-

ляется «изучение языковых процессов, языковых единиц и категорий и т.п. в их соотноше-

нии с памятью, воображением, восприятием, мышлением» [6, 32]. 

Терминологическая база когнитивной лингвистики сформировалась путём уточнения и 

переосмысления уже известных в языкознании терминов. «Концепт», наряду с  «когницией», 

«концептосферой», «концептуализацией», «картиной мира» и др. является ключевым поня-

тием когнитивной лингвистики. 

Как было отмечено выше, описание концептов, составляющих концептосферу носите-

лей языка, является одной из основных задач современной когнитивной лингвистики. Сам по 

себе «концепт» является многозначным термином, отражающим знания и опыт человека и 

содержащим в себе ментальную и психическую информацию носителей языка. Понятие кон-

цепта содержит в себе некую совокупность смыслов определённых слов или выражений, ко-

торыми пользуется человек и которые отражают опыт, знания и результаты полученной в 

процессе познавательной деятельности информации. Концепты подводят всё многообразие 

явлений к единому понятию и позволяют хранить знания о мире, полученные путём обра-

ботки субъективного опыта. 

Представленные выше положения «нового взгляда» в науке определили также и основ-

ные положения когнитивной лингвистики. Это, однако, не говорит о механическом переносе 

идейной платформы когнитивизма на когнитивную лингвистику. Междисциплинарный ха-

рактер когнитивной лингвистики вызывает определённые трудности в выявлении её фунда-

ментальных положений, с которыми согласились бы все сторонники данного направления. 

Однако, обращаясь к основным трудам приверженцев когнитивного подхода, в современной 

лингвистической науке в качестве основных выделяются следующие положения: 

1. Языковое знание есть неотъемлимая часть человеческого знания в целом. 

2. Язык не поддаётся алгоритмическому описанию, что приводит к отходу от  

традиционной связи с логикой и математикой и сближению лингвистики с биологией и 

психологией. Это связано с отведением центральной роли физическому взаимодействию че-

ловека с миром при организации его понятийной системы и подчёркиванием связи человече-

ского разума с его физическим и телесным опытом. 

О необходимости рассмотрения связи языка и дейтвительности посредством интерпрети-

рующей деятельности человека, Е.С. Кубрякова пишет: «Лингвистика должна всё больше при-

обретать объяснительный характер. Когнитивная наука и представляет эти возможности, то есть 

расширяет рамки возможных в лингвистике и так необходимых для неё объяснений» [5, 3]. 

3. Язык есть единный организм, а не набор автономных компонентов. 

4. Семантика, будучи общей частью понятийной системы человека,является основ-

ным предметом когнитивной лингвистики, так как «если речь идёт о каких- то общих с вне-

языковыми правилах или хотя бы об общих принципах, на которые эти правила опираются, 

то это должны быть семантические правила» [12, 281]. 
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Значение слова в когнитивной лингвистике определяется особенностями концептуали-

зации мира, обусловленными опытом человека, его взаимодействием с окружающей средойи 

способностью к образному мышлению. Значение высказывания же определяется путём 

«ментального конструирования» ситуации носителями языка. 

5. Изучению образных средст языка, воспринимаемых в качестве одного из основ-

ных источноков информации о структуре человеческого мышления, придаётся первостепен-

ное значение. 

6. Опровергаются постулаты о строгом разделении языковых и энциклопедических 

знаний, а также выделение семантики и прагматики. 

7. Происходит смена объективизации субъективизацией, то есть формальнологиче-

ское построение моделей языка сменяется построением моделей с учётом личного, культур-

ного, социального и др. опыта отдельного индивила и целых социальных групп. 

Объединяющую роль в становлении когнитивной лингвистики сыграла идея о том, что 

языковые способности человека являются частью его когнитивныхспособностей. Программ-

ным тезисом же когнитивной лингвистики является утверждение о том, что «когнитивные 

способности человека и усвоенные им модели познания находят непосредственное и регу-

лярное отражение в языке, то есть языковые структуры являются важным источником сведе-

ний о базовых ментальных представлениях» [там же]. 

Когнитивная лингвистика сформировалась под влиянием нескольких источников, ос-

новными из которых являются собственно когнитология, в основе которой лежит искус-

ственный интеллект, и когнитивная психология. 

Подобно тому, как компьютеры пошагово обрабатывают информацию, человеческий 

мозг способен извлекать, обрабатывать и хранить данные и при необходимости репрезенти-

ровать эту информацию в языке. Долгие годы когнитивистика считалась наукой, исследую-

щей вопросы приобретения, накопления и применения знаний человеком. Однако в 1970-х 

годах ученые пришли к заключению, что многие интеллектуальные процессы, такие, в част-

ности, как определение образов и осознание текстов, невозможны без ранее приобретённых 

и уже имеющихся в памяти знаний.  

Другим источником, оказавшим влияние на становление когнитивной лингвистики, яв-

ляется когнитивная психология. Вообще, на протяжении всей истории развития лингвистика 

и психология часто соприкасались. Тесное взаимодействие этих двух областей исследования 

связано с тем, что в процессе своего формирования язык основывается на психологические 

механизмы, а в основе исследования языка и познания лежат перцептивные процессы. 

В качестве же одного из основных источников формирования когнитивной лингвисти-

ки когнитивная психология становится при рассмотрении языка не только как средства хра-

нения информации в сознании человека, но и как средства выражения мыслительных про-

цессов. 

Кроме перечисленных основных источников, на становление когнитивной лингвистики 

также повлияли нейролингвистика, психолингвистика, лингвистическая семантика, типоло-

гия, культурология, этнолингвистика и др. Все перечисленные источники с разных позиций 

изучают базисную идею когнитивной лингвистики о том, что, подобно тому, как все знания 

человека о мире проявляются в его деятельности и поведении, языковые знания находят от-

ражение на языковом поведении. 

 

Выводы и заключения. 

Итак, сформировавшаяся в качестве самостоятельного направления в науке о языке, ко-

гнитивная лингвистика выдвигает на передний план новое понимание языка с выделением в 

нём психического, когнитивного аспекта. Обладая общими предметом исследования и зада-

чами, когнитивная лингвистика вычленяется из ряда других когнитивных исследований сво-

им материалом и методом исследования. Так, в отличие от других когнитивных наук, иссле-
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дующих сознание на своём собственном материале, когнитивная лингвистика исследует со-

знание на материале языка, применяя при этом собственно лингвистические методы анализа 

с последующей когнитивной интерпретацией. 

Вопросы формирования и развития концептов являются центральными вопросами мно-

гих отраслей знания в современной науке. Однако, в вопросе определения этого термина вы-

деляют два основных подхода: когнитивный и культурологический. Центральным понятием 

когнитивной лингвистики концепт становится благодаря Базовая когнитивная сущность же 

концепта проявляется в возможности связи слова со смыслом. 

Таким образом, из представленной выше истории видно, что когнитивная лингвистика 

является одной из самых актуальных областей исследования современной науки. Во всём 

мире проводятся исследования по изучению языка в процессе мыслительной деятельности 

человека. Тем не менее, даже сегодня наблюдается некоторая размытость границ в определе-

нии основных терминов и методологических основ когнитивного подхода к языку. А отсут-

ствие определённого решения в соотношении когнитивных процессов и языка даёт основа-

ние утверждать, что когнитивная лингвистика всё еще переживает стадию становления. 
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KONSEPTİN ÖYRƏNİLMƏSİNİN İSTİQAMƏTLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ  

KOQNİTİV DİLÇİLİK 

 

N.S. Nurizadə  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

nuray.n93@mail.ru 

 

20-ci əsrin əsas dilçilik cərəyanı sayılan strukturalizmdən fərqli olaraq, müasir dilçiliyin əsas 

istiqaməti olan koqnitiv linqvistika dili onun insanın idrak fəaliyyətindəki iştirakı baxımından öyrə-

nir. Müəyyən dil quruluşunda fikirlərin düzgün ifadə olunması üçün yalnız dil biliklərinə yiyələn-

mək kifayət etmir. Zəngin dünyagörüşü, şifahi ünsiyyət prinsiplərinə, ümumi biliklərə müraciət et-

mək zəruridir.Yalnız bu məsələləri ümumi nəzərdən keçirməklə dil ünsiyyətinin mahiyyətini dərk 

etmək mümkündür.Koqnitiv linqvistika dünya biliklərinin dil kommunikasiyasında əsas problemlə-

rini, nəzəri müddəaların saxlanılmasını və klassifikasiyanı öyrənir. Məqalədə koqnitiv linqvistika-

nın elm sistemində yaranması, inkişafı tarixi,  elmi və idrak nəzəriyyasi təqdim olunmuşdur.  

Açar sözlər: koqnitivistika, koqnitiv elm, koqnitiv qrammatika, koqnitiv semantika, koqniti-

vizm, dilçilik, linqvistika, koqnitiv dilçilik, koqnitiv linqvistika. 

 

COGNITIVE LINGUISTICS AS ONE OF THE DIRECTIONS  

OF STUDYING THE CONCEPT 

 

N.S. Nurizadeh  

Institute of Linguistics named after Imadaddin Nasimi of ANAS 

nuray.n93@mail.ru 

 

Unlike structuralism, which was the main linguistic trend of the 20th century, the language of 

cognitive linguistics, being the main direction of modern linguistics rests its study on terms of parti-

cipation in human cognitive activity.In order to be able to express ideas in a certain way for them to 

be correctly sounding according to the norms of the language structure, knowing the basics of the 

language is not enough, but wider approach is needed based on a rich worldview, the familiarity 

with the principles of oral communication and general knowledge. The understanding of the essence 

of language communication is possible only by considering these issues altogether.The main prob-

lems of world knowledge in language communication, the preservation of theoretical provisions, 

and their classification are forming the basis for the Cognitive linguistics studies.The article pre-

sents the history of the development of cognitive linguistics, the emergence of this direction in the 

scientific system as well as the scientific and cognitive theory of the study. 

Keywords: cognitivism, cognitive science, cognitive grammar, cognitive semantics, linguis-

tics, linguistics, cognitive linguistics. 
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1920-CI İLLƏRDƏ AZƏRBAYCANDA ƏDƏBİ TƏŞKİLATLAR 
 

S.A. Qəhrəmanov 
 

Məqalədə 1920-ci illərdə ədəbi təşkilatlar, ədəbi cərəyanlar, çap olunan jurnallar və qəzetlər 

tədqiqata cəlb olunmuşdur. Burada ədəbiyyatda millik və sosializm realizmi araşdırılmış, bunun 

təşkilatların formalaşmasında rolu aydınlaşdırılmışdır. Həmçinin sözügedən dövrdə millilik amili-

nin üstünlüyü araşdırılmış və bu xüsusda müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür.   

Açar sözlər: ədəbi təşkilatlar, jurnallar, qəzetlər, ədəbi cərəyanlar, millilik, sosialist realizmi, 

şairlər, yazıçılar, romantizm, realizm. 
 

1920-ci illərdə Azərbaycanda mövcud olan ədəbi təşkilatlar ədəbiyyatın ideya-bədii istiqamət-

lərini müəyyənləşdirir, çap olunan bir sıra jurnal və qəzetlər  bu proseslərin əsas bazasını təşkil edir-

di. Bu dövrdə ilk və yeganə ədəbi təşkilat olan “Yaşıl qələmlər” cəmiyyəti Azərbaycan Xalq Cüm-

huriyyəti dövründə təsis olunduğundan və ideoloji baxımdan milli dövlətin dəstəyini hiss etdiyindən 

hələ də gücünü saxlayırdı. Estetik platforma olaraq romantizm-realizm ədəbiyyatını təmsil edirdi və 

sıralarında: Hüseyn Sadiq (Seyid Hüseyn), Hüseyn Cavid, Abdulla Şaiq, Cavad Axundzadə (Əh-

məd Cavad), Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, Cəfər Cabbarlı, Ömər Faiq Neman-

zadə, Üzeyir Hacıbəyli, Salman Mümtaz, Əbdülxaliq Cənnəti, Əlabbas Müznib, Mirzə Əbdülxaliq 

Yusif, Ağadadaş Müniri, M.Azər, Ə.Razi, Səməd Mənsur və b. görkəmli yazıçı və şairləri birləşdi-

rirdi. Bütövlükdə, “1920-ci ilin martında cəmiyyətin üzvlərinin  sayı 80-ə çatmışdı” (7,  s. 23).  

1920-ci ilin aprelində Azərbaycana sovet hakimiyyətinin gəlişindən sonra “Yaşıl qələmlər” cə-

miyyəti ideoloji dayaqdan məhrum olur və tədricən potensialını itirir. Bununla belə,  1922-ci ilin 17 

mart tarixində işıq üzü görmüş və M.Ə.Sabirə həsr olunmuş “Yaşıl yarpaqlar” məcmuəsi də “Yaşıl qə-

ləm” üzvlərinin səylərinin nəticəsi olmuşdur. “Yaşıl yarpaqlar” məcmuəsində H.Cavidin “Mənim tan-

rım”, Ə.Cavadın “Bir gün”, “Umgülsümün” “Vəfasız” şeirləri, Hüseyn Sadiqin (Seyid Hüseynin) “Sa-

birin atası”, Mirzəbala Məmmədzadənin “Sabir və xalq”, E.Əbdülün “Vicdani-milliyyənin təcəllisi”, 

Əbdülvahab Məhəmmədzadənin “Binyan tərəfimizdən bir təməl” məqalələri və s. materiallar toplanmış, 

böyük təsir və rezonans doğurmuşdur. Realist-romantik ədəbi qüvvələrin birgə manifestlə çıxış etdikləri 

son hadisə bu məcmuə olur. Sonrakı illərdə “Yaşıl qələmlər”in üzvü olan yazıçı və şairlər öz estetik 

platformalarını yalnız yaradıcılıqda ifadə edərək, fəaliyyətlərini sovet hakimiyyətinin təşkil etdiyi ədəbi 

prosesdə, yaratdığı təşkilatlarda davam etdirir, sovet mətbuatında, yeni ədəbi nəşrlərdə dərc olunurlar.  

Sovet hakimiyyəti həmin ədəbiyyatı qəbul etməyə, özününküləşdirməyə hazır idi. Çünki yeni ha-

kimiyyəti təbliğ və təmsil edən ədəbiyyat hələ yaranmamışdı. Bolşeviklərin mövcud ədəbi qüvvələrin 

maarifçilik potensialına böyük ehtiyacları vardı. 1923-cü il yanvarın 28-də yeni hakimiyyətin təsis etdiyi 

“Maarif və mədəniyyət” jurnalı işıq üzü görür və kommunist Mustafa Quliyev yazmış olduğu baş məqa-

lədə həmin məqamı xüsusi vurğulayır: “Ümid ediriz ki, bu məcmuə ümum Azərbaycan ədib və mühər-

rirlərinin fikri ittihadına ədəbiyyatımızın tədqiq və intişarına yardım edəcəkdir. Bu barədə Azərbaycan 

maarifi yolunda hər bir qələm əhlinin bizə yardım etməsi onların vicdani borcudur” (1, s. 7). 

“Maarif və mədəniyyət” jurnalının başlıca olaraq maarifçilik məramı ilə çıxdığı həmin dövrün 

(1923-1927) saylarına baxdıqda, həqiqətən də, bədii ədəbiyyatın əsasən maarifçi, romantik və rea-

list yazıçıların yaradıcılığı ilə təmsil olunduğu görünür. T.Ş.Simurğun baş redaktorluğu ilə çıxan ilk 

sayını: H.Cavidin “Peyğəmbər” əsərindən parça, Simurğun “Aldanmış ümid”, C.Məmmədquluzadə-

nin “Zırrama” hekayələri, A.Səhhətin “Mayıs gecəsi” (Müssedən tərcümə) şeiri, S.Mümtazın “Nəsi-

mi” oçerki, H.Zeynallının “Şeyda xüsusunda qısa bir mülahizə” məqaləsi və s. ilə açan jurnal sonra-

kı saylarda bu xətti davam etdirir. C.Cabbarlının, T.Ş.Simurğun, S.Hüseynin, M.Müşfiqin, M.Quli-

yevin, Əli Nazimin, M.Hadinin, Əli Yusifin, S.Mənsurun, Münirinin, Əli Nəzminin, M.S.Ordubadi-

nin, S.Rüstəmin, M.Rəfilinin, H.K.Sanılının, S.S.Axundovun, S.Hüseynin çap olunmuş əsərlərindən 

də görünür ki, burda əsas yeri realist-romantik ədəbiyyat tutur. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 1922-ci ildə yenidən nəşrə başlaması da 1920-1930-cu illər ədəbi pro-

sesində realist istiqamətin aparıcı mövqeyindən xəbər verir. Lakin jurnal əsasən publisistika və jurnalistika 
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yönümündə fəaliyyət göstərir, tənqidi-satirik materiallar dərc edir, maarifçilik sahəsində yeni cəmiyyət qu-

ruculuğuna kömək etməyə çalışırdı. Akademik İsa Həbibbəyli C.Məmmədquluzadənin həmin dövr yara-

dıcılığı barədə yazır: “İlk illərdə yeni qurulmuş sovet cəmiyyəti özünü fəhlə-kəndli hökuməti, məsləhət və 

məşvərət hakimiyyəti elan etdiyi üçün böyük ədibin inamını qazanmışdır. Çünki C.Məmmədquluzadə özü 

də neçə illərdən bəri böyük əksəriyyət təşkil edən aşağıların, geniş xalq kütlələrinin, novruzəlilərin oyanışı 

və dirçəlişi yolunda çalışdığına görə təzə quruluşun bəyan etdiyi prinsiplərə ümid bəsləmişdi. Ona görə də 

ədib 1921-1927-ci illərdə gənc sovet hökumətinin tədbirlərində yaxından iştirak etmiş, cəmiyyətin inkişa-

fına öz köməyini əsirgəməmişdir. Yeni Əlifba Komitəsində, Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətində, “Molla 

Nəsrəddin” jurnalı redaksiyasında o, Azərbaycanda yeni həyatın bərqərar olması üçün var qüvvəsi ilə ça-

lışmışdır. C.Məmmədquluzadə hekayələri ilə “Molla Nəsrəddin”lə yanaşı, “Maarif və mədəniyyət” və di-

gər jurnallarda çıxış edirdi” (5, s. 46). “Molla Nəsrəddin”ə qarşı repressiya sonrakı illərdə, Azərbaycan 

Kommunist Partiyası mərkəzi komitəsinin 9 aprel 1929-cu il tarixli plenumunda jurnalı “din əleyhinə oxu-

naqlı, kütləvi, ucuz jurnal kimi yenidən təşkil etmək” qərarından sonra başlamış, “Mirzə Cəlilə qarşı böh-

tan və təzyiq kampaniyası təşkil edilmiş, o, “milli xırda burjua ədəbiyyatı nümayəndəsi”, “cığırdaş”, 

“Azərbaycan dilini korlayan yazıçı” kimi damğalanmışdır” (5, s. 47). 

1920-ci illərin ortaları üçün Azərbaycanda milli ədəbi düşüncə sosialist-proletar düşüncə tərzi 

ilə qarşı-qarşıya dururdu və mövcudluğunu yalnız ikincinin, yəni  kommunist-sosialist məfkurənin 

içərisində davam etdirə bilərdi. 1925-ci ildə milli kommunistlərin təşəbbüsü ilə, Azərbaycan Mərkə-

zi İcraiyyə Komitəsi və Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının yardımı ilə bu məqsədlə Azərbay-

can Ədəbiyyat Cəmiyyəti yaradılır. Amma bu təşkilat başlıca olaraq elmi niyyətlər güdmüş və res-

publikada ədəbiyyatşünaslığın əsaslarının yaranmasında mühüm rol oynamışdır. Cəmiyyətin nəz-

dində təşkil olunmuş dərnəklərin istiqamətləri də bunu deməyə əsas verir: “1) Xalq ədəbiyyatı dər-

nəyi; 2) Şərq ədəbiyyatı dərnəyi; 3) Təhlil və tənqid dərnəyi; 4) Qərb ədəbiyyatı dərnəyi; 5) Tərcü-

mə dərnəyi; 6) Rus ədəbiyyatı dərnəyi; 7) Ədəbiyyat tarixi” dərnəyi (7, s. 31).  

İki il fəaliyyət göstərən Ədəbiyyat Cəmiyyətinin ədəbiyyatşünaslıq və folklorşünaslıq sahə-

sində gördüyü mühüm işlərlə yanaşı, 1926-cı ildə nəşr etdirdiyi “Ədəbi parçalar” jurnalının 1-ci sa-

yı ədəbi prosesdəki mövqeyini də müəyyən etməyə imkan verir. “Poeziya baxımından məcmuədə 

Hüseyn Cavidin “Həp sənsin!”, A.Rəsulzadənin “Ey Şərq”, Səməd Mənsurun “Həpsi rəngdir”, Əli 

bəy Hüseynzadənin “Xoruz və ququ quşu”, Ağadadaş Münirinin “Təbiət ruhlanmaz növi-insan ol-

mayan yerdə”, Adil Nəcdətin “Alov”, Süleyman Rüstəmin “Üsyan yarat, üsyan!”, Əli Hüseynzadə-

nin “Bülbül və eşşək”, İldırım Almaszadənin “Qərbə” şeirləri verilmişdir... Nəsr əsərləri məcmuədə 

azdır. Bunlar Cəlil Məmmədquluzadənin “Şərq fakültəsi” və S.S.Axundovun “Zarafat” hekayələri-

dir. Tərcümə əsərləri sırasında Ömər Xəyyamın fars dilindən tərcümə olunmuş bəzi rübailəri, Mak-

sim Qorkinin “Tunel” hekayəsi verilmişdir” (7, s. 49). Tənqid və ədəbiyyatşünaslıq materiallarının 

İ.Hikmətin, Əli Yazıçının, B.Çobanzadənin, Mühiddinin, A.Şaiqin, H.Zeynallının, B.Talıblının əsa-

sən klassik ədəbiyyatdan məqalələrlə təmsil olunduğu jurnalda başlıca olaraq romantik ruhun hakim 

olduğu görünür. Eyni zamanda inqilabi və satirik notlar bu əhval-ruhiyyəni gücləndirir.  

1920-ci illərin ortalarında “Azərbaycan Ədəbiyyat Cəmiyyəti”nin yaranması sosialist Azər-

baycanında milli ruhun ən yüksək nöqtədə olduğu məqamı göstərir. Bu zaman Türkiyədən I Türko-

loji Qurultayda iştirak üçün Bakıya gəlmiş Əlibəy Hüseynzadə “Ədəbiyyat cəmiyyəti”ndəki çıxışın-

da demişdi: “Gərək bütün millət ən aşağı təbəqələrinə qədər bütünlüklə yüksəlsin ki, içindən ədib-

lər, şairlər, sənətkarlar, böyük-böyük millət xadimləri çıxsın” (3, s. 8). “Ədəbiyyat cəmiyyəti” sinfi 

fərqlər axtarmadan Azərbaycan mədəniyyətini klassik dövrü və müasir səviyyəsi ilə bütövlükdə 

təmsil edirdi. I Türkoloji Qurultayın qəbul etdiyi ən mühüm qərarlardan biri əski əlifbadan latın qra-

fikalı yazıya keçid haqqında qəbul olunan qərar idi. M.F.Axundzadənin irəli sürdüyü həmin ideya 

ilk dəfə gerçəkləşirdi. 

Millətin həyatında uca məqam olmaqla yanaşı, bu həm də milli ruhun qələbə çaldığı son hadisə 

oldu. Proletar cəbhəsində təmsil olunan bir neçə adı çıxmaqla, demək olar ki, Ədəbiyyat Cəmiyyətinin 

üzvlərinin hamısı sonradan 1937-ci ilin repressiyalarına uğradı, qətl olundu, sürgünə göndərildi, yaxud 

da mənəvi repressiyalar səbəbindən dünyasını vaxtsız dəyişdi. Həm də əsas səbəb “proletar cəbhəsi”nin 
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yaranması deyildi. Çünki milli kommunistlərin təsis etdikləri “Ədəbiyyat Cəmiyyəti”ndə kifayət qədər 

“proletar cəbhəsi” təmsil olunurdu. Burda əsas səbəb milli ruhun sinfilikdən daha üstün olması idi.  

1920-1930-cu illər ədəbi prosesində milli romantizm-realizm istiqamətlərinə qarşı irəli sürü-

lən istiqamət “proletar cərəyanı” idi. Sovet hakimiyyəti ilk illərindən bu ədəbiyyatın milli əyalətlər-

də də yaranması yolunda addımlar atırdı. Lakin qəti həmləyə yalnız 1925-ci ilin 18 iyun tarixli 

“Partiyanın bədii ədəbiyyat sahəsində siyasəti haqqında” qətnaməsindən sonra keçir. “Yaşıl qələm-

lər”ə alternativ kimi düşünülmüş və “proletar cərəyanı”nı təmsil edən ilk təşkilat olan “Qızıl qələm-

lər”in formalaşması prosesi 1925-ci ildə başa çatır. Buna qədər Azərbaycan ədəbi prosesində “pro-

letar ədəbiyyatı” yaratmaq cəhdi yalnız dərnəkçilik səviyyəsində mövcud olmuşdur.  

“Kommunist” qəzetinin 17 avqust 1923-cü il tarixli sayında bir qrup yazıçının yazıçılar ittifaqı ya-

ratmaq təşəbbüsündə müraciəti dərc olunur. Müraciətdə deyilir: “Heyəti- mütəşəbbüsənin səyi və fəaliy-

yəti sayəsində artıq “Türk ədib və şairlər ittifaqı dərnəyi” təsis edilmiş, məramnaməsi yazılmış, adı da 

“İldırım” qoyulmuşdur. İş bu münasibətlə qələm arkadaşlarımıza müjdə verərək həmin avqust ayının 

18-ci günü axşam saat 7-də “Darülmüəllimin” binasına təşrif gətrərək məramnaməmizi gözdən keçirmə-

lərini rica edirik” (2, s. 552). 18 avqust tarixində “Kommunist qəzetində “Şair və ədiblər (İldırım) ittifa-

qının nizamnamə layihəsi” çap olunmuş, avqustun 29-da idarə heyətinin birinci iclasında sədr 

S.S.Axundov, müavin H.Zeynallı, katib Məmmədəli Sidqi seçilmişdir (2, s. 553).  

“Qızıl qələmlər”in yaranmasında gənc proletar şairi Süleyman Rüstəmin fəal rolu bütün mənbələrdə 

qeyd olunur. Şair özü bu barədə çoxlu xatirələrindən birində, 1931-ci ildə “Qızıl qələmin keçdiyi mübarizə 

yolu” məqaləsində belə xatırlayır: “24-cü ildə Həbib Cəbiyev və Əhməd Bədi Triniç yoldaşların təşəbbüsü 

ilə “Kommunist” qəzetəsi yanında bir ədəbiyyat dərnəyi təsdiq etdik. Bu dərnəyə Lenin fabrikindən Abu-

talıb Məhəmmədov, Qara şəhərdən Rəhman Məhəmmədov, Əzimzadə, Hacı Səlim Səyyah, Məhəmməd 

Nəsirzadə, Hökumə Sultanlı, Səkinə Musazadə, Akif Kazım da daxildi. Dərnəyimizdə yaratdığımız ilk 

əsərlərimiz təhlil olunur və başqa yazıçıların yaradıcılığı üzərində mübahisə edilirdi” (7, s. 61). 

 “Gənc qızıl qələmlər” məcmuəsində “altmışa qədər fəhlə, kəndli, tələbə və qızıl əsgər”in 

“V.İ.Lenin, Oktyabr inqilabı, dünya proletariatının azadlıq mübarizəsi, qadın azadlığı, fəhlə və kəndli-

lərin möhkəm birliyi, sosialist əməyi və s.” mövzularda əsərləri bədii cəhətdən tələblərə cavab vermir-

di. Məcmuədə S.Rüstəm, A.İldırım, Ə.Fövzi, Ə.Nazim, M.Arif, M.Rahim, H.Nəzərli kimi sonradan 

məşhurlaşan adlarla yanaşı, ədəbiyyata dəxli olmayan təsadüfi imzalar da çoxdur. “Qızıl qələmlər” 

bədii baxımdan “Ədəbiyyat cəmiyyəti”nə uduzurdu. Hətta bir məqaləsində Əli Nazim də “Qızıl qə-

ləmlər”in pək naqis olduğunu, hətta ən ibtidai müəssisə xarakterinə belə malik olmadığını, ümumən 

daha ziyadə bir gənclik təşkilatı olduğunu” bildirir (4, s. 133-134). Əksinə, ədəbi prosesdə aparıcı 

qüvvələri təmsil edən “Ədəbiyyat cəmiyyəti” öz sıralarında gəncləri də birləşdirmişdi ki, bunlardan 

S.Rüstəm, M.Rəfili, A.Necdət, Əli Hüseynzadənin imzaları sonrakı prosesdə də seçilir. 

“Qızıl qələmlər” təşkilatının meydana çıxması ədəbi-bədii prosesin özündən çox, “proletar ədə-

biyyatı” yaratmağa tələsən bolşeviklər partiyasının sayəsində olur. 1925-ci ilin 18 iyun tarixli “Partiya-

nın bədii ədəbiyyat sahəsində siyasəti haqqında” qətnaməsi ilə bolşeviklər ədəbiyyatda V.Leninin “par-

tiyalı ədəbiyyat” müddəasına keçməyin vaxtı çatdığını bəyan etdilər: “Beləliklə, bizdə sinfi mübarizə 

qurtarmadığı kimi, ədəbiyyat cəbhəsində də sinfi mübarizə kəsilmir. Sinfi cəmiyyətdə bitərəf sənət yox-

dur və ola da bilməz, hərçənd sənətin, həmçinin ədəbiyyatın sinfi təbiəti siyasətdə olduğundan daha rən-

garəng formalarda ifadə olunur” (9, s. 62). Cəmiyyətin “mədəni inqilab zolağı”na daxil olması, “bədii 

ədəbiyyat sahəsində də mövqelərin qazanılması”nın vaxtı çatdığı bu qətnamədə irəli sürülür, fəhlə-kənd-

li yazıçılarla “cığırdaşlar” arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsinə diqqət yetirilirdi (9, s. 62). 

Qətnamədən sonra rus ədəbi prosesində də müəyyən dəyişikliklər baş vermiş, 1920-ci ildə yaranmış 

Ümumrusiya Proletar Yazıçıları Birliyi (VAPP), 1925-ci ildə onun tərkibindən qopmuş Rusiya Yazıçıları 

Birliyi (RAPP) bir daha parçalanmış, qətnamə ilə barışmayan üzvlərə qarşı başda Averbax olmaqla D.Fur-

manov, Y.Libedinski, V.Kirşon, A.Fadeyev, A.Selivanovski, V.Yermilov və b. “Ədəbiyyat postunda” jur-

nalı ətrafında birləşərək, qətnamədən irəli gələn müddəaları həyata keçirməyə başlamışdılar. Daha sonrakı 

“ədəbi döyüşlər”in xarakterini də qətnamədən irəli gələn tələblər müəyyən edirdi (8, s. 423). 
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Azərbaycan ədəbi prosesində əsas ədəbiyyat dəyərlərinin ifadəçisi “Ədəbiyyat cəmiyyəti” ol-

duğu halda, ideoloji platformanın daşıyıcısı “Qızıl qələmlər” idi. Beləliklə, 1926-cı ilin 30 noyab-

rında bu iki təşkilatın müştərək iclasında hər iki cəmiyyət “Qızıl qələmlər” adı ilə birləşdirilir, qəti 

olaraq ədəbi prosesin proletarlaşdırılması mərhələsi başlanır. “Maarif və mədəniyyət” jurnalının 

1926-cı il 1-2-ci sayında oxuyuruq: “Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin qərarı ilə respublika ədə-

biyyat təşkilatları “Qızıl qələmlər” ədəbiyyat cəmiyyətində birləşdirilmişdir. “Qızıl qələmlər” ədə-

biyyat cəmiyyəti heyətinə R.Axundov, M.Quliyev, T.Hüseynov (sədr), Ə.S.İbrahimov, H.Nəzərli, 

S.Rüstəm (katib) və b. seçilmişlər. “Maarif və mədəniyyət” jurnalı həmin cəmiyyətin orqanı olmuş-

dur. R.Axundov jurnala məsul müdir təyin edilmişdir” (6, s. 1). 

Ədəbiyyatda “proletarlaşma” prosesi yalnız bundan sonra həm təşkilati baxımdan, həm də es-

tetik mübahisələrdə təkan alır. Səməd Vurğunun “Hazır olunuz!” şeirinin “Maarif və mədəniyyət” 

jurnalının 1927-ci il 6-7-ci sayında “Səməd Məsur” imzası ilə görünməsi, Mikayıl Müşfiqin “Maa-

rif və mədəniyyət” jurnalının 1-2-ci sayından 12-ci sayına qədər “Düşüncə”, “Üsyana başla!”, “Gö-

zəl şeir”, “Düdük sədaları”, “Oktyabr”, “Dilənçi” şeirlərinin ardıcıl dərc olunması, Mikayıl Rəfili-

nin “Dünya parlanırkən”, “Tarixin amansız qanunu”, “Qızıl durnalar” (“Heraklis” şairi N.Hikmətə 

ithaf) şeirlərinin jurnalın 1926-1927-ci illər saylarında işıq üzü görməsi, Məmməd Rahimin, Abdul-

la Faruqun, Əbdülbaqi Fövzinin şeirlərinin jurnalın 1927-ci il saylarında dərc olunması, Əbülhəsə-

nin “Sofi” (1927, 10-11), Hüseyn Mehdinin “Könül dəftəri” (1929, 2), Əli Vəliyevin “Gülara” 

(1930, 2-3), M.İbrahimovun “Mələk” (1930, 4) hekayələrinin “Maarif və mədəniyyət” jurnalında 

çapı, eyni zamanda Tiflisdə 1926-cı ilin iyul ayından Azərbaycan dilində nəşr olunan “Dan ulduzu” 

jurnalının 1928-ci il 1-ci sayında Rəsul Rzanın “Bu gün” şeirinin çıxması, 1928-ci ildən Gəncədə 

nəşr olunmağa başlayan “Qızıl Gəncə” jurnalında S.Vurğun, Mir Cəlal, H.Araslı, C.Xəndan və b.-

nın əsərlərinin çap olunması yeni ədəbiyyatı yaradan gənc yazıçıların irəli gəldiyini göstərirdi.  

Ümumən “Maarif və mədəniyyət” jurnalı ilə yanaşı, ədəbiyyatda “proletarlaşma” yolunda 

1922-ci ildən latın qrafikası ilə çıxan “Yeni yol”, “Kommunist”, “Gənci işçi” qəzetlərinin, “Qızıl 

qələm”, “Şərq qadını”, “Maarif işçisi”, “Qızıl Gəncə”, Tiflisdə çıxan “Qığılcım” və “Dan ulduzu” 

jurnallarının da xidməti olmuşdur. Bütövlükdə Azərbaycan ədəbiyyatında “proletar cərəyanı”nın ilk 

qələbəsi kimi tədqiqatçılar Süleyman Rüstəmin “Ələmdən nəşəyə” (1927) və Nazim Hikmətin “Gü-

nəşi içənlərin türküsü” (1927) şeir toplularının çap olunması faktlarını qeyd edirlər. 

Yeni ədəbiyyatın yaranmasında “proletarlaşma” xətti ilə yanaşı, ədəbi tənqidin “cığırdaş” ad-

landırmağa başladığı Cəfər Cabbarlı, Seyid Hüseyn, Y.V.Çəmənzəminli, Hacıbaba Nəzərli, Böyü-

kağa Talıblı, S.S.Axundov, T.Ş.Simurğ, Qantəmir və b. yazıçılar da fəal surətdə iştirak edirdilər. 

Yeni “proletar estetikası”nın ədəbiyyata daxil olmasında Ə.Nazim, H.Zeynallı, M.Quliyev, M.Rəfili 

və digər tənqidçilərin ədəbi mübahisələrə səbəb olan məqalələri də mühüm rol oynayırdı. Həmin 

mübahisələrdə müəyyən bir solçuluq meyli də vardı. Tənqidçi Əli Nazim bəyan edirdi: “İndiyəcən 

bizim gənc şair və yazıçılarımız öz yaradıcılıq təhsilini Osmanlı şairlərdən alırdılar. Bu gün hətta 

Füzulinin, Baqi və Nadimi təqlid edənlərimiz belə vardır. Qurultay buna son verərək bu “oriyentasi-

yanı” dəyişdirməli, Qərb və rus mədəniyyətinə çevirməlidir” (4, s. 99). 

Azərbaycan proletar yazıçılarının I qurultayı 1928-ci il yanvarın 13-16-da Bakıda keçirilmiş, 

APYC-ni təsis etmişdir. Bununla da “Qızıl qələmlər”in Azərbaycan Proletar Yazıçılarının Cəmiy-

yətinə (APYC) çevrilməsi başa çatmışdır. Qurultay ərəfəsində S.Rüstəm mətbuatda “Qızıl qələmlər 

qurultayı” yazısı ilə çıxış etmiş, APYC-nin sədri T.Hüseynov isə “Proletar ədəbiyyatı haqqında” 

məruzəsində demişdir: “İki il müddətdə biz hər yerdə özümüzü tanıtdıra bilmişiz. Bu müddət ərzin-

də biz yalnız proletar ədəbiyyatının lüzumunu deyil, hətta varlığını belə sübut etdik. Biz tək sayca 

deyil, dəyər və əhəmiyyət cəhətcə dəxi artmış və irəliləmişik” (7, s. 85). 

Qeyd edək ki, 1920-ci illərin sonlarında ədəbiyyatın sosializmə doğru addımları bütün yazıçı-

ların yaradıcılığında hiss olunur. Lakin bu dövrdə ədəbiyyatımız millilik ruhundan məhrum deyil. 

Əksinə, məhz milli düşüncənin yeni sosialist ideyalarla qovuşduğu yerdə daha güclü və təsirlidir. 

Yeni ədəbiyyatı yaradan S.Vurğun, S.Rəhimov, S.Rüstəm, M.Müşfiq, R.Rza, M.Hüseyn, M.İbrahi-

mov, Əbülhəsən, Əli Vəliyev, Mir Cəlal, Ə.Məmmədxanlı və b. gənc şair və yazıçıların yaradıcılığı 
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həm də onunla uğur qazanmışdı ki, müasirləri olan C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, H.Cavid, 

Ə.Cavad, C.Cabbarlı, Y.V.Çəmənzəminli, M.S.Ordubadi, A.Şaiq və digər yaşlı ədiblərdən öyrən-

miş, onlarla yaradıcılıq mübahisəsinə girərək, özlərini təsdiq etmişdilər. Beləliklə, Azərbaycan ədə-

biyyatında millilik və “proletarlaşma” xətləri arasında daxili mübarizə, ədəbi-estetik və təşkilatlan-

ma baxımından “cəbhələşmə” olsa da, bu ədəbiyyatın inkişaf mexanizmini təşkil etmişdir. 
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LITERARY ORGANIZATIONS IN AZERBAIJAN IN THE 1920S 
 

S.A. Gahramanov 
 

Literary organizations, literary currents, printed magazines and newspapers in the 1920s were 

involved to research in the article. Here the realism of nationalism and socialism has been studied in 

the literature, its role in the formation of organizations was clarified.  Also during this period, the 

dominance of the nationality factor was investigated, and different views have been put for-

ward consideration on this issue. 

Keywords: Literary organizations, magazines, newspapers, literary currents, nationalism, re-

alism of socialism, poets, writers, romanticism, realism  

.           

РОМАНТИЗМ И РЕАЛИЗМ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 

АЗЕРБАЙДЖАНА В 1920- 1930-Х ГГ. 
 

 С.А. Гахраманов 
 

Вступившие в русло эстетической полемики в азербайджанской литературе в 1920-

1930-х гг. существовали наравне творческий метод и стили романтизма, просветителъского, 

критического и социалистического реализма. Несмотря на различные идеологические воз-

действия они, взаимовлияя друг на друга, тем самым обогащались.Романтизм, сформиро-

вавший свой идейно-художественный арсенал с начала века, в 1920-х годах значительно 

превалирует над другими художественными течениями. 

1920-1930-е годы обусловили роль художественно-эстетического фактора, разнообразие 

творческих принципов, а также богатство и красочность литературного пейзажа. В статье уделяет-

ся большое внимание изысканиям в этой области, исследуются их характерные особенности. 

Ключевые слова: литературные организации, журналы, газеты, литературные тече-

ния, национальность, социалистический реализм, поэты, писатели, романтизм, реализм 
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MÜSLÜM MAQOMAYEVİN KAMERA-VOKAL YARADICILIĞI:  

S.RAXMANİNOV ROMANSLARI KONTEKSTİNDƏ 

 

İ.İ. Nəzərov 

Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti 

ilhamnazarov@yahoo.com 

 

Məqalədə görkəmli sənətkar Müslüm Maqomayevin kamera-vokal yaradıcılığına aydınlıq gə-

tirilmiş və S.Raxmaninovun romansları nümunəsində vokal ifaçılıq təhlilləri aparılmışdır. M.Maqo-

mayev kamera-vokal ifaçılığında da geniş repertuara malik ifaçı olmuşdur. Onun  kamera-vokal re-

pertuarı Barokko dövründən başlayaraq S.Raxmaninov romanslarına qədər böyük bir dövrü əhatə 

edir. M.Maqomayev akademik ifaçılıqda  əsasən opera  müğənnisi kimi tanınsa da, o həm də eyni 

zamanda incə musiqi duyumuna malik kamera-vokal ifaçısı idi. Müğənni burada da özünəməxsus 

fərqli yanaşmasını göstərməyə müvəffəq olmuşdur. Fərqlilik isə özünü əsərə olan fərdi yanaşmasın-

da, rəngarəng səs çalarında, zəngin vokal nitqində, yaradılan hər bir bədii obrazın daxili aləminə 

nüfuz etmək bacarığında göstərmişdir.  

Məqalədə qısa da olsa müğənninin ifasında səslənən qədim ariyaların, F.Şubertin romansının 

təfsir xüsusiyyətlərinə toxunulmuşdur. Həmçinin araşdırmada M.Maqomayevin ifasında S.Raxma-

ninovun romanslarının vokal ifaçılıq təhlilləri aparılmışdır. 

Açar sözlər: Müslüm Maqomayev, S.Raxmaninov, kamera-vokal ifaçılığı, bariton, romans, 

qədim ariyalar. 

 

Giriş 

M.Maqomayevin akademik ifaçılıq yaradıcılığında opera sənəti ilə yanaşı, kamera-vokal mu-

siqisi də əhəmiyyətli yerə malikdir. Müğənninin geniş ifaçılıq imkanları onun eyni zamanda kamera 

ifaçısı olmasını şərtləndirmişdir. Bu isə müğənnilər arasında tez-tez rast gəlinən hal deyildir. V.Ti-

moxin məqaləsində həmin məqamı aşağıdakı şəkildə ifadə etmişdir: “M.Maqomayev opera reper-

tuarı ilə konsertlərdə uğur qazanmasına baxmayaraq, onu təkcə opera artisti kimi qiymətləndirmək 

olmaz. Göründüyü kimi, M.Maqomayev həm də çox gözəl konsert ifaçısıdır. Onun spesifik “kame-

ra” hissiyatı, duyumu və zövqü vardır. Bu məqam P.Çaykovski və S.Raxmaninovun romanslarının 

ifasında özünü göstərmişdir” [4, s.5]. Azərbaycan ifaçısının həm opera, həm də kamera musiqisi sa-

həsində yüksək səviyyədə çıxış etməsi onun təkrarolunmaz və tükənməz istedad sahibi olmasının 

təsdiqi rolunda çıxış edir [1, s.113].  

Kamera-vokal ifaçılığı opera sənətindən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Təbii ki, ka-

mera-vokal musiqisi məzmun və üslub xüsusiyyətlərindən irəli gələrək müğənni qarşısında müəy-

yən ifaçılıq tələbləri qoyur. Bu tələblər əsərə olan yanaşmada, yaradılan obrazın çatdırılmasında, sə-

sin hasilində və səs çalarında özünü göstərir. Kamera-vokal ifaçılığı musiqiçidən əsərə detallı ya-

naşma, musiqi mətninə fərqli münasibət və hər bir intonasiyanı daha dərindən duymağı tələb edir. 

Məhz bu məqamlar həlledici rol oynayaraq kamera ifaçılığını digər ifaçılıq növlərindən fərqləndirən 

amilə çevrilir. A.Aleksandrovanın tərtib etdiyi “Vokal. Termin və anlayışlar haqqında qısa lüğət” 

adlı kitabında da həmin xüsusiyyətlərə belə aydınlıq gətirilmişdir: “Kamera-vokal ifaçılığı incə lirik 

hislərin ötürülməsi üçün geniş imkanlara malik ifaçılıq növüdür. O, musiqiçidən böyük estetik 

zövq, çevik, ən incə nüansları ifadə etmək bacarığına malik mükəmməl texnika, aqoqika və artikul-

yasiya fəndlərinin zənginliyi, müxtəlif dillərdə heyrətamiz və dəqiq tələffüz tələb edir” [2, s.126-

127].  Əlbəttə ki, bu kimi bənzər tələblər opera ifaçılığında da mövcuddur, lakin kamera-vokal ifa-

çılığında qeyd olunan xüsusiyyətlər özünü fərqli şəkildə bildirmiş olur. Opera ifaçılığında yaradılan 

obraz məzmun baxımından əhatəlidirsə, kamera ifaçılığında əksinə olaraq obraz daha konkret, yığ-
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cam formada təqdim edilir.  Operada vokal ifaçılığı ilə yanaşı səhnə hərəkəti, geyim, aktyorluq və s. 

amillər obrazın daha dərindən açılmasına köməklik edir. Kamera-vokal ifaçısının bu baxımdan im-

kanları daha məhduddur və burada istifadə olunan yeganə ifadə vasitəsi kimi səsi və ifaçılıq mədə-

niyyətini qeyd edə bilərik. Bu zaman burada müğənninin musiqinin daxilinə dərindən nüfuz etmək 

bacarığı, yüksək zövqü və yaradılan obrazın daha detallı təsvir olunması əsas xarakterik xüsusiyyət 

rolunda çıxış edir. Sadalanan fikirləri nəzərə alaraq M.Maqomayevin həm opera və həm də kamera-

vokal ifaçılığına xas aşağıdakı xüsusiyyətləri müəyyən etmək olar:  

 

Cədvəl 2.4.4  
 

M.Maqomayevin opera və kamera-vokal müğənnisi kimi ifaçılıq xüsusiyyətləri 

 

 

Əsas materialın şərhi. M.Maqomayev kamera-vokal musiqisi yaradıcılığında istifadə etdiyi 

bədii ifadələr vasitəsi ilə hər bir obrazın daxili aləmini geniş və hərtərəfli şəkildə çatdıra bilmişdir. Sə-

nətkar hər bir qəhrəmanın dünyasına nüfuz edərək onu özününküləşdirməyi bacarmışdır. Müğənninin 

kamera ifaçılığında onun zəngin “vokal nitqi” də böyük rol oynayır. Belə ki, musiqiçinin ifasında səs-

lər sanki rəng rolunda çıxış edərək əsərin məzmununu daha da zənginləşdirmişdir. Müğənni istənilən 

musiqi cümləsini yaxud sözün məna dərinliyini böyük ustalıqla çatdırmağa müvəffəq olmuşdur. Bu 

baxımdan M.Maqomayevin kamera-vokal ifaçılığının əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

1. İfa olunan əsərin mahiyyətinə, bədii obraz və emosional aləminə nüfuz etmək bacarığı; 

2. Zəngin “vokal nitqi” ilə əsərin çatdırılması; 

3. Rəngarəng səs çalarlarından istifadə; 

4. İfa olunan əsərdə fərdi təfsir yanaşmasının göstərilməsi. 

M.Maqomayevin kamera-vokal yaradıcılığı da geniş və əhatəli olması ilə seçilir. Belə ki, ifaçı 

Barokko dövründən XX əsr bəstəkarlarının romanslarına qədər əhatə olunan geniş repertuara malik 

olmuşdur. Bu baxımdan müğənninin kamera-vokal yaradıcılığını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq 

mümkündür: 

1) Qədim ariyalar; 

2) Qərbi-Avropa bəstəkarlarının romansları; 

3) Rus bəstəkarlarının kamera-vokal əsərləri; 

4) Azərbaycan bəstəkarlarının kamera-vokal əsərləri; 

M.Maqomayevin yaradıcılığında qədim ariyalar dedikdə Barokko dövrünün bəstəkarların ya-

radıcılığı nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, ifaçı həmin əsərləri dirijor N.Rzayevin rəhbərliyi altında 

Azərbaycan Radio və Televiziyasının kamera orkestri ilə səsləndirmişdir.Həmin əsərlər aşağıdakı-

lardır: C.Kaççini “Amarilli, mia bella”, Q.F.Hendel “Ah, mio cor”, “Ombra mai fu”, “Rinaldo” ope-

rasından reçitativ və ariya, A.Stradella “Pieta signore”, C.B.Perqolezi “Se tu mami”, C.Cordani, 

“Caro mio ben”, C.Karissimi “Vittoria, mio core”, A.Kaldara “Come raggio di sole”. Burada 

M.Maqomayevin ifasını fərqləndirən əsas cəhət onun ifaçılıq  üslubudur. Belə ki, müğənninin səsi-

nin rəngarəngliyi, ona xas olan emosionallıq və coşğunluq Barokko ariyalarının ifasına xüsusi çalar 

qataraq onların yeni tərzdə təfsirini şərtləndirmişdir. Qeyd edək ki, ifaçının qədim ariyalardan ibarət 

olan qrammafon valı 1972-ci ildə “Melodiya” səs yazma şirkəti tərəfindən yazılmışdır. 

M.Maqomayev opera ifaçısı kimi M.Maqomayev kamera-vokal ifaçısı kimi 

Səsinin bütün gücü ilə səslənməsi; geniş 

diapazon; 

Musiqi ifadəsinə daha geniş yanaşma; 

Musiqi təfəkkürünün irimiqyaslı olması; 

 

Not mətninə daha detallı yanaşma; 

Zəngin çalarlar; 

Balanslaşdırılmış səs; 
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Vurğuladığımız kimi M.Maqomayev XIX əsr alman romantizminin nümayəndələri olan F.Şu-

bert və R.Şumanın romanslarına da müraciət etmişdir [5]. Onun ifasında səslənən R.Şumanın “Şai-

rin məhəbbəti” (“Dichterliebe”) vokal silsiləsindən “Mən hirsli deyiləm”  (“İch grolle nicht”) ro-

mansı lirik-romantik xüsusiyyətlər ilə daha da zənginləşmişdir. Qeyd edək ki, ifaçı romansı rus di-

lində estrada simfonik orkestrinin müşayiəti ilə səsləndirmişdir. F.Şubertin “Ave Mariya” romansı 

isə M.Maqomayevin ifasında dərin fəlsəfi məzmunu ilə seçilir. Burada yumşaq səs ötürülməsi, ya-

radılan  obrazının şəffalığı diqqəti çəkən məqamlardandır. 

Aparılan araşdırmada qarşıya qoyulan məqsədlərdən biri də M.Maqomayevin ifasında S.Rax-

maninovun romanslarının təfsir xüsusiyyətlərinin müəyyən olunmasıdır. Bu baxımdan aşağıda 

M.Maqomayevin ifasında səslənən S.Raxmaninovun romansları nümunəsində vokal ifaçılıq təhlillə-

ri aparılmışdır. Qeyd etmək istərdik ki, müğənninin yaradıcılığında S.Raxmaninovun romansları 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, ifaçı sənət yolunun bütün mərhələlərində bəstəkarın romans-

larına müraciət etmişdir.  Həmin əsərlərin sənətkarın repertuarında özünəməxsus yeri vardır. M.Ma-

qomayevin təfsirində  S.Raxmaninov romanslarının təhlili onun kamera-vokal ifaçısı kimi obrazını 

müəyyən etməyə imkan vermişdir. 

S.Raxmaninovun romansları XIX-XX əsr rus kamera-vokal musiqisinin zirvəsini təşkil edir. 

S.Raxmaninovun  musiqisinə xas olan melodik gözəllik, emosionallıq və dərin məna dinləyiciləri 

hər zaman heyran etmişdir. “S.Raxmaninovun kamera-vokal yaradıcılığını mövzu baxımından lirik 

və dramatik olaraq ayırmaq  mümkündür. Bəstəkarın romanslarına P.Çaykovski, A.Rimski-Korsa-

kov və A.Taneyev ənənənələrinin təsiri olsa da, burada fərdi yaradıcılıq bacarığı da özünü göstər-

mişdir. S.Raxmaninovun romanslarına əsasən intonasiya baxımından zənginlik və melodiyanın 

yumşaqlılığı xasdır” [3, s.49]. S.Raxmaninovun kamera-vokal yaradıcılığını xarakterizə edən əsas 

xüsusiyyət onun əsərlərində həm kamera-vokal və həm də opera ifaçılığına xas olan cizgilərdən isti-

fadə etməsidir. Bu məqam həmin  əsərləri kiçik romans çərçivəsindən çıxardaraq onlara monoloq 

təəssüratını verir. Qarşılıqlı olaraq ifaçıdan da həm kamera-vokal və həm də opera ifaçılığının bəzi 

xüsusiyyətləri  tələb olunur. Həmçinin digər vacib bir cəhət kimi romansların geniş diapozonu əhatə 

etməsini qeyd etmək olar. M.Maqomayev repertuarında S.Raxmaninovun həm lirik, həm də drama-

tik romanslarına geniş yer vermiş və ifası ilə həmin əsərləri daha da zənginləşdirmişdir. 

M.Maqomayev S.Raxmaninovun aşağıda adları qeyd olunan romanslarını ifa etmişdir: 

1. “Ah, yox, yalvarıram, getmə!” (“O, нет, молю, не уходи”) op.4 №1. 

2. “Sirli gecənin sükutunda” (“B молчаньи ночи тайной “) op.4 №3. 

3. “Oxuma, gözəl” (“Hе пой красавица при мне “) op.4 №4. 

4. “Yuxu” (“Cон”) op.8 №5. 

5. “Bahar suları” (“Bесенние воды“) op.14 №11. 

6. “Mənə necə də ağrılıdır” (“Kак мне больно” ) op.21 №2. 

7. “Mən yenə də yalnızam” (“Я опять одинок”) op.26 №9. 

8. “Məndən hər şeyi aldın” (“Все отнял у меня”) op.26 №2. 

9. “Hər şey keçir” (“Проходит все”) op.26 №15. 

S.Raxmaninovun “Sirli gecənin sükutunda” (“В молчаньи ночи тайной” op.4 №3) romansı 

şair A.Fetin sözlərinə yazılmışdır. Romansın musiqisi dərin poetikliyi, peyzajlılığı, emosional tə-

zadlılığı ilə seçilir. Əsərin diapazonu kiçik oktavanın “h” və ikinci oktavanın “fis” səslərinə qədər 

(h-fis2) geniş intervalı əhatə edir.  

“Sirli gecənin sükutunda” romansı M.Maqomayevin ifasında dramatik xarakterdə səsləndiril-

mişdir. Müğənni əsəri orijinal tonallıqda, yəni D-dur tonallığında ifa etmişdir. Onun burada  dərin 

sinə səsi ilə oxuması romansa qəmgin çalarlar əlavə etmiş olur. Səsinin gücü, çılğınlıq, daim irəli 

hissiyatı, intonasiya baxımından dəqiqlik, tələffüzün səlistliyi, dramatik obraz ifaçının təfsirinin 

əsas xüsusiyyəti rolunda çıxış etmişdir. Əsər aşağıda verilmiş ifa əsasında təhlil edilmişdir [9]. 

M.Maqomayev əsərin ifasını dinamik çalarların təzadlılığı üzərində qurur və eləcə də tenuto, 

ritenutodan istifadə edir. O, romansda obrazı iri musiqi cümlələri vasitəsilə təqdim etmişdir. Sənət-

kar “коварный лепет твой..” cümləsindən başlayaraq (9-12 xanələri əhatə edir) əsərin birinci hissə-
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sini (17-ci xanəyə qədər)  forte dinamik çalarında səsləndirir. M.Maqomayev sözlə musiqinin ahən-

ginə böyük diqqətlə yanaşmışdır: 

 

Nümunə №1. M.Maqomayevin ifası. 

 

 
 

Sənətkar əsərin işləmə hissəsini p çalarında ifa edir. Burada ifa zamanı səsin gücü tədricən ar-

tırılır və romansın 25-ci xanəsində musiqi inkişafının ən yüksək zirvə nöqtəsinə çatdırılır. Onu da 

əlavə edək ki, müğənni “fis” səsini üç fortedə (fff) ifa etmişdir. M.Maqomayev ifasında romansın 

kuliminasiyasını “В опеянени…” cümləsindən başlayaraq qurmuşdur və bu dörd xanəni əhatə edir. 

Əsəri bitirən koda da diqqəti cəlb edir və müğənni özünəməxsus ifadə vasitələrindən istifadə etmək-

lə musiqi obrazını daha da zənginləşdirmişdir. 

 

Nümunə №2. S.Raxmaninov “Sirli gecənin sükutunda” (“В молчаньи ночи тайной” 

op.4 №3) romansının işləmə hissəsi. 

 

 
 

M.Maqomayevin repertuarında özünəməxsus təfsir üslubu ilə seçilən əsərlərdən biri də “Ah, 

yox, yalvarıram, getmə” (“О, нет, молю не уходи)  romansıdır. Həmin romans dramatik sujet xət-

tinə malik olan ən gözəl əsərlərdən biridir. Musiqinin fasiləsiz hərəkəti əsərdə dramatik abu-hava 

yaradır. Burada aydın hiss olunan təəssüf, yalvarış, ”getmə!” deyə etiraz, qəm və kədər romansın 

məzmununda melodramatizmi xarakterizə edir.  

Aşağıda M.Maqomayevin ifasında həmin romansın müxtəlif illərə təsadüf edən iki fərqli təf-

sirinin müqayisəli təhlili aparılmışdır. 

Təhlil etdiyimiz romansın birinci lent yazısı 1972, ikinci lent yazısı isə 1985-ci ilə aiddir [6], 

[8]. Hər biz iki ifanı dinlədikdə fərqli təfsir metodu ilə qarşılaşırıq. İlk növbədə S.Raxmaninovun 

romansı fərqli tonallıqlarda təqdim olunur. Belə ki, 1972-ci ilin lent yazısında M.Maqomayev ro-

mansı d-moll da ifa edirsə, 1985-ci ildə əsəri c-moll tonallığında səsləndirmişdir. 
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Bununla yanaşı, müğənni romansın təqdimatında fərqli təfsir metodlarından istifadə etmişdir. 

1972-ci ilin ifasında ifaçı dramatizmlə bərabər lirik təfsir xüsusiyyətlərindən yararlanmışdır. Əsər 

boyu faciəli sujet xətti dayanmadan inkişaf edir və kuliminasiyaya doğru can atma, tempin artırıl-

ması halı müşahidə olunur.  

M.Maqomayevin 1985-ci ildə konsert ifasında daha çox dramatizm çalarları diqqəti cəlb edir. 

Onu da əlavə edək ki, müğənni romansı 1972-ci ilə aid lent yazısında pianonun, 1985-ci ildə isə or-

kestrin müşayiəti ilə ifa etmişdir. 

Əsərin ekspozisiya hissəsində “O, нет” sözü M.Maqomayevin 1972-ci ilə aid lent yazısında  

yumşaq, yalvarış xarakterlidir. Qəhrəman sevgilisinin onu tərk etməməsi üçün yalvarır. 1985-ci il-

dəki lent yazısında isə “нет!” sözü xüsusi vurğulanmışdır. Burada dramatizm, kəskinlik və qəti ifa 

tərzi diqqəti cəlb edir. Həmin lent yazısında “O, нет, молю не уходи” musiqi cümləsi bu şəkildə 

qurulur: “O” və “нет” sözləri tenuto ifa edilir, “молю” sözünə isə qısa keçid edilir. 1972-ci il ifasın-

da isə belə hallara rast gəlinmir. Həmçinin 1972-ci ildəki lent yazısında romansın tempinin bir qə-

dər irəli olması həyəcanın artmasına səbəb olur. 1985-ci ilə aid olan lent yazısında temp bir qədər 

təmkinli təqdim edilir və bu da müəyyən mənada əsərin ümumi təəssüratını dəyişmiş olur.  

Əsərin orta hissəsinin hər iki ifaçılıq versiyası eynilik təşkil edir ki, burada həyəcan ön plana 

çıxır.  

Nəhayət, maraqlı məqamlardan biri də romansın sonuna təsadüf edir 1972-ci ilə aid  lent yazı-

sında sonuncu üçüncü xanədə qlissandolu keçidin ritenuto ilə birlikdə səslənməsi əsərə həcmlilik tə-

əssüratını verir. 1985-ci ilə aid lent yazısında isə tenutodan istifadə edilməmişdir. 

M.Maqomayevin ifa etdiyi digər romans “Yuxu” (“Сон”) adlanır [7]. Bu romans H.Heynenin 

sözlərinə yazılmışdır. Tərcümə isə A.Pleşeyevaya məxsusdur. Romansın diapazonu birinci oktava-

nın mi (“e”) səsindən başlayaraq ikinci oktavanın sol (“g”) səsinə qədərdir (“e1-g2”). “Yuxu” roman-

sı S.Raxmaninovun ən məşhur lirik məzmunlu romanslarından biridir. Əsərin sujet xəttini insanın 

dərin psixoloji halı təşkil edir. “Yuxu” romansında real və qeyri-real dünyalar qarşılaşdırılmışdır. 

Belə ki, real dünyanı “И у меня был край родной; прекрасен он …” sözləri, qeyri-real dünyanı 

isə “Но то был сон!” ifadələri xarakterizə edir. İkinci keçirilmə zamanı “Семья друзей жива 

была. Со всех сторон звучали мне любви слова…” sözlərinə cavab olaraq “Но то был сон!” səs-

lənir.  

M.Maqomayev əsəri lirik tərzdə ifa etmişdir. Onun ifasının da əsas konstruktiv komponenti 

rolunda bəstəkar tərəfindən real və qeyri-real dünyaların qarşılaşdırılması çıxış edir. Burada birinci 

cümlənin sonuna yaxın kreşendo və ifanın anidən dayandırılması müşahidə olunur. Daha sonra ifaçı 

qeyri-real –“Но то был сон!” cümləsini yumşaq səslə ifadə etmişdir. Bu qeyri-real dünyaya real tə-

zahür vermiş olur. Burada “Но тo” sözünün fermata ilə uzadılması müşahidə olunur. Bununla əsə-

rin  xarakteri tamamilə dəyişilir. Həmin səsin fermata ilə ifası hislərin dərinliyini və həyəcanı daha 

da artırır. Əsərin ikinci misrasının qurulma prinsipi eynidir. 

 

Nümunə №3. S.Raxmaninov “Yuxu” (“Сон”) romansı. M.Maqomayevin 1972-ci ilə tə-

sadüf edən ifası.  
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Nəticə 

Beləliklə, tədqiqat işində sənətkarın kamera-vokal yaradıcılığının xüsusiyyətlərinə  nəzər yeti-

rilmiş və onun ifasında S.Raxmaninovun  bəzi romanslarının ifaçılıq təhlilləri aparılmışdır. Bu za-

man aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir. 

M.Maqomayevin yaradıcılığında kamera-vokal ifaçılığı mühüm əhəmiyyətə malikdir. İfaçı 

müraciət etdiyi hər bir əsərdə özünəməxsus fərdi yanaşmasını göstərməyə müvəffəq olmuşdur. Bu 

özünü istər qədim ariyalarda, istərsə də F.Şubert, R.Şuman və S.Raxmaninov romanslarında göstər-

mişdir. 

Qeyd etmək istərdik ki, M.Maqomayev kamera-vokal yaradıcılığında S.Raxmaninovun əsər-

lərinə böyük yer vermişdir. İfaçı həmin romanslara yaradıcılığının bütün mərhələlərində müraciət 

etmişdir. Tədqiqat işində əsas məqsədlərdən biri də musiqiçinin təfsirində S.Raxmaninovun ro-

manslarının ifaçılıq xüsusiyyətlərini müəyyən etmək olmuş və aşağıdakı xüsusiyyətlər müəyyən 

edilmişdir. 

M.Maqomayevin təfsirində S.Raxmaninovun romanslarının ifa üslubunun bədii konsepsiyası-

nı müəyyənləşdirən zaman burada söz və musiqi arasında vəhdətin yaradılması, musiqidə dərin səti-

raltı mənanın üzə çıxarılması, söz və musiqinin əsərin bədii konsepsiyasına tabe etdirilməsi, forte-

piano partiyası ilə üzvi sürətdə birləşməsi, mükəmməl ifaçılıq texnikası kimi əsas cəhətlər öz əksini 

tapır. Bu özünü “Ah, yox, yalvarıram, getmə!” və ya “Sirli gecənin sükutunda” romanslarında aydın 

şəkildə göstərmişdir. Müğənninin S.Raxmaninovun romanslarını ifa etməsi onun vokal ifaçılıq usta-

lığının mükəmməliyini başqa bir tərəfdən əks etdirmişdir. Burada M.Maqomayevin müxtəlif səs re-

gistrlərindən, nəfəs almanın bir çox növlərindən istifadə etməsi, obrazdan asılı olaraq çevikliklə psi-

xoloji köklənmə, müxtəlif səs çalarlarından yararlanma, obrazın dinamik baxımından inkişafı, 

S.Raxmaninov musiqisinə xas “romans-monoloq” xüsusiyyəti, bütün diapazonda səslənmə kimi 

keyfiyyətləri kamera-vokal janrının spesifik xüsusiyyətləri çərçivəsində əks etdirilmişdir. 

Yuxarıda qeyd olunan xüsusiyyətlər görkəmli sənətkar M.Maqomayevin mahir opera ifaçısı 

olmaqla bərabər, həm də mükəmməl kamera-vokal ifaçısı olduğunu göstərmiş oldu. 
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CHAMBER AND VOCAL CREATIVITY OF MUSLIM MAGOMAYEV:  

IN THE CONTEXT OF S. RACHMANINOFF'S ROMANCES  
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The article clarifies the chamber-vocal creativity of the prominent figure Muslim Magoma-

yev, as well as it analyzes vocal creativity by the example of S. Rachmaninoff's romances. M. Ma-

gomayev was a performer who also had a wide repertoire in the field of chamber and vocal perfor-

mance. His chamber-vocal repertoire covers a wide cycle, from the Baroque period to the romances 

of S.Rachmaninoff. Although M. Magomayev is mostly known as an Opera singer in academic per-

formance, he was also a chamber-vocal performer with a fine musical flair. The singer also mana-

ged to show his unusual approach here. The difference was manifested in an individual approach to 

work, in colorful voice tones, rich vocal speech, and the ability to penetrate the inner world of each 

artistic image created. 

The article briefly touches on the peculiarities of interpretation of old arias, romances by 

F.Schubert, voiced by the singer. The study also analyzes the vocal performance of S.Rachmani-

noff's romances performed by M. Magomayev. 

Keywords: Muslim Magomayev, S.Rachmaninoff, chamber vocal performance, baritone, ro-

mance, Baroque arias  

 

КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО МУСЛИМА МАГОМАЕВА:  

В КОНТЕКСТЕ РОМАНСОВ С.РАХМАНИНОВА 

 

И.И. Нaзаров 

Старший преподаватель  и докторант БМА им. У.Гаджибейли 

Заслуженный артист АР 

ilhamnazarov@yahoo.com 

 

В статье внесена ясность в камерно-вокальное творчество видного деятеля Муслима 

Магомаева и проанализировано вокальное творчество на примере романсов С.Рахманинова. 

М.Магомаев был исполнителем, который также обладал широким репертуаром в области 

камерно-вокального исполнения. Его камерно-вокальный репертуар охватывает широкий 

цикл, начиная с периода Барокко до романсов С.Рахманинова. Хотя М. Магомаев в основном 

известен как оперный певец в академическом исполнении, он также был камерно-вокальным 

исполнителем с тонким музыкальным чутьем. Певцу и здесь удалось проявить свой необы-

чный подход. Различие проявилось в индивидуальном подходе к работе, в красочных голо-

совых оттенках, богатой вокальной речи, способности проникать во внутренний мир каждого 

создаваемого художественного образа. 

В статье кратко затрагиваются особенности толкования старинных арий, романса 

Ф.Шуберта, озвученных в исполнении певца. Также в рамках исследования проанализиро-

вано вокальное исполнение С.Рахманинова в исполнении М.Магомаева. 

Ключевые слова: Муслим Магомаев, С.Рахманинов, камерно-вокальное исполнение, 

баритон, романс, старинные арии 
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TERRORİZMİN TƏDQİQİNDƏ SOSİAL KONSTRUKSİONİST KONSEPSİYASININ 

ƏHƏMİYYƏTLİ ROLU 

 

Südabə Hüseynova 

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu 

sudabeaskerova@gmail.com 

 

Məqalədə terrorizmin öyrənilməsində sosial konstruksionizm konsepsiyasının əhəmiyyətli rolu 

araşdırılır. Sosial konstruksionizm nəzəriyyəsi terrorçu qrupların və bu təşkilatlara qoşulmuş şəxs-

lərin davranışlarını təhlil etməyə kömək edə bilər. Sosial konstruksionizm konsepsiyasının köməyi 

ilə şəxsiyyət daxili, qrup daxili və cəmiyyətdə münaqişənin psixoloji əsaslarını öyrənmək üçün im-

kanlar açılır. 

Sosial konstruksinizm əsasında terrorizm sosial konstruksiya olaraq təyin olunur. Sosial 

konstruksionizm sosial identifikasiyanın və terrorçunun davranışının formalaşmasına təsir edən 

əsas amillərin təhlil edilməsinə, terror aktının qarşısını almaq üçün proqram və metodların yaradıl-

masına kömək edə bilər. 

Açar sözlər: sosial konstruksionizm, sosial gerçəklik, sosiallaşma, sosial identifikasiya, ter-

rorçu davranışı 

 

Terrorun yaranmasına əsas olan sosial mühitin və bu mühitin övladı olan terrorçunun psixolo-

giyasının və təfəkkür tərzinin açılması, digər tərəfdən isə terrorizmin bir proses olaraq qarşısının 

alınması tələbatı problemin nəzəri araşdırılması zərurətini doğurur. 

Zənnimizcə, sosial konstruksionizm konsepsiyası terrorizmin mahiyyətinin açılması və meto-

dologiyasının qurulması baxımından istifadə edilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Sosial konstruk-

sionizm nəzəriyyəsinin baniləri K.Gergen, R.Xarre, C.Şotter hesab edilirlər. C.Potter və M.Uezerel-

lin diskursiv psixologiyası, T.Sarbin və C.Burnerin narrativ psixologiyası, G.Xermansın dioloqlu 

“Mən” konsepsiyası sosial konstruksioizmin əsasları kimi qəbul edilir. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları 

postmodernizm və poststrukturalizm konsepsiyaları ilə yanaşı narratalogiya, hermenevtika, dialoq 

fəlsəfəsi, nitq hadisələri nəzəriyyəsindən bəhrələnmişlər. XX əsrin 70-ci illərində psixologiya el-

mində formalaşan sosial konstruksionizmə görə bizim mövcud, real, dəyərli, gözəl, düzgün, layiqli 

hesab etdiyimiz hər bir şey digər insanlarla münasibətlərdə dil, nitq vasitəsilə qurulur, yaxud konst-

ruksiya olunur. Dünyada olan müxtəlif konstruksiyalar müxtəlif birliklərdə (etnik, peşəkar, elmi, di-

ni) nəyin mövcud və dəyərli olmasına dair qrupdaxili razılaşmalarla bağlıdır. Sosial konstruksio-

nizmdə birlik, insanlar, sosial konvensiyalar, dillər, diskurs, narrativlər, dialoq, sosial praktika əsas 

olaraq qəbul edilir [3, s.180-181]. 

Sosial konstruksionizm konstruktivizmdən fərqli olaraq qatı subyektivizmdən uzaqlaşır, 

konstruksionistlər belə hesab edirlər ki, obyektiv dünya “birgə danışıqlar, razılaşmalar, sosial təcrü-

bələr” üzərində yaranır. Sosial konstruksionizmin banisi olan Gergen sosial gerşəkliyin qurulmasın-

da “dərk edən fərdin rolunun vurğulanmasını” qəbul etmir [4, s.123-125]. K.Gergenin qeyd etdiyi 

kimi “sosial konstruksionizm obyektiv hesab edilən biliyin, ədəbi və ritorik əsaslandırmanın öyrə-

nilməsinə, ideologiya və dəyərlərin aydınlaşdırılmasına, müxtəlif idraki formaların tarixi köklərinin 

müəyyənləşdirilməsinə, müxtəlif mədəniyyətlər daxilində insan fikirlərinin dəyişkənliyi diapozonla-

rının tədqiqinə” yönəlir [2, s. 48].  

Bu mənada sosial konstruksionizmdən çıxış edərək deyə bilərik ki, ayrı-ayrı sosial qruplar, 

submədəniyyətlər və kontrqruplar, o cümlədən də terrorçu qruplaşmalar öz ideologiyalarını yay-

maq, özlərinə tərəfdarlar toplamaq məqsədilə fərqli dəyərlər, biliklər, münasibətlər məcmusu yara-

dır və “ritorik əsaslandırmaq”la geniş təbliğ edirlər və çox zaman öz həyat meyarlarını, yaşayış dü-

zənlərini ayinlər səviyyəsinə qədər yüksəldirlər. Belə qruplaşmalarda təbliğ edilən ideologiya uğ-

runda mübarizə və həlak olmaq qəhrəmanlıq, xilaskarlıq kimi qəbul edilir və qarşı tərəf – bəzən bü-
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töv cəmiyyət və dünya düşmən olaraq müəyyənləşdirilir. Bu, dünyanı fərqli prizmadan dərk etmə-

nin formalaşması, terrorçu təşkilatın və onun üzvlərinin fərqli zaman və məkan dərki ilə bağlıdır.  

K.Gergen sosial konstruksionizmin başlıca müddəalarının sonsuz universallıq, mədəniyyətdən 

və tarixdən kənar həqiqət, şərhsiz bir faktla bağlı olduğunu bildirir. Bu yanaşmaya görə, “bizim mü-

şahidə etdiyimiz bütün əşyalar, hadisələr, insanlar daxili mahiyyətə malikdirlər”. Sosial konstriksio-

nistlər şəxsiyyətin Mən-inin çoxtərəfli olduğunu, digər insanlarla ünsiyyətdə çoxlaylı strukturunun 

yarandığını və müxtəlif diskurslarda bu Mən-lərin bir-birini əvəz etdiyini, həmçinin sosial mübadilə 

və əlaqə prosesində insanlar arasında baş verən qarşılıqlı təsir əsasında yeni mahiyyət kəsb edə bilə-

cəyini göstəririlər. K.Gergenə görə, gerçəkliyin ifadə vasitəsi olan dil həqiqət daşıyıcısı kimi çıxış 

edir. “İnsan tərəfindən qəbul edilən bu və ya digər təsvirlər “həqiqət” olduğu üçün deyil, fəaliyyətin 

əhəmiyyətli variantlarının təqdim edildiyi üçün qəbul edilir” [2, s.49].  

Sosial konstruksionizm nəzəriyyəsinin üstün tərəflərindən biri kimi sosiallaşma və resosiallaş-

ma prosesində insan Mən-inin mahiyyətinin necə formalaşdığını və dəyişdiyini izah etməyə imkan-

lar açması ilə bağlıdır. Göründüyü kimi K.Gergen Mən-in formalaşmasında ünsiyyətin başlıca vasi-

təsi olan dilin, yəni təbliğ və təşviq edilən ideyaların əhəmiyyətli rolunu vurğulayır. Bu fikri terror-

çu qruplaşmalara və terroristin davranışının formalaşmasına şamil edərək, demək olar ki, məhz ide-

ya və onun çatdırılması yolları və bacarıqları sosial birgəliyin və sosial fərqliliyin yaranmasının baş-

lıca təsiredicidir.  

K.Gergen bu fikrini belə əsaslandırır: “Bu baxımdan bizim təsvir etdiyimiz reallığın həqiqətə 

uyğun olmasını soruşmaq lazım deyil, bu reallığın təsvir edildiyi sözlərin düzgün istifadə edilməsini 

və bununla bizim nə qazandığımızı bilmək lazımdır. Sosial konstruksionizm belə bir sual qoyur: biz 

yaşamaq vasitəsilə nə qazanırıq?”  [2, s.59]. 

Göründüyü kimi sosial konstruksionizm insanların yaşamlarının mənasını və mahiyyətini, 

fərd və qrup, şəxsiyyət və cəmiyyət münasibətlərinin əsaslarını, onlar arasında yaranan sosial və 

psixoloji münasibət və münaqişələrin mexanizmlərini müəyyənləşdirməyə yönəlir. Bu zaman əsas 

məqsəd sosial gerçəkliyin fərdi şəkildə qəbulu və dərki məsələlərinin müəyyənləşdirləməsinə yönə-

lir. Bu dərketməyə biliklərin, ideyaların həqiqi məğzinin deyil, hansı mənalarda ifadə edilərək çatdı-

rıldığının təsirini açıqlamaq önəmlidir. Beləliklə, terrorçu qruplaşmaların uzun müddət, bəzən əslər-

lə eyni çərçivədə qalaraq fəaliyyət göstərməsinin də əsasında məhz fərqli dərketmə, ünsiyyət dili, 

ideologiya dayanır.  

Sosial konstruksionist nəzəriyyənin inkişafında Piter Berger və Tomas Lukmanın rolu danıl-

mazdır. Müəlliflər 1966-cı ildə nəşr edilən “Gerçəkliyin sosial inşası” (The Social Construction of 

Reality) adlı əsərlərində güzəran həyatının reallıqlarını, buradakı sosial qarşılıqlı fəaliyyət imkanla-

rını, gündəlik həyatda əldə edilən biliklərin insan həyatına təsirini, həm obyektiv, həm də subyektiv 

reallıq olan cəmiyyətin institutlaşması mənbələrini, burada ənənələrin rolunu, reallığın insan tərəfin-

dən mənimsənilməsi və onun sosiallaşması mərhələlərini, obyektiv reallığın təsiri ilə subyektiv real-

lığın transformasiyası, sosial strukturun şəxsiyyətin özünütəyinetməsinə təsiri və digər məsələləri 

araşdırmışdılar.  

P.Berger və T.Lukman güzaran gerçəkliyinin insan şəxsiyyətinin formalaşmasındakı rolunu 

qiymətləndirərkən qeyd edirdilər ki, “...onun fenomenləri bizim idrakımızdan asılı olmayan nümu-

nələrdə sistemləşmişdir. Güzəran həyatının gerçəklikləri obyektivləşmişdir, yəni obyektlər nizamı 

ilə konstruksiya olunmuşdur. ...Güzəran həyatının gerçəklikləri bizim başqa insanlarla bölüşdüyü-

müz intersubyektiv dünyadır və buna görə də güzəran gerçəkliyi bizim dərk etdiyimiz digər reallıq-

lardan fərqlənir.  ...güzəran həyatının adət edilmiş nizamı fasiləsizdir və problemsiz olaraq qəbul 

edilir” [1, s. 54-57]. 

Göründüyü kimi, K.Gergenin həyatın dərki və yaşamın tənzimlənməsinin açıqlanması ilə bağ-

lı yanaşması sosial konstruksionizmin digər tərəfdarları olan P.Berger və T.Lukmanın araşdırmala-

rında yeni mövqedən öyrənilir. Güzəran həyatının təsiri imkanlarını açıqlamağa çalışan müəlliflər 

bilavasitə ilkin sosiallaşmanın insanın sonrakı həyat yolunun müəyyənləşməsindəki rolunu göstər-

məyə çalışırlar. Məlumdur ki, məhz ilkin sosiallaşma prosesində insan ilk növbədə bioloji varlıdan 
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sosial varlığa çevrilmək mərhələsi yaşayır və bu mərhələdə mənimsənilən bilik və bacarıqlar alt-şü-

ur səviyyəsində bütün həyat boyu insan davranılşarına təsirini saxlayır. Bu fikri terrorizmə şamil 

edərək deyə bilərik ki, bilavasitə müharibələr və münaqişələr olan bölgələrdə yaranan terrorçu qrup-

laşmaların əsasən də aparıcı üzvləri üçün müharibə və münaqişələr güzəran həyatına çevrilir, onla-

rın ilkin sosiallaşması məhz bu şəraitdə baş verir, terror həyatın mənasını təşkil edir. Bu qruplaşma-

lara sonradan daxil olan və bəzən demək olar ki, mövcdu münaqişə və müharibələrlə heç bir əlaqəsi 

olmayan insanlar isə çox zaman fiziki və əqli qüsurlu, öz cəmiyyətlərinə asosial olan insanlar olurlar. 

Sosial qrupların yaranması səbəblərini izah etməyə çalışarkən P.Berger və T.Lukman qeyd 

edirlər ki: “bir insanı digəri ilə müəyyən məqsədlər və onlara nail olma mərhələləri birləşdirir və bu 

zaman yalnız müəyyən fəaliyyət forması deyil, həm də fəaliyyət formalarının tipləri yaranır. ...fəa-

liyyət prosesində Mən fəaliyyətin obyektiv mahiyyəti ilə eyniləşir, şəxsin özünü dərk etməsi müəy-

yənləşir. ...Mən-in bir hissəsi yerinə yetirilmiş fəaliyyətdə obyektivləşmiş olur. ... fəaliyyət göstərən 

özünü sosial obyektivləşmiş davranış tiplərilə eyniləşdirir, lakin öz davranışı haqqındakı düşüncələ-

ri əsasında onlardan uzaqlaşır... müəyyən rolları yerinə yetirməklə fərdlər sosial dünyanın iştirakçı-

larına çevrilirlər, bu rolları mənimsəməklə onlar sosial dünyanı özləri üçün subyektiv real olana çe-

virirlər” [1, s. 77-79]. 

Bu izahı terrorçu qruplaşmalarla bağlı istifadə edərək demək olar ki, burada birləşən insanlar 

yenidən sosiallaşmaqla öz yaşayışlarına yeni anlam verirlər, sanki özlərini təzdiqləməyə, özünüqiy-

mətləndirməni yüksəltməyə, bir sözlə başqaları tərəfindən varlıqlarını qəbul etdirməyə çalışırlar, da-

xil olduqları mühiti ideallaşdıraraq öz subyektiv dünyalarını yaradırlar. 

Müəlliflər əmindirlər ki, fərd daxil olduğu sosial mühitin normalarını, dəyərlərini və emosiya-

larını mənimsəyir. Bu zaman alt-universumlar sayəsində sosial reallığın reifikasiyası (əşyalaşması) 

baş verir. Reifikasiya olunmuş dünya insan tərəfindən opus alienum, yəni insandan asılı olmayaraq 

mövcud olan, nəzarət edilməsi mümkün olmayan gerçəklik kimi qəbul edilir. “Obyektiv sosial dün-

yanın yaranmasından asılı olmayaraq reifikasiya imkanları hər zaman olur. ...Sosial dünyanın ob-

yektivliyi insana qarşı çevrilir. Reifikasiya obyektivləşmənin son mərhələsi olaraq qəbul edilə bilər. 

İnsanın öz dünyası ilə real qarşılıqlı əlaqələri şüurda müəyyənləşir. Bu dünyanın yaradıcısı olan in-

san həm də bu obyektiv gerçəkliyin məhsuludur, insan fəaliyyəti isə qeyri-insani (obyektiv) proses-

lərin epifenomenidir. Bu zaman insanın əldə etdiyi biliklər əşyaların təbiətinin nəticəsi olaraq dərk 

edilir. Bununla belə insan inkar etdiyi reallığı özü yaradır. Sosial rolların reifikasiyası fərdin özü və 

yerinə yetirdiyi rol arasındakı məsafəni azaldır. Lakin obyektiv reallıqla bağlı distansiya həmişə 

mövcud olduğu halda, deidentifikasiyanın nəticəsi olaraq yaranan distansiya tədricən yox olur. 

İdentiklik, yaxud bütöv Mən reifikasiya ola bilər. Bəzən fərdin tam identifikasiyası sosial gerçəklik 

tipləri əsasında baş verir, sosial dəyərlər və emosiyalar olduğu kimi qəbul edilir” [1, s.104-107]. 

Terrorçunun fərdi identifikasiyası haqqında danışarkən qeyd etmk olar ki, o daxil olduğu mü-

hiti pozitiv olaraq qəbul edir, burada təbliğ edilən dəyərləri mənimsəyir, ona tapşırılan sosial rolu 

yerinə yetirməklə özünəinamını formalşdırır, əmin olur ki, özünü qəbul etdiyi kimidir. Terrorçunun 

şəxsi Mən-inin müəyyən hissəsi obyektivləşir, o, yeni identiklik qazanmış olur. Terrorçu özü üçün 

yaratdığı yeni dünyanı pozitiv olaraq qəbul edir, ona elə gəlir ki, ali dəyərlərə malikdir və xidmət 

edir.  

İnsan həyatıının şaquli və üfiqi səviyyələrini fərqləndirən müəlliflərə görə “şaquli səviyyə ay-

rı-ayrı fərdlərin həyat məkanını əhatə etdiyi halda üfiqi səviyyə institusional nizama inteqrasiyanı 

və institutlaşmanın subyektiv mahiyyətini ifadə edir”. P.Berger və T.Lukmana görə, “məhz ölüm 

hadisəsinə münasibətin formalaşması, digərlərinin ölümünü qəbul edərək öz ölümünü gözləmə ma-

riginal vəziyyət yaradır. Ölümün qanuniləşməsi reallığın şərhinə şərait yaradır və müxtəlif idraki, 

sosial səviyyələrdə ölüm fenomeninin mahiyyəti fərqli şəkildə izah və qəbul edilir” [1, s.127-133]. 

Məsələn, terrorçuların ölüm hadisəsinə münasibətlərinin tam fərqli olduğunu demək olar. Belə ki, 

bir çox terrorçu təşkilatlar öz üzvlərini ali məqsəd kimi məhz öz ideologiyaları uğrunda ölümə ha-

zırlayırlar və bunu insan həyatında ən yüksək məqam kimi qəbul edirlər. Bir çox dini ayinlər zama-
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nı ölüm aktının həyata keçirilməsi, o cümlədən həm özünün, həm də digərlərinin ölümü yüksək ide-

yaya xidmət olaraq dəyərləndirilir və axirət dünyasında ali məqamla mükafatlandırılacağı vəd edilir.  

Beləliklə, terrorçu şəxsiyyətinin ayrı-ayrı terrorçu birliklər tərəfindən təşviq və təhrik edildik-

ləri destruktiv davranış həm onun özünə, həm də digərlərinə doğru yönəldilmiş olur. Destruktiv 

davranış sosiallaşmada baş verən deviasiyanın nəticəsi olaraq meydana çıxır. Sosiallaşmada devia-

siya bilavasitə sosial instiutların və ilk növbədə ailə institutunun disfunksiyası və qohumlar, qonşu-

lar və digər yaxın insanlarla əlaqələrin itirilməsi, destruktiv sosial mühitə daxil olma ilə bağlı baş 

verir. Aparılan araşdırmalara görə əsasən yaşadığı sosial mühitdə özgələşən, öz Mən-ini tapmağa 

çalışan, kasıb ailələrdən çıxan, aşağı təhsil səviyyəli, 25 yaşadək subay kişilər deviant davranış tö-

rərməyə meylli olurlar. Terrorçunun həm özünə, həm də başqalarına qarşı yönəlmiş deviant və dest-

ruktiv davranışı fanatiklik və ideologiyaya platonik bağlılıqla əlaqəli olur. Digər tərəfdən terrorçu 

təşkilatların təbliğat və təşviqatlarına tənqidsiz yanaşma onların bu və ya digər terror qruplaşması-

nın manipulyasiya obyektinə çevrilməsinə səbəb olur. 

Devinat davranışa meylli bütün insanlar kimi terrorçu da səhv yolda olduğunu başa düşsə də 

daxil olduğu təşkilatın ideyalarına uyğun olmayan hər bir fikri inkar və tənqid edir. Bu isə cəmiy-

yətdə sosial konfliktin yaranmasına gətirir. Sosial münaqişəyə cəlb edilmiş hər bir şəxs öz qrupu ilə 

həmrəy olmağa ehtiyac hiss edir. Sosial qrup daxilində həmrəylik ideoloji bağlılıq tələb edir. Belə-

liklə, terrorçu qruplaşmaya daxil olan fərd yenidən sosillaşmalı olur, o, internalizasiya prosesini ke-

çir, yəni özü kimi fikirləşən insanlarla birləşir, onun üçün yeni olan subyektiv sosial reallığa daxil 

olur. Subyektiv transformasiyaya məruz qalan  fərd çıxdığı sosial reallığa tənqidi yanaşır. Qeyd 

edildiyi ki, yenidən sosiallaşma, yaxud özünütəyinetmə (identifikasiya) prosesini yaşayır.  

Əgər terroçu qruplaşması yeni sosial struktur kimi qəbul edilərsə, deyə bilərik ki, fərdin terro-

çu olaraq resosializasiya prosesi bu strukturun quruluşundan və funksiyalaşma imkanlarından asılı 

olaraq baş verir. P.Berqer və T.Lukmanın qeyd etdikləri kimi tam uğurlu resosiallaşma prosesi 

mümkün deyil. Hər hansı bir sosial mühitdə uğursuz sosiallaşan fərd sosial əngəlli yaxud asosial 

şəxs kimi qəbul edilir. Uğursuz sosiallaşan asosial insanlar çox zaman müəyyən sosial qruplarda 

birləşirlər və bu marginal qruplaşmalarda kontr yaxud əks sosial reallıq obyektivləşməyə başlayır və 

yenidən sosiallaşma prosesi baş verir. Deviant davranışa meylli insanların birləşdiyi qrupların hü-

dudları geniş olduqda onlar özlərini Allah tərəfindən seçilmişlər hesab edirlər və sosial gerçəkliyə 

qarşı fəaliyyət göstərməyə başlayırlar. Belə qruplarda birləşən fərdlər çox zaman ətrafdakılar üçün 

gizli qalmağa üstünlük verirlər. İlkin sosiallaşma ilə bağlı problemləri olan insanlar çox zaman sub-

yektiv identifikasiyaya məruz qalırlar, yəni xəyallarındakı Mən-i (qəhrəmanlarını) ideallaşdırırlar və 

bu zaman fanatik mövqe tutmuş olurlar. Çox zaman emosional böhranla müşaiyət olunan bu yanaş-

ma sosial struktura narahatlıqlar gətirir. Bir çox hallarda ikinci sosiallaşma keçirən fərdlər yaranmış 

vəziyyətdən öz məqsədlərini reallaşdırmaq üçün istifadə edirlər, müəyyən rolları yerinə yetirmək 

ehtiyaclarını ödəməyə çalışırlar və bu zaman qrup daxilində qarşılıqlı manipulyasiya baş verir.  

 “İdentiklik subyektiv reallığın əsas elementlərindən hesab edilir. Subyektiv reallığa uyğun ola-

raq o, cəmiyyətlə dialektik qarşılıqlı əlaqədə olur. İdentiklik sosial proseslərin təsirilə formalaşır. Bir 

dəfə kristallaşdıqdan sonra o, sosial münasibətlər vasitəsilə dəstəklənir, formasını dəyişir və hətta ye-

nidən formalaşır. İdentikliyin formalaşması və dəstəklənməsi ilə bağlı olan sosial proseslər sosial 

struktur tərəfindən determinə olunur və əksinə orqanizmin, fərdi şüur və sosial strukturun təsiri ilə for-

malaşan identiklik mövcud sosial strukturu dəstəkləməklə, dəyişməklə və hətta yenidən formalaşdır-

maqla ona reaksiya göstərir. Cəmiyyətlər tarixə malik olur və bu prosesdə xüsusi identikliklər forma-

laşır, cəmiyyətin tarixi xüsusi identikliyə malik olan insanlar tərəfindən yaradılır” [1, s. 279]. 

P.Berqer və T.Lukmanın sosial konstruksionizmi qrup daxilində şəxsiyyətin sosial dünyasının 

qurulması, onun özünütəsdiqi imkanlarının və yollarının analizinə şərait yaradır. Terrorizmin öyrə-

nilməsi baxımından bu yanaşmanın əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, terrorçu qruplaşmasının ya-

ranmasına səbəb olan fərdi və qrup psixologiyasının xüsusiyyətlərinin təhlili mümkündür. Məlum 

olduğu kimi destruktiv fəaliyyət yaxud proses olan terrorizm müxtəlif formalarda ayrı-ayrı şəxslərə, 
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qruplara və cəmiyyətə qarşı yönəlir və bilavasitə mövcud cəmiyyətin sosial strukturunun dağılması-

na xidmət edir.  

Beləliklə, sosial konstruksionizmin təhlili göstərir ki, terrorçunun və onun mühitinin öyrənil-

məsi baxımından düzgün seçilmiş konsepsiyadır. Sosial konsrtuksionizm nəzəriyyəsinin araşdırıl-

ması terrorizmin metodoloji əsaslarının müəyyənləşdirilməsi baxımından istifadə edilməsinin əhə-

miyyətli olduğunu göstərir.     

Təqdim edilən sosial konstruksionizm metodologiyasının üstünlüklərini aşağıdakı kimi şərh 

etmək olar: 

1. Sosial konstruksionizm kontr qruplaşmalar olaraq yaranan terrorçu təşkilatlarının və burada 

birləşən fərdlərin davranışlarının öyrənilməsi və yönəldilməsi mexanizmlərinin müəyyənləşdirilmə-

sinə, həmçinin terrorçu, terrorçu qruplaşması və ümumilikdə terrorizm fenomeni ilə mübarizədə sə-

mərəli və optimal tənzimləmə metodlarının tapılmasına, terrorizmin şəxsiyyətdaxili, qrupdaxili və 

cəmiyyətdaxili münaqişə təmayüllərinin təhlilinə kömək edə bilər.  

2. Sosial konstruksionizm terrorizmin sosial konstrukt olaraq müəyyənləşməsinə və daxili 

strukturunun açılmasına yönəldilərək terrorçu şəxsiyyətinin və qruplaşmanın distant idarə edilməsi-

nə (əks təbliğat və təşviqat, maarifləndirmə, və s. vasitələrlə), cəmiyyətlə kontr qruplaşma olan ter-

rorçular arasında dialoqun yaradılmasına, qarşılıqlı narazılıqların əsaslarının müəyyən edilməsinə, 

fikirlərin düzgün və məqsədyönlü ifadə edilməsi sayəsində terrorun qarşısının alınmasına yönələ bi-

ləcək qarşılıqlı razılaşmaların əldə edilməsinə şərait yarada bilər. 

3. Sosial konsrtuksionizm sosial identikliyin formalaşmasına təsir edən amillərin müəyyən 

edilməsi sayəsində münaqişəli şəraitin yaranmasına səbəb olan davranışın yönləndirilməsinə və ida-

rə edilməsinə nail ola biləcək proqram və metodların işlənməsinə və tətbiqinə kömək edə bilər.  
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The paper explores the significant role of the concept of social constructionism in the study of 

terrorism. Social constructionism can help analyze the behaviour of terrorist groups and individuals 

who have joined these organizations. Social constructionism creates opportunities to study the 

psychological foundations of intra-personal, intra-group and social conflict. 

On the basis of social concuctionalism, terrorism is defined as social cohesion. Social 

constructionism opens up opportunities to analyze the main influential factors of formation of social 

identification and behavior of terrorist, creation of programs and methods to prevent an act of terror. 

Keywords: social constructionism, social reality, socialization, social identification, terrorist 

behavior 
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ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО  

КОНСТРУКЦИОНИЗМА В ИССЛЕДОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА 

 

Судаба Гусейнова 

Институт Кавказоведения НАНА 

sudabeaskerova@gmail.com 

 

В статье исследовано значительная роль концепции социального конструкционизма в 

исследовании терроризма. Социальный конструкционизм может помочь анализировать по-

ведение террористических группировок и индивидов вступившихся в эти организации.  С 

помощью социального конструкционизма создаются возможности изучать психологических 

основ внутриличностного, внутригруппового и общественного конфликта.  

На основе социального констукционизма терроризм определяется как социальная 

консрукция. Социальный конструкционизм открывает возможности анализировать основных 

влиятельных факторов формирования социальной идентификации и поведения террориста, 

созданию программ и методов для предотвращении акта террора. 

Ключевые слова: социальный конструкционизм, социальная реальность, социализация, 

социальная идентификация, террористическое поведение 
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ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ BANK SİSTEMİNİN KOMPLEKS TƏHLİLİ 

 
A.C. Əzimzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)  

aslan_azimzadeh@unec.edu.az 

 
Hər bir ölkə iqtisadiyyatının iqtisadi inkişafında bank sisteminin müstəsna rolu vardır və biz 

bu təcrübəni Çin Xalq Respublikası misalında da görürük.Çin hal-hazırda dünyanın ən güclü iqti-

sadiyyatına sahib olan ikinci ölkə olmaqla yanaşı, çox mürəkkəb və mükəmməl bank sisteminə də 

sahibdir. Aparılan tədqiqatın əsas məqsədi dünyanın ən güclü iqtisadiyyatına malik ölkələrdən biri 

olan Çin Xalq Respublikasının bank sisteminin  kompleks təhlilidir.Tədqiqatın metodologiyasını 

müqayisəli təhlil, statistik təhlil və məntiqi ümumilləşdirmə təşkil edir.Tədqiqatın nəticəsində Çin 

Xalq Respublikasının bank sisteminin genezisi araşdırılmış, bank sisteminin xüsusiyyətləri öyrənil-

miş və əsas bank qrupları üzrə maliyyə göstəriciləri analiz edilmişdir. 

Açar sözlər: Çin Xalq Bankı, Kommersiya Bankları, Ümumi Aktivlər, Əməliyyat Gəlirləri. 

 
Giriş 

Müasir Çin mürəkkəb quruluşa və bənzərsiz inkişaf şəraiti ilə dünyada ikinci, dinamik inkişaf 

edən, irəliləyən iqtisadiyyatdır. İnkişafın ən vacib lokomotivi bank sektorudur. Bank sektorunun 

mexanizmləri olduqca mürəkkəbdir və hələdə tam təhlil edilməyib. Bundan əlavə, Çinin bank siste-

mindəki xarici bankların əhatə dairəsi  çox təhlil tələb edir. Çinin bank sektorunun inkişafını nəzərə 

alsaq görərik ki, son 20 ildə bu miqyasda olan heç bir ölkənin bank sektoru belə böyük və köklü də-

yişikliklərə məruz qalmamışdır [1]. 

İqtisadçıların fikrincə, biz "Çin iqtisadi möcüzəsi" adlandırılan inkişaf fenomeninin şahidləri-

yik, buna görə də gələcəkdə Çin milli valyutasının, yuanın da qlobal valyuta bazarında daha güclü 

mövqeyini görə bilərik. Çin valyutasının tarixi çox zəngindir və qarışıqdır. Qərb maliyyə strukturu-

nun ənənəvi, tarixən formalaşmış Çin maliyyə sisteminə  daxil edilməsi nəinki daha intensiv inkişa-

fa təkan verdi, həm də tədqiqatçıların diqqətini iki iqtisadi strukturun birgə mövcudluğunun xüsu-

siyyətlərini öyrənməyə cəlb etdi. 

Bank sistemi bazar iqtisadiyyatının ən vacib və ayrılmaz strukturlarından biridir. Banklar  əm-

təə istehsalı və dövriyyəsi ilə sıx bağlıdır və inkişafı onlarla paralel şəkildə gedir. Bununla yanaşı, 

nağd hesablaşmalar həyata keçirən, iqtisadiyyata kredit verən və kapitalın yenidən bölüşdürülmə-

sində vasitəçi kimi fəaliyyət göstərən bank təşkilatları istehsalın ümumi səmərəliliyini əhəmiyyətli 

dərəcədə artırır, eyni zamanda sosial əməyin məhsuldarlığının artmasına öz töhfəsini verir. 

 
ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ BANK SİSTEMİNİN GENEZİSİ 

Çinin müasir bank sistemi olduqca gəncdir.Bu sistemin formalaşmasını dörd mərhələyə böl-

mək olar.İlk mərhələ 1848-1911-ci illərə aiddir. Çində Tsin sülaləsinin hakimiyyəti dövründə "ənə-

nəvi" və "müasir" bir sistem mövcud idi. 

Ənənəvi sistem feodal üslubda idi və uzun tarixə sahib idi. Belə banklar 1900-cü ilə qədər qə-

dim adətlər əsasında bütün ticarət əməliyyatlarına xidmət edirdi. 1911-ci il inqilabından və Çin Res-

publikasının yaranmasından sonra yalnız bir neçə belə bank var idi.  

Müasir sistem isə xarici bankların filial şəbəkələrinin formalaşması sayəsində yaranmış-

dır. Bu banklar rəhbər mövqe tutdular və bank sektorunda öz şərtlərini diktə etdilər.Çində ilk 

xarici bank 1848-ci ildə açılmış olan ingilis bankı Kontinental Bankçılıq Korporasiyasıdır (Con-

tinental Banking Corp.).Həmçinin Çində ilk alman bankı – 1889 , yapon bankı – 1892, rus ban-

kı – 1895, amerikan bankı isə 1902-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. 1860-cı ilin sonlarında Çində 

təxminən 10 Avropa və Amerika bankları fəaliyyət göstərirdisə 1890-cı ildə təkcə ingilis bank-

larının sayı 30 idi. Bu dövrdə formalaşan milli banklar xarici rəqiblərinin yaratdığı qaydalara 

uyğun işləmiş və Çin iqtisadiyyatında əhəmiyyətli bir rol oynamamışlar. 1897-ci ildə Çin dəmir 
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yollarının tikintisini maliyyələşdirmək üçün ilk müasir Çin İmperator Bankı açıldı, daha sonra 

Çin Ticarət Bankı adlandırıldı. 1905-ci ildə Çin Dövlət Bankı Ni Vi (sonradan Da Tsin), daha 

sonra isə Çin Bankı (Bank of China) quruldu. Poçt, teleqraf, dəmir yolu və nəqliyyat xidmətləri 

üçün Çin Rabitə Bankı istifadə edilmişdir. 

İkinci mərhələ 1912-1948-ci illərə təsadüf edir. Bu mərhələ ölkənin milli banklarının güclən-

dirici rolu ilə xarakterizə olunur. Bu dövrdə cəmi 164 bank var idi, lakin Mərkəzi Bank, Kəndli 

Bankı və Rabitə Bankı maliyyə bazarındakı siyasətə nəzarət edirdi. 1911 inqilabından sonra yeni 

Çin hökuməti iki banka dəstək verdi: Rabitə Bankı və Da Tsin Bankı. 1928-ci ildə Çinin birləşmə-

sindən sonra, milli bank sektorunu gücləndirmək üçün Çin Rabitə Bankına ölkənin sənayesinin və 

ticarətinin inkişafı tapşırıldı. Elə həmin il Çin Mərkəzi Bankı yaradıldı. Çin Mərkəzi Bankı bank-

notlar, sikkələr və dövlət xəzinədarlıq sənədlərini çap etmək, xarici və daxili kreditlər üzrə hesab-

laşmalar aparmaq, dövlət fondlarından istifadə və idarəetmə hüquqlarını əldə etdi. Lakin bütövlükdə 

bu mərhələdə ölkənin bank sistemi xaotik və inkişaf etməmişdir. 

1949-1978-ci illər isə Çin Xalq Respublikasının bank sisteminin formalaşmasının üçüncü 

mərhələsidir.Bu dövrdə Çinin bank sistemi inkişaf etdi və sovet bank sistemi modelinə uyğun  fəa-

liyyət göstərirdi. 1948-ci ildə Şimali Çin Bankı, Şimal (Sarı) Dəniz Bankı və Şimal-Qərb Kəndli 

Bankının birləşməsi ilə Çin Xalq Bankı yaradıldı. 1949-cu ildə Çin Xalq Respublikası qurulandan 

sonra Çin Xalq Bankı ölkədə mövcud Çin və xarici bankların bütün funksiyalarını inhisara aldı. Bü-

tün özəl banklar 1949-1957-ci illərdə ləğv edildi və Çin Xalq Bankı  mərkəzi bank və milli xəzinə 

rolunu oynamağa başladı. Eyni zamanda ölkədəki bank olmayan maliyyə qurumlarının və sığorta 

şirkətlərinin fəaliyyətinə də nəzarət etdi. 1970-ci ildən bəri, "mədəni inqilabdan" sonra ölkənin bü-

tün ərazilərindəki Çin Xalq Bankının filialları təşkilati müstəqilliyini itirərək maliyyə nazirliyi siste-

minə daxil edildi və sonrakı illərdə yerli maliyyə orqanları vasitəsi ilə kredit və nəzarət funksiyaları-

nı həyata keçirdi.Bu mərhələdə Çin Xalq Respublikasının bank sistemi dünyada ən böyük bank sis-

teminə çevrilir [2]. 

Dördüncü mərhələ 1979-cu ildən bu günə qədər davam edir. Bu sahənin inkişafı 1979-cu il-

də başlanan iqtisadi islahatlar çərçivəsində aparılır [3] . 

 
ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ BANK SİSTEMİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Davamlı, çevik və səmərəli bank infrastrukturunun yaradılması Çində iqtisadi islahatların ən 

vacib vəzifələrindən biridir. Çin Xalq Respublikası Bankçılıqa Nəzarət və İdarəetmə Dövlət Komi-

təsinin tərifinə uyğun olaraq qeyd etsək, Çinin bank və maliyyə təşkilatları bunlardır: siyasi banklar, 

dövlət kommersiya bankları, səhmdar kommersiya bankları, şəhər bankları, digər maliyyə qurumla-

rı.Əgər ümumi aktivlərə əsasən dünyanın ən nəhəng 5 bankı  cədvəlinə baxarsaq burada Çin Xalq 

Respublikasının banklarının digər dünya ölkələrinin banklarına nisbətdə lider mövqedə olduğunu 

görə bilərik. ABŞ – Çin Ticarət müharibəsində bəzi mənfəət itkiləri ilə üzləşən Çin, öz bank sekto-

runda böyük itkilərlə qarşılaşmayaq liderliyini qoruyur. Bu isə bir daha Çin Xalq Respublikasının 

bank sisteminin nə qədər mükəmməl və hər bir hadisəyə qarşı adaptiv mexanizminin olduğunu de-

məyə imkan yaradır. Xüsusilə də “böyük dördlük” adlandırılan Çin Sənaye və Kommersiya, Çin 

Bankı, Çin nşaat Bankı və Çin Kənd Təsərrüfatı Bankı buna misaldır [4]. 
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Cədvəl 1  
Ümumi aktivlərə əsasən dünyanın ən nəhəng 5 bankı  

 

Bankın rankı Ötən ilə nis-

bətdə dəyişimi 

Bankın adı Ölkə Bankın ümumi aktivləri 

(milyard ABŞ Dolları ilə) 

1.  Dəyişilməyib Çin Sənaye və Kom-

mersiya Bankı  

Çin 4,324.27 

2.  Dəyişilməyib Çin  İnşaat Bankı Çin 3,653.11 

3.  Dəyişilməyib Çin Kənd Təsərrüfatı 

Bankı 

Çin 3,572.98 

4.  Dəyişilməyib Çin Bankı Çin 3,270.15 

5.  Dəyişilməyib Mitsubişi Maliyyə Qru-

pu  

Yaponiya 2,892.97 

 

Mənbə: INTELLIGENCE, S&P. MARKET. "The world’s 100 largest banks." (2020).  

 

Çində qanunvericilik, minimum kapital səviyyəsi müvafiq olaraq 50 milyon yuan, 100 milyon 

yuan və 1 milyard yuan olan regional, şəhər və milli banklar tərəfindən təmsil olunan bank sistemi-

nin üç səviyyəli quruluşunu müəyyən etdi.Hökümət tərəfindən Çin Poçt Bankının inkişafına böyük 

önəm verilir, bank isə öz növbəsində ölkənin ucqar bölgələrində maliyyə xidmətləri göstərmək üçün 

sosial bir funksiyanı yerinə yetirir. Bütün bank sistemindəki aktivlərinin 43% -dən çoxu əsas sahibi 

Çin Hökuməti və onunla əlaqəli investisiya şirkətləri olan 5 ən böyük banka aiddir. Bu banklara 

“böyük dördlük”, yəni Çin Sənaye və Kommersiya Bankı, Çin Bankı, Çin İnşaat Bankı və Çin 

Kənd Təsərrüfatı Bankı eyni zamanda Kommunikasiya Bankı daxildir. Xüsusilə, hökumət Çin 

Kənd Təsərrüfatı Bankının 39.5%, Çin Sənaye və Kommersiya Bankının 35%, Çin Bankının 32.4% 

və Çin İnşaat Bankının 33%  səhmlərinə birbaşa nəzarət edir [5]. 

Üç səviyyəli bir struktura malik olan Çinin bank sisteminin birinci və ikinci səviyyələrinə bö-

yük dövlət bankları, üçüncü səviyyəsinə isə çoxsaylı kommersiya bankları, habelə xarici banklar da-

xildir. Ölkənin bank sisteminin birinci səviyyəsinə Mərkəzi Bank (Çin Xalq Bankı), ikinci səviyyə-

sinə bank sisteminin əsasını təşkil edən  bir neçə dövlət milli bankı və xarici bank təşkilatları, üçün-

cü səviyyəsinə isə səhmdar və kommersiya bankları, çoxsaylı şəhər və kənd kooperativ bankları, 

xarici bankların filialları, eləcə də müştərək banklar daxildir. 1948-ci ildə qurulan Çin Xalq Bankı, 

Çinin dövlət  emissiya, kredit və hesablaşma mərkəzidir. Əsas əyalət şəhərlərindəki Çin Xalq Ban-

kının mərkəzi şöbələri yerli hakimiyyət orqanlarına tabe deyil, bu da Çin Xalq Bankının işinə yerli 

hakimiyyət orqanları tərəfindən qarışmaq cəhdlərini aradan qaldırmağa və Çin Xalq Bankının nəza-

rət funksiyalarını tam şəkildə yerinə yetirməyə kömək edir [6]. 

Xüsusi banklar olaraq yaradılan siyasi banklar dövlətin iqtisadi siyasətinə birmənalı maliyyə 

dəstəyi verir. Siyasi banklar dövlət kommersiya banklarının ticarətini sürətləndirmək tədbirlərindən 

biri kimi meydana çıxdı. Bu banklar, planlı idarəetmə, məqsədyönlü yığılma və vəsaitlərin istifadə-

si, balanslaşdırma və pozulma prinsipi ilə hərəkət edərək, məqsədlərini mənfəət əldə etmək olaraq 

təyin etmirlər. Kommersiya bankları Çin maliyyə sisteminin dayağıdır. Onlar iki qrupa bölünürlər. 

Birinci qrupa dövlətə məxsus kommersiya bankları daxildir: Çinin Ticarət və Sənaye Bankı 

(ÇTSB), Çin Bankı (ÇB), Çin Kənd Təsərrüfatı Bankı (ÇKTB) və Çin İnşaat Bankı (ÇİB). Sadala-

nan banklar Çindəki islahatlar prosesinə maliyyə dəstəyi verməklə son dərəcə vacib bir funksiyanı 

yerinə yetirirlər. Bu vəzifə islahatların ilkin mərhələsində xüsusilə aktual idi və Çin bankları islahat-

lara adaptiv mexanizmi bu yolla yarada bildilər.Ticarət banklarının ikinci qrupu səhmdar kommersi-

ya banklarıdır. Bunlardan ən böyüyü bunlardır: Çin Rabitə Bankı, CITIC Sənaye Bankı, Çin Həmi-

şəyaşıl Bankı, Minşen Çin Bank Korporasiyası, Xuasya Bank , Çin Ticarət Bankı, Şanxay Pudon 

İnkişaf Bankı, Quandon İnkişaf Bankı, Futszyan Sənaye Bankı, Şençjen İnkişaf Bankı, Ltd. [6]. 

Çinin kommersiya bankları müştərilərin adından bank əməliyyatları və müqavilələri həyata 

keçirir. Bunlara kredit vermək, əmanətlərə xidmət göstərmək, nağd müştəri xidmətləri, yerli və xari-
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ci müştərilərin və müxbir bankların hesablarına xidmət göstərmək, qiymətli kağızlarla əməliyyatlar, 

xarici valyuta ilə əməliyyatlar, qiymətli metallar və məhsullarla əməliyyatlar, broker, konsaltinq, li-

zinq və digər maliyyə əməliyyatları və s. aiddir. Şəhər banklarının əsas vəzifəsi şəhərin infrastruktu-

runu qorumaq və inkişaf etdirmək üçün kreditlər verməkdir. Bu cür banklar yalnız Pekin, Şanxay, 

Çjençjo kimi böyük şəhərlərdə mövcuddur. Çin bank institutlarına şəhər və kənd kredit kooperativ-

ləri, kənd kommersiya bankları, investisiya güvən şirkətləri, maliyyə və kredit şirkətləri, xarici və 

müştərək banklar da daxildir. 

Çin hökuməti mərkəzi bankın funksiyalarını 1983-cü ildə Çin Xalq Bankına həvalə etdi. Bun-

lara aşağıdakılar daxildir: 

 Pul siyasətinin inkişafı və həyata keçirilməsi; 

 Milli valyutanın dövriyyəsinin buraxılması və tənzimlənməsi; 

 Pul orqanlarına nəzarət və idarəetmə;  

 Pul bazarına nəzarət və tənzimləmə; 

 Pul dövriyyəsi sferasına nəzarət və idarəetmə ilə əlaqədar əmr və qaydaların dərc edilməsi; 

 Dövlət qızıl və valyuta ehtiyatları ilə əməliyyatlar aparmaq; 

 Dövlət xəzinəsinin idarə edilməsi; 

 Ödənişlər və hesablaşmalar sistemini təmin etmək;  

 Pul dövriyyəsi sahəsində tədqiqat, təhlil və proqnozlaşdırma; 

 Beynəlxalq pul dövriyyəsi sahəsində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

 Çin Xalq Respublikası Dövlət Şurası tərəfindən müəyyən edilmiş digər vəzifələrin icrası [7]. 

 Bütün kommersiya bankları isə aşağıdakı bank xidmət və əməliyyatlarını həyata keçirir:  

 Əmanətlər cəlb etmək və borcalanla razılaşdırılmış qaydada kreditlər vermək; 

 Müştərilərin və müxbir bankların adından hesablamalar aparmaq; 

 Müştərilərə kassa xidmətləri göstərmək; 

 Müştərilərin və müxbir bankların, o cümlədən xarici bankların hesablarını açmaq; 

 Əmanətçilərin və ya sərmayə qoyulan vəsaitlərin rəhbərlərinin adından, bankın öz və-

saiti hesabına kapital qoyuluşlarını maliyyələşdirmək; 

 Ödəniş sənədləri və qiymətli kağızlar (çeklər, akkreditivlər, veksellər və digər sənədlər) 

vermək, almaq, satmaq və saxlamaq, həmçinin onlarla başqa əməliyyatlar aparmaq; 

  Nağd şəkildə icra olunmasını təmin edən üçüncü şəxslər üçün zəmanətlər, digər öhdə-

liklər vermək; 

 Çin Xalq Respublikasının vətəndaşlarından eyni zamanda xarici hüquqi və fiziki şəxs-

lərdən  valyuta alaraq onlara nağd xarici valyuta satmaq; 

 Ölkədə və xaricdə qiymətli metalları, daşları və  onlardan hazırlanan məhsulları almaq 

və satmaq; 

 Qiymətli metalları depozitlərə cəlb etmək və yerləşdirmək; 

 Əmanət cəlb etmək, yerləşdirmək, müştərilərin adından qiymətli kağızları idarə etmək 

(əmanət əməliyyatları); 

 Broker və konsultasiya xidmətləri göstərmək; 

 Lizinq əməliyyatları göstərmək [5] 

 

ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ ƏSAS BANK QRUPLARININ MALİYYƏ GÖSTƏ-

RİCİLƏRİNİN TƏHLİLİ 

2018-ci ildə sadalanan Çin bank qruplarının (böyük kommersiya bankları, səhmdar kommer-

siya bankları, kənd təsərrüfatı bankları, şəhər bankları)  məcmu  aktivləri 178 670 015 milyard yuan 

təşkil etdir. Bu isə 2017-ci ilin sonu ilə müqayisədə 10 839 185 milyard yuan və ya 6.46% artım de-

məkdir.Böyük kommersiya bankları, səhmdar kommersiya banklarında daha yavaş böyümə müşahi-

də edilməsinə baxmayaraq bütövlükdə ümumi aktivlərin artımı sürətlə davam edir.Bu ümumi aktiv-

lərin içərisində pərakəndə biznes aktivlərinin xüsusi çəkisi artmaqdadır  [8]. 
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Qrafik 1 
Pərakəndə ticarət aktivlərinin ümumi aktivlərdəki payı (faiz ilə) 

 

Mənbə:  Ernst & Young Global Limited: Listed banks in China: 2018 review and outlook. 

 

Qrafikə nəzər salsaq görərik ki, bütün bankların ümumi aktivlərində pərakəndə biznes aktivlə-

rinin payı artmışdır.Belə ki, bütün qeyd olunan bank qruplarının ümumi aktivlərində pərakəndə biz-

nes aktivlərinin payı 2016-cı ildə 18.09% olmuşdursa, 2018-ci ildə bu göstərici 21.87% təşkil et-

mişdir. Bu isə öz növbəsində Çin Bank Sisteminin effektivliyini şərtləndirən amillərdəndir. Sadala-

nan bankların pərakəndə müəssisələrinin aktivlərinin əsas komponenti olan fərdi kreditlər 2017-ci 

ildəki göstəricidən 17.65% artaraq 2018-ci ilin sonuna 37.589.981 milyard yuan və ya  ümumi kre-

ditlərin 39.52% -ni təşkil etdi. 

2018-ci ildə sadalanan bankların böyüməsinə və inkişaf etməsinə ümumi pərakəndə ticarətin 

töhfələri artmaqda davam etdi. 2018-ci ildə pərakəndə ticarət vergisindən əvvəlki mənfəət, sadala-

nan bankların vergiyə qədər ümumi mənfəətinin 39,84% -ni təşkil etmişdir ki, bu da 2017-ci ildəki 

töhfənin 39,09% -dən 0,75 faiz bəndi çoxdur. Pərakəndə ticarətdən əldə olunan əməliyyat gəliri sa-

dalanan bankların ümumi əməliyyat gəlirlərinin 38.49% -ni təşkil etmişdir ki, bu da 2017-ci ildəki 

37.61% -lik töhfədən 0.88 faiz çoxdur. 

Bank qrupları üzrə əməliyyat gəlirlərini analiz etsək görərik ki, Çin Xalq Respublikasında bu 

gəlirlərin artım tempi olduqca yaxşı vəziyyətdədir.Belə ki, 2018-ci ildə bu bankların əməliyyat gə-

lirləri 2017-ci il ilə müqayisədə 9.14% artaraq 4.726.730 milyard yuan təşkil etdi. Aşağıdakı qrafikə 

nəzər salsaq görərik ki, böyük kommersiya banklarının əməliyyat gəlirləri 2017-ci ilə nisbətdə 

2.76% artdı.2018-ci ildə Çin Poçt Bankı və Çin Kənd Təsərrüfatı Bankımım əməliyyat gəlirləri 

2017-ci il ilə müqayisədə müvafiq olaraq 16.18% və 11.46% artdı ki, bu da xalis faiz gəlirlərinin 

artması ilə əlaqədardır. İri kommersiya banklarının xalis faiz gəlirləri 2017-ci il ilə müqayisədə 

9,36% artdı. 
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Qrafik 2 
Sadalanan bank qruplarının əməliyyat gəlirləri trendi 

 

Mənbə: Ernst & Young Global Limited: Listed banks in China: 2018 review and outlook.

  

Həmçinin qrafikə nəzər salsaq görərik ki, səhmdar kommersiya banklarının əməliyyat gəlirləri 

2017-ci ildəki mənfi artımla müqayisədə 9,70% artaraq 10,34% təşkil etmişdir.Xüsusilə Çin Həmişə-

yaşıl Bankı əməliyyat gəlirlərində 20.03% bir artım yaşayaraq ən yüksək göstəricilərdən birini göstər-

di ki, bunu da xalis faiz gəlirlərinin artması ilə izah etdi. Şəhər kommersiya banklarının əməliyyat gə-

lirləri 2017-ci il ilə müqayisədə 12,04 faiz artımla 15,39% artdı. Tszyutszyan Bankı, Şanxay Bankı, 

Tsindao Bankı və Çjunyuan Bankının əməliyyat gəlirləri 2017-ci il ilə müqayisədə 2018-ci ildə 30% 

artmışdır. Kənd təsərrüfatı banklarının əməliyyat gəlirləri 16.25% artaraq 2017 ilə müqayisədə 

19.49% təşkil etmişdir. Quanjo Kənd Kommersiya Bankımım  əməliyyat gəlirləri 53,33% artmışdır 

ki, bu da xalis faiz gəlirlərinin və xalis investisiya gəlirlərinin artması ilə əlaqədardır. 

  

Nəticə 

Bu gün Çin dünyada iqtisadiyyatına görə II yerdə olan bir ölkədir.Buna görə də belə bir ölkə-

nin maliyyə sektorunu və xüsusəndə bank sistemini araşdırmağı qərara aldıq. Son bir neçə onillikdə 

Çinin bank sistemi mərkəzi bank tərəfindən idarə olunan bir monobank sistemindən çıxaraq kom-

mersiya yönümlü bank sisteminə keçmişdir.Beləliklə, Çin Xalq Respublikasının bank sisteminin  

əsasını dövlət kommersiya bankları təşkil edir. Kənd və şəhər kredit əməkdaşlığı bu günə qədər ki-

çik və orta sahibkarlığın maliyyələşdirilməsini təmin edir. Siyasi banklar sənaye, kənd təsərrüfatı və 

xarici ticarət sektorlarının inkişafı üçün dövlət proqramlarının icrasına cavabdehdir. Çinin bank sis-

temi həm daxili, həm də xarici tələbatın stimullaşdırılması üçün lokomotiv rolunu oynayır və dövlə-

tin birbaşa nəzarəti altındadır. Çin hökuməti ən böyük bankların əksəriyyətinə sahibləndiyi üçün  

bank sistemində öz fəal iştirakını davam etdirir və Çin höküməti bankların kredit verməsi və depo-

zitlərin cəlb edilməsində öz əhəmiyyətli təsirini saxlayır.Çin banklarının gəlirliliyi, kapitallaşması 

və standart aktiv göstəriciləri son on ildə xeyli yaxşılaşmışdır. Bu irəliləyişlər, Çində nominal gəlir 

və kreditlərin güclü böyüməsi fonunda baş verdi 
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COMPLEX ANALYSIS OF THE BANKING SYSTEM OF THE PEOPLE'S  

REPUBLIC OF CHINA 
 

A.J. Azimzadeh  

Azerbaijan State University of Economics (UNEC) 
 

The banking system plays an exceptional role in the economic development of the economy 

of each country, and we see this experience as an example of the People’s Republic of China. China 

is currently the second largest economy in the world and has a very complex and ideal banking sys-

tem. The main goal of the study is a comprehensive analysis of the banking system of the People's 

Republic of China, one of the strongest economies in the world. The research methodology consists 

of comparative analysis, statistical analysis and logical summarization. As a result of the study, the 

genesis of the banking system and the characteristics of the banking system of the People's Republic 

of China were studied, and the financial indicators of the main banking groups were analyzed. 

Keywords: People's Bank of China, Commercial Banks, Total Assets, Operating Income 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КИТАЙСКОЙ  

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

А.Дж. Азимзаде  

Азербайджанского Государственного Университета Экономики (UNEC) 
 

Банковская система играет исключительную роль в экономическом развитии экономи-

ки каждой страны, и мы видим этот опыт на примере Китайской Народной Республики. Ки-

тай в настоящее время является второй по величине экономикой в мире и имеет очень слож-

ную и идеальную банковскую систему. Основная цель исследования это комплексный анализ 

банковской системы Китайской Народной Республики, одной из сильнейших экономик мира. 

Методология исследования состоит из сравнительного анализа, статистического анализа и 

логического обобщения. В результате исследования был изучен генезис банковской системы 

и  характеристики банковской системы Китайской Народной Республики, а также проанали-

зированы финансовые показатели основных банковских групп. 

Ключевые слова: Народный Банк Китая, Коммерческие Банки, Общие Активы, Опера-

ционные Доходы 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CƏNUB-ŞƏRQ BÖLGƏSİNDƏ 

SİTRUS MEYVƏÇİLİYİ, TƏRƏVƏZÇİLİK VƏ BAĞÇILIĞIN İNKİŞAFI 

(2003-2018) 

 

E.N. Məlikov 
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eminmelikov79@gmail.com 

 

Məqalədə Respublikanın cənub-şərq bölgəsində sitrus meyvəçiliyi, bağçılıq və bostançılığın 

inkişafı istiqamətində həyata keçirilən dövlət tədbirləri və onun müsbət nəticələri öyrənilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu iqtisadi siyasəti ölkənin cənub-şərq 

bölgəsində də kənd təsərrüfatının inkişafına əsaslı təsir göstərmişdir. Uğurlu iqtisadi siyasət bölgə-

də yeni iş yerlərinin açılması və əhalinin sosial rifahının yüksəlməsinə geniş şərait yaratmışdır. 

Dövlət Proqramlarının icrası ilə əlaqədar bölgəyə yatırılan investisiya xərcləri mövcud sahələrin 

inkişafına təkan vermişdir.     

Açar sözlər: islahatlar, meyvəçilik, tərəvəzçilik, bağçılıq, kənd təsərrüfatı  

 

Kənd təsərrüfatı sahəsində həyata keçirilən islahatlar respublikanın cənub şərq bölgəsində sit-

rus meyvəçiliyi, tərəvəzçilik və bağçılığın inkişafına şərait yaratmışdır. Azərbaycan Respublikası-

nın Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı 2003-cü il 24 noyabr tarixli “Azərbaycan Respublikasında 

sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” Fərmanı və 2004-2018-ci illərdə hə-

yata keçirilən regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramları respublikanın cənub-şərq böl-

gəsində sitrus, tərəvəz və bağçılıq təsərrüfatlarının inkişafı istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir. Öl-

kə başçısı Prezident İlham Əliyev Lənkəran şəhərində keçirilən çay, çəltik və sitrus meyvələri isteh-

salının inkişafı məsələlərinə dair respublika müşavirəsinin yekun çıxışında demişdir: “Sitrus meyvə-

lərinin  istehsalına gəldikdə, bu sahəyə də çox böyük diqqət göstərilir. Deyə bilərəm ki, bu sahədə 

artım var. Misal üçün, 2000-ci ildə 1700 hektarda  sitrus meyvələri əkilmişdisə, hazırda 2500  hek-

tarda əkilir. Artım var, ancaq artım daha da sürətli ola bilər. Qeyd etməliyəm ki, dağətəyi ərazilərdə, 

yamaclarda terras üsulu lə sitrus bağlarının salınması məsələlərinə baxmaq lazımdır. Əlbəttə ki, su 

təminatı olmalıdır. Məndə bəzi rəqəmlər var, hesab edirəm ki, fermerlər  üçün maraqlı olar. Keçən 

il 470 hektarda limon, 255 hektarda portağal, 1700 hektarda narıngi əkilmişdir. Yeni soyducu kame-

ralar yaradılmalıdır və sitrusçuluq üçün kiçik qabaritli xüsusi texnikanın gətirilməsi də mütləq la-

zımdır” [10]. Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən aqrar siyasətin nəticəsi olaraq bölgədə 

sitrus meyvəçiliyi, tərəvəz istehsalı və bağçılıq təsərrüfatları inkişaf etmiş, müasir texniki avadan-

lıqla təmin edilmişdir. I Dövlət Proqramlarına uyğun olaraq bu sahədə yeni təsərrüfatlar yaradılmış 

və əkin sahələri genişləndirilmişdir. 2003-cü ildən başlayaraq Lənkəran rayon ərazisində 300 hektar 

sitrus və subtropik meyvə  bağları bərpa edilmiş, tinglik təsərrüfatı yaradılmışdır. Dövlət Proqramı-

na uyğun 91 hektar sahədə bərpa işləri aparılmış, 44 hektar sahədə  yeni bağlar salınmış, sitrus mey-

vəçiliyi sahəsində  rayonda “Vüsal” istehsal kooperativi yaradılmışdır. Tərəvəz sahələrini genişlən-

dirmək məqsədilə İqtisadi  İnkişaf  Nazirliyinin  təşkilatçılığı  ilə Atabank Holdinq Şirkətlər qrupu 

rayonda 30-a yaxın iş adamı ilə  kredit müqavilələri bağlamışdır. Bununla yanaşı  Dünya Bankının 

2-ci layihəsi çərçivəsində icraçı kredit agentliyi tərəfindən girovsuz olaraq Boladi kəndində 17, Tür-

kəkəranda 10, Girdənidə 20, Bürçəlidə 10, Liman şəhərində 20 fiziki şəxsin hər birinə 1,5 milyon 

manat olmaqla 115,5 milyon manat kredit verilmişdir [1, s. 135]. Tərəvəz məhsulları istehsalı məq-

sədilə 10 hektar sahəni  əhatə edən «Səma» kooperativi yaradılmışdır. 2005-ci il üçün rayonda  

5321 hektar sahədə tərəvəz məhsulları əkilmişdir. Əkilən sahədən ilin 9 ayında 138713 ton tərəvəz 

məhsulları yığılmışdır ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 2000 ton çoxdur. Lənkəran rayonunun Hik-

ran, Rvo, Kəngəlan, Sağlaküçə, Vilvan, Xanbulan kəndləri ərazisində yeni sitrus meyvə bağları sa-
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lınmışdır. Rayonun Sağlaküçə kəndində 10 hektar sahədə «Səma», Zövlə kəndində 4,88 hektar sa-

hədə «Ruzi» istehsal kooperativləri yaradılmışdır. 

2006-cı ildə Astara rayonu üzrə faraş tərəvəz əkini 257 hektar artırılaraq, 2612 hektara çatdı-

rılmış və “Kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşdirilməsi layihəsi” üzrə fermerlərə tərəvəz məh-

sullarının istehsalının inkişaf etdirilməsi üçün 178,6 min manat kredit verilmişdir. Bu məhsul isteh-

salının artırılmasına kömək göstərmiş və əkin sahələri xeyli genişləndirilmişdir. Fermerlərə dövlət 

tərəfindən göstərilən diqqət və qayğı məhsul istehsalının artırılmasına şərait yaratmışdır. 2008-ci il-

də rayonun Şahağacı kəndində subtropik və sitrus meyvələrinin yerləşdirilməsi məqsədiylə toxum-

çuluq və tingçilik üzrə ixtisaslaşan müəssisə yaradılmışdır. 2008-ci ildə Lənkəran rayonunda meyvə 

istehsalı 39,2 faiz, tərəvəz istehsalı 4,4 faiz, kartof istehsalı isə 12,6 faiz artmışdır [8, s. 54]. I Döv-

lət Proqramının uğurlu tətbiqi nəticəsində məhsul istehsalı respublika  səviyyəsində xeyli artmışdır. 

2004-2006-cı illərdə orta hesabla  ölkə üzrə adam başına 80 kq. kartof, 167,9 kq. tərəvəz və bostan 

məhsulları, 72,4 kq. meyvə və giləmeyvə istehsal olunmuşdur ki, bu da minimum istehlak səbətində 

nəzərdə tutulduğundan müvafiq olaraq 2,2 və 1,8 dəfə çoxdur. Odur ki, bu məhsulların ixrac poten-

sialı da yüksəlmişdir [11, s. 315].      

Masallı tərəvəz istehsalı sahəsində bölgənin aparıcı rayonlarından biridir. 2004-2008-ci illərdə  

tərəvəz əkini sahələri 400 hektardan çox artaraq 2281 hektara çatdırılmışdır. Əkin sahələrinin art-

ması ilə məhsul istehsalı  16,5 min ton artaraq 66819 ton olmuşdur. Fermerlərə verilən kredit hesa-

bına bu sahənin inkişafı sürətlənmişdir. “II kənd təsərrüfatı inkişafı və kreditləşdirilməsi layihəsi” 

üzrə fermerlərə tərəvəzçiliyin inkişaf etdirilməsi üçün 535,8 min manat, kartofçuluğun inkişaf etdi-

rilməsi üçün 9,4 min manat kredit verilmişdir [2]. Rayonun Şərəfə kəndi ərazisində 5 hektar sahədə 

yeni müasir istixana təsərrüfatı qurulmuşdu. Ümumiyyətlə, rayon ərazisində 11 min hektar sahədə 

istixana fəaliyyət göstərir ki, burada müxtəlif növ tərəvəz məhsulları istehsal edilmişdir.  

Lənkəran rayonunda meyvə bağları içərisində  subtropik və sitrus meyvələri üstünlük təşkil 

edir. 2013-cü il ərzində rayonda 1608 hektar meyvə bağından 1165 hektarını və ya 72,5 faizini subt-

ropik və sitrus bağları təşkil edir. İl ərzində 12394 ton sitrus meyvələri istehsal olunmuş, bu da ke-

çən illə nisbətən 4 faiz çoxdur. Dövlət Proqramına uyğun olaraq rayonda istixana təsərrüfatlarının 

həcmi genişləndirilmişdir. Bu məqsədlə “Cənub-Arqo” MMC-nin nəzdində 2 hektar sahədə istixana 

yaradılmış və tərəvəz istehsalı həyata keçirilmişdir. Müasir standartlara uyğun yaradılan istixanalar-

da ilboyu müxtəlif tərəvəz məhsulları istehsal edilir. 2013-cü ildə rayonda 28 hektar sahədə yeni sit-

rus bağları salınmış və 222,5 ton tərəvəz məhsulları istehsal olunmuşdur. 

II Dövlət Proqramının uğurla həyata keçirilməsi ilə Lerik rayonunda bağçılıq təsərrüfatı inki-

şaf etmişdir. 2012-ci ildən başlayaraq rayon ərazisində kartof, tərəvəz və meyvə bağlarının əkin sa-

həsi genişləndirilmişdir. Rayonun Kələxan inzibati ərazisinin Qışlaq kəndində 70 hektar sahədə kar-

tof toxumçuluğu müəssisəsi yaradılmışdır. Burada Türkiyədən gətirilmiş ən yüksək məhsuldarlığa 

malik kartof əkilmişdir. 2013-cü ildə rayon ərazisində  əkilən 1265 hektar sahədən 1702,7 ton kar-

tof, 421 hektar məhsuldar meyvə bağlarından 1697 ton meyvə, 281 hektar sahədən 3773 ton tərəvəz 

istehsal edilmişdir [3].  

Cəlilabad rayonunda II Dövlət Proqramına uyğun kartof və çiyələk istehsalı artmışdır. Açıq 

havada yetişdirilən çiyələk sahələrinin hər hektardan 15-20 ton məhsul istehsal edilir. Açıq havada 

yetişdirilən çiyələk sahələrinin hər hektardan 15-20 ton məhsul istehsal edilir. Məhsuldarlığı yük-

səltmək məqsədilə Azərbaycanda  ilk dəfə olaraq istixanalarda 4 pilləli çiyələk yetişdirilməsi üsulu 

həyata keçirilmişdir. Rayon ərazisində  fermerlərdən Mirağa Həsənov 15 hektar və Mirismayıl Qu-

liyev 18 hektar ərazidə çiyələk əkinini həyata keçirmişlər. 2013-cü ildə rayon ərazisində 4692 hek-

tar sahədə kartof əkilmişdir. Rayonda kartofçuluqla məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə lazımi şə-

rait yaradılaraq 1554 ton azot, 28,5 ton  kalium gübrəsi satılmışdır [4].  Rayonda kartof istehsalı ilə 

məşğul olan fermerlərdən Fəxrəddin Qarayev, Damət Rzayev, Vasif Tanrıverdiyevin təsərrüfatla-

rında məhsuldarlıq yüksək olmuşdur. Rayonun Muğan və Göytəpə inzibati ərazilərində kartof isteh-

salı ilə əlaqədar fermer təsərrüfatları yaradılmışdır. Faiq Rəhimovun fermer təsərrüfatında 5 hektar 

sahədə yazlıq  kartof əkilmiş və 75 ton məhsul əldə edilmişdir. İstehsal olunan məhsul Rusiya, Gür-
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cüstan və respublikanın müxtəlif bölgələrində satışa çıxarılır. Əkilən 4962 hektar kartof sahəsindən 

4821 hektarı yığılaraq 82800 ton kartof, 138 hektar tərəvəz sahəsindən 1291 ton tərəvəz, 48 hektar 

bostan sahəsindən 308 ton bostan və 418 ton meyvə məhsulu istehsal edilmişdir. Rayonda kartofçu-

luğun və çiyələk istehsalının artırılması istiqamətində lazımi tədbirlər görülmüş, məhsul istehsalın-

da artım müşahidə edilmişdir. 2014-cü ildə rayon üzrə 85689 ton kartof, 2150 ton keyfiyyətli çiyə-

lək istehsal olunmuşdur [4]. İstehsal olunan məhsul yerli bazarla yanaşı xaricə ixrac olunmuşdur. 

Yardımlı rayonunda bağçılıq və tərəvəz istehsalı  inkişaf etmişdir. 2015-ci ildə rayon ərazisində 918 

hektar sahədə kartof əkilmiş 8446 ton məhsul, 138 hektar sahədə tərəvəz əkilmiş 1987 ton məhsul 

və 529 ton meyvə istehsal olunmuşdur. 

2015-ci ildə Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndi ərazisində 15 hektar sahədə “Gilan-Aq-

ro” MMC tərəfindən hallabonq növlü sitrus ağacları əkilmişdir. Yerli şəraitə uyğunlaşan sitrus 

ağaclarından 1,5 ton məhsul götürülmüşdür. Rayonun Sütəmurdov  kəndində əlavə 3 hektar Siyavar 

kəndində 5 hektar, Sürük kəndində 20 hektar, Tükəvilə kəndində 40 hektar sahədə hallobonq meyvə 

sitrus təsərrüfatları yaradılmışdır. Bu sitrus növünün məhsuldarlığı hektarda orta hesabla 35-40 tona 

çatır ki, bu da yerli məhsuldan 2-3 dəfə çoxdur. Təsərrüfatlarda istehsal olunmuş sitrus məhsulun-

dan qənnadı, şirə istehsalı və şərabçılıqda istifadə edilir. Sitrus təsərrüfatında mövsüm ərzində ümu-

milikdə 1800 ton məhsul götürüləcək ki, bu da 180 min nəfərin illik istehlak normasına bərabərdir 

[5, s. 90]. Lənkəran rayonunda  mövcud olan 1631 hektar meyvə bağının 487  hektarını subtropik, 

680 hektarını sitrus bağları, 950 hektarını digər meyvə bağları təşkil edir. 2015-ci ildə rayonda 7958 

ton sitrus və digər meyvə növləri istehsal olunmuşdur.  Dövlətin kənd təsərrüfatına göstərdiyi diqqət 

və qayğı bu sahənin inkişafını sürətləndirmişdir. Bununla yanaşı Lənkəran rayonunda il ərzində 6 

hektar sahədə subtropik meyvə bağları salınmışdır. Kənd təsərrüfatına göstərilən güzəşt əlavə yar-

dımlar bölgədə sitrus meyvəçiliyini, tərəvəz və bağçılıq təsərüfatının genişlənməsinə və inkişafına 

şərait yaratmışdır. Artıq yerli fermerlər təsərrüfatlarını genişləndirərək məhsul istehsalının artımına 

çalışırlar. Çünki yaradılan şərait fermerlərə imkan verir ki, istehsal etdikləri  məhsulu yerli bazarla  

yanaşı xaricə asanlıqla  çıxara  bilsinlər. Bu da fermerlərin gəlirlərinin artmasına və sosial rifahının 

yaxşılaşdırılmasına şərait yaradır. 2016-cı il ərzində rayonun təsərrüfatlarında 17779 ton sitrus mey-

və, 5262 ton kartof, 106141 ton tərəvəz, 2411 ton bostan məhsulları istehsal edilmişdir. Sitrus mey-

və istehsalında 2,9 faiz artım müşahidə olunmuşdur. Bölgədə təsərrüfat subyektləri arasında stimul-

laşdırıcı tədbirlərin keçirilməsi məqsədilə sahibkarlığa kömək Milli Fondu tərəfindən Lənkəran, 

Masallı, Cəlilabad və Astara rayonlarında “Sahibkarlığın güzəştli kreditləşdirilməsi məsələlərinə” 

dair forumlar keçirilmişdir. Burada sitrus və tərəvəz istehsalı ilə məşğul olan fermerlərin investisiya 

layihələri və təsərrüfatlarının genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilərək onlara köməklik göstə-

rilmişdir. III Dövlət Proqramına uyğun olaraq rayonda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi nəticə-

sində kələm əkini 70 hektar artırılaraq 82 hektara, çiyələk əkini 242 hektara, kartof əkini isə 940 

hektara çatdırılmışdır. Bölgədə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə respublikanın bütün yaşayış məntəqə-

ləri ekoloji cəhətdən təmiz yerli məhsulla təmin edilməsinə nail olunmuşdur. Faraş tərəvəz və sitrus 

meyvəçiliyinin inkişafı ilə rayonda 5000 tərəvəz, 5000 ton sitrus meyvələrinin saxlanması gücünə 

malik müasir standartlara uyğun soyuducu anbarların və satış ekspot bazarının formalaşmasına gəti-

rib çıxarmışdır. 

2017-ci ildə Astara rayonunda sitrus meyvəçiliyi genişləndirilmiş əkin sahələri artırılmışdır. 

2016-cı ildə  rayonda 425 hektar, 2017-ci ildə isə  774 hektar yeni sitrus və subtropik meyvə bağları 

salınaraq əkin sahələri ümumilikdə 3116 hektara çatdırılmışdır. III Dövlət Proqramının uğurla həya-

ta keçirilməsi ilə rayonda sitrus və subtropik meyvə bağlarının sahəsi 40 faiz artmışdır [6]. Yaradıl-

mış yeni  təsərrüfatlarda işlərin görülməsinə ümumilikdə 3200 nəfər işçi qüvvəsi cəlb edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bölgədə kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamə-

tində mühüm işlər görmüş və yaradılmış sitrus və tərəvəz bağları ilə yaxından tanış olmuşdur. 2017-

ci ilin sentyabrın 2-də ölkə başçısı Lənkəranda “Gilan Orchards” MMC tərəfindən salınmış sitrus 

bağları ilə tanış olmuşdur. Burada ölkə başçısına yetişdiriləcək sitrus meyvələri və onlardan hazırla-

nan məhsulların nümunələri təqdim  olunmuşdur. Burada 100 hektar sitrus təsərrüfatından ümumi-
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likdə 4000 ton məhsul götürülməsi nəzərdə tutulub [7]. 2017-ci il sentyabrın 3-də Prezident İlham 

Əliyevin sədrliyi ilə Lənkəran şəhərində çay, çəltik və sitrus meyvələri istehsalının inkişafı məsələ-

sinə dair respublika  müşavirəsi keçirilmişdir. Müşavirədə Astara rayon İcra Hakimiyyəti başçısı 

Qəzənfər Ağayev çıxışında qeyd etmişdir ki, hazırda rayonumuzda əvvəlki illərlə müqayisədə 8 də-

fə çox – 2350 hektar sitrus bağı var ki, onun da 425 hektar ötən il salınıb. Keçən il bağlardan 4 min 

ton sitrus meyvələri tədarük olunub. Cari ildə isə məhsulun daha çox olması gözlənilir. Məlumat 

üçün bildirirəm ki, bu sahədə çalışanların sayı 11 min nəfərdən çoxdur” [10]. Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin 2018-ci il 13 fevral tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında sitrus 

meyvəçiliyinin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Dövlət 

Proqramında sitrus meyvəçiliyinin inkişaf etdirilməsi üzrə institusional tədbirlərin həyata keçirilmə-

si, infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması, innovativ texnologiyanın tətbiqi elmi təminatın və 

kadr potensialının gücləndirilməsi, xarici  investorların cəlb edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ölkədə 

həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət və böyük təsərrüfat sahələrinin yaranması bir daha sübut edir 

ki, bölgə təsərrüfat subyektlərinə qayğı dövlət tərəfindən mütəmadi olaraq göstərilmişdir. 2017-

2018-ci illərdə Astara rayon ərazisində 887,3 hektar yeni sitrus meyvə bağları salınaraq, ümumilik-

də  rayon üzrə sitrus bağlarının sahəsi 3224,3 hektara çatdırılmışdır [9]. Şaxtaya davamlı 10000 

ədəd məhsuldar yapon növü “mioqava” tingi rayon ərazisində əkilmişdir. Dövlət Proqramına uyğun 

salınan yeni sitrus meyvə bağları məhsuldarlığına görə fərqlənir. Tinglər yeni texnologiya əsasında 

əkilir və il boyu aqro-texniki qulluq düzgün aparılır və müvafiq dövlət orqanları tərəfindən nəzarət-

də saxlanılır. 

Beləliklə, həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində respublikanın cənub-şərq bölgəsində sitrus 

meyvəçiliyi, tərəvəzçilik və bağçılıq təsərrüfatları inkişaf etmişdir. Dövlətin dəstəyi ilə böyük təsər-

rüfat subyektləri yaradılmışdır. Lənkəran, Astara və Masallı rayonlarında sitrus meyvəçilyii və tərə-

vəzçilik sahələri daha geniş inkişaf etmişdir. Cəlilabad rayonunun tərəvəz istehsalında çəkisi dəfə-

lərlə artmış, Yardımlı və Lerik rayonlarında bağçılıq təsərüfatı inkişaf etmişdir.  
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In the article the state measures for the development of citrus  fruit-growing, vegetable gro-

wing and gardening in the south-east region of the Republic and its positive results are studied. The 

successful economic policy pursued by the President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev, 

has had a major impact on the development of agriculture in the south-east of the country. The suc-

cessful economic policy has created conditions for the creation of new jobs in the region and the 

growth of social welfare. Investments in the region in connection with the implementation of state 

programs have given impetus to the development of existing sectors. 

Keywords: reforms, fruit growing, vegetable growing, gardening, agriculture 

 

РАЗВИТИЕ ЦИТРУСОВОДСТВО, ОВОЩЕВОДСТВА И САДОВОТСВА  

В ЮГО-ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(2003-2018)  

 

Э.Н. Меликов 
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В статье изучены осуществляемые государственные меры и его положительные резуль-

таты по развитию цитрусоводство, садоводства и огородничества в юго-восточном регионе 

Республики. Успешная экономическая политика Президента Азербайджанской Республики 

Ильхама Алиева оказала существенное влияние на развитию сельского хозяйства в юго-

восточном регионе страны. Успешная экономическая политика создала широкие условия для 

открытия новых рабочих мест в регионе и повышения социального благосостояния населе-

ния. В связи с выполнением государственных программ, вложенные инвестиционные рас-

ходы в регион дали толчок развитию существующих сфер. 

Ключевые слова: реформы, плодоводство, овощеводство, садоводство, сельское хозяйство 
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TOXUCULUQ MƏMULATLARI ÜZƏRİNDƏ  “OVÇULUQ TƏSVİRLƏRİ”NİN 

YARANMASI TARİXİNƏ DAİR 

 

  S.A. Nəsirova 

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 

s.nasirova30@mail.ru   

 

Qədim insanların ilk məşğuliyyətlərindən biri olan ovçuluqla bağlı səhnələr bir çox sənətkar-

lıq sahəsində bəzək motivi kimi öz əksini tapmışdır. Belə sənət sahələrindən biri də toxucuıluq ol-

muşdur. İstər xalça, istərsə də parça toxuculuğuna nəzər saldıqda burada istifadə olunan süjetlərin 

biri çoxunun “ov” mövzulu olduğunu görmək mümkündür. İlk zamanlar müəyyən ayinlər məqsədilə 

istifadə olunan bu təsvirlər zaman keçdikcə estetik gözəllik təcəssümü kimi sadə bəzək səciyyəsi da-

şımağa başlamışdır. Məqalədə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin toxuculuq kolleksiyası əsasında 

ov səhnələrinin bəzək motivi kimi yaranması və formalaşması tarixi araşdırılmışdır.  

Açar sözlər: ov səhnələri, xalça, qələmkar, təsərrüfat, iskitlər 

 

Toxuculuq məmulatlarımız üzərində tarixi-etnoqrafik baxımdan tədqiqat üçün əhəmiyyətli 

olan təsvirlərdən biri də ovçuluq təsərrüfat tipi ilə bağlı yaranmış süjetli təsvirlərdir. Bu məmulatları 

yun və parça toxuculuğu üzrə qruplaşdırdıqda xalça və qələmkarlarımızın süjetli təsvirlərlə daha 

zəngin olduğunu görmək mümkündür. Süjetli təsvirlər ilkin dövrlərdə ayin və ritual tipli səhnələr-

dən ibarət olmuşdur. Azərbaycan ərazisində bu tipli təsvirlərin ən qədim izlərinə Cənubi Azərbay-

canın Sulduz mahalında Həsənli təpəsindən tapılmış, e.ə. IX-VIII yüzilliyə aid edilən qızıl cam üzə-

rində təsadüf edilir [2, s. 41]. Müxtəlif əşyalar üzərində, memarlıq abidələrinin divarlarında, xalça-

lar üzərində də ovçuluqla bağlı süjetli təsvirlərə rast gəlmək olur. Süjetli təsvirlər dedikdə, əsasən, 

ov və müharibə səhnələri göz önünə gəlsə də, xüsusi xalçalar vardır ki, onlar öz süjetiləri ilə fərqlə-

nirlər və onları unikal hesab etmək olar. Azərbaycan xalçaları və qələmkarları üzərində ən çox isti-

fadə olunan süjetli təsvirlər ov səhnələri ilə bağlı olmuşdur. Belə süjetli xalçalar  “Ovçuluq” adı ilə 

məşhurdur və hazırda dünyanın müxtəlif muzeylərində saxlanır. Naxış sənətində çox məharətlə işlə-

nən bu təsvirlər qədim dövrlərdən üzü bəri metal, daş, parça, divar boyakarlığında, xalça və s. sahə-

lərdə geniş istifadə olunmuşdur. Ovçuluq demək olar ki, bütün dünya xalqlarının istehsal təsərrüfa-

tına keçməsinə qədər əsas məşğuliyyət sahələrindən biri olmuşdur. Hələ Orta Paleolit dövründə 

Azıx düşərgə sahibləri tərəfindən 1 növ, Tağlarda 20 növ, Daşsalahlıda 15 növ, Damcılıda isə 11 

növ heyvan ovlanmışdır [4, s. 69]. Mezolit dövründə ox və kaman kəşf edildikdən sonra  ovçuluq 

daha da inkişaf edərək insanların gündəlik həyatında qida əldə etməyin əsas vasitələrindən birinə 

çevrilmişdir. Digər xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan xalqının da həyatında ovçuluq dərin izlər 

qoymuşdur. Bunu qayaüstü təsvirlər, dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri, xüsusən xalçalarımız üzə-

rində müşahidə etmək mümkündür. Qobustanda Böyükdaşın yuxarı mərtəbəsindəki “rəsm sərgi-

si”ndə əzəmətli ovçuların surətləri, bir cərgədə rəqs edən adamların rəsmi, gizləncəklər-müqəvva-

lar, gizləncəklərin köməyi ilə ov edən iki ovçu, vəhşi atların qovularaq tələyə salınması və bu kimi 

dəyərli petroqliflər təsvir edilmişdir [7, s. 7]. Qobustandakı bu ov səhnəsi kimi, digər ov səhnələri 

də Azərbaycanda ovun sanki bir mərasim kimi icra olunduğunu deməyə əsas verir. Keçmiş zaman-

larda ovçuluqda bacarıqlı olanlar daha igid insanlar sayılardı, xalq onları qəhrəman adlandırarmış 

və ovlanmış heyvanın başı yurdların, çadırların üzərinə asılarmış [8, s. 124]. Tarixən iskit mədəniy-

yəti və hun sənətkarlığı üçün heyvanların mübarizəsini təsvir etmək adəti xarakterik olmuşdur. Mə-

sələn, belə heyvan mübarizəsi səhnələrindən birini Pazırıq kurqanından tapılmış keçə örtüklərinin 

üzərində görmək olar. Keçə üzərində rəngli dərilərdən kəsilərək yapışdırılmış parçalarla bir dağ ke-

çisinə hücum edən qartal qrifonuna bənzər bir heyvan mübarizəsi səhnəsi canlandırılmışdır [1, s. 4]. 

Say etibarı ilə süjetli təsvirlərdən ən böyük qrupu ov və müharibə səhnələridir ki, divar boyakarlığı, 
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metal, xalça, parça, daş və keramika sənətində dəfələrlə təkrarlansa da, tarix boyu onlar müxtəlif 

forma və səpgilərdə icra edilirdi [2, .s. 41]. Bu təsərrüfat tipinin ikinci plana keçməsinə və zamanla 

əyləncə səciyyəsi daşımasına səbəb insanların şüurunun daha da inkişaf etməsi nəticəsində hazırla-

dıqları silahların mükəmməlliyi, artıq heyvanlar aləmi qarşısında aciz qalmaması olmuşdur. Azər-

baycan xalçaları və qələmkarları üzərində təsvir olunan ov səhnələri bir əyləncə növü kimi təsvir 

edilmişdir. Orta əsrlərdə Azərbaycanda olmuş əcnəbi səyyahların qeyd etdiklərinə görə, yerli əhali 

ova təkcə qida əldə etmək məqsədi kimi yox, daha çox hərbi məşğələ, şücaət göstərmək vasitəsi ki-

mi baxardılar [2, s. 71]. Lakin qeyd olunmalıdır ki, əyləncə xarakterli olsa belə, orta əsrlərin bir çox 

hökmdarları ovçuluğa ciddi yanaşmış və ovu qaçıran tabelisinə hətta edam əmrini vermişdir [8, 

s.125].  

Azərbaycan xalçalarının da bir çoxu üzərində bu cür vəhşi heyvanların ov səhnələri bütün tə-

biiliyi və canlılığı ilə təsvir edilmişdir. Bu süjetli məmulatlar üzərində bəzən insanların ov məşğu-

liyyəti, bəzən isə vəhşi heyvanların ov səhnələri təsvir olunur. “Ovçuluq” xalçaları içərisində  XVI 

əsrdə Təbrizdə qızıl və gümüş iplərlə toxunmuş, hazırda Londonun Viktoriya və Albert muzeyində 

nümayiş etdirilən xalça xüsusilə məşhurdur. Uzunluğu 132 sm., eni 104 sm. olan bu kiçik xalçada 

gül-çiçək naxışlarının fonunda şir, pələng canavar, ceyran və s. heyvanlar təsvir edilmişdir [3, s. 

62]. Bu süjetli xalçalarda toxucu böyük məharətlə yırtıcı və vəhşi təbiətin təsvirini vermişdir. “Ov-

çuluq” xalçaları bəzən “Şikari”  də adlanırdı [8, s. 4]. Görkəmli xalçaçı alim L. Kərimov “Ovçuluq” 

xalçalarını Təbriz xalça növünə aid edərək, yazır ki, “Azərbaycanın Təbriz növünə daxil olan “Şeyx 

Səfi”, “Əfşan”, “Ləçəkturunc”, “Meşəli”, xüsusilə “Ovçuluq” və “Şah Abbası” kimi məşhur xalça 

çeşnilərinin İranın əsas xalça məntəqələri olan Kürdüstanda, Şirazda, Kirmanda, Xorasanda və xü-

susən də İsfahan və onun Coşəqan kəndində istər keçmişdə, istərsə də müasir dövrdə istehsal edil-

məsi Azərbaycan xəlçəçilik [müəllif xalça sözü əvəzinə xəlçə sözündən istifadə etmişdir-S.N.] mək-

təbinin ənənəvi xüsusiyyətlərinin zaman keçdikcə Azərbaycan ərazisindən kənara çıxaraq İranın 

görkəmli xalçaçılıq məntəqələrinə də yayılması iddiasını bir daha əsaslandırır” [6, s. 4]. Qeyd edək 

ki, ovçuluq sənətinə olan ehtiram xalçalarımızla yanaşı, XVI-XVII əsrlərdə daş abidələrimizin üzə-

rində də öz əksini tapmışdır. Təbiidir ki, Orta əsrlərdə mərdlik, şücaət at çapmaq, qılınc oynatmaqla 

sınandığı üçün kişinin məzarı üstündə onun həyatının ən parlaq səhifələrini əks etdirən ov səhnəsi 

təsvir olunurdu [2, s. 71].  Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasına daxil olan bu cür qə-

bir daşlarına misal olaraq, R. Əfəndiyevin təsvirlərini verdiyi Azərbaycanın Mingəçevir ərazisində 

tapılmış qəbir abidələrini göstərə bilərik [10, sarkofaq 1576]. Abidə üzərindəki təsvirdən aydın olur 

ki, iki atlıdan biri əlindəki ov quşu ilə, digəri isə ox və yayla silahlanmış halda ova hazırlaşır.  

Təbriz xalçaçılıq məktəbinə xas olan ovçuluq xalçalarından biri də “Xosrov və Şirin” adlı xal-

çadır [MATM EF inv. 6055]. Xalçanın üzərində Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasın-

dan müxtəlif səhnələr təsvir edilmişdir. Bu səhnələr Orta əsrlər dövrü saray mühiti üçün xarakterik 

olub, Azərbaycanın mənəvi mədəniyyətini əks etdirən musiqi, oyun və əyləncələr, xüsusən “Çövqan 

oyunu” və “Ovçuluq” səhnələrindən ibarətdir. Xalçada həmçinin “İstirahət”, “Döyüş səhnəsi”, 

Azərbaycanın bədii sənətkarlığında geniş yayılmış heyvan və nəbati təsvirləri də yer almışdır. Mər-

kəzi hissədə ərəb əlifbası ilə “Xosrov və Şirin” yazılmışdır.  

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Etnoqrafiya fondunda mühafizə olunan qələmkarların 

üzəri də ov səhnələri ilə zəngindir. Muzeyin kolleksiyasına daxil olan qələmkarlardan biri üzərində 

dörd atlı ovçu təsvir olunmuşdur. Bu qələmkar divar bəzəyi kimi istifadə olunmuşdur. Təsvirin yu-

xarı hissəsində ərəb əlifbası ilə “Şahzadə  Hörmüz”, aşağı hissəsində isə “Əməli Əli” sözü yəni 

“Əlinin əl işidir” yazılmışdır. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, ov, adətən, hökmdar başda olmaqla 

saray əhlinin və zadəganların həyat tərzinə çevrilmişdi. Bu qələmkar üzərindəki təsvirdə heyvanlar-

dan şir və ceyran ovu həyata keçirilir. Ovçuların yanında isə ovda mühüm atributlardan biri olan kö-

pək təsvir olunmuşdur. Qələmkar üzərində üç piyada ovçu da təsvir olunub ki, bunlardan biri ovlan-

mış ceyranı boynuna almışdır.  
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MATM EF inv.3055 “Xosrov və Şirin”.               MATM EF inv. 3550. “Şahzadə Hörmüz”.  

 

Ov səhnələrini iki qrupa bölmək olar: birinci qrupa insanların heyvanları ovlaması səhnələri, 

ikinci qrupa isə heyvanların bir-birini ovlaması, yəni ətyeyən heyvanlarla otyeyən heyvanların mü-

barizəsi səhnələri aid edilə bilər. Muzeydə habelə, heyvanların ov səhnələrinin təsvir olunduğu qə-

ləmkar nümunələri də saxlanır. 1716 saylı inventar üzərində bəbirin ceyranı ovlaması səhnəsinin 

təsviri verilmişdir. Həmçinin burada tovuz quşu və həyat ağacı təsvirlərini də görə bilərik.  

Toxuculuq nümunələri üzərindəki ovçuluq səhnələri, əsasən, elmi ədəbiyyatda qəbul edilmiş 

“iskitlərin heyvan üslubu” şəklində təsvir olunmuşdur. Bu üsluba əsasən, ayaqlarını geriyə doğru 

yığmış maral, qaplan,  şir, öz şikarını parçalamağa hazırlaşan vəhşi heyvan təsvvirləri xarakterikdir. 

“İskitlərin heyvan üslubunun” çiçəklənməsi e.ə. V-IV əsrlərə aiddir [9, s. 13]. Demək olar ki, iki əs-

rə qədər öz aktuallığını və üstünlüyünü qoruyan bu üslub özünü müxtəlif geyim nümunələri və qab-

lar üzərində də aydın biruzə verir. Hətta Pazırıq kurqanlarından tapılan müxtəlif keçələr və insan 

bədənləri üzərində döymə şəklində belə süjetlərə rast gəlmək olar.  Lakin e.ə.III əsrdən etibarən bu 

üslub süqut etməyə başlayır və stilizə olunaraq, müxtəlif ornamentlərə çevrilir [9, s. 13]. Qeyd et-

mək lazımdr ki, iskitlər bu üslubu başqa xalqlardan mənimsəməmişdilər. Əksinə digər xalqlar bu 

xalqın heyvan üslubundan uzun əsrlər faydalanmışlar. Belə ki, iskitlər üçün digər xalqların mədə-

niyətini qəbul etmək, demək olar ki, cinayət sayılmışdır. Bu faktı “tarixin atası” Herodot öz hekayə-

lərində də təsdiqləyir. Müəllif Anaxarsis və Skil haqqında qələmə aldığı hekayələrində qeyd edir ki, 

Anaxarsis Elladadan gəldikdən sonra Ana-ilahə şərəfinə ayin icra etdiyinə görə doğma qardaşı tərə-

findən öldürülmüşdür. Skil adlı şəxs isə iskitlərin hökmdarı olmuşdur. Onun ellin həyat tərzi sürdü-

yünü bilən iskitlər əvvəl onu taxtdan salmış, sonra isə öldürmüşlər [9, s. 14]. 

Ovçuluq təsvirləri sonralar əyləncə xarakteri alsa da, ilk zamanlarda təsərrüfat tipi kimi vacib 

rol oynadığından, insanlar maddi mədəniyyət nümunələri üzərində bu təsvirlərə mühüm yer ayır-

mışlar. Göründüyü kimi, ov səhnələri xalqımızın məşğuliyyət sahəsi kimi o qədər mühüm olmuşdur 
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ki, qayaüstü təsvirlərdən başlayaraq sonralar qəbir abidələrinə, toxuculuq nümunələrinə də siraət et-

mişdir. XVI əsrdə Azərbaycanın süjetli-tematik xalçaları daha çox miniatür boyakkarlığının yenilik-

ləri ilə xalq xalçaçılığının ənənəvi elementlərini məharətlə uzlaşdıran “ovçuluq” kompozisiyasından 

ibarətdir [5, s. 48]. Tədricən həyati tələbat və qida mənbəyi mahiyyətini itirən ovçuluq süjetləri özü-

nün əsas elementlərində tükəndikdən sonra, xalçaçı ustalar yeni təsvir vasitələri axtarmağa, onları 

şərti ovçuluq simvolikasının həyat tələbləri ilə ahəngdə tapmağa məcbur olurlar. Bunu Muzeyin et-

noqrafik kolleksiyasında mühafizə olunan sonrakı dövrlərin maddi mədəniyyət nümunələri üzərin-

dəki təsvirlərdə aydın izləmək mümkündür. İstər xalçalar, istərsə də qələmkar məmulatı üzərində 

təsvir olunmuş ov səhnələri bədii estetik və canlılıq baxımından ilkin variantlarından heç də geri 

qalmır. Zamanla əyləncə xarakteri almış olsa da, xalqın bu süjetləri genetik yaddaşına həkk edərək 

sənətkarlıq nümunələri üzərində yaşatması və gələcək nəsillərə ötürməsi tariximizin və mədəniyyə-

timizin yaşadılması baxımından olduqca mühümdür.   
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 ON THE HISTORY OF THE CREATION OF "HUNTING IMAGES"  

ON WEAVING MATERIALS 

 

S.A. Nasirova 

National Museum of History of Azerbaijan of ANAS  

 

Hunting scenes, which became one of the first activities of ancient man, became an element of 

decoration in various branches of the craft. One of them was carpet weaving. When looking at both 

carpets and fabrics, you can see that hunting is one of the storylines here. Originally used for certain 

rituals, these images have evolved over time into simple adornments as the epitome of aesthetic 

beauty. The article examines the emergence and formation of hunting scenes as an element of 

decoration based on the weaving collection of the National Museum of History of Azerbaijan. 

Keywords: hunting scenes, carpets, qalamkari-fabrics, farm, Scythians 
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ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ОХОТНИЧЬИХ РИСУНКОВ»  

НА ТКАЦКИХ ИЗДЕЛИЯХ 

 

С.А. Насирова 

Национальный Музей Истории Азербайджана НАНА 

 

Сцены охоты, которая стала одним из первых занятий древнего человека, стали эле-

ментом украшения в различных отраслях ремесла. Одним из них было ковроткачество. При 

взгляде как на ковры, так и на ткани можно заметить, что охота здесь является одной из сю-

жетных линий. Первоначально использовавшиеся для определенных ритуалов, эти изобра-

жения со временем превратились в простые украшения как воплощение эстетической красо-

ты. В статье на основе ткацкой коллекции Национального Музея Истории Азербайджана ис-

следуется возникновение и формирование сцен охоты как элемента украшения. 

Ключевые слова: сцены охоты, ковры, галямкар, хозяйство, скифы 
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AYƏTULLAH XOMEYNİNİN “DİNİ VƏ SİYASİ VƏSİYYƏTNMASİNDƏ”  

  XARİCİ SİYASƏT VƏ İDEOLOJİ TƏBLİĞAT MƏSƏLƏLƏRİ 

 

Eldar Əmirov 

Azərbaycan Dillər Universiteti  

Eldar.ado.85@inbox.ru   

   

Ayətullah Musəvi Xomeyni (1902-1989) İranın və Yaxın Şərqin ən yeni siyasi tarixində iz 

qoymuş tanınmış ruhanilərdən və dövlət xadimlərindən biridir. Onun rəhbərliyi altında 1979-cu ildə 

İranda baş tutmuş İslam inqilabı nəticəsində bu ölkədə azərbaycanlı və fars mənşəli sülalələrin tim-

salında 2500 il müddətində hakim olan monarxiya üsul-idarəsi aradan qaldırılmış, ölkədə İslam şə-

riətinin əsaslarına uyğun respublika quruluşu bərqərar olmuş, Tehranın onilliklə boyunca Qərbdən 

olan siyasi asılılığına son qoyulmuşdur. Ölkənin dövlət quruluşunda və daxili siyasətində baş verən 

kardinal dəyişikliklər təbii olaraq onun xarici siyasət kursuna, diplomatik prioritetlərinə də sirayət 

etmişdir. Baş verən dəyişikliklər nəticəsində İran qısa müddətdə onilliklər boyunca formalaşmış 

ənənəvi Qərbmeyilli siyasi kursdan imtina etmiş, İslam həmrəyliyi və inqilabın ixracı siyasətini baş-

lıca prioritet kimi irəli sürmüşdür. Bir sıra Qərb ölkələrilə, o cümlədən ABŞ – la diplomatik müna-

sibətlərə son qoyulmuş, həmçinin Tehran İsraili İslam dünyasının başlıca düşməni elan edərək, onu 

dövlət kimi tanımaqdan imtina etmişdir. [2, s. 117-134; 3, s. 160-182]. 

Paralel olaraq Tehran şiə icmalarının yaşadığı Yaxın Şərq ölkələrini İslam inqilabının ixracı 

üçün başlıca hədəf olaraq seçdi və bu istiqamətdə ciddi təşkilati addımların atılmasına başlandı. Do-

ğudur, İraqda və körfəz ölkələrinda edilən cəhdlər ilk mərhələdə arzuolunan nəticəni vermədi. Hətta 

İraqla artan ziddiyyətlər fonunda Tehranın bu ölkədə yaşayan şiə qruplarını Bağdada qarşı üsyana 

təhrik etmək cəhdlər tərəflər arasındakı digər ziddiyyətləri bir qədər də kəskinləşdirərək son nəticə-

də 8 illik İran-İraq müharibəsinə gətirib çıxardı. Ancaq Tehranın Yaxın və Orta Şərqin şiələr yaşa-

yan ölkələrində özünə bağlı siyasi təşkilatlar formalaşdırmaq siyasətində ən böyük uğur heç şübhə-

siz ki, Livanda fəaliyyət göstərən “Hizbullah” hərəkatının yaradılması oldu. 1983-cü ildə Livanın 

Baalbək rayonunda təsis edilən hərəkatın qısa zamanda təşkilatması buraya ezam edilmiş İranın “İn-

qilab keşikçiləri Korpusunun” bir neçə yüz zabitinin aktiv fəaliyyəti nəticəsində mümkün oldu. Si-

yasi partiya kimi təsis edilən “Hizbullah” bir müdət sonra hərbi-siyasi hərəkata çevrildi və həmin 

dövrdə Livanın cənubuna müdaxilə etmiş İsrail ordusuna qarşı açıq mübarizəyə başladı. Təşkilat 12 

din xadimindən, siyasətçi və hərbçidən ibarət məşvərət şurası tərəfindən idarə edilsə də, həyati qə-

rarların verilməsində həlledici söz Tehranın idi. [1, s.113].  

“Hizbullah” hərəkatı yarandığı dövrdən indiyədək əhəmiyyətli dərəcədə böyüyərək güclən-

miş, Yaxın və Orta Şərqin bir sıra ölkələrində İsrail maraqlarını ciddi şəkildə təhdid edən amilə çev-

rilmişdir. İranın Fələstində fəaliyyət göstərən hərbi-siyasi qrupları öz tərəfinə çəkmək istiqamətin-

dəki cəhdlərinin nəticəsini isə qismən uğurlu kimi səciyyələndirmək olar. Düzdür. Tehran ötən dövr 

ərzində Fələstindəki “İslami cihad” qruplaşması ilə sıx əlaqələr yaradaraq, onu ardıcıl şəkildə ma-

liyyə və və silahla təmin etmək siyasətini icra etmişdir. [1, s.108]. Ancaq bir tərəfdən ərəb amili, di-

gər tərəfdən məzhəb məsələsindəki fərqlilik İrana Fələstin məsələsində tam mənada təsirli oyunçu-

ya çevrilməyə imkan vermir.  

1979-cu ildən bəri İranın xarici siyasətində, xüsusilə də Yaxın və Orta Şərq siyasətində mey-

dana çıxmış kəskin transformasiyaların təməlini ciddi ideoki baxışlar sistemi təşkil etməkdə idi. Bu 

sistem İranın şah dövründə bəyan edilmiş qərbləşmə, müasirləşmə və dünyəviləşmə xəttini tamami-

lə rədd etmiş, ölkədə İslamın siyasi və hüquqi dəyərlərinə söykənən idarəçilik modelinin qurulması-

nı başlıca vəzifə kimi müəyyən etmişdi. İranda bu ideyaların qurulmasına və möhkəmlənməsinə ən-

gəl törədən, onu beynəlxalq müstəvidə siyasi və iqtisadi cəhətdən sıxışdıran bütün qüvvələrlə müba-

rizəisə bu ideologiyanın xarici siyasət sahəsindəki məqsədləri kimi müəyyən olundu. İranda 1979-
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cu ildə baş vermiş İslam inqilabının tarixini, bu hadisənin yetişməsinə rəvac vermiş şəraiti, ideoloji 

yanaşmaları təhlil etdikdə biz sözügedən ideologiyanın yalnız bir şəxsin adı ilə bağlanmasının doğ-

ru olmadığını görərik. Onun təşəkkülündə 1930-1979-cu illər ərzində Pəhləvi rejiminə qarşı öz qə-

ləmi, canı və ideyaları ilə barışmaz mübarizə aparmış onlarla şiə ruhanisinin zəhməti olmuşdur. An-

caq o da bir həqiqətdir ki, İslam inqilabının və İslam Respublikasının ilk 10 illik dövrünün ideoloji 

əsaslarının sistemləşdirilərək bitkin ictimai-siyasi təlim şəklinə salınması daha çox Ayətullah Xo-

meyninin adı ilə bağlıdır. Bu təlimin müddəaları onun istər İslam inqilabından əvvəlki, istərsə də 

sonraki dövrlərdə etdiyi çoxsaylı çıxışlarında, qələmə aldığı risalələrində öz əksini ətraflı şəkildə 

tapmışdır. Həmin əsərlərin ətraflı təhlili Xomeyninin ictimai-siyasi baxışlarını, dini-siyasi təlimini 

anlamağa imkan verir. 1979-cu il inqilabı liderinin əsərləri arasında onun 1983-cü ildə, yəni vəfatın-

dan 6 il öncə qələmə aldığı “Dini və siyasi vəsiyyətnamə” xüsusi yer tutur. Əsər həcmcə yığcam ol-

sa da, Xomeyninin İslam Respublikasının xarici və daxili siyasətinin xüsusiyyətlərinə dair baxışları-

nın anlaşılması baxımından onun dəyəri böyükdür. Ən azından ona görə ki, siyasi yetkinlik nöqteyi-

nəzərindən “Vəsiyyətnamə” Xomeyninin sonuncu və ən kamil risaləsi hesab olunur. Əsərdə dövlət 

idarəçiliyinin bütün başlıca istiqamətləri kimi xarici siyasət məsələlərinə dair də kifayət qədər aydın 

mövqe bildirilib.  

 

1. “Dini və siyasi vəsiyyətnamədə” xarici siyasətin məqsədləri və icra üsulları  

Ayətullah Xomeyninin “Dini və siyasi vəsiyyətnamasində” əksini tapmış xarici siyasət məsə-

lələrindən danışarkən, ilk növbədə onun müqəddiməsində müəllifin əsərin ünvanlandığı  auditoriya 

haqqındakı sözlərindən başlamaq gərəkdir: “Qeyd etmək istəyirəm ki, mənim siyasi-dini vəsiyyətim 

yalnız böyük İran xalqına deyil, bütün İslam aləminə, millətindən və dinindən asılı olmayaraq istis-

mara məruz qalan bütün xalqlara ünvanlanıb”. [4, s.114]. Əsərin müqəddiməsində ayətullah Xo-

meyni onun nəzərinə əsasən İslam dünyasının başlıca düşmənlərinin kimliyinə də aydınlıq gətirir. 

Həmin düşmənlər  ABŞ, SSRİ və Səudiyyə Ərəbistanının timsalında onların bütün vassallarıdır. [4, 

s.114].   

Vəsiyyətnamənin digər bir qismində isə Xomeyni İslamın hər iki barışmaz düşmənilə sona 

qədər barışmaz mübarizənin zəruriliyi fikrini təlqin edir və bunu müsəlmanların başlıca vəzifələrin-

dən biri kimi səciyyələndirir. O, bəyan edir ki, istər SSRİ-nin, istərsə də ABŞ-ın hakimiyyətini, ası-

lılığını qəbul etməkdənsə, onlarla müharibədə qəhrəmancasına döyüşüb şəhid olmaq həqiqi müsəl-

mana daha çox yaraşan aqibətdir. Xomeyninin fikrincə, əgər müsəlman xalqları öz əqidələrini sağ-

lamlaşdırıb düşmənin həqiqi niyyətini anlayıb ona müqavimət göstərmək üçün özlərində təpər tap-

salar heç kəs – nə xarici qüvvələr, nə də onların xidmətçisi olan oyuncaq rejimlər cəmiyyətin ümu-

mi iradəsinə qarşı heç bir şey edə bilməz. Əfqan xalqının sovet qoşunlarına qarşı inamlı müqavimə-

tini buna misal çəkən Xomeyni xalqın əqidə birliyini xarici düşmənlə mübarizədə ən həlledici amil 

adlandırmışdı. [4, s. 134].   

Qərbə və SSRİ-yə qarşı müqavimətin başlıca cəbhələrindən danışarkən Xomeyni öz vəsiyyət-

naməsində iqtisadi məsələlərin müsəlman cəmiyyətləri tərəfindən düzgün anlaşılması üçün İran ru-

hanilərinin, alimlərinin və dövlət qurumlarının öz təbliğatlarını məsuliyyətli şəkildə qurmasının va-

cibliyini xüsusilə vurğulayır. İslam inqilabının rəhbəri bildirir ki, Quran və Sünnə kommunizmlə 

Qərb kapitalizmininin iqtisadi müddəalarını eyni dərəcədə rədd edir. Belə ki, İslam iqtisadi modeli 

nə kommunizm kimi şəxsi mülkiyyətə qarşı çıxır, nə də Qərb kapitalizmi kimi mənfəəti artırmaq, 

şəxsi mülkiyyətə sahib olmaq üçün cəmiyyəti hər cür istismar etmək, insan ləyaqətini alçaltmaq si-

yasətilə razılaşmır. İslam şəxsi mülkiyyətə yaşıl işıq yandırır, ancaq gəlirin yalnız əməklə, qanun 

çərçivəsində cəmiyyətin və insanlığın təməl maraqlarına, sosial ədalət prinsiplərinə xələl gətirmə-

dən əldə olunmasını məqbul sayır. Eyni zamanda o, hər iki baxışı insan hüquqları və sosial ədalət 

prinsipləri nöqteyi-nəzərindən təhlükəli hesab edir. Çünki, həm kommunist, həm də kapitalist ya-

naşması məhdud bir sosial qrupun mənfəətlərinə söykənir, onların maraqlarına uyğun gəlir. Nəticə-

də geniş əhali kütləsi hüquqsuz və şüursuz mal-qara sürüsü kimi istismara məruz qalır, onun fikri, 

maraq və tələbatları qətiyyən nəzərə alınmır. [4,s. 136].  
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Ayətullah Xomeyni öz vəsiyyətnaməsinin son müddəalarının birində müsəlman xalqlarına 

müraciət edərək onları İslam rejiminin qurulması naminə barışmaz silahlı və ideoloji mübarizəyə 

qalxmağa səsləyir. Mehdinin, Allah tərəfindən göndəriləcək xilaskarı süst və hərəkətsiz şəkildə göz-

ləməkdənsə, müsəlman xalqları onların ölkələrinə hakim olmuş, Qərbdən asılı oyuncaq rejimləri de-

virməyin yolları haqqında düşünməli, dünyanı idarə edən güc mərkəzlərinin təbliğatına, hədə-qor-

xularına əhəmiyyət verməməlidirlər: “Müstəqil və azad respublikalar yaradaraq İslam dövlətinə 

doğru addımlayın. Çünki, onların yaradılması ilə siz dünyadakı bütün zalımlara onların yerlərini 

göstərmiş olacaqsınız, məzlumlara isə İslam idarəçiliyini bəxş edəcəksiniz”. [4, s. 138]. Xomeyni-

nin bu çağırışını, əslində, həm müsəlman xalqlarına edilən nəsihət, həm də İranın xarici siyasətlə 

məşğul olan strateqlərinə ünvanlanan fəaliyyət istiqaməti kimi qiymətləndirmək doğru olardı. Bu-

nunla inqilab lideri  müstəmləkəçiliklə mübarizə aparan, Qərbin davamlı təzyiqlərilə üzləşən xalqla-

ra və dövlətlərə dəstək verməklə İranın beynəlxalq aləmdə öz təsir dairəsini genişləndirəcəyinə işarə 

vurur, mübarizə meydanının hansı nöqtələrdən keçə biləcəyini izah etməyə çalışır. Mahiyyət etibarı 

ilə onun müsəlman xalqlarını İslam dövlətini qurmağa səsləməsi, onun başqa bir ideyası ilə - İnqila-

bın ixracının zəruriliyinə dair fikirlərinə üst-üstə düşür.        

Öz “Dini və siyasi vəsiyyətnaməsində” Ayətullah Xomeyni yalnız xarici siyasətlə başlıca və-

zifələrə yox, həm də onların icrası üçün İranın dövlət qurumlarının üzərinə düşən öhdəliklər məsələ-

sinə də yer ayırmışdır. O, xarici siyasət məsələlərinin vaxtlı-vaxtında və keyfiyyətlə icra edilməsi 

üçün ilk növbədə İranın xarici işlər nazirliyini öz məsuliyyətini dərk etməyə və fəaliyyətini yenidən 

qurmağa çağırır. Xomeyni bəyan edir ki, İranın xarici ölkələrdəki səfirlikləri köhnə iş qaydasından 

imtina edib, öz fəaliyyətlərini İslam respublikasının mənfəətlərinə müvafiq formalaşdırmağı bacar-

malıdırlar. İlk növbədə səfirliklər Qərbin anti-İslam, anti-İran təbliğatına tutarlı cavab vermək iqti-

darında olan təbliğat xarakterli ədəbiyyatla və materiallarla tam şəkildə təmin edilməlidirlər. İkinci-

si, İran diplomatları müsəlman ölkələrilə münasibətlərini mümkün səviyyəyə qədər dostluq və 

əməkdaşlıq səviyyəsinə çatdırmağa nail olmalıdırlar. Onlar öz fəaliyyətlərilə müsəlman cəmiyyətlə-

rinin oyanışına təkan verməli, İslam dəyərlərinin təbliğini diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar. Təbli-

ğat işində o, İslam Əməkdaşlığı Nazirliyinin də XİN-ə yardım etməsinin zəruriliyini də xatırladır. 

İnqilab lideri təbliğatın düzgün qurulacağı təqdirdə, İslam respublikasının dostlarının cərgəsini ge-

nişləndirməyi mümkün görürdü. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, Xomeyni onlara ehtiyatlı davranma-

ğı, başqa ölkələrin daxili işlərinə açıq şəkildə qarışmamağı və eyni zamanda başqa dövlətlərin də 

İranın daxili işlərinə müdaxilə etməsinə imkan verməməyi tövsiyyə edir. [4, s. 128-129].  

Sonuncu müddəanın diplomatiyanın  qaydaları baxımından ziddiyyət təşkil etməsi açıq-aş-

kar göz önündədir. Belə ki, bir tərəfdən Xomeyni diplomatlara İslam dəyərlərini təbliğ etməyə, müsəl-

man xalqlarının oyanışına təkan verməyi tövsiyyə edir, digər tərəfdən də onların başqa ölkələrin daxili 

işlərinə qarışmamasını deyir. Sirr deyil ki, bir çox müsəlman ölkələri öz inkişaflarının müasir mərhə-

ləsində dünyəvilik dəyərlərini rəhbər tutur və İranın təklif etdiyi idarəçilik modelini özləri üçün məq-

bul hesab etmirlər. Belə olan təqdirdə, İran diplomatlarının və təbliğatçılarının həmin ölkələrdə İslam 

inqilabının dəyərlərini və ideyalarını təbliğ etməyə cəhd göstərmələri son nəticədə tərəflər arasında 

gərginliyə yol aça bilər. Belə nümunələr kifayət qədərdir. Digər tərəfdən o da yaxşı məlumdur ki, mü-

səlman ölkələrinin əhalisinin böyük əksəriyyəti İrandan fərqli olaraq sünni məzhəbinə mənsubdur. 

İranın həmin ölkələrin ərazisində şiəlik ideyalarını yaymağa cəhd etməsi eyni dərəcədə ixtilaf və zid-

diyyətlərlə müşayiət olunur. Bu mənada İranın xarici siyasət ideoloqlarının Xomeyninin bu vəsiyyəti-

nin yerinə yetirilməsi üçün praktik icra üsulları ətrafında baş sındırmaları olduqca vacibdir.  

Ümumən qeyd etmək lazımdır ki, Ayətullah Xomeyninin “Dini və siyasi vəsiyyətnaməsində” 

bütövlükdə İslam dünyasının maraqlarını ehtiva edən müddəalardan daha çox İranın müsəlman alə-

mindəki hegemonluğunu, üstünlüyünü təmin etməyə hesablanmış yanaşma tərzi öz əksini tapmışdır. 

Bu əsər daha çox İran İslam Respublikasının dövlət maraqlarından və şiə məzhəbinin müddəalaın-

dan çıxış edərək qələmə alınmışdır və onun İslam dünyası üçün universal əhəmiyyətə malik olduğu-

nu demək çətindir. 
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2. “Dini və siyasi vəsiyyətnamə” və İranın müasir xarici siyasəti: ziddiyyətlərə dair  

 İranın dini və siyasi rəhbərliyi hər zaman öz siyasətində Ayətullah Xomeyni ideyalarını, yəni 

İslam həmrəyliyi fikrini əsas tutduğunu desə də, bu ölkənin xarici siyasətinin təhlili bunun heç də 

belə olmadığını deməyə əsas verir. Məsələn, Xomeyni “Dini və siyasi vəsiyyətnaməsində” kommu-

nist rejimlərini İslam dünyasının Qərbin özü qədər amansız düşməni adlandırsa da, hal-hazırda İra-

nın iqtisadi, hərbi və siyasi tərəfdaşları sırasında kommunist ideologiyasına sahib dövlətlər xüsusi 

yer tutur – Çin, Şimali Koreya, Venesuela, Kuba. Çin dünya bazarında İran neftinin iki ən böyük 

alıcısından biri, Tehranın ən böyük iqtisadi tərəfdaşıdır. İranla Çinlə əməkdaşlıq fonunda bu ölkədə 

hər cür təqiblərlə üzləşən uyğur müsəlmanlarının problemlərini də görməzdən gəlir.  

30 ilə yaxın müddət ərzində Azərbaycan torpaqlarının 20% yaxınını işğal altında saxlayan, 

Qarabağda minlərlə günahsız şiə müsəlmanının qanını axıtmış Ermənistanın Tehran tərəfindən açıq 

şəkildə dəstəklənməsi də heç kəs üçün sirr deyil. Eyni zamanda Hindistanla ərazi mübahisəsi olan 

Pakistanın da islam həmrəyliyi haqqında danışan İran tərəfindən birmənalı şəkildə dəstəkləndiyini 

demək də mümkün deyil. İran başqa bir müsəlman dövləti Tacikistan tərəfindən də onun daxili işlə-

rinə müdaxilə etməkdə günahlandırılmışdır.  

Ayətullah Xomeyninin vəsiyyətnaməsində bəyan edilən, lakin İranın xarici siyasətində icrası 

problemli sayılan istiqamətlər biri də başqa dövlətlərlə, xüsusilə də müsəlman ölkələrilə qardaşlıq 

münasibətlərinin yaradılması ilə bağlıdır. Hal-hazırda İranın İslam dünyasında barmaqla sayıla bilə-

cək qədər az ölkə ilə sabit və yaxşı münasibətlərinin olduğunu demək mümkündür. Tehranın ərəb 

dünyasının böyük əksəriyyətilə, Türkiyə ilə, postsovet məkanının müsəlman dövlətlərilə münasibət-

lərində kifayət qədər gərginliklər var. Tehranın İslam həmrəyliyilə ziddiyyət təşkil edən, öz geosi-

yasi maraqlarının diqtəsilə atdığı addımları zaman-zaman İranın bir çox tanınmış şəxsləri də tənqid 

etmişlər. Belə açıqlamaların ən sonuncusu isə 1979-cu il İslam inqilabının başlıca ideoloqlarından 

biri hesab olunan, filosof, ilahiyyatçı alim və ictimai xadim Mürtəza Mütəhərrinin (1919-1979) oğ-

lu, İran parlamentinin deputatı Əli Mütəhərriyə məxsusdur. Ötən ilin yayında etdiyi çıxışında o, İra-

nın Kəşmir və uyğur müsəlmanlarının acınacaqlı vəziyyətinə etinasız yanaşdığı bəyan etmiş, belə 

münasibəti yolverilməz adlandırmışdı. Əli Mütəhərri həmçinin Tehranın Qarabağ məsələsindəki 

mövqeyini də tənqid edərək bildirmişdi ki, Tehran etnik narahatçılıqlardan dolayı Ermənistanı dəs-

təkləməklə məşğuldur. Halbuki, bu məsələdə haqlı tərəf məhz Azərbaycandır. [5].         

Təbii ki, mövcud zidiyyətlərin yaxın zamanlarda və bu qədər asanlıqla aradan qaldırılacağına 

inanmaq sadəlövhlük olardı.  

 

Nəticə   

Təqdim edilən faktlardan belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, 1979-cu il İran inqilabının 

lideri Ayətullah Musəvi Xomeyninin “Dini və siyasi vəsiyyətnaməsinin” xarici siyasətə dair müd-

dəaları son onilliklər ərzində dünyada və Yaxın Şərqdə baş verən geosiyasi dəyişikliklər nəticəsində 

praktik siyasətin və diplomatiyanın tələbləri, reallıqları, çağırışları nöqteyi-nəzərindən öz əhəmiyyə-

tini böyük ölçüdə itirmişdir. Lakin bu əsər İnqilab liderininin dövlət idarəçiliyinin müxtəlif sahələri-

nə, o cümlədən də xarici siyasət məsələlərinə münasibətini anlamaq baxımından tədqiqatçılar üçün 

faydalıdır.  

 

ƏDƏBİYYAT 

 

1. Капитонов К.А. Террор. Война без правил. Израильско-палестинское противостояние. 

Москва, 2006.  

2. Кеппель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма. Перевод с французского 

В.Ф.Денисова. Москва, 2004.  

3. Лукоянов А.К. Исламизация в Иране. Проблема власти // Мусульманские страны. Религия 

и политика (1970-1980-е гг.). Москва, 1991, стр. 159-182. 



İCTİMAİ  ELMLƏR 

 

 157 

4. Имам Хомейни. Религиозное и политическое завещание // Д.Жуков. Имам Хомейни. Небо 

над Ираном ясное. Москва, 1999, стр. 111-140.  

5. İSTİPRESS i.a. 25.08.2019 - http://www.istipress.com/siyaset/25-08-2019/iran-deputati-

azerbaycan-haqli-olsa-da-biz-ermenistani-destekledik        

 

ISSUES OF FOREIGN POLICY AND IDEOLOGICAL PROPAGANDA IN THE 

"RELIGIOUS AND POLITICAL TESTAMENT" OF AYATOLLAH KHOMEINI 
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In the article, the author examines the provisions of the "Religious and Political Testament" of 

Imam Khomeini (1902-1989) - the leader of the Iranian Islamic Revolution of 1979, - related to fo-

reign policy issues, as well as the problems of ideological propaganda. An analysis of the text of 

this small in volume, but important in significance, the treatise showed that its main ideological the-

ses regarding foreign policy can be called two main provisions - ensuring the solidarity of all Mus-

lims in the world and achieving the awakening of Muslim peoples by exporting the ideas of the Ira-

nian Islamic revolution of 1979. The realization of these goals, according to the will, to a large ex-

tent should be accompanied by powerful information and propaganda work, the responsibility for 

which lies with the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Islamic Orientation, scholars and 

Muslim theologians. The USSR and the West in the testament of Khomeini are designated as the 

sworn enemies of the Islamic world, death in an open struggle with which is a much better fate for a 

true Muslim than obedience to their will. Along with this, the will contains quite contradictory and 

difficult theses from the point of view of practical implementation. For example, on the one hand, 

Khomeini calls on Iranian diplomats not to interfere in the internal affairs of others, especially Mus-

lim countries, and on the other hand, calls on them to actively promote the ideas of the Islamic revo-

lution in order to politically awaken local Muslims. As you know, this kind of actions have repea-

tedly created problems for Iran and Muslim countries that have chosen the secular path of develop-

ment. Also, it is necessary to take into account the ideological differences between Shiites and Sun-

nis, who constitute the overwhelming part of the Islamic world. 

Geopolitical metamorphoses, challenges and threats of the modern world, as well as the reali-

ties of politics, - according to the author, made the fulfillment of some of the basic principles of this 

testament impossible. Due to the prevailing realities, at this stage of its development, Iran adheres to 

the course of close economic, military and political cooperation with the communist regimes - Chi-

na, North Korea, Venezuela, which at the time were declared by Khomeini to be the main enemies 

of Islam, and vice versa, it has very tense, sometimes even hostile relations with a number of large 

Muslim states, with which the leader of the 1979 revolution bequeathed to be friends and cooperate. 

Considering the above, the author of the article comes to the conclusion that nowadays Khomeini's 

"Religious and Political Testament" is more important as a primary source for studying the political 

views of its author than a practical guide to the foreign policy of modern Iran.                      

Keywords: Ayatollah Khomeini, Iranian Islamic Republic, Islamic revolution, export of revo-

lution, political interests, testament 
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ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ В 

«РЕЛИГИОЗНОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ЗАВЕЩАНИИ» АЯТОЛЛЫ ХОМЕЙНИ 

 

Эльдар Амиров 

Азербайджанский университет языков 

Eldar.ado.85@inbox.ru   

 

  В статье автором рассмотрены положения «Религиозного и политического завещания» 

Имама Хомейни (1902-1989)  - вождя Иранской Исламской Революции 1979 года, - относя-

щиеся к внешнеполитическим вопросам, а также проблемам идеологической пропаганды. 

Анализ текста этого небольшого по объему, но важного по значению трактата показал, что 

его главными идейными тезисами относительно внешней политики можно назвать два ос-

новных положения – обеспечение солидарности всех мусульман мира и добиться пробужде-

ния мусульманских народов посредством экспорта идей иранской исламской революции 

1979 года. Реализация этих целей согласно завещанию, в значительной мере должна сопро-

вождаться мощной информационно – пропагандисткой  работой, ответственность за которую 

лежит на Министерстве иностранных дел, министерстве исламской ориентации, на ученых и 

мусульманских богословах. СССР и Запад в завещании Хомейни, обозначены как  заклятые 

враги исламского мира, смерть в открытой борьбе с которыми, гораздо лучшая участь для 

истинного мусульманина, нежели повиновение их воле. Наряду с этим в завещании встреча-

ются довольно противоречивые и сложные с точки зрения практического воплощения в 

жизнь тезисы. К примеру, с одной стороны Хомейни призывает иранских дипломатов не 

вмешиваться во внутренние дела других, особенно мусульманских стран, а с другой – при-

зывает их проводить активную пропаганду идей исламской революции с целью политиче-

ского пробуждения местных мусульман. Как известно, такого рода действия не раз создавали 

проблемы меду Ираном и мусульманскими странами, избравшими светский путь развития. 

Также, необходимо учесть идейные расхождения между шиитами и суннитами, которые со-

ставляют подавляющую часть исламского мира.  

 Геополитические метаморфозы, вызовы и угрозы современного мира, а также реалии 

политики, - по мнению автора, сделали исполнение некоторых базовых принципов этого за-

вещания невозможными. В силу сложившихся реалий Иран на данном этапе своего развития, 

придерживается курса  тесного экономического, военного и политического сотрудничество с 

коммунистическими режимами – Китаем, Северной Кореей, Венесуэлой, которые в сове 

время были объявлены Хомейни основными врагами Ислама, и наоборот, имеет весьма 

натянутые, порой даже враждебные отношения с рядом крупных мусульманских государств, 

с которыми вождь революции 1979 года завещал дружить и сотрудничать. Учитывая сказан-

ное, автор статьи приходит к такому выводу, что ныне «Религиозное и политическое завеща-

ние» Хомейни больше представляет собой значение как первоисточник для изучения поли-

тических взглядов его автора, нежели практический путеводитель по вопросам внешней по-

литики современного Ирана.  

Ключевые слова:  Аятолла Хомейни, Иранская Исламская Республика, исламская рево-

люция, экспорт революции, политические интересы, завещание              
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YENİ DÖNƏMDƏ MALİYYƏ BAZARLARININ TİCARƏT İNFRASTRUKTURU: 

TÖRƏMƏ MALİYYƏ ALƏTLƏRİ BAZARI 
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Tədqiqatın məqsədi qlobal maliyyə bazarlarının müxtəlif modellərinin müqayisəsi ilə müasir 

maliyyə alətləri ilə ticarət infrastrukturunun problemləri və inkişaf meylləri təhlil edilməsidir. Təd-

qiqatın metodologiyası müqayisəli təhlil, empirik yanaşmalar və məntiqi ümumiləşdirmə kimi tədqi-

qat üsullarına əsaslanmışdır. Tədqiqatı məhdudlaşdıran əsas faktor iqtisadi effektivliyin qiymətlən-

dirilməsi üçün riyazi modelləşdirmə və bunun üçün tələb edilən geniş satistik məlumat bazasının tə-

ləb etməsidir. Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti alınmış analitik nəticələr əsasında maliyyə və əmtəə ba-

zarları arasında sinerjinin və bu sahədə risklərin idarəedilməsi alətlərinin öyrənilməsidir. Tədqiqa-

tın nəticələri maliyyə alətləri ilə müasir ticarət isfastrukturunun təşkili üzrə mövcud modellərin 

ümumiləşdirilməsi yolu ilə Azərbaycanda törəmə maliyyə alətlərinin ticarətinin təşkili perspektivlə-

rin öyrənilməsindən ibarətdir. Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi qlobal maliyyə bazarlarının 

infrastrukturunun təşkili problemlərinin ümumiləşdiriləməsi, o cümlədən yerli bazarların təhlili yo-

lu ilə Azərbaycan kaptal bazarı üçün yeni ticarət infrastrukturundan ibarətdir. Törəmə maliyyə 

alətlərinin yaradılması, risklərin idarə edilməsi üzrə effektiv alətlərin təqdim edilməsi ilə yanaşı, al-

ternativ maliyyələşmə həllərini də təklif edir.  

Açar sözlər: Maliyyə bazarları, Birja, Törəmə maliyyə alətləri, Ticarət infrastrukturu, Baza-

rın tənzimlənməsi, Qloballaşma, İnnovasiya 

 

Qlobal kapiatal bazarlarının infrastrukturu nəzarət, rəqabət və texnologiya ünsürlərinin təsiri 

altıda formalaşmaqdadır. Xüsusən maliyyə və əmtəə bazarları arasında olan sərhədlərin incəlməsi 

və bazarlar arasında olan sinerjinin güclənməsi fonunda bazar risklərin idarəedilməsi, əməliyyat ef-

fektivliyin artırılması, bazarlara çıxışların və alət çeşidliliyinin genişləndirilməsi müşahidə olun-

maqdadır. 

 Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiyası və iqtisadiyyatın özəl sektor üzərində təmərküz-

ləşməsinə yönəlik addımlar yeni maliyyə bazarları institutları, alətləri və xidmətlərinin yaranmasını, 

inkişafını şərtləndirir.  

Maliyyə vəsaitlərinin real sektor daxilində, o cümlədən iqtisadi prioritet üzrə sərbəst axınını, 

maliyyə əlçatanlığını təmin etmək üçün makroiqtisadi institutlaşma və onunla paralel maliyyə çe-

vikliyi zəruri hesab edilir. Bu məqsədlə, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq, ənənəvi alətlərlə yanaşı, 

alternativ maliyyə alətlərinin və mexanizmlərinin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Maliyyə bazarları 

Nəzarət, rəqabət və texnologiya müasir kapital bazarlarının sərhədlərini müəyyənləşdirir. Nə-

zarət mexanizmlərinə ən yaxşı qiymət prinsipininin təmin edilməsi üçün milli bazar sisteminin müa-

sirləşdirilməsi və gücləndirilməsi, rəqabətin sağlamlaşdırılması (ABŞ-da Reg NMS, Avropada MI-

FID), maliyyə sabitliyinin və istehlakçıların müdafiəsinin təmin edilməsi (ABŞ-da Dodd-Frank ak-

tı), maliyyə hesabatı tələbləri və risk idarəetmə standartlarının tətbiqi (Avropada EMIR), ticarətdən 

sonrakı infrastrukturun inteqrasiyası və uyğunlaşdırılması (Avropada T2S) istiqamətində olan tən-

zimləyici tədbirlər daxildir [1]. 

Avropa Qiymətli Kağızlar və Bazarları Orqanı (ESMA) tərəfindən təqdim edilən yeni MiFID 

II/MiFIR direktivləri əmtəə əsaslı törəmə alətlər bazarı iştirakçıları üzərində zəruri nəzarət mexa-

nizmlərinin tətbiqi məqsədi daşıyır [3]. 
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Sözügedən müddəaların tətbiqi məqsədi ilə, 2015-2016-cı illərdə ESMA özünün iki tənzimlə-

yici texniki standartını hazırlamışdır. Həmçinin, ESMA üz ölkələr üçün standartların səlis tətbiqi 

məqsədi ilə, bu standartlar üzrə sual-cavab və şərhlər formatında təlimatlar təqdim edir. 

Törəmə alətlərin bazar qiymtlərinin formalaşmasına təsir edən əsas faktorlardan biri onun bi-

lavasitə bağlı olduğu əmtəənin bazar qiymətinin dəyişməsidir. Bazarın formalaşması xüsusiyyətləri, 

tənzimlənmə dərəcəsi və digər makroiqtisadi və konyuktur faktorlarından asılı olaraq bu bağlılıq də-

rəcəsi dəyişə bilir. Məhz bu səbəbdən əmttə ilə onun bazasında yaradılan törəmə maliyyə aləti ara-

sındakı bağlılığa təsir edən faktorlar nəzarət-tənzimləmə predmeti hesab edilir.  

Maliyyə bazarlarının qloballaşması dünya miqyasında daha dayanıqlı rəqabət qabiliyyətini tə-

min etmək üçün maliyyə xidmətləri və qurumlarının mərkəzləşməsinə səbəb olur. Klassik bazarlar 

çərçivəsində qabaqcıl texnologiyalara sahib yeni oyunçular artan rəqabət mühitində əsas oyun qay-

dalarını müəyyənləşdirirlər. Beləliklə, yeni alternativ maliyyə xidmətləri bazarlarını yaradan şirkət-

lər qalib gəlir [2]. 

Rəqabət bəzən qurumlar arasında sinerji formasında tamamilə yeni bir əlaqə və yeni bir biznes 

mühiti yaradır [4]. Rəqabət maliyyə bazarlarını birləşməyə məcbur edir və onu şərtləndirir (Şək. 1). 

Yeni rəqiblərin meydana çıxması öz növbəsində, yeni - alternativ bazarların və alətlərin yaranması-

na səbəb olur. 

 

 
 

Şəkil 1. Maliyyə bazarlarının birləşməsi  

(Mənbə: Avropa Fond Birjaları Federasiyası (FESE), European Equity Market Report 2016) 

 

Avropa Fond Birjaları Federasiyasının (FESE) araşdırmasına görə, Avropa birjalarının döv-

riyyəsinin təqribən 60% hissəsi 3 şirkətə (LSEG, BATS və Euronext) məxsusdur (Şək. 2) [4]. 

Qlobal Maliyyə Bazarları Assosiasiyası (GFMA) və PWC tərəfindən yeni texnologiyaların 

tətbiq edilməsinin səbəblərinin müəyyən ediləməsi məqsədi ilə aparılan sorğunun nəticələrinə əsa-

sən, sorğu edilən respondentlərin 90%-i xərclərin azaldılması və müştərilərə xidmət göstərilməsini 

texnologiyaların tətbiq edilməsinin ən başlıca səbəb olduğunu bildirmişdir [5]. 

Dəyər zəncirinin tam olaraq rəqəmsallaşdırılması yüksək tezlikli ticarət (HFT), alqoritmik ti-

carət, real vaxtda məlumatların işlənilməsi (STP), bulud texnologiyaları və blok çeyn texnologiyala-

rı kimi həllərin tətbiqində kritik rol oynayır. 
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Şəkil 2. Avropa fond bazarının ümumi dövriyyəsində ayrı-ayrı birjaların xüsusi çəkisi 

(Mənbə: Avropa Fond Birjaları Federasiyası (FESE), European Equity Market Report 2016) 
 

Maliyyə alətlərinin ticarət infrastrukturuna ticarət təşkilatçısı, mərkəzi klirinq və hesablaşma 

evi, depozitar təşkilatı, bazar iştirakçıları və maliyyə bazarı üzrə nəzarət daxildir. Bu təşkilatlar ara-

sındakı qarşlıqlı əlaqəni nəzəri olaraq fundamental və əməliyyat səviyyələrinə bölmək olar. 

Fundamental münasibətlər hər bir təşkilatın əsas vəzifələri ilə müəyyənləşdirildiyi halda, əmə-

liyyat müstəvisində olan qarşılıqlı əlaqə maliyyə alətlərinin spesifik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 

dəyişir.  

Törəmə maliyyə alətləri 

Müşahidələr göstərir ki, bir çox hallarda klassik və törəmə maliyyə alətlərinin ticarət infrast-

rukturu eyni institutlar daxilində formlaşmışdır. Bununla belə, maliyyə alətlərinin xüsusiyyətlərin-

dən asılı olaraq ticarət infrastrukturunun dəyişdiyini müşahidə etmək olar. Belə ki, ticarət olunan 

maliyyə alətlərinin növündən asılı olaraq bazar infrastrukturunun aşağıdakı əsas elementlərini fərq-

ləndirmək olar: 
 

 Avtomatlaşdırılmış ticarət platforması; 

 Alqoritmik ticarət və yüksək tezlikli ticarət (HFT); 

 Seqreqasiya prinsiplərinə əsaslanan klirinq və hesablaşmalar; 

 Dinamik və avtomatlaşdırılmış risk idarəetmə mexanizmləri; 

 Kredit çiyni və ticarət marjasının tətbiqi; 

 Bazar əməliyyatlarının real vaxt rejimində izlənilməsi və nəzarət; 

 Mütəşəkkil ticarət platforması. 
 

Törəmə maliyyə alətləri bazarın institutsional olaraq mövcudluğu, əsas bazarlarda (spot bazar-

ların) olan qiymət riskinin yenidən bölüşdürülməsi, ədalətli və şəffaf qiymətlərin formalaşması, qiy-

mət rəqabətliliyinin artırılması və eyni zamanda bazara yeni investorların (xüsusilə maliyyə sekto-

rundan) cəlb edilməsində mühüm rol oynayır. 

Dünya Birjalar Federasiyası (WFE) tərəfindən dərc edilən məlumatların təhlili əsasında, qlo-

bal törəmə maliyyə alətləri bazarında bağlanmış müqavilələrin sayına görə, əmtəə əsaslı törəmə ma-

liyyə alətlərinin (valyuta bazarı istisna olmaqla) xüsusi çəki baxımından artım tempini müşahidə et-

mək olar (Şək. 3) [6]. 

Belə olduqda, hər hansı bir baza aktivi üzrə spot bazarların iştirakçısı olmayan oyunçular 

əməliyyat marjası əldə etmək məqsədi ilə, bu baza aktivləri əsasında yaradılan törəmə maliyyə alət-

ləri üzrə ticarət əməliyyatlarına qoşulduqları üçün maliyyə və əmtəə bazarları arasında əlaqə güclə-

nir. 
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Şəkil 3. Birjada bağlanılan törəmə maliyyə alətlərinin həcmi (satılmış müqavilə sayı üzrə, milyonla) 

(Mənbə: https://focus.world-exchanges.org/statistics) 

 

Əmtəə və maliyyə bazarları arasında qarşılıqlı asılılıq, əmtəə əsasılı törəmə maliyyə alətləri 

hesabına artdıqca, əmtəə qiymətlərinin formalaşmasında klassik tələb-təklif faktorundan asılılığın 

azalması fenomeni müşahidə edilir. 

Financial Times nəşri tərəfindən aparılmış araşdırmaya görə, əmtəələr törəmə malyyə alətləri 

ilə əlaqələndirildikdə, spot bazarda satıcıların sərbəst qiymət təyin etmə imkanları məhdudlaşır. Be-

ləliklə, törəmə maliyyə alətləri, onların baza aktivlərinin qiymət formalaşmasının fundamental əsas-

larına təsir göstərir və bununla da əmtəə bazarlarında olan qiymət dəyişkənliyini maliyyə bazarla-

rından asılı edir [7]. 

Ötən əsrdə başlanılmış və hazırda da müşahidə edilən tendensiya ondan ibarətdir ki, spot ba-

zarlarda törəmə maliyyə alətlərinin hedcinq aləti qismində istifadə edilməsi məqsədi arxa plana keç-

məkdədir (daha çox spekulyativ məqsəd bazar qaydaları ilə müəyyən edildiyi üçün). Əyani misal 

olaraq, 1990-cı illərdə dünyanın ən böyük törəmə maliyyə alətləri bazarlarından biri olan Çində ma-

liyyə institutları tərəfindən əsaslı makroiqtisadi ehtiyac olmadan fyuçerslərin dövriyyəyə buraxılma-

sını göstərmək olar [8]. 

Dünya Bankı tərəfindən aparılmış araşdırmalar göstərir ki, son on ildə əmtəə əsaslı törəmə 

maliyyə alətləri bazarına, əmtəə bazarında yeni olan və / və ya bu ba bazarın birbaşa iştirakçısı ol-

mayan investorlar (maliyyə qurumları, fondlar) tərəfindən maraq yaratmışdır. Bu maraq qlobal ba-

zarlarda standartlaşdırıla bilən məhsullar - dənli bitkilər, buğda və şəkər məhsulları üzrə xüsusi ilə 

aydın nəzərə çarpır [9], [10]. 

Bazarların harmonizasiyası dövründə törəmə maliyyə alətləri iki əsas makroiqtisadi məsələni 

gündəmə gətirir: fyuçers qiymətinin baza aktivinin çatdırılması anına olan spot qiymətinə nəzərən 

həssaslıq dərəcəsi (baza risk faktoru) və spot bazar qiymətinin fyuçers qiymətinə konvergensiya 

(yaxınlaşma) dərəcəsi. Törəmə maliyyə alətləri bazarında mövcud olan qiymət dalğalanmaları baza 

aktivinin spot bazardakı cari və gələcək ehtimal dəyərinə əsaslanır. Eyni zamanda, spot bazarlarda 

ticarət edilən əmtəələrin qiyməti konvergensiya prinsipinə əsaslanır. Bu da öz növbəsində, ticarət 

infrastrukturu baxımından, yüksək texnologiyalardan istifadəni bazarların sinxronizasiyası istiqamə-

tində vacib və həlledici amil edir. 
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The purpose of the research is comparison of different models of global financial markets, 

analysis of problems and development trends of financial instruments trading infrastructure. The 

methodology of the research is based on comparative analysis, empirical approaches and logical 

generalization. The main factor limiting the research is the need for broad mathematical modeling 

and extensive statistical database in order to ensure efficiency of the implementation. The practical 

importance of the research is a study of synergies between financial and commodity markets and 

also, tools for managing related market risks. The results of the research are summarized as the 

prospects of organizing derivative trading in Azerbaijan by aggregating existing models of modern 

trading infrastructure. Originality and scientific novelty of the research is represented as a new 

perspective of the optimal capital market infrastructure model. Introduction of derivatives offers an 

alternative financing solution, along with the development of effective risk management tools. 
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ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В НОВОЙ ЭРЕ:  

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ 

 

В.Ф. Намазов  

Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC) 

vuqarnamazov@gmail.com 

 

Цель исследования является сравнение различных моделей мировых финансовых рын-

ков и анализ проблем и тенденций развития инфраструктуры торговли финансовыми ин-

струментами. Методология исследования основана на сравнительном анализе, эмпирических 

подходах и логическом обобщении. Основным фактором, ограничивающим исследования, 

является необходимость широкого математического моделирования и обширной статистиче-

ской базы данных для обеспечения экономической эффективности практического внедрения. 

Практическая значимость исследования связана с изучением синергии между финансовым и 

товарным рынками, а также инструментов для управления соответствующими рыночными 

рисками. Результаты исследования обобщены в виде перспектив организации торговли про-

изводными финансовыми инструментами в Азербайджане путем агрегирования существую-

щих моделей современной торговой инфраструктуры. Оригинальность и научная новизна 

исследования представлены как новый взгляд на оптимальную модель инфраструктуры рын-

ка капитала. Также исследуются основы инициативы по организации торговли производны-

ми финансовыми инструментами в Азербайджане путем обобщения проблем торговой ин-

фраструктуры на мировых рынках. Внедрение производных финансовых инструментов 

предлагает альтернативное решение финансирования наряду с разработкой эффективных ин-

струментов управления рисками. 

Ключевые слова: Финансовые рынки, фондовая биржа, деривативы, торговая инфра-

структура, регулирование рынка, глобализация, инновации 
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SOSİAL QAVRAYIŞIN DÜNYAGÖRÜŞÜ İLƏ ƏLAQƏSİNİN  

   SOSİAL-PSİXOLOJİ TƏHLİLİ 

 

Z.Ə. Həcəmova 

AMEA Rəyasət Heyəti aparatı 

hecemova7@gmail.com 

               

Müasir dövrdə cəmiyyətin bir sıra mənəvi və siyasi böhranlardan xilas edilməsi məqsədilə hər 

bir hadisənin arxasındakı elmi əsasın qiymətləndirilməsi labüd hal almışdır. Bu baxımdan elmi fak-

torların təhlili və elmin imkanlarından düzgün və yerində istifadənin tənzimlənməsi məsələsi başlıca 

tələb olaraq qəbul edilir. Belə ki, bir sıra əsas inikas formaları (ictimai, siyasi, fundamental və s.) 

olan elmi fəaliyyət insan zehninin obyektiv reallığını əks etdirir. Qeyd edilən inikas formaları dünya-

görüşünün formalaşması və onun canlılığının qorunmasında əsas yer tutur. Bu inikas formaları in-

sanların zamanla depoladığı təəssüratlarını, xatirələrini, keçmiş təcrübə ilə bağlı düşüncələrini, gələ-

cəklə bağlı fikirlərini, planlarını və inanclarını tənzimləyən əsas mərhələlərdir. Dünyagörüşünə belə 

bir kompleks yanaşma onun insan qavrayışı ilə, xüsusilə də sosial qavrayışla sıx əlaqədə olması ilə 

şərtlənir. Sosial qavrayış insanın dünyagörüşü kimi vacib dünyəvi dəyərlər sisteminə malik olması 

üçün əsas mexanizm rolunu oynayır. İnsan dəqiq bildiyi məqamlar üzərində heç bir iz buraxmadan, 

ona təsir göstərmədən və müdaxilə etmədən hər zaman naməlum olanları araşdırmağa çalışır.  

Açar sözlər: dünyagörüşü; fəlsəfə; sosial qavrayış; şəxsiyyətin strukturu; ictimai münasibətlər; elm 

 

Giriş 

Şəxsiyyətin dünyagörüşünün sosial qavrayışla əlaqəsinin hansı sosial-psixoloji tərəfləri vardı-

r? İctimai münasibətlərin insan həyatında tutduğu yerin əhəmiyyətini nə ilə izah etmək olar? Şəx-

siyyətin dünyagörüşünü formalaşdıran səciyyəvi xüsusiyyətlər hansılardır? Aparılan tədqiqatda bu 

suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Qeyd edək ki, elmi fəaliyyət sayəsində insanın qavradığı möv-

cud reallıqlar arasındakı əlaqənin və spesifik xüsusiyyətlərin prinsipcə araşdırılması, sosial qavrayı-

şın dünyagörüşü ilə əlaqəsinin sosial-psixoloji təhlilinin aparılması, dünyagörüşünün insanın sosial 

sferadakı statusuna göstərdiyi təsirin və xarici reallıqların müsbət olmaqla, həm də mənfi cəhətləri-

nin aşkarlanması tədqiqatın başlıca məqsədi olaraq qarşıya qoyulmuşdur.  

Qavrayarkən insanın dünyagörüşü, qavradığı obyekt (cism və s.) haqqında ilkin məlumatın 

olub olmaması və həyat təcrübəsi, həmçinin emosiyaları böyük rol oynayır [2, s. 286]. Bu xüsusiy-

yətlərin ən vacibi dünyagörüşüdür. Dünyagörüşü bizə ətrafda cərəyan edən hər növ informasiyanı 

qavramağa imkan verir. Bu məlumatlar bütünlükdə dünyəvi elm sahələrini əhatə edir. Dünyagörüşü 

hər hansı bir elm sahəsi üzrə informasiyanı əhatə etməklə bərabər həm də insanın universal bilik və 

bacarıqlar sisteminin də göstəricisidir. Dünyagörüşü obyektiv, ümumi, passiv və təhlil edilə bilən 

məlumatları əhatə edir. Dünyəvi biliklərin təhlili üçün təkcə elmi təhlil deyil, həm də praktik mü-

vəffəqiyyət də yüksək əhəmiyyət kəsb edir. Dünya haqqında düşüncələr nə qədər etibarlı olsa belə, 

bu nəticənin subyektivliyini aradan qaldırmır. İnsanın dünyagörüşünü təsdiqləyən və onun miqyası-

nı müəyyən edən həyati uğurlar davamlı olduqda bu müəyyən motivlər sisteminin yaranmasına sə-

bəb olur. Lakin, məlumdur ki, müvəffəqiyyət stabil xarakter daşımır.  

Mədəniyyət cəmiyyətə xas xüsusiyyətlərin ayrı-ayrı fərdlərin həyatındakı təzahürüdür. Bu ba-

xımdan mədəniyyət insan həyatına praktik təsir göstərir. Dünyagörüşünün formalaşması üçün mü-

əyyən bir mədəni səviyyənin olması isə vacib şərtdir. Belə ki, dünya haqqında təsəvvürlər müxtəlif 

ideologiyalar əsasında və müxtəlif vasitələrlə cəmiyyətə çatdırılır. İnsan öz daxili dünyasına səyahət 

etdikcə və intellektual imkanlarını sınaqdan keçirdikcə məlum olur ki, əldə edilən biliklər sistemi-

nin özünəməxsus bir təməli vardır. Məhz bu baxımdan insan yeni informasiyanın qəbulu zamanı 

öncədən malik olduğu baza xarakterli və ya şüuraltında toplanan məlumatlara əsaslanır. Belə ki, ət-
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raf mühitin qiymətləndirilməsi də məhz həmin ötürülən informasiya əsasında həyata keçirilir. Hə-

min informasiya insanın bütün perspektivlərini müəyyənləşdirmək gücünə malikdir. Axı insan bü-

tünlükdə düşüncələrindən ibarətdir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, insanı şəxsiyyət ola-

raq identikləşdirən başlıca amil onun nəyi və necə qavraması və düşünməsindən ibarətdir. Dünya-

nın dərk edilməsi haqqında bir sıra nəzəriyyələr irəli sürülmüşdür. Dünyagörüşü bu nəzəriyyələri 

idarə edən bütöv bir “zehni dövlət” olaraq qəbul edilir. İnsanın dünyanın varlığı və kainatda baş ve-

rənlər haqqında ümumi mənzərəsi, təsəvvürlərin yaranması və bu məlumatların qavranılması da 

məhz onun dünyagörüşündən asılıdır. Belə ki, eyni bir məsələ haqqında fərqli məntiqi yanaşma və 

davranışın müşahidə edilməsi dünyagörüşünün (yəni düşüncələrin) müxtəlifliyi ilə xarakterizə olu-

nur. Bu düşüncələr bir-birilə uzlaşa və ya əks təsir bağışlaya bilər. Bu dünyagörüşünün fərqliliyin-

dən və ya heç olmamasından asılıdır. Məlumdur ki, hər bir insanın özünəməxsus düşüncə tərzi var-

dır və irəli sürülən hökmlər də cari faktora əsaslanır.  

XX yüzilliyin 50-ci illərində, elmi-texniki tərəqqinin geniş vüsət aldığı şəraitdə insan amilinin 

əhəmiyyəti daha da artdı. İnsanın insan tərəfindən qavranılması məsələsi diqqəti daha çox cəlb et-

məyə başladı. Fiziki cismlərdən fərqli olaraq insanın qavranılması nəinki elmi, həm də praktik əhə-

miyyətə malik olan məsələ kimi meydana çıxdı. Beləliklə də, qavrayış proseslərinin çoxcəhətliyi və 

onun əsas məsələlərindən biri, bəlkə də ən başlıcası insanın insan tərəfindən qavranılması və anla-

şılması diqqəti cəlb etməyə başladı. Məlumdur ki, insanlar bir-birilərini qavrayarkən müxtəlif cəhət-

lərə diqqət yetirirlər. Sosial-psixoloji tədqiqatlar da göstərir ki, insanlar bir-birilərini qavrayarkən, 

bir tərəfdən özlərinin fiziki simasını, digər tərəfdən isə sosial simasını qavrayırlar [2, s.287]. Bu ba-

xımdan qavrayışın aşağıdakı funksiyalarına diqqət yetirmək tövsiyə olunur: 

Qavrayışın ümumi qanunauyğunluqları: 

Bütövlük - qavranılanların ayrılıqda və bütünlükdə daxili orqanik qarşılıqlı əlaqəsidir və belə 

bir struktura 2 əsas aspektdə təsadüf olunur:  

a) fərqli elementlərin ümumiləşməsi;  

b) ayrı-ayrı elementlərdən ibarət olan hissələrin müstəqilləşməsi; 

Stabillik - qavranılan obrazın nisbi stabilliyi; 

Predmetlik - obyektlərin məkan və zaman qavrayışına uyğun olaraq qavranılması; 

Strukturluğu - müxtəlif xüsusiyyətlərə malik obyektlərin onların özünəməxsus strukturuna 

əsasən qavranılması; 

Mənalılıq - cism və hadisələrin mahiyyətinin anlama vasitəsilə dərk edilməsi. Bu prosesin 

əsas tərkib hissəsi – tanımadır; 

Təsnifatlıq - obyektlərin müəyyən kateqoriyalara əsasən müəyyən edilməsi (heyvanlar, bitki-

lər, həyat hadisələri və s.); 

Seçicilik - qavrama zamanı bəzi obyektlərə üstünlük verilməsi və ya verilməməsi; 

Appersepsiya - qavrayışın əvvəlki təcrübədən asılılığı. 

Mövcud dünyagörüşünü dəyişmək, yeni məlumatları adekvat qavramaq, varlığın dərinliyinə 

varmaq və ona nüfuz etmək qabiliyyəti hər bir kəsdə müşahidə olunmur. Məhz bu baxımdan qeyd 

edilən qabiliyyətləri özündə təzahür etdirən insanlara “alim”, “mütəfəkkir”, “dahi” və s. adlarla mü-

raciət olunur. Müxtəlif dövrlərdə sadalanan şəxslər bəzən şüurlu, bəzən də şüursuz şəkildə olduqca 

geniş bir insan kütləsi tərəfindən təqib olunur, irəli sürülən fikirlər mübahisəsiz qəbul edilərək qav-

ranılır. Çox az sayda insan dünya varlığı haqqında avtomatlaşmış düşüncələrə müdaxilə etmək qabi-

liyyətinə malik olur. Belə ki, hər bir insan davranışını tənzimləyən və dünyagörüşünün ayrılmaz 

hissəsi olan müvafiq fərdi və sosial mədəni münasibətlər sisteminə daxildir. Həmçinin qeyd edək ki, 

insanın fəaliyyətini və davranışını müəyyənləşdirən başlıca mexanizm də dünyagörüşüdür.  

Dünyagörüşü reallığı səmərəli və mənalı şəkildə əks etdirən, insan şüurunun məzmununu güc-

lü və dərin şəkildə şərh edən mövqedir. İnsan həyatı və mövcudluğu ilə bağlı qənaətbəxş cavabların 

alınması yalnız dünyagörüşü ilə əlaqədardır. Dünyagörüşü – düşüncə ilə əlaqədar bütün situasiya-

larda özünü biruzə verən və fərdi olmaqla fərqli istiqamətə malik olan bir anlayışdır. Düşüncə ilə 

yanaşı dünyagörüşü də insanın fiziki və zehni istiqamətləri, şüurlu və ya şüursuz olaraq qəbul etdiyi 



İCTİMAİ  ELMLƏR 

 

 167 

həqiqətləri və insani davranış elementləri ilə spesifikdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum ol-

muşdur ki, insanın dəyərləndirmə və qiymətləndirmə kimi prosesləri icra etməsi üçün onun müəy-

yən bir dünyagörüşünə malik olması vacib şərtdir.  

Dünyagörüşü anlayışı etimoloji baxımdan “dünya” mənasını verən “welt” sözü ilə “qavra-

yış” mənasını verən “anschauung” sözlərinin birləşməsindən meydana gələn “weltanschauung” 

sözünün qarşılığı olaraq istifadə edilir. Dünyagörüşü (weltanschauung) söz birləşməsi dini mahiyyət 

daşıyır və “dünya haqqında dini təsəvvür” mənasını verir. Dünyagörüşü ilk öncə fəlsəfi məna kəsb 

edir və sosiologiya, antropologiya, filologiya, estetika, memarlıq kimi sahələri də əhatə edir. Qeyd 

edilən sahələr üzrə fəlsəfi yanaşmalar bir sıra mütəfəkkirlərin və filosofların (Kant, Schleiermarc-

her, Kierkegaard, Dilte-hey, Husserl, Heidegger, Jaspers və s.) nəzəriyyələrində də öz əksini tap-

mışdır. Dövrünün məşhur filosoflarından biri olan İmmanuel Kant 1790-cı ildə dərc etdirdiyi “Mü-

hakimə gücünün tənqidi” adlı əsərində dünyagörüşü və onun süjeti haqqında bütöv bir portret yarat-

mışdır. Bu yanaşmaya görə, dünyagörüşü dünya haqqında müxtəlif fərziyyələr irəli sürməyə imkan 

verən, zehni fəaliyyəti təmin edən, sosial, psixi, fiziki, ictimai və elmi inkişaf nəticəsində formala-

şan qabiliyyət növüdür. Kantın dünyagörüşü haqqında sözü gedən əsərinə cavab olaraq alman mən-

şəli filosof Martin Heidegger dünya haqqında qavradıqlarımızın yalnız duyğularımızla tənzimləndi-

yini “Dünya-intuisiya” (Mundus sensibilis) konsepsiyası ilə cavablandırmışdır.  

Dünyagörüşünün formalaşması və dəyişməsi. Gələcək yönümlü və innovativ insan tipinin for-

malaşdırılması məsələsi cəmiyyəti dünyagörüşünün uğurlu inşası kimi məsuliyyətli tələblər ilə qar-

şı-qarşıya qoyur. Dünyanın daim informasiya ilə təmin olunması və mütəmadi olaraq yenilənməsi 

ədəbiyyat, incəsənət, elm və texnologiya vasitəsilə həyata keçirilə bilməz. Belə bir məsuliyyətli pro-

ses yalnız elmi, ədəbi, fəlsəfi, dünyəvi və dini anlayışları mənimsəmiş iti zəka vasitəsilə reallaşa bi-

lər. Bu baxımdan dünyagörüşünü cəmiyyətin qurucusu da adlandırmaq olar.  

İctimai həyatın subyekti olaraq şəxsiyyət problemi psixologiya ilə yanaşı sosiologiyada da ge-

niş tədqiq edilir (Q.M.Andreeva, V.A.Yadov, E.V.Şoroxova və s.). Şəxsiyyət problemi istər sosio-

logiyada, istərsə də psixologiyada xüsusi yer tutur. Sosiologiya şəxsiyyəti cəmiyyətin makrostruktu-

ru kontekstində araşdırır və onu müəyyən sosial qrupun nümayəndəsi kimi öyrənir. Məsələn, 

Q.V.Olportun fikrincə, şəxsiyyət nə mental, nə də müstəqil olaraq sinir hadisəsi deyil. Şəxsiyyət 

psixofiziki sistemlərin dinamik təşkili kimi səciyyələndirilir. Psixofiziki keyfiyyətləri özündə cəm-

ləşdirən şəxsiyyət ictimai münasibətlərin təmsil olunma səviyyəsinə görə də xarakterizə edilir [2, s. 

51]. Belə ki, bu baxımdan şəxsiyyət olduqca mürəkkəb bir struktura malikdir və şəxsiyyət psixolo-

giyası tədqiq edilərkən o, ilk növbədə ictimai varlıq, yəni cəmiyyətin bir üzvü olaraq öyrənilməlidir. 

Məhz bu zaman şəxsiyyətə sosial aspektdən yanaşmaq zəruri hal alır. Məlumdur ki, ictimai münasi-

bətləri maddi və ideoloji münasibətlər olmaqla 2 böyük qrupa ayırırlar. Maddi nemətlər cəmiyyətin 

əsasını təşkil edirsə, ideoloji münasibətlərə siyasi, sosial, hüquqi, əxlaqi və s. münasibətlər daxil 

edilir. Onlar maddi və ictimai münasibətlərin əsasında meydana çıxır və istehsal münasibətləri ilə 

xarakterizə olunur. Belə ki, cəmiyyət ictimai münasibətlərin mexaniki birliyindən deyil, onların va-

hid sistemindən ibarətdir [1, s.52]. 

İnsanın şəxsiyyətə çevrilməsi prosesi mərhələli şəkildə 3 vacib kateqoriya əsasında müəyyən-

ləşir. Belə ki, insan dünyaya gəldiyi ilk gündən etibarən duyğu orqanları vasitəsilə ətrafda cərəyan 

edən hadisələri və onu əhatə edən cismləri əks etdirərək və dərk edərək psixi inkişaf mərhələlərin-

dən keçir və inkişaf edir. Bu inkişaf şəxsiyyətin strukturunun komponentlərinə əsaslanır. Şəxsiyyə-

tin strukturunu isə idrak prosesləri ilə yanaşı müəyyən yarımstrukturlar və komponentlər də təşkil 

edir. Ünsiyyət – bu inkişafın ən vacib komponentlərindən biridir. Şəxsiyyətin strukturunu təşkil 

edən digər əsas komponentlər isə aşağıdakılardır: 

- Şəxsiyyətin istiqaməti. Buraya onun dünyagörüşü, ictimai mövqeyi, təlabatları, maraq və 

meylləri, əqidə və idealları, adət və ənənələri, ideya və praktik yönəlişlik sistemi və s. daxildir. Bu 

zaman yönəlişliyin komponentlərindən biri dominantlıq təşkil edir və aparıcı olur. Başqaları isə isti-

nad rolunu oynayır. Dominantlıq təşkil edən istiqamət şəxsiyyətin bütün psixi fəaliyyətini müəy-

yənləşdirir. 
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- Şəxsiyyətin strukturunda sonrakı mühüm yarımstrukturu onun hazırlıq səviyyəsi təşkil edir. 

Buraya şəxsiyyətin əldə etdiyi bilik, bacarıq və vərdişlər sistemi daxildir. 

- Şəxsiyyətin strukturunda mühüm yer tutan komponentlərdən biri də onun potensial imkan-

larını müəyyənləşdirən və fəaliyyətin müvəffəqiyyətini təmin edən qabiliyyətlər sistemidir.  

- Şəxsiyyətin strukturunda xüsusi olaraq fərqlənən digər komponent insanın həyatda qazandı-

ğı davranış forması, başqa sözlə onun xarakteridir. Nəhayət, bu komponentlərin hər birinin üzərində 

şəxsiyyətin özünüdərketməsi, yəni öz davranışını nizama salıb idarə etməsi «hökmranlıq» edir. Şəx-

siyyətin strukturunun daha çox yayılmış bu cür ənənəvi təhlili ilə yanaşı onun digər aspektlərini də 

xarakterizə etmək mümkündür [13]. 

Dünyagörüşünü quran və dəyişən əsas elementlərdən biri – elmdir. Elm, varlığın və həqiqətin 

qiymətləndirilməsi, dəyişdirilməsi, məlumatın qəbul edilməsi və ötürülməsi vasitəsi olmaqla bəra-

bər həm də ümumilikdə deduksiyadır. Dünyanın real mənzərəsini yaradan və fəaliyyətini təmin 

edən elm, ardıcıl və hərtərəfli ünsürlərə malikdir. Müəyyən bir dünyagörüşünə malik olmaq üçün 

elmə sahib olmaq vacib şərtdir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, elm dünyagörüşünün fun-

damental mənbəyidir. Bu mənbəyə olan münasibət hər zaman eyni reaksiya ilə müşahidə olunmur. 

Belə ki, eyni hadisənin fərqli davranışla qarşılanması və fərqli nəticələr əldə edilməsi məqsədilə ey-

ni məntiqdən istifadə edilməlidir. Reallığın olduğu kimi (müsbət və ya mənfi) qəbul edilməsi, qav-

ranılması insandan yüksək iradi hazırlıq tələb edir. İradənin inkişafı isə yüksək elmi potensiala sa-

hib olmaqdan da asılıdır. Belə ki, insan hər hansı hadisə və ya cism haqqında mütləq, qabaqlayıcı 

məlumat bazasına malik olduqda onu düzgün qavrayır, hadisələrin cərəyanını özü idarə edir.  

Dünyagörüşü özlüyündə olduqca geniş mənalı anlayış olmaqla bərabər həm də müəyyən tə-

məllərə də əsaslanır. Dünyagörüşünün sosial qavrayışla əlaqəsi və bu əlaqənin sosial sferada təhlili 

olduqca vacibdir. Məhz bu baxımdan aparılan elmi təhlillər nəticəsində əldə edilən aşağıdakı nəticə-

lər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: 

- İnsanın intellektual səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, dünyagörüşünün dərin təməllərə əsas-

lanması faktı da bir o qədər nəzərə çarpır və bu faktor insanın sosial statutusuna mühüm təsir göstə-

rir. Qarşılıqlı təsir sisteminə daxil olan hər bir insan informasiyanı qəbul edərək qavrayır və qarşı-

sındakı şəxsə müvafiq siqnallar ötürür. Bu prosesin səmərəli gedişatı intellektual səviyyənin üstün-

lüyü ilə ölçülür; 

- Dünyagörüşü və intellektual səviyyəsi yüksək olan şəxslər hər hansı bir hadisəni (və ya di-

gər şəxsləri) ziddiyyətlərlə qəbul etmir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, sosial simanın 

qavranılması və ya hər hansı bir digər situasiyanın qavranılması şəxsi maraqlar və ziddiyyətlər çər-

çivəsində qalmamalıdır; 

- Dünyagörüşü yüksək elmi hazırlığa və düşüncə tərzinə əsaslandığı kimi həm də insanın 

hiss və emosiyaları ilə də uzlaşmalıdır. Qavrayış zamanı özünü biruzə verən hisslər dünyanın dərk 

edilməsini, tanınmasını və ona göstərilən təsirin xarakterini tənzimləyən mühüm faktordur; 

- Sosial qavrayış müstəvisində intellektual səviyyənin üstünlüyü qavranılan obyektin rasio-

nallıqdan kənar və daha adekvat dərk edilməsinə xidmət edir. Bu baxımdan insanların intellektual 

imkanlarının genişləndirilməsi üsullarına aşağıda qeyd edilən mühakimələr aid edilə bilər:  

- Şəxsin malik olduğu cari dünyagörüşünü və ya gələcək perspektivlərini təsdiqləməklə başla-

maq mümkündür – insan şəxsinə yönələn açıq həmlələri əks hücumla dəf etməyə çalışacaqdır. Bu 

baxımdan qarşıdakı insana müqavimət göstərməzdən əvvəl onun inanclarını və həqiqətlərini təsdiq-

ləyərək onların da əhəmiyyətli olduğunu hiss etdirmək tövsiyə olunur.  

- Alternativ imkanlar təklif edilə bilər – insanların düşüncələrinə və baxış bucağına dair oxşar 

alternativlər təklif olunaraq onlara digər perspektivləri sərbəst şəkildə müzakirə etmələri üçün şərait 

yaradıla bilər. Yeni perspektivin mahiyyətini dəqiq söyləmək məcburiyyəti olmaya da bilər, lakin 

cari düşüncələrin yalnışlığına dair müəyyən siqnallar ötürülməlidir.  

- Hadisələrin innovativ və real tərəfləri şərh edilə bilər – və nəhayət, təqdim edilən yeni yanaş-

manın mümkünlüyünə və doğruluğuna dair hər hansı bir dəlil və ya nümunə təqdim etmək olar. Bu 

zaman ardıcıllıq gözlənilməlidir. Şəxsə inanmalı olduğu mühakimələri təlqin etməzdən öncə təklif 
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edilən reallığın həqiqiliyini isbat edə biləcək hekayə və real həyat təcrübələrindən ibarət nümunələr 

təqdim edilə bilər. Belə bir sistem insanlarla mübahisə etmədən onların dünyagörüşünə pozitiv təsir 

göstərməklə yanaşı onların intellektual potensialının yüksəldilməsinə də xidmət edə bilər (15). 
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In modern times, in order to save society from a number of moral and political crises, it is 

necessary to assess the scientific basis behind each event. From this point of view, the analysis of 

scientific factors and the regulation of the correct and appropriate use of the opportunities of science 

are considered to be the main requirements. Thus, scientific activity, which has a number of basic 

forms of reflection (social, political, fundamental spheres, etc.), reflects the objective reality of the 

human mind. These forms of reflection play a key role in the formation of the worldview and the 

preservation of its vitality. These forms of reflection are the main stages that regulate people's 

impressions, memories, thoughts about past experiences, thoughts, plans and beliefs about the 

future that they store over time. Such a complex approach to the worldview is conditioned by the 

fact that it is closely related to human perception, especially social perception. Social perception is 

the main mechanism for a person to have an important system of secular values, such as worldview. 

Human seeks to explore the unknown without leaving any traces, influencing or interfering with the 

points he knows exactly.  

Keywords: worldwide; phylosophy; social perception; the structure of personality; public 

relations; science 
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СОЦИО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СВЯЗИ   

МЕЖДУ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЕЙ С МИРОВОЗЗРЕНИЕМ 

 

З.А.Гаджамова 

Аппарат Президиума НАНА 

hecemova7@gmail.com 

 

В наше время, чтобы спасти общество от ряда моральных и политических кризисов, 

необходимо оценить научную основу каждого события. С этой точки зрения анализ научных 

факторов и регулирование правильного и надлежащего использования возможностей науки 

считаются основными требованиями. Таким образом, научная деятельность, которая имеет 

ряд основных форм отражения (социальная, политическая, фундаментальная и т. д.), отража-

ет объективную реальность человеческого разума. Такие формы отражения играют ключе-

вую роль в формировании мировоззрения и сохранении его жизнеспособности. Эти формы 

отражения являются основными этапами в регулировании впечатлений, воспоминаний, мыс-

лей о прошлом, мыслей, планов и убеждений о будущем. Такой комплексный подход к ми-

ровоззрению обусловлен тем, что он тесно связан с человеческим восприятием, особенно со-

циальным восприятием. Социальное восприятие является основным механизмом для челове-

ка, чтобы иметь важную систему светских ценностей, таких как мировоззрение. Человек все-

гда пытается исследовать неизвестное, не оставляя следов, не влияя или не вмешиваясь в те 

моменты, которые он точно знает.  

Ключевые слова: мировоззрение; философия; социальное восприятие; структура лич-

ности; связи с общественностью; наука 
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Данная статья посвящена исследованию биоэтики в контексте вызовов современной 

цивилизации. Рассмотрена теория ненасилия – «благоговение перед жизнью» А. Швейцера, 

вошедшая в основу науки биоэтики. Показано, что процессы глобализации могут столкнуть 

все человечество с проблемами, которые не относятся к конкретным культурам. Автор 

приходит к выводу, что в условиях плюрализма необходимо определить и реализовать еди-

ную этическую основу для всех обществ, построенную на идеале космополитизма. При 

этом космополитизм должен быть осмыслен не только как моральный идеал, но и полити-

ческий проект, охватывающий идеи единства человечества, солидарность к другим, иден-

тичность морального статуса каждого индивида вне зависимости от его национальной, 

культурной, расовой или половой принадлежности.  

Ключевые слова: глобальная биоэтика, этика ненасилия, этика жизни, гуманизм, от-

ветственность, универсальные принципы 

 

Введение 

Мир, в котором мы живем, на всех стадиях своего исторического и культурного разви-

тия заставляет нас задаваться вопросами: что есть человек? где его место и в чем его роль? 

Проблемы, с которыми человек сталкивается в эпоху всеобщей интегрированности инфор-

мационной сетью, обостряют и актуализируют данные вопросы, приводя его к ощущению 

кризиса. Не менее важный вопрос заключается в том, почему именно в XX в. во весь голос 

заговорили о кризисе человека? Может прошедшее столетие явилось носителем особых мо-

ральных проблем? Или во все времена моральная проблема едина? И да, и нет. Да, потому 

что человек – уникальное существо, для которого собственное существование составляло 

проблему на протяжении всей жизни человечества. И нет, потому что всякая культура и ци-

вилизация, каждая историческая эпоха обусловлены своими нравственными императивами, а 

стало быть, и моральные проблемы уникальны. Однако, как заметил французский физик XX 

в. Луи де Бройль: «электрон не может более рассматриваться как простая крупинка электри-

чества; с ним следует связать волну», так же и каждая уникальная проблема сегодня высту-

пает одной из тысячи граней глобальной морали.   

Впервые в истории, отмечает академик Р. Мехтиев, мы вступили в эру, в которой рито-

рический вопрос «быть или не быть», принимает новое звучание и новый смысл – как про-

блема, стоящая перед всем человечеством [1, с. 121]. Прежде всего, это связано с особенно-

стями планетарного развития, с глобализацией мира. Современное состояние общества часто 

характеризуют как антропологическую катастрофу – технологизация всех сторон жизнедея-

тельности, уничтожение человеческого в человеке, и, как следствие, элиминация традицион-

ных форм духовной, культурной и исторической идентификации человека. В данных усло-

виях особую актуальность приобретает относительно новая наука – биоэтика, которая все 

шире вовлекается в сферу философского знания. 

 

Биоэтика – этика Жизни и Ненасилия 

Сегодня «биоэтика» как междисциплинарная область знаний занимает особое место в 

социально-правовом исследовании. Обусловлено это прогрессом биомедицинской науки, 
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ставшей качественно иной, более технологически оснащенной, а также внедрением научных 

технологий в повседневную жизнь каждого человека.  

В Азербайджане основателем научного направления биоэтики считается академик Га-

сан Алиев [2, с. 47]. Однако лишь в 2010 г. в Институте по правам человека НАНА был со-

здан отдел Биоэтики и медицинского права. В настоящее время азербайджанская биоэтика 

находится в поиске своего предмета исследования, своих ценностных основ. Это объясняет-

ся, во-первых, относительно слабым развитием в отличие от западных стран основного биоэ-

тического потенциала (признание получили лишь определенные биомедицинские вопросы), 

во-вторых, осмысление биоэтики зачастую ведется с позиции правовой (юридической) этики 

и, в-третьих,  исламские традиции продолжают быть доминирующим направлением и основ-

ным источником в решении многих этических вопросов.  

Надо отметить, что одним из первых азербайджанских мыслителей, кто рассмотрел 

биоэтику непосредственно с философской точки зрения, был философ и этик И. Мамедзаде. 

В работе «Введение в этику» И. Мамедзаде обозначил биоэтику как этику ответственности и 

выход из многих проблем, созданных в результате технического вмешательства в жизнь и 

деятельность человека, где «центральным ядром биоэтики выступает диалог между ученым 

и человеком, в котором высшей ценностью является жизнь» [6, с. 145]. 

Хотя биоэтика существовала в качестве тех или иных концепций на протяжении тыся-

челетий (в наследии, которое можно найти в трудах философов, религиях и культурах наро-

дов всего мира), она материализовалась в область исследований лишь после 1970-х гг. Пото-

му ошибочно полагают, что впервые термин «биоэтика» употребил американский онколог 

Поттер Ван Ранселер, говоря о том, что для решения фундаментальных проблем человече-

ства необходимо разработать новую дисциплину, которая объединила бы не только наиболее 

важные элементы – биологическое знание и общечеловеческие ценности, но и все культуры. 

На самом деле, Поттер лишь популяризировал идеи немецкого богослова Яра Фрица. Еще в 

1926 г., т.е. почти за полвека до него, Фриц написал эссе «Наука о жизни и нравственности», 

где и обосновал понятие биоэтики. Через год в свет вышла его статья «Биоэтика: размышле-

ния об этических отношениях человека к животным и растениям»1. Фриц, а вслед за ним и 

Поттер, в понятие биоэтики включили весь спектр этических вопросов в исследовании меди-

цинских, экологических, социальных и правовых сфер для практического разрешения соот-

ветствующих антропологических проблем. Подобная всеохватывающая этика в прошлом 

столетии воспринималась как утопия, а сам термин зачастую заменялся биомедицинской 

этикой. Это продиктовано, прежде всего, существованием независимых школ профессио-

нальной и инвайронментальной этики2. Однако уже тогда сформировалось четкое представ-

ление о биоэтике как об этике ненасилия. 

В современную эпоху все более становится очевидным, что ключевой особенностью 

антропологического кризиса выступает агрессия. Несмотря на то, что агрессивное поведение 

как форму девиации можно наблюдать на всех этапах исторического развития человека, по-

скольку заложено в нем природой как инстинкт выживания, лишь с развитием глобализиро-

ванного общества потребность в сдерживании агрессии возросла. Начали прослеживаться 

первые нотки моральной революции, приведшей к созданию новых этических теорий и по-

ложений. Среди них фундаментальной является этика ненасилия как отказ от всякого целе-

направленного причинения вреда не только человеку, но и любому живому существу и при-

роде в целом. 

                                                 
1 Fritz, Jahr. WissenschaftvomLeben und Sittenlehre, Mittelschule 40, Nо 45 (1926), p. 604-605. 

  Fritz,Jahr. Bio-Ethik.EineUmschauüber die ethischenBeziehungen des Menschenzu Tier und Pflanze. 

Kosmos 24, Nо 1 (1927), p. 2-4. 
2 Основателем экологической этики считается американский ученый-эколог Альдо Леопольд (1887-

1948) 
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Теория ненасилия получила славу благодаря творчеству Л. Толстого, М. Ганди, М. Л. 

Кинга, А. Швейцера и была рассмотрена современными учеными, такими как А. Гусейнов 

(«Этика ненасилия»), Н. Каландарли («Концепция мира и ненасилия в контексте философии 

и культуры») и др.  

Наибольшее признание в рамках исследуемой нами проблемы получила практика «бла-

гоговения перед жизнью» (Ehrfurcht vor dem Leben), сформулированная немецким филосо-

фом и врачом А. Швейцером. Этика Швейцера являет собой продукт гармоничного синтеза 

западной и восточной (индийской и китайской) мысли. Он вслед за Шопенгауэром понял, 

что существующая этика несовершенна, она направлена на наше отношение к людям, вместо 

того чтобы иметь предметом наши отношения ко всему живому. Такой чисто антропоцен-

трический образ мышления берет свое начало с основателей научной методологии. Напри-

мер, Ф. Бекон в своем труде «Новый Органон» неоднократно призывал «пытать» природу 

(отсюда и термин «естествоиспытатель»), а для Р. Декарта животное – не более чем вещь, 

сложный механизм. 

Сущностной основой новой этики Швейцер видит индивидуальное благоговение перед 

жизнью, как новой исторической формы гуманизма. Но в отличие от Шопенгауэра Швейцер 

вводит в свою философию еще один универсальный принцип – «человек и природа», расши-

ряя, таким образом, действие этической ответственности человека, базисом которого высту-

пает осознание, что «Я есть жизнь, которая хочет жить. Я есть жизнь среди жизни, которая 

хочет жить» [10, с. 217]. Этим Швейцер подчеркивает не только чувство любви и уважения 

как индикатор в человеческих отношениях, в отношениях между человеком и природой, но 

также и чувство глубокой безграничной ответственности за все, что живет.  

Путь к подлинной этике, который провозглашают и Швейцер и Ганди, лежит в области 

этического самоотречения, настолько сильного, насколько это представляется человеку воз-

можным, оценку же они вверяют самому человеку, утверждая ценность его свободного нрав-

ственного выбора [4]. Именно эта мысль проходит красной нитью через все проблемное поле 

биоэтики. 

Каждая жизнь вступает в конфликт с другими жизнями, при этом важно осознавать 

насколько необходимо ущемление или вовсе уничтожение воли другого. Ведь если человек 

наносит вред живому существу, будь то ради сохранения своей жизни или ради сохранения 

жизни некоторого большинства людей (например, проведение экспериментов над животны-

ми), «этика неожиданно оказывается в области неэтического» [10, с. 227]. 

Несмотря на то, что этика Швейцера тесно перекликается с религией, он не обесцени-

вает человека как личность, а лишь освобождает его от бессмысленного эгоизма и предвзя-

тости. Также как его отношение к природе не построено на полном отречении от ее благ, а на 

принципе осознанной необходимости. 

Не вызывает сомнений, что биоэтика проникнута духом этики Швейцера – нравствен-

ная ответственность за все сущее, уважение и любовь, а также неприченение вреда другим и 

самосовершенствование личности – легли в основу «Всеобщей декларации о биоэтике и пра-

вах человека», принятой ЮНЕСКО в 2005 г. Это первый документ международного права, 

который формулирует глобальные рамки для биоэтики. Декларация защищает фундамен-

тальные человеческие ценности – право на жизнь, автономию и свободу выбора – базовые 

ценности, сформулированные еще в эпоху Просвещения. Новшеством явилось то, что важ-

ное значение здесь уделяется признанию свободы научных исследований, с указанием на 

необходимость того, чтобы такие исследования и прогресс не выходили за рамки этических 

принципов [17]. 

Последние 50 лет ученые в основном занималась анализом этики жизни и смерти как 

двух начальных фаз традиционной биоэтики: проблемы рождения (аборт, суррогатное мате-

ринство); гендерная деконструкция (гомосексуализм и клонирование); проблема эвтаназии, а 

также их последствия не только с биологической, но и нравственной точек зрения и др. 
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Вопросы, связанные с окончанием жизни, занимают особое место в классической биоэ-

тике. Нельзя не вспомнить размышлений об этом философа Ф. Бэкона. Обеспечение нена-

сильственного безболезненного и спокойного умирания Бэкон назвал греческим словом «эв-

таназия», буквально — «благая смерть». Примечательно то, что признание эвтаназия приоб-

рела в период, которому Т. Адорно дал следующую характеристику: «сама жизнь искажена, 

изуродована настолько, что ни один человек уже не способен самостоятельно жить правиль-

но, не в состоянии правильно реализовать свое собственное предназначение» [3, с.191].  

Завершение в начале XXI в. картирования генома человека обусловило переход к новой 

эре биоэтики. Данное достижение повлекло за собой фантастические научные открытия в 

области генетики и, особенно, в понимании ДНК человека, что привело к новым проблемам 

генетического тестирования, сферы евгеники и возможности «дизайнерских» детей. Если 

раньше решения биоэтики, как правило, носили личный характер и ограничивались сферой 

влияния личных или семейных вопросов, современная биоэтика видит радикальный сдвиг в 

изменении самой природы человека и технологий и их потенциального воздействия на все 

человечество.  

 

Глобальная био/этика – утопия или реальность? 

Социальные и технологические изменения, которые произошли в последние десятиле-

тия, вызвали мощный этический резонанс, особенно на нормативном и метаэтическом уров-

нях. Проблематичность человеческого бытия с каждым годом, с каждым новым открытием в 

науке приобретает новые параметры. Поскольку наука расширяет границы контроля, как 

начала, так и конца жизни, все меньше оставляя предельные случаи, мы меньше беспокоимся 

о том, когда жизнь начинается и заканчивается. Воздействие новых проблем переносится от 

человека к обществу, от общества к миру с глобальными последствиями. Проблемы новой 

биоэтики заставляют нас задуматься о том, что значит быть человеком и что нужно сделать, 

чтобы сохранить человечество, а, следовательно, встает вопрос об острой необходимости в 

глобальном подходе к биоэтике.  

Некогда невостребованная биоэтика, сформулированная еще Поттером в работе «Гло-

бальная биоэтика, основанная на наследии Альдо Леопольда», подразумевает поиск всеобъ-

емлющей этической основы, которая была бы применима во всем мире. Согласно Поттеру, 

Леопольд первым объединил понятия этики и земли. Его этику земли можно охарактеризо-

вать известной цитатой из его книги: «что-то правильно, когда оно стремится сохранить це-

лостность, стабильность и красоту биотического сообщества» [15]. 

Специалист по биоэтике С. Пустовит относит ее к числу так называемого кентаврового 

знания (курсив С.П.), как единство разнородных элементов научного знания: естественнона-

учных и гуманитарных исследований в совокупности с социологическими и культурологиче-

скими данными [9, с. 8]. Кентавровый характер биоэтики объясняет множественность ее 

направлений (медицинская этика, экологическая этика и др.). Более того, ее принципы в раз-

ных направлениях могут иметь различное обоснование, например, феминистическая, свет-

ская или религиозная биоэтики. Это говорит не столько о начальной стадии формирования 

биоэтики как науки, сколько о всеобъемлющем характере тех проблем, на решение которых 

она нацелена.  

С момента своего создания в 1970-х гг. биоэтика сталкивалась с внутренней критикой: 

с тем, что она работает с ограниченной парадигмой и основывается на небольшом наборе 

этических принципов, отдавая приоритет индивидуальной автономии. Сейчас она также 

сталкивается с внешней критикой: набор норм типичен для западных культур и не распро-

странен во многих других культурах. В самом деле, поскольку биоэтика возникла на западе, 

хотя и впоследствии развивалась во многих странах, доминирующая этическая основа была 

разработана в рамках конкретных культурных, политических и экономических контекстов. 

Например, в странах Европы и США личная автономия высоко ценится, в то время как фо-
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кус на человека в восточных культурах менее важен, здесь решающее значение имеет семья. 

Потому существующие этические рамки биоэтики не всегда одинаково эффективно приме-

нимы во всех странах. С другой стороны разнообразие «биоэтик» подразумевает двойные 

стандарты, открывая широкие просторы для злоупотреблений. Как заметил американский 

философ Т. Энгельгардт, «биоэтика – это театр разногласий среди моральных незнакомцев», 

которым нужно прийти к общему консенсусу «в отсутствие Бога и в присутствии морального 

плюрализма» [13, c. 183]. 

Существование разнообразия биоэтических подходов остро ставит вопрос, могут ли 

быть какие-либо общие для всех этические принципы и ценности. При этом демаркация гло-

бальной биоэтики тесно связана с глобализацией и всеми ее последствиями, особенно в от-

ношении стремительного распространения информации, а также использования биотехноло-

гий (утрата биоразнообразия, киборгизация человека, искусственный интеллект и т.д.). В ко-

нечном итоге процессы глобализации могут столкнуть все человечество с проблемами, кото-

рые не относятся к конкретным культурам.  

Известно, что во всем мире существуют этические ценности в рамках различных куль-

турных традиций. Практически, мы обсуждаем принципы локального уровня, существующие 

в определенных сообществах. Другой уровень представлен принципами, которые выходят за 

рамки локального и образует универсальный набор, обычно применяемый в глобальной 

практике. Американские ученые Т. Бичамп и Дж. Чилдресс [11] определили набор универ-

сальных этических принципов («Джорджтаунская мантра»), основанных на коллективной 

межкультурной морали, присутствующих в большинстве культурных традиций: уважения 

автономии личности (respect for person autonomy), «не навреди» (non maleficence), «делай 

благо» (beneficence) и справедливости (justice). Данные уровни действия и интерпретации 

(локальный и глобальный) отражают не отношения подчинения, а отношения взаимодей-

ствия. Поэтому универсальные принципы не должны выдаваться и навязываться внешней 

властью без связи с локальными традициями. То есть глобальная биоэтика не может быть 

истолкована как попытка (на теоретическом уровне и в ее практическом применении) ис-

пользования единого набора моральных норм, существуют и местные культурные влияния, 

которые должны быть приняты во внимание.  

Современный человек во всех сферах своей жизнедеятельности, будь то в политике или 

экономике, образовании или медицине, сталкивается со многими дилеммами, которые тре-

буют от него правильного, этически обоснованного выбора.  В необходимости решения как 

самых простых бытовых ситуаций (бракоразводный процесс, помещение родителей в дом 

престарелых), так и жизненно-важных вопросов (эвтаназия, трансплантация органов) чело-

веку приходиться учитывать не только степень полезности и рациональности своих дей-

ствий, но и морально-правовые нормы данного общества. Следовательно, единая структура 

биоэтики вовсе не значит, что все «биоэтики» должны действовать одинаково в любой точке 

мира, а лишь подразумевает сотрудничество между специалистами в различных областях 

(философии, социологии, медицине, теологии и т. д.). В свою очередь, это сотрудничество 

подчеркивает социокультурное влияние и уважение культурного разнообразия в рамках про-

цесса глобализации. Более того, культурные объекты и биоэтика в том числе, не должны рас-

сматриваться как статичные явления, каждый из них обладает внутренним динамизмом. 

Быстроменяющийся биоэтический ландшафт требует способности преодолевать определен-

ные различия в убеждениях. Ведь по мере развития науки и техники расширяется и круг ин-

тересов биоэтики. Возникают все новые проблемы, требующие не только проведения широ-

ких общественных дискуссий, но и принятия крайне ответственных решений, поскольку они 

тесно связаны с интересами как ныне живущих на планете людей, так и будущих поколений.  

Именно поэтому сегодня межкультурный диалог вносит существенный вклад в гло-

бальное измерение биоэтики. При этом надо помнить, что культурное взаимодействие – это 

всегда еще и столкновение людей, ориентированных на различные ценности и считающих 
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нормой различные образы жизни. И в этом сложном переплетении проблем профессор И. 

Мамедзаде особенно важным считает выявление каналов передачи культурной информации 

и осмысление их роли в развитии как локальных культур, так и глобальной культуры [7]. 

Интенсивные межкультурные исследования могут дать не только описательный анализ и ин-

терпретации различных биоэтических представлений, но и найти практическое решение 

многих глобальных проблем. И в этом понимании биоэтика, вытаптывая путь в сознании от 

знания проблемы к пониманию того, что необходимо делать для ее решения, выступает как 

гармоничный синтез теории и практики.  

Тем не менее, следует признать, что многие сегодняшние биоэтические проблемы не 

просто связаны с явлением глобализации. Это был бы слишком поверхностный диагноз. 

Этические проблемы порождаются доминирующей на сегодняшний день неолиберальной 

идеологией, где все субъекты культуры рассматриваются как виды рыночной конкуренции 

[8]. Сегодня сила денег и рекламы производят не меньше проблем, чем сила науки и техники. 

Существующая этика сосредоточена на удовлетворении запросов научных и деловых кругов, 

чем на защите прав слабых и бедных (клонирование, распределение донорских ресурсов на 

коммерческой основе и т.д.). Именно биоэтика призвана обеспечивать регулирование, кон-

троль, активное обсуждение и взаимодействие государств, организаций и обществ, являясь 

посредником между социальными и моральными проблемами и интересами науки. Роль био-

этики, таким образом, заключается в том, чтобы улучшить условия существования на основе 

этических аргументов и практик. И в этом смысле глобальная биоэтика является не чем 

иным, как новым языком гуманизма, подчеркивая, что все мы имеем обязанности друг перед 

другом. Еще философ Ганс Йонас продвинул «императив ответственности»: мы имеем об-

щие принципы и обязанности перед планетой: защита сегодняшнего человека и будущих по-

колений, окружающей среды и биосферы.  

Чтобы оценить роль человека в интегрированной биосфере, ведущий биоэтик совре-

менности Ганс-Мартин Сасс использовал термин «сложная адаптивная система»: также как 

компания входит в бизнес-систему, которая включена в более широкую общественную сре-

ду, человек входит в естественную экосистему, которая сама по себе включена в биосферу. 

Сложность существует на всех уровнях, а не только в пределах организационных границ; и 

на каждом уровне существует напряжение между «что хорошо для отдельного индивида» и 

«что хорошо для среды обитания» [16, с. 189]. В этом случае биоэтика призвана найти баланс 

между человеком и природой, создать наиболее гармоничные условия их сосуществования. 

Становясь частью глобальных процессов, биоэтика приобретает новые качества, формирует-

ся общая область проблематики и, соответственно, новые методологические механизмы ре-

шения. При этом глобальная биоэтика формулирует новую политику – основанную на идеа-

лах ненасилия биополитику – «этическую практику, которая руководствуется ответом на вы-

явление несправедливости» [12, с. 132]. 

Таким образом, ответ на главный вопрос «Возможно ли в условиях плюрализма опре-

делить и реализовать единую этическую основу?» таков: Да, если брать за идеал космополи-

тизм, когда каждый человек осознает себя гражданином мира. Космополитизм – это не толь-

ко моральный идеал, но и политический проект, охватывающий идеи единства человечества, 

солидарность к другим, идентичность морального статуса человека.  

Сегодня мы говорим о биоэтике с медицинской, религиозной, культурной, философ-

ской, правовой, социологической и даже политической точек зрения. Однако, независимо от 

того, сколько точек зрения и подходов имеет биоэтика, они все сосредоточены на жизни. Ес-

ли все люди признают, что жизнь должна уважаться во всех ее формах, фазах и обстоятель-

ствах возникновения, то в разных уголках мира, в разных культурах и традициях биоэтика 

будет иметь равнозначную ценность. Здесь имеет смысл заменить антропоцентрический им-

ператив Канта на более широкий биоцентрический императив Яра: «уважать каждое живое 

существо как самоцель и относиться к нему, если возможно, как к таковому!» [14, с. 54]. 
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Заключение 

Исходя из сегодняшних реалий, А. Гусейнов выводит, что перед вызовом современной 

истории у человечества нет другой перспективной, духовно возвышающей цели, способной 

объединить представителей всех народов, стран, культур и религий, кроме идеи ненасилия 

[5]. Прежние этические ценности, построенные на антропоцентризме, уступают биоцентри-

ческим ― идее единства и неразрывности человека и природы. Несмотря на то, что различ-

ные культуры имеют разные культурные ценности, все люди обладают одинаковым правом 

на достойное существование и основные свободы. Именно соединение этических принципов 

с правами человека обеспечивает глобальный охват биоэтики. Основная идея заключается в 

том, что благополучие человека, идеалы свободы и равенства должны превзойти любой кон-

кретный контекст (географический или культурный). В то же время принцип ненасилия хоть 

и носит универсальный характер, ибо вложен в духовое начало многих культур и религий, 

однако не предполагает унификации культурного многообразия.  

Без сомнения, биоэтика в новом ее понимании наводит мосты между техническими и 

социально-гуманитарными науками. В связи с этим, анализ процессов научного познания не 

следует ограничивать исследованием его методологических, гносеологических, и логических 

оснований. Необходима разработка также аксиологического базиса. Формулируемые фило-

софией гуманистические и социально-этические принципы непосредственно должны быть 

вовлечены в сам процесс познания, выполняя регулятивную функцию на всех его стадиях. 

Итак, являясь платформой для междисциплинарного диалога, биоэтика способствует 

глобальному сотрудничеству, стремиться занять межкультурную позицию, обсуждая и реа-

лизовывая соответствующие меры в морали и культуре для улучшения жизни человека. Се-

годняшняя этическая конструкция должна быть основана на принципах и этических ценно-

стях, признанных во всем мире, толкование и использование которых будут выполняться с 

учетом местных культурных особенностей. Только благодаря такому подходу к пониманию 

биоэтика может обрести глобальный характер, где главным фактором служит реализм – реа-

лизм взглядов на природу человека, на мир, в котором мы живем. 
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Məqalə bioetika elminin müasir sivilizasiyanın çağırışları kontekstində təhlilinə həsr edilmiş-

dir. Məqalədə bioetikanın əsasını təşkil edən A. Şveyserin qeyri-zorakılıq nəzəriyyəsi "həyata hör-

mət" nəzərdən keçirilmişdir. Qloballaşma proseslərinin bütün bəşəriyyəti konkret mədəniyyətlərə 

aid olmayan problemlərlə qarşılaşdıra biləcəyi göstərilir. Müəllif qənaətə gəlir ki, plüralizm şərai-

tində bütün cəmiyyətlər üçün kosmopolitizm idealına söykənən vahid etik çərçivəni müəyyənləşdir-

mək və həyata keçirmək lazımdır. Kosmopolitizm təkcə mənəvi ideal kimi yox, eyni zamanda bəşə-

riyyətin birliyi, başqaları ilə həmrəylik, milli, mədəni, irqi və cinsi kimliyindən asılı olmayaraq hər 

bir insanın mənəvi vəziyyətinin kimliyini əks etdirən bir siyasi layihə kimi qəbul edilməlidir. 

Açar sözlər: qlobal bioetika, qeyri-zorakılıq etikası, həyat etikası, humanizm, məsuliyyət, uni-

versal prinsiplər 
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The article is devoted to the research of bioethics in the context of the challenges of modern 

civilization. The theory of non-violence “reverence for life” by A. Schweitzer, which became the 

basis of the science of bioethics, has been throughly considered. It is shown that the processes of 

globalization can confront all of humanity with problems that do not apply to specific cultures. The 

author comes to the conclusion that under the conditions of pluralism it is necessary to define and 

implement a universal ethical basis for all societies, built on the ideal of cosmopolitanism. At the 

same time, cosmopolitanism should be understood not only as a moral ideal, but also as a political 

project, encompassing the ideas of the unity of mankind, solidarity with others, the identity of the 

moral status of each individual, regardless of his national, cultural, racial or gender affiliation. 

Keywords: global bioethics, ethics of non-violence, ethics of life, humanism, responsibility, 

universal principles 
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QAFQAZ ALBANİYASININ XRİSTİANLIQ TARİXİNDƏ QRİQOR HAMMAM  
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Qafqaz Albaniyasının xristianlıq tarixində, alban dilinin və ədəbiyyatının inkişaflnda tarixi 

şəxsiyyətlər və mütəfəkkirlər xüsusi rol oynamışlar. Təqdim olunan məqalədə IX əsrdə alban dövlə-

tinin bərpaçısı kimi yaddaşlarda qalan Qriqor Hammam və onun “Alban dilinin qrammatikası” ad-

lı əsəri, onun Azərbaycan dilinə tərcüməsi və şərhi yer tutmuşdur. Əsərə əsasən Qafqaz Albaniya-

sında qarqar dilinin geniş yayıldığımı, Albaniyanın şimal-qərb torpaqlarında qıpçaq dillərinin bir 

ləhcəsi olan qarqar dilində qələmə alınmış alban xristian mətni və orada bir növ fəlsəfi ruhda yazıl-

mış bir fraqmenti görürük. Bu baxımdan məlum olduğu kimi Musa Kalankatlı, Qriqor Hammam, 

Mxitar Qoş, Gəncəli Kirokos və Tatevli Qriqor kimi alban mütəfəkkirlərinin qələmə aldığı əsərlər 

bizim üçün Qafqaz Albaniyası tarixinin öyrənilməsi baxımından yazılı mənbə olaraq əhəmiyyətlidir.  

Açar sözlər: Qafqaz Albaniyası, xristianlıq, Qriqor Hammam, alban dili 

 

Qriqor Hammam IX əsrdə yaşamış dahi alban mütəffəkiridir. Musa Kalankatlının “Alban tari-

xi” əsərinə görə, Qriqor Hammam tənəzzül etmiş alban dövlətçiliyini 886-cı ildə bərpa etmişdir [1; 

2; 3; 4; 5]. Gürcü mənbəsi “Kartlis Tsxovreba”ya görə, bərpa olunmuş Alban knyazlığı (Şəki-Hereti 

məlikliyi) 1117-ci ilə qədər öz qüdrətini saxlamışdır. Qriqor Hammamdan sonra onun oğlu və da-

vamçıları məlikliyin rəhbərliyində olmuşlar [2; 3; 5]. Qriqor Hammam mənşəcə Alban Arranilər sü-

laləsinin nümayəndələrindən olmuşdur [1; 3; 4]. Onun qələmə aldığı əsər isə Azərbaycan türk dili-

nin X əsrdən əvvəlki formasının əslində Arran ləhcəsində olan versiyasıdır [6; 7]. Aşağıda həmin 

əsərin bizə çatan fraqmentinin orijinal qarqar dilində olan versiyası və tərəfimizdən tərcümə olunan 

Azərbaycan dilində olan versiyasını təqdim edirik.  

Qarqar dilində olan versiya:  

 

-Ne ata aytmax bilə belgilidir?  -Ki, oğlu bar. -Kimninq neməsisen sen? -Atanınq. 

-Kimninq neməsimen?   -Atanınq.  -Kimninq neməsidir ol?   -Atanınq. 

-Kimninq neməsidir bu?   -Atanınq. -Kimninq neməsidirlər bular?   -Atanınq. 

-Kimlərninq nemələridirlər alar?   -Atanınq.   -Xayda ettinq sen?  -Tenqridə. 

-Kimgə umsandınq sen?   -Tenqrigə. -Kimninq bilə yeberdinq sen?   -Tenqri bilə yeberdim men. 

-Kim bilə yeberdi bu?   -Tenqri bilə yeberdi bu, ol. -Kim bilə yeberdi ol?  -Tenqri bilə yeberdi ol. 

-Kim bilə yeberirsen?   -Tenqri bilə yeberiyirim (olmalıdır “yeberimen”) men, ya ata bilə. 

-Kim bilə yebersərsen?  -Tenqri bilə yebersərim (olmalıdır “yebersərmen”) men, ya ata bilə. 

-Kim bilə bardınq sen?  -Tenqri bilə bardım men.-Kim bilə barıyırsen?   -Tenqri bilə barıyırmen. 

-Kim bilə barsarsen ya ketsərsen?   -Tenqri bilə, ya ata bilə ketsərmen. 

-Kim bilə ettinq anı?   -Tenqri, ya oğul bilə ettim bunu. 

-Kim bilə etiyirsen?   -Tenqri ya Can bilə etiyirmen, ya alıyırmen. 

-Kim bilə etəcəksen?  -Tenqrilix bilə etecegim men, ya alsarmen. 

-Neninq bilə yasadınq ol nemeni, ya bu nemeni? -Bu nemə bilə, ya ol nemə bilə. 

-Kimni xoldunq sen?   -Tenqrini xoldum men. -Hali kimni xolıyırmen men?   -Tenqrini. 

-Sonqra kimni xolsarsen sen?  -Tenqrini xolsarmen. -Kimni izdiyir bu?   -Tenqrini izdiyir oşta ol. 

-Kimni izdiyir ol?   -Tenqrini izdiyir ol. 

-Kimlərni xolarlar bular, ya alar?   -Tenqrini xolıyırlar oşta bular, ya alar. 

-Ol vaxt kimdən yeberildinq sen?   -Tenqridən yeberildim men. 

-Hali kimdən yeberildinq sen, xardaş?   -Tenqridən yeberildim men, biyağalarпm, canım. 
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-Xaysıdan yeberildinq sen, dostum menim?   -Tenqridən yeberildim men, seyiklü atam menim. 

-Kimdən yeberildi oşta ol ya ol?   -Tenqridən yeberildi bu, ya ol. 

-Xaydan keldinq sen, ya oşta ol, ya ol, ya bu?   -Tenqridən ya atadan. 

-İşlərsen?  -Heyə, işlərim. -İşlərsen?  -Işləməm.  -Işlərsen?  -Heyə, işlərim. -İşlərsen?   -Işləməm. 

-Nek işləməzsen?   -İzdəməm işləməx.  -Nek kləməzsen?   -Zera ki, bolmam. 

-Nek kləməssen?   -Zera ki, bolmam.  

-Ne üçün bolmassen?   -Anınq üçün bolmam, zera yoxtır xuvatlıxım. 

-Kim yarattı seni?   -Tenqri.   -Kimninq yaratılqanı sen?   -Tenqrininq.  

-Kimgə umsandınq sen?   -Tenqrigə.   -Kimninq bilə xuvatlandınq sen?   -Tenqri bilə. 

-Kimdən yeberildinq sen? Tenqridən.   -Atam menim. 

-Kimninq toğuşusu sen?   -Atamnınq menim.  

-Kimninq boldu toğuşunq seninq?   -Atamnınq menim.  -Kimni xolarsen?   -Atamnı menim.  

-Kimdən keldinq sen?   -Atamdan menim. Ey ata, işit manqa da ber xoltxamnı menim.  

-Ne toğdunq sen?   -Oğul.   -Kimgə sen ata?   -Oğluma menim.  

-Kimdə boldu atalıxınq seninq?   -Oğlumda menim. -Kimninq bilə sensen?   -Oğlum bilə menim.  

-Kimdən fərahlanırsen sen?   -Oğlumdan menim. -Ne bar seninq?   -Canım bar menim. 

-Kimninqsen sen barlıxın?   -Canımnınq menim barlıxı. -Kimdə xuvatlandınq sen?   -Canımda. 

-Ne aytarsen canınqnı seninq?   -Tensizdir canım menim. -Kimdən yeberildinq sen?   -Candan. 

-Xaysılardırlar bunlar?   -Canlar.  -Kimlərninqdirlər bunlar?   -Canlarnınq. 

-Kimlərgə berirsen bunlarnı?   -Canlarğa.  -Kimlər bilə yeberiyirsen bunlarnı?   -Canlar bilə. 

-Kimlərni xolarsen?   -Canlarnı. -Kimlərdən yeberildinq sen?   -Canlardan. 

-Kim etti seni?   -Tenqrilix.  -Kimninq etilgənisen sen?   -Tenqrilixninq. 

-Kimgə işanıyırsen?   -Tenqrilixkə.  -Kim bilə etildinq sen?   -Tenqrilik  bilə. 

-Kimni bildinq sen sanqa etüçi?   -Tenqrilikni.  -Kimden etildinq sen?   -Tenqriliktən. 

-Neçik inanırsen Tenqrini?   -Üçlüx da bir.  -Kimninq inanğanısen sen?   -Errortutiunnunq. 

-Kimgə inanırsen sen?   -Errortutiunğa da bir Tenqrigə. 

-Kim bilədir toxtalğanı inamnınq seninq?   -Errortutiun bilə. 

-Xaysın tapunıyırsen?   -Ari Errortutiunnu. 

-Kimdən toxtatılgandır inamınq seninq?   -Ari Errortutiundan. 

-Nedir?   -Tenqridir.  -Nedir Tenqri?   -Biydir.  -Neçik?   -Ki, yaratuçıdır. 

-Nedən?   -Zera ki, kendininq yaxşılıxnı özgələrgə kləvüçidir. 

-Ne türlü nemədən?   -Zera terbiyatından yaxşıdır.  -Nedir nışanı Tenqrininq?   -Nışansızdır. 

-Nedən?   -Zera ki etilməgən da ölümsüzdür. 

-Ne türlü nemədən?   -Zera ki, yerişilməgən da tergələnməgəndir. Anqlanmasızdır Tenqri.  

-Evet, xuvatka körə nışanlattılar ari atalar ki, Üçlüx da birdir. 

-Ne türlü?   -Üç boyda bir tarbiyatdır.  -Neçik?   -Ata da Oğul da Ari Candır. 

-Paylaşmaxı neçiktir?   -Ata toğuruçı da Oğul toğurulğan da Can axkan. 

-Almaxlıx kim kimdən?   -Oğul toğmax bilə ilgəri kelir Atadan, da Can axınmax bilə kenə ol 

Atadan. 

-Ne türlü ölçöv bilə?   -Barabar Üçlüxtir. 

-Bardır ululux da kiçilix ya eksiklik?   -Yox, tek barabar da birdirlər haybat bilə da ululux bilə. 

-Ölçməxlixi ne xadardır?   -Ölçövsüz da xarərsiz da sansızdır.   

-Negə oxşaştır Tenqri?   -Oxşaşsızdır. 

-Ne üçünn dir oxsıassız?   -Zera ki, barça barlıxlardan dağın özdəndir. 

-Nedən dir barça barlıxlardən özdən?  -Zera ki, barça barlıxlar tür-türlü bolğanda teşkiril-

məxsizdir. 

-Ne üçün barça barlıxlar türlü-türlülənir da teşkirilir da Tenqri türlütürlülənməz da teşkirilməz?  

-Zera ki, barça barlıxlar yoxtan bolğandırlar, da Tenqri bolmagan barlıxtır; barça barlılar 

başlanğandırlar, da Tenqri başlanmağandır; barça barlıxlarnınq səbəp bar, da Tenqri səbəpsizdir; 

barça barlıxlar zamanlıdırlar, da Tenqri zamansızdır. 
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-Nedir eutiun?   -Homattır.  -Nedir atdaşlıx?  -Bir atlıdır ki, köp nemələrgə bir at aytılır. 

-Neçəgə bölünür?   -Dörtkə. 

-Xaysılardırlar?  

-Ilk da əvəlgi eutiun tiri Tenqri aytılır ki, turar edi da turıyır da tursar. Ekinçi aytпlпr eutiun 

barça barlıxlar ki, yox edilər da boldular. Üçünçi aytılır eutiun ki, atıdır da barlıxı işkillidir, nemik 

cinlər da xarşlıayaxlılar da yolduzsuz kök da özgə bularğa oxşaşlar. Da dörtünçi ki, at bar da barlıx 

tügüllər, neçik aralez da eğçurakağ da yuşgabarik, bularğa oxşaşlar ki, arabellər da yalğandırlar. 

-Nedir barlıx?   -Homattır.  -Neçəgə bölünür barlıx?   -Beşkə. 

-Xaysılardırlar? -Ilk-əvəlgi, etilməgən barlıx ki, bar edi da bar da xalır menqilik ki, dir Tenq-

ri ki, dağın özdəndir, ne ki, barça barlıxlardan da üsttir, ne ki fikirimizdən da sağışlarımız. Ekinçi 

ki, tügül edilər da boldular da xalırlar menqilik ölümsüz, neçik friştələr. Üçünçi ki, tügül edi, da za-

man-zaman bilə turarlar buyruxu bilə Tenqrininq da xalırlar menqilik ölümsüz, neçik canı adam-

larnınq. Dörtünçi ki, tügül edi da bolurlar artmax bilə zaman-zaman bilə buyurmaxı bilə Tenqri-

ninq ortada bolmaxı bilə tarbiyatnınq da buzulurlar da xaytıp yənə yənqiləniyirlər, ölümsüz, neçik 

adamlarnınq teni. Beşinçi ki, tügül edilər da bolurlar, cınslanıp artmaxı bilə da xaytıp buzulurlar 

da yənqilənməzlər ölümsüz, neçik hayvanlar, da bitişlər, da terəklər. 

-Nedir çektiri barlıxnınq?  -Barlıx ilk ayrılır ketərməx söz bilə tensizgə da xoyulmax aytuş bilə 

tengə. 

-Nedirlər tensizlər?   -Anqlovlulardırlar.  -Ne türlü nemədir anqlovlular?   -Cuğap:  

-Xaysı ki, seziklənməslər, sezikkə tüşməzlər da ya xarmalanırlar, tek fikirninq xuvatı bilə anq-

lanırlar. 

-Neçik anqlar fikir materiasız da körümsüzni?   -Çuvdan, işitməxtən ya körməx bilə etilgənlər-

ni tergəməx bilə anqlar ya fikirninq etilməxlixi bilə. 

-Nedir çektiri barlıxnınq?   -Barlıx ilk ayrılır ketərməx söz bilə. 

-Xaysılardırlar?   -Ilk əvəlgi barlıx bolmağan da ölümsüz Tenqridir ki dir Biy biylərninq da 

Tenqri tenqrilərninq da Padşah padşahlarnınq da oldır bar etüci barca barlıxlarnı da toldurur bar-

ça etkənlərni da barça yerdədir teşkirilməsiz da çövürülməxsizdir da dır kendi kendidə da barçalar-

nı tutuçı da anqlanmaz barlıxına körə, evet xuvatına körə xolunur. 

-Xaysılardırlar ekinçi tensiz barlıxlar?   -Friştələrdirlər. 

-Nedir çektiri friştələrninq?   -Yaratılğanlarıdırlar Tenqrininq da dırlar barlıx tensizlər, kendi 

tügül ölümsüz, kendi erkli boyuna buyruxçı, teşkirilgən da çövrələngən da xuluxçıdırlar Tenqrininq, 

xızmetkərlar canlardпrlar, yasaxlıyır cuğap etkənlər də yeberilənirlər xızmetkərlıxka da saxlavuçı-

lardırlar  dünyəğa da dırlar ottanlar da yarıxtanlar. Da alarda dırlar devlər ki, edilər friştələr da 

bularxılandılar yaman öktəmlik bilə da tökündilər da boldular oğullar xaramğuluxnunq da tas bol-

maxnınq. Da xan, ulusu alardan – “bu-berir-anqnqa” ki, atlandı şaydan da idi “bu-berir-Tenqri-

gə” da boldu xarşı Tenqrigə. 

-Xaysılardırlar ümünçi tensiz barlıxlar?   -Canları adamlarnına drlar. 

-Nedir çektiri canlarnınq adamlarnınq?   -Esli da sözlüdir, üç çonstkalı ki, sağışlamaxı çüstlü 

edi, suxlanmaxı da dır aruv da yaltrağan, xatılıp baylanğandır dört materialı ten bilə ortada bol-

maxı bilə tınıxnınq da dır sürəti Tenqrininq. 

-Xaysпlardпrlar sezikləngən da tenli barlıxlar?  

-Ilk ekigə bölünür sezikləngən barlıxlar bu – kendi teprəngəngə da teprənməgəngə da teprən-

məgənlərninq bardırlar ki, öz tarbiyatından da bardırlar ki, peşələngən: taşlar da topraxlar da bu-

larğa oxşaşlar da ki, teprənsələr – küç bilə da tügül tarbiyat bilə.  

-Da xaysılardırlar peşələngən teprənməgən barlıxlar?  

-Temir-baxırlar, xorğaşınlar, kümüşlər da altunlar da kimlər ağaçlardan da özgə materialar-

dan da özgə bularğa oxşaşlar köplər. 

-Xaysılardırlar teprəngən barlıxlar?   -Ekigə böliniyir bu – kendi tirisizlərgə da tirilərgə. 

-Xaysılardırlar tirisiz?   -Teprəngənlər suv da ot da yel. 

-Xaysılardırlar tiri teprəngənlər?   -Ekigə bölüniyir, ajsinkn bitişkənlərgə da tınıxlı bitişkənlərgə. 
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-Xaysılardırlar tınıxsız bitişkənlər?  -Yaş biçənlər da tikilgənlər da terəklər yemisş berüçilər 

da özgə bu türlülər. 

(...) Xarındagi yerninq, neçik çereptən terililər ki, bar kendilərdə üç xuvatı bitişkənlərninq: 

toğmaxnınq, artmaxnına da beslənməxninq da seziklidən xarmalanmaxnınq. 

-Da xaysılardırlar tügəl seziklilər? Xaysılardırlar tügəl tınıxlılar?   -Tügəl seziklilərdirlər tügəl 

tirilər da ayrılırlar yügürümgə, sürkülgəngə, dörtayaxlılarğa da yüzgənlərgə. 

-Xaysılardırlar sürkülgənlər?  

-Ilk yılandır sürkülgən, yer üstünə çekilgən, xarnınınq üstünə sürkülür da dır uzunbiçişli, yedi 

örüm alır sürkülməxtə da dır ağulu da saçsız tenli, da xılıxı bilə terən bilgən, ustat da hillalı da pa-

xil; da dır padşahı yılanlarnınq karp ki, dır hörmətli bahalı daş başında ki, dır çıpçıx yumurtası xa-

dar da alır novirağ çiçəkni közinə da baxmax bilə tiriləri öldürür; da dırlar özgə yölanlar türlü-tür-

lü; da acdahalar türlü-tьrlь da köplər, da xurtlar türlü-türlü da himzit etkənlər yer üstündə, da özgə 

dağın köpayaxlılar, neçik xısxaçlar da arxaplar da pavuklar, xarıncalar da sarınçxalar da özgə bu 

türlülər, kimsələr butlular da kimsələri tırmavuçı tırnaxlı, kimsələri yergə yürügənlər, kimsələri su-

vda yürügən da özgələr havada uçanlar. 

-Xaysılardırlar dörtayaxlılar?   -Çerayaxlılar bölünürlər dörtkə, ajsinkn tuvartırnaxlığa, ata-

yaxlılar, teriayaxlılarğa da ititırnaxlılarğa. 

-Xaysılardırlar çataltırnaxlı, ajsinkn tuvartırnaxlı?  -Tuvar-ögüz ki, budur sığır da suvsığırı da 

zurafay da münqüzlülər da sırnalar da xoyınlar da eçkilər da özgə bu türlülər. 

-Xaysılardırlar tomruxayaxlılar?   -Neçik at da xatır da eşək da özgə bular kibik. 

-Xaysılardırlar teriayaxlılar?   -Neçik fil da devə da özgə bular kibik. 

-Da xaysılardırlar ititırnaxlılar?   -Neçik aslan da xaplan, ayuv da börülər da börüxatırğına, it, 

tülkü, çaxal, xoyan, maçı, köcən, kirpi da özgə bularğa oxşaşlar, evet dirlər kimlər xısxaayaxlılar, 

neçik vevurka, sıçxan, da kret, da borsuk; bardırlar dağın özgə yarımsırkılgənlər, neçik yerninq as-

langınası da yaşçurkalar, yasçerica, çaravurt, sççxanğına da özgə bular kibik. 

-Da xaysılardırlar yüzgənlər suvda?   -Ilk loviatandır ki, çövürilgəndir barça bu dünyayı, 

vкlorıblar da zeyrəklər, ajsinkn ulu-ulu balıxlar da yonuzbalıxı, yılanbalıxı, xalxanbalıxı, xılınçbalı-

xı, xızılalacabalıx da sarıkıbəkbalıx, da üsgümrübalıxı, tekirbalıxı da özgə balıxlar türlütürlü da 

sansız sürətlər, da suiti, da tozbaxa, xurbaxa da цö cınsın-cınsın kazanklar ki, bardırlar suv içində. 

-Xaysılardırlar ekiayaxlılar?   -Ekigə bölünürlər: egriyürügənlərgə yırtlıxanatlarğa da toğruyü-

rügənlərgə yayovğa. 

-Xaysılardırlar egriyürügənlər eki ayaxlılar?  -Uçanlardırlar ki,dırlar inkətırnaxlılar da ititır-

naxlılar tırmavuçı ayaxlılar da sıxyümlülər da havada yürügənlər; da dır padşah alarnınq xaraxuş; 

da ayrılırlar toğruburunlarğa da toğrutırnaxlılarğa da egriburunlarğa da egritırnaxlılarğa. 

-Xaysılardırlar toğruburnular?   -Punig, calam, turna, toxlu, ləgləg, indik, pava, ördək, xoruz, 

keklik, turac, gakaroj, salam keklik, hopal yahrivacç, kügürçi, xumrı, bedənə. 

-Xaysıdırlar toğruyürügən ekiayaxlılar?   -Kenqtırnaxlılar. 

-Xaysıdırlar avlaxtırnaxlılar?   -Ekigə bölünür: külüşməgəngə da külüşkəngə. 

-Xaysılardırlar külüşməgən kenqtırnaxlılar?   -Gabigdir ki, dir dörtayaxlı. 

-Da xaysılardırlar külüşkən?   -Bölünür inçkətırnaxlığa ki, dir dareğ, da kenqtırnaxlı ekiayax-

lıga ki, dir adam. 

-Nedir çektiri adamnınq?  -Belgili körüniyir ki, dir ekiayaxlı, avlaxtırnaxlı, toğruyürügən, kü-

lüşkən, ölümlü teni bilə da ölümsüz teni bilə, zera ölдər, da teni buzulur, dönər topraxka, da xaytıp 

turmax bilə yənqilənir buzulmaxsız boyurmaxı bilə Tenqrininq birlənir canı bilə ölümsüz da xalır 

menqi menqilik, da bardır tölövü xılımğa körə hər biri kendininq. 

-Ne türlü bolur barlıxından tarbiyatın körgüzmə adamnınq?   -Adam dır barlıx tenli, teprən-

gən, tiri, tınıxlı, seziklixli, sözlü, ölümlü, peşələrninq da tədbirni yöpsüngən. 

-Nedir turğanı Bğadonunq?   -Eağ bölünür barlıxka da yoluxkanğa, da barlıx bölünür bütün-

gə da çonstkalпga, ol türlü də yoluxmaxlıx bölünür bütüngə da çonstkağa. 
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-Xaysılardırlar beş cınsları Bığadonınq?  -Ilk rəng da biçişdir, xaysı ki köz bilə körüniyir. Ek-

inçi avazdır, xaysı ki xulax bilə işitilir. Üçünçi sasıdır, xaysı kinozdralar bilə, ajsinkn burun bilə xo-

xulanır. Dörtünçi tahimdir, xaysı ki yemдxlix bilə, ajsinkn ağız bilə xoşlanır, ajsinkn tahimlənir. Be-

şinçi ağır da yenqil, isi da sovux, xaysı ki xarmalamax bilə anqlanır. Bu beş seziklik bilə dırlar bar-

ça sezilgənli etilgənlərninq tanımaxlıxları. 

-Xaysıdırlar 10 könülüxləri Arisdodelninq?  -Ilgərisi barlıxtır. Ekinçi ölçövdir. Üçünçi – rəng. 

Dörtünçi – alğan neməsi. Beşinçi – xayda. Altınçı – ne vaxt. Yedinçi – turmax. Sekizinçi – ki nemə-

si bolğan. Toxuzınçı – xılmaxlıx. Onunçı – xılınmaxlıx. 

-Nedir könülük?    -Sdorokutiundır ki, dügüldirlər boş saöışlamaxlar, evet könü bardırlar, da 

tururlar, da körünürlər, da bolmaz ki, bulunğay etilgən barlıxlar çıxarı 10 sdorokutiunklardan bu-

lardan, zera ki, barça ki, neməlixtədir, bardır, da bar ölçövü, xarəri da sanı, da bar orağı, ajsinkın 

isi ya sovux, xuru ya nəm, da rəng ağ, ya xara, ya xızıl, ya sarı, da özgə xarışılğanlardan. 

-Nedir alğan nemə?   -Algan nemədir ki, belgili etər xarşıdagi tuydurğannı kendininq, xaysı ki 

bardır neçik aytmax bilə körgüziyir ki, oğlu bar, da oğul aytmax bilə belgili etər ki, atası bar; bu tür-

lü də…  

 

Azərbaycan dilinə tərəfimizdən tərcümə olunmuş versiyası:  

- Necə (hansı) ata söylənməsi ilə seçilir, tanınır?   -Oğlu olan.  

- Kimin nəyisən sən? Və ya: Kimin törəməsisən?   -Atanın.  

- Kimin nəyiyəm mən? Və ya: Kimin törəməsiyəm?   -Atamın.  

-  Kimin nəyidir o? Və ya: Kimin törəməsidir o?   -Atasının.  

- Kimin nəyidir bu? Və ya: Kimin törəməsidir bu?   -Atasının.  

- Kimin nəyidir bunlar? Və ya: Kimin törəmələridir bunlar?   -Atalarının.  

- Kimin nəyidir onlar? Və ya: Kimin törəmələridir onlar?   -Atalarının.  

- Harda yaradıldın sən? Və ya: Harda doğuldun sən?   -Göylərdə. Və ya: Tanrı məkanında.  

- Kimə ümid etdin sən?   -Tanrıya.  

- Kimin vasitəsilə göndərildin sən?   -Tanrı vasitəsilə göndərildim mən.  

- Kimin vasitəsilə göndərildi bu?   -Tanrı vasitəsilə göndərildi bu.  

- Kimin vasitəsilə göndərildi o?   -Tanrı vasitəsilə göndərildi o.  

- Kimin vasitəsilə göndərilirsən?   -Tanrı vasitəsilə göndərilirəm mən, ya atam vasitəsilə.  

- Kimin vasitəsilə göndəriləcəksən sən?   -Tanrı vasitəsilə göndəriləcəm mən, ya atam va-

sitəsilə.  

- Kimin vasitəsilə oldun sən?   -Tanrının vasitəsilə oldum mən.  

- Kimin vasitəsilə olursan sən?   -Tanrı vasitəsilə oluram mən.  

- Kimin vasitəsilə varsan sən, ya yaradılmısan?   -Tanrı vasitəsilə, ya atam vasitəsilə.  

- Kimin vasitəsilə etdin onu?   -Tanrı, ya oğul vasitəsilə etdim bunu.  

- Kimin vasitəsilə edirsən?   -Tanrı ya Ruh vasitəsilə edirəm, ya oluram.  

- Kimin vasitəsilə edəcəksən?   -Tanrılıq vasitəsilə edəcəm mən, ya alacam.  

- Nəyin vasitəsilə yaşadın o törəyişi, ya bu törəyişi?   -Bu törəyiş vasitəsilə, ya o törəyiş 

vasitəsilə.  

- Kimi arzuladın sən?   -Tanrını arzuladım mən.  

- Hələ də kimi arzulayıram mən?   -Tanrını.  

- Sonra kimi arzulayırsan sən?   -Tanrını arzulayıram mən.  

- Kimi izləyir bu?   -Tanrını izləyir bax o.  

- Kimi izləyir o? (Kimin izi ilə gedir o?)   -Tanrını izləyir o. (Tanrının izi ilə gedir o).  

- Kimi arzulayırlar bunlar, ya onlar?   -Tanrını arzulayırlar bunlar, ya onlar.  

- O zaman kimdən göndərildin sən?   -Tanrıdan (Tanrı vasitəsilə) göndərildim mən.  

- Hələ kimdən göndərildin sən, qardaş?   -Tanrıdan (Tanrı vasitəsilə) göndərildim mən, 

əzizlərim, canım.  
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- Hansından göndərildin sən, dostum mənim?   -Tanrıdan (Tanrı vasitəsilə) göndərildim 

mən, sevgili atam mənim.  

- Kimdən göndərildi bax o, ya bu?   -Tanrıdan (Tanrı vasitəsilə) göndərildi bu, ya o.  

- Hardan gəldin sən, ya bax o, ya bu?   -Tanrıdan (Tanrı vasitəsilə), ya atadan (ata vasitəsilə).  

- İşləyirsən?   -Bəli, işləyirəm.   -İşləyirsən?   -İşləmirəm.  

- İşləyirsən?   -Bəli, işləyirəm.   -İşləyirsən?   -İşləmirəm.  

- Niyə işləmnirsən?   -İşləmək istəmirəm.   -Niyə istəmirsən?   -Çünki tapa bilmirəm.  

- Niyə istəmirsən?   -Çünki tapa bilmirəm.  

- Niyə tapa bilmirsən?   -Ona görə tapa bilmirəm, çünki qüvvətim yoxdur.  

- Kim yaratdı səni?   -Tanrı.   -Kimin yaradılışısan sən?   -Tanrının.  

- Kimə ümid etdin sən?   -Tanrıya.   -Kimin vasitəsilə qüvvətləndin sən?   -Tanrı vasitəsilə.  

- Kimdən göndərildin sən? (Kimin vasitəsilə göndərildin sən?)   -Tanrıdan (Tanrının vasi-

təsilə).   -Atam mənim.  

- Kimin törəməsisən sən?   -Mənim atamın.  

- Kim oldu törəyiş səbəbin sənin?   -Atam mənim.  

- Kimi arzulayırsan?   -Mənim atamı.  

- Kimdən gəldin sən?   -Mənim atamdan. Ey ata, mənim arzularımı eşit.  

- Nəyin oldu sənin?   -Oğlum.   -Kimin atasısan sən?   -Oğlumun mənim.  

- Sənin atalığın kimdə oldu?   -Mənim oğlumda.   -Kiminləsən sən?   -Oğlumlayam mən.  

- Kiminlə fərəhlənirsən sən?   -Mənim oğlumla.   -Nəyin var sənin?   -Ruhum var mənim.  

- Sənin varlığın kimindir?   -Mənim varlığım ruhumundur.  

- Kimdə qüvvətləndin sən?   -Ruhumda.  

- Sənin ruhunu nə ayıldar?   -Bədənsizdir mənim ruhum.  

- Kimdən törədin sən?   -Ruhdan.   -Hansılardır bunlar?   -Ruhlar.  

- Kimindirlər bunlar?   -Ruhların.   -Kimlərə verirsən bunları?   -Ruhlara.  

- Kimlər ilə göndərirsən bunları?   -Ruhlar ilə.   -Kimləri arzulayırsan?   -Ruhları.  

- Kimlərdən göndərildin sən?   -Ruhlardan.   -Kim yaratdı səni?   -Tanrılıq.  

- Kimin yaradılışısan sən?   -Tanrılığın.   -Kimə məxsussan?   -Tanrıya.  

- Kim vasitəsilə yaradıldın sən?   -Tanrılıq vasitəsilə.  

- Sən kimi sənə yaradıcı bildin?   -Tanrılığı.   -Kimdən yaradıldın sən?   -Tanrılıqdan.  

- Necə inanırsan Tanrıya?   -Üçlükdə bir.   -Kimin inananısan sən?   -Üç uqnumun.  

- Kimə inanırsan sən?   -Üç uqnuma və bir Tanrıya.  

- Kim ilədir inamın sənin?   -Üç uqnum ilə.   -Hansına tapınırsan?   -Üç uqnuma.  

- Kimdən gəlir sənin inamın?   -Üç Uqnumdan.  -Nədir? -Tanrıdır. -Tanrı nədir?  -Bəydir.  

- Nə üçün bəydir?   -Ona görə ki, yaradıcıdır.  

- Niyə?   -Çünki Öz yaxşılığını başqalarına edəndir.  

- Nə cür baxımdan?   -Çünki təbiətindən yaxşıdır.   -Tanrının nişanı nədir?   -Nişansızdır.  

- Niyə?   -Çünki yaradılmayan və ölümsüzdür (əbədidir).  

- Hansı baxımdan?   -Çünki unudulmayan və tərk olunmayandır. Tanrı anlamaqlıqdan üs-

tündür.   -Bəli, qüvvətə görə işarələdilər müqəddəs atalar ki, Üçlük və Birdir.  

- Necə?   -Üçü bir təbiətdir.   -Nə cür?   -Ata və Oğul və Müqəddəs Ruhdur.  

- Bölüşməyi nə cürdür?   -Ata törədən (Yaradan) və Oğul törəyən və Ruh gələn.  

- Kim kimdən alıb?   -Oğul doğmaq Atadan irəli gəlir, və Ruhun gəlməsi yenə o Atadan.  

- Nə cür ölçü ilə?   -Bərabər Üçlükdür.  

- Ululuğu (böyüklüyü), kiçikliyi, əksikliyi var?   -Yox, tək bərabər və birdirlər, heybət və 

böyüklük ilə.  

- Ölçülüyü nə qədərdir?   -Ölçüsüz, qədərsiz və saysızdır.  

- Nəyə oxşayır Tanrı?   -Oxşarsızdır.  

- Niyə oxşarsızdır?   -Çünki bütün varlıqlardan üstündür, Özü Özündəndir.  
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- Niyə bütün varlıqlardan üstündür (Özündəndir)?   -Çünki bütün varlıqlar fərqli-fərqli 

olanlarda (aradan qaldırılar), (lakin Tanrı) aradan qaldırılmaz.  

- Niyə bütün varlıqlar fərqli-fərqli olanlarda aradan qaldırılar, Tanrı fərqli-fərqli olmaz və 

aradan qaldırılmaz?  

- Çünki bütün varlıqlar yoxdan yarandılar, Tanrı yaradılmayan Varlıqdır; bütün varlıqla-

rın başlanğıcı var, Tanrının başlanğıcı yoxdur; bütün varlıqların səbəbi var, Tanrı səbəbsizdir; bütün 

varlıqlar zamanlıdır, Tanrı zamansızdır (əbədidir).  

- Mahiyyəti nədir?   -Çoxmənalıdır.  

- Nədir omonim?   -Eyni adlardır (isimlərdir) ki, bir çox şey eydi adla adlandırılır.  

- Neçəyə bölünür?   -Dördə.  

- Hansılardır?   -İlk və əvvəlki varlıq Tanrı adlanır ki, var idi, var və olacaq. İkincilər əv-

vəllər olmayıb sonradan (yaranan) bütün varlıqlara deyilir. Üçüncülər cin kim adları olan, amma 

mövcudluqları şübhə doğuranlar (görünməyənlər), antipodlar, ulduzsuz göy (səma) və onlara bənzər 

olanlardır. Və dördüncülər hansı ki, adları var, amma varlıq deyillər, nə cür ki, bəzi şeylər bunlara 

oxşardır ki, onlar da fanidirlər.  

- Nədir varlıq?   -Çoxmənalıdır.   -Neçəyə bölünür varlıq?   -Beşə.  

- Hansılardırlar?   -İlk əvvəlki, yaradılmayan varlıq, var etdi və varda qalır və əbədidir, 

Tanrıdır ki, Özü Özündəndir, hansı ki, bütün varlıqlardan üstündür, eləcə də fikir və idarkımızdan 

üstündür. İkincilər onlardır ki, yox idilər, var oldular və əbədidirlər, mələklər kimi ölümsüzdürlər. 

Üçüncülər onlardır ki, yox idilər, amma zaman-zaman Tanrının buyruğu ilə yaranıblar və adamların 

ruhu kimi əbədidirlər. Dördüncülər o varlıqlardırlar ki, yox idilər, amma zaman-zaman Tanrının 

buyruğu ilə yaranıblar, artıb-törəmək yolu ilə var olurlar, insan bədəni kimi təbii şəraitdə mövcud 

olub pozulurlar (məhv olurlar) və sonra yenidən yenilənirlər (dirilirlər) və ölümsüz olurlar. Beşinci-

lər o varlıqlardırlar ki, yox idilər, amma zaman-zaman Tanrının buyruğu ilə yaranıblar, artıb-törə-

mək yolu ilə var olurlar, heyvan və bitkilər kimi təbii şəraitdə mövcud olub pozulurlar (məhv olur-

lar) və sonra yenidən yenilənirlər (dirilirlər) və ölümsüz olurlar.  

- Nədir varlıqların əsas xüsusiyyətləri (fərqli cəhətləri)?   -Varlıq inkar bildirən sözlərlə 

ifadə edilən qeydi-maddiyə və təsdiq bildirən sözlərlə ifadə edilən maddi olana bölünür.  

- Nədir qeyri-maddilər (vücudsuzlar)?   -Dərk edilənlərdir.  

- Dərk edilənlər necə şeydir?   -Cavab: O şeylərdir ki, duyğu üzvləri ilə sezilmədən, yal-

nız (təkcə) fikrin qüdrəti ilə dərk edilirlər.  

- Fikir qeyri-maddi və görünməz olanı necə qavrayır?   -Eşidilən səslər və görüntülər, tə-

sirin tədqiqi və yaradıcı düşüncə vasitəsilə anlayır.    

- Varlıqların fərqləri nədir?   -Varlıqlar hər şeydən öncə sözlə ifadə edilə bilməyən qeydi-

maddi və ifadə edilə bilən maddi olanlara bölünür.  

- Hansılardır?   -İlk əvvəlki varlıq yaradılmayan (əbədi) və ölməz olan (ölümsüz) Tanrıdır 

ki, bəylərin Bəyi, “tanrıların” Tanrısı, padşahların Padşahıdır və bütün varlıqların yaradıcısıdır və 

onların bütün xüsusiyyətlərinin vericisidir, hər yerdədir, dəyişməzdir, haldan hala keçməzdir. Özü-

nün varlıq səbəsi Özüdür və hər şeyi əlində tutandır. Varlığı dərk edilməzdir, qüdrət sahibidir və bu-

na görə Ona yalvarırlar.  

- Hansılardır ikinci vücudsuz (qeyri-maddi) varlıqlar?   -Mələklərdirlər.  

- Mələklərin özəl xüsusiyyətləri (fərqli cəhətləri) nədir?   -Onlar Tanrının yaratdıqlarıdır 

və vücudsuz (qeydi-maddi) məxluqlardırlar, onlar özləri özlərindən ölümsüz və müstəqil deyillər, 

öz talelərini özləri təyin etmirlər, dəyişkən və məhduddurlar, Tanrının xidmətçiləridirlər, xidmətçi 

ruhlardırlar, üzərlərinə vəzifə yüklənib və buna görə məsuliyyət daşıyırlar və xüsusi tapşırıqlarla 

göndərilirlər, dünyanın qoruyucularıdırlar və onlar od və işıqdan xəlq edilmişlər. Aralarında divlər 

(cinlər) də var ki, əvvəl mələk olmuş, sonra qürurları üzündən yollarını azdıqlarından qovulmuşlar 

və şərin, ölümün carçısına çevrilmişlər. Onların içərisində ən böyükləri olan Şeytan Tanrıya şər at-

mış və özünü Ona bərabər tutmaq istəmişdir.  

- Üçüncü vücudsuz (qeydi-maddi) varlıqlar hansılardır?   -İnsanların ruhlarıdır.  
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- İnsan ruhunun əsas xüsusiyyətləri (fərqli cəhətləri) nədir?   -O, şüurlu və sözlüdür, üç 

hissəlidir, yəni sürətli düşünür, maraq dairəsi təmiz və parlaqdır, dörd materiyadan təşkil olunan, 

daxildən canı qəfəsdə saxlayan vücudla sıx bağlıdır və Tanrının oxşarıdır.  

- Hansılardır hiss olunan vücudlu (maddi) varlıqlar?   -İlk ikiyə bölünür hiss olunan varlıqlar, 

bu – özü düzəldilmiş tərpənən və tərpənməz və düzəldilmiş varlıqlar, öz təbiətindən vardırlar ki, düzəl-

dilmiş: daşlar və torpaqlar və bunlara oxşar olanlardır ki, tərpənsələr – güc ilə və təbiət ilə deyil.  

- Bəs süni surətdə düzəldilmiş tərpənməz varlıqlar hansılardır?   -Dəmir, mis, qurğuşun, gü-

müş və qızıllar, eləcə də bəzi ağac növləri və başqa materiallardan düzəldilmişlər və onlar kimilər.  

- Hansılardır tərpənən varlıqlar?   -İkiyə bölünür bu – özü dirisiz (cansızlara) və dirilərə 

(canlılara).  

- Hansılardır dirisizlər (cansızlar)?   -Tərpənənlər su və od və külək.  

- Hansılardır canlı tərpənənlər?   -Onlar ikiyə bölünürlər, nəfəs almayan və nəfəs alan 

canlılara.  

- Hansılardır nəfəs almayan canlılar?   -Yaşıl otlar, tinklər, meyvə ağacları və bu növdən 

olanlar. (…) Yerdə yaşayanlar, yəni çanaqlılar ki, üç qüvvəyə sahibdirlər: doğuluş, çoxalma və bəs-

lənmə və hissetmə.  

- Bəs hansılardır kamil hiss olunanlar? Hansılardır nəfəs alanlar?   -Kamil canlılar kamil 

hiss olunanlardır və qaçanlara, sürünənlərə, dördayaqlılara və üzənlərə ayrılırlar.  

- Sürünənlər hansılardır?   -Birincisi ilandır ki, qarnı üzərində çəkilərək (qıvrılaraq) sürü-

nür və uzun ölçülüdür, yeddi formada sürünməkdə və zəhərli və saçsız vücudlu, və qılığı ilə dərin 

bilən, hiylədə və paxıllıqda ustad; və ilanların padşahı karpdır ki, başında quş yumurtası boyda ba-

halı daş-qaş var və o, çiçəyə bənzər gözlərinin bir baxışı ilə diriləri öldürür; və başqa fərqli-fərqli 

ilanlar; və fərqli-fərqli əjdahalar və özü də çoxdurlar, və cürbəcür qurdlar və yer üstündə sürünənlər 

və qarışqa, əqrəb, hörümçək və çəyirtkə kimi başqa çoxayaqlılar və başqa bu cür olanlar, və hansılar 

ki, budlular (ayaqlılar) və hansılar ki, yastı dırnaqlılar, hansılar ki, yerdə yeriyənlər, hansılar ki, su-

da yeriyənlər və digərləri havada uçanlar.  

- Dördayaqlılar hansılardır?   -Dördayaqlılar dördə bölünür: davarayaqlılara (cütdırnaqlı-

lara), atayaqlılara (təkdırnaqlılara), dəriayaqlılara və itidırnaqlılara.  

- Çataldırnaqlı, davarayaqlılar (cütdırnaqlılar) hansılardır?   -Davar – öküz hansı ki, inək və 

su inəyi (camış) və zürafə və buynuzlular və qoyunlar və təkələr (keçilər) və başqa bu cür olanlar.  

- Təkdırnaqlılar hansılardır?   -Bu at, qatır, eşşək və onlar kimilərdirlər.  

- Dəriayaqlılar hansılardır?   -Fil, dəvə və onlara oxşarlar kimi.  

- Bəs itidırnaqlılar hansılardır?   -Bunlar aslan və pələng, ayı, canavar və canavarla tülkü-

nün qarışığı (vaşaq), it, tülkü, çaqqal, dovşan, pişik, sünbülqıran, kirpi və digər bunun kimilərdirlər, 

amma dələ, siçan, kösdəbək və porsuq kimi qısaayaqlılar da var; başqa yarımsürünənlər, hansı ki, 

yerin (torpağın) aslanı siçovullar, parslar, dağ siçanı, siçankimilər və başqa bunlar kimi.  

- Bəs suda üzənlər hansılardır?   -Hər şeydən öncə bu lefiandır ki, bütün dünyanı dövrə 

vurur, və zireklilər, böyük balıqlar və yunusbalığı, ilan balığı, qalxan balığı, qılınc balığı, qızıl ba-

lıq, və sarı köpək balığı, usğumu balığı, təkir balığı, və digər cürbəcür balıqlar və saysız üzlər, və 

suiti, və tısbağa, qurbağa və cins-cins məxluqlar, hansı ki, su içində mövcuddurlar.  

- İkiayaqlılar hansılardır?   -Onlar ikiyə bölünürlər: əyrigəzən qanadıyarıqlılara və düzgə-

zən piyadalara.  

- Əyrigəzən ikiayaqlılar hansılardır?   -Uçanlardırlar ki, incədırnaqlı və itidırnaqlılardırlar, 

eləcə də yastıayaqlılar və sıx yunlulardırlar. Onlar göydə (səmada) süzərlər və padşahları qaraquşdur; və 

onlar düzdırnaqlı və əyridırnaqlılara, eləcə də düz dimdiklilərə və əyridimdiklilərə bölünürlər.  

- Düzdimdiklilər hansılardır?   -Feniks (simurq), dəvəquşu, durna, dovdaq, leylək, hind 

quşu, tovuz quşu, ördək, xoruz, kəklik, turac, boz kəklik, qarabağır, göy göyərçin və ya alabaxta, 

göyərçin, qumru, bildirçin.  

- Düzgəzən ikiayaqlılar hansılardır?   -İkiyə bölünür: gülməyənlərə və gülənlərə.  

- Gülməyən gendırnaqlılar hansılardır?   -Dördayaqlı qabiqdir.  
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- Bəs gülənlər hansılardır?   -Bölünür incədırnaqlıya, hansı ki, dareğdir, və gendırnaqlı 

ikiayaqlıya, hansı ki, insandır.  

- İnsanın fərqli cəhətləri nədir?   -Açıq-aydın görünür ki, o, ikiayaqlı, enlidırnaqlı, düz gə-

zən, gülən, ölümlü bədənə (cismani bədənə) və ölümsüz bədənə (ruha) sahib olandır. Ölür və ölər-

kən bədəni çürüyür və torpağa çevrilir, ikinci dəfə diriləndə isə Tanrının buyruğu ilə yenidən zədə-

siz bədənə və ölməz ruha sahib olacaq, əbədi qalacaq, əməllərinin qarşılığını alacaq.  

- İnsanın görünən təbiətindən varlığı necə olur?   -İnsan varlığı cismani, tərpənən, diri, 

canlı, hiss edən, sözlü, ölümlü, peşələri və tədbiri ucaltmaqdır (məqsədi və işi yüksəltməkdir).  

- Platona (Əflatuna) görə, mövcudiyyət nədir?   -İkiyə bölünür mövcudiyyət: maddiyə və 

qeyri-maddiyə. Maddilər bölünürlər tam və natamam varlıqlara. Qeydi-maddilər də, həmçinin, tam-

lara və natamamlara ayrılırlar.  

- Platonun (Əflatunun) beş cinsi hansılardır?   -Birincisi gözlə görünən rəng və formadır. 

İkinci səsdir ki, qulaqla eşidilir. Üçüncüsü qoxudur ki, burunla duyulur. Dördüncüsü yemək zamanı 

ağızla hiss edilən daddır. Beşincisi ağır-yüngül (çəki), isti-soyuqdur (lamisə) ki, lamisə üzvü ilə hiss 

olunur. Bu beş hisslə qavranıla bilən hər şey qavranılır.  

- Aristotelin 10 prinsipi hansılardır?   -Əvvəlinci varlıqdır. İkinci ölçüdür. Üçüncü rəng-

dir. Dördüncü qavranılan şeydir. Beşinci qaydadır. Altıncı vaxtdır. Yeddinci haldır. Səkkizinci hər 

hansı bir şeyin kiminsə olmasıdır (sahiblik və ya məxsusluq; mülkiyyət). Doqquzuncu fəaliyyətdir. 

Onuncu fəaliyyətin təsdiqidir.  

- Haqq nədir?   -Şərtlərdir ki, boş düşünülən deyillər, bəli gerçək vardırlar, və dururlar, və 

görünürlər, və gerçək varlıqlar 10 şərt olmadan mövcud ola bilməzlər, bütün adlardır ki, vardır, öl-

çüsü var, ölçüsü və sayı, ərazisi, isti və soyuq, quru və nəm, və rəngi ağ və qara, və qızılı, və sarı, və 

başqa qarışıqlardan.  

- Nədir qarşılıqlı əlaqə?   -Qarşılıqlı əlaqə odur ki, qarşı tərəf barədə şəhadət verilir, necə 

ki, ata sözlə təsdiq edir ki, oğlu var və necə ki, oğul sözlə təsdiq edir ki, atası var; bu cür də…  

Qafqaz Albaniyasının xristianlıq tarixi, fəlsəfi dünyagörüşü, dili, ədəbiyyatı və qarqar dili 

haqqında olan fikirlərin tədqiqi üçün bu əsər əvəzolunmaz nadir mənbələrdəndir. Bu baxımdan əsə-

rin Azərbaycan dilinə tərcümə olunması ilə yanaşı onun gələcəkdə tədqiqi üçün də işləri davam et-

dirərək, alban dilində qələmə alınmış Mxitar Qoşun “Qanunnamə”sinin də eyni dildə yazılmış ver-

siyasının tərcüməsi üzərində də işləri davam etdirməyin lazım olduğu qənaətindəyik. Bu əsərlər 

Azərbaycan tarixinin orta əsrlərdə qələmə alınmış mənbələri sırasında Qafqaz Albaniyasına məxsus 

irs kimi tədqiq olunmalıdır.  
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GRIGOR HAMMAM IN THE HISTORY OF CHIRSTIANITY OF  

CAUCASIAN ALBANIA 

 

T.V. Aliyev  

Institute of Archaeology and Ethnoqgraphy of ANAS 

taleh.ali@mail.ru 

 

Historical figures and thinkers have played a special role in the history of Christianity in Cau-

casian Albania and in the development of the Albanian language and literature. The article includes 

Grigor Hammam, who is remembered as the restorer of the Albanian state in the IX century, and his 

work "Grammar of the Albanian language", its translation into Azerbaijani and commentary. Ac-

cording to the work, we see the widespread use of the Gargar language in Caucasian Albania, the 

Albanian Christian text written in the Gargar language, a dialect of the Kipchak languages in north-

western Albania, and a fragment written in a kind of philosophical spirit. From this point of view, 

the works of Albanian thinkers such as Musa Kalankatli, Grigor Hammam, Mkhitar Gosh, Ganjali 

Kirokos and Tatevli Grigor are important for us as a written source for the study of the history of 

Caucasian Albania.  

Keywords: Caucasian Albania, Cristianity, Grigor Hammam, Albanian language  

 

 

ГРИГОР ХАММАМ В ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВО КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ  

 

Т.V. Алиев  

Институт Археологии и Этнографии НАНА 

taleh.ali@mail.ru 

 

Исторические деятели и мыслители сыграли особую роль в истории христианства в 

Кавказской Албании и в развитии албанского языка и литературы. В статью включены Гри-

гор Хаммам, которого помнят как реставратор албанского государства в IX веке, и его труд 

«Грамматика албанского языка», его перевод на азербайджанский язык и комментарии. Со-

гласно работе, мы видим широкое использование гаргарского языка в Кавказской Албании, 

албанского христианского текста, написанного на гаргарском языке, диалекта кипчакских 

языков в северо-западной Албании, а также фрагмента, написанного в некоем философском 

духе. С этой точки зрения, работы таких албанских мыслителей, как Муса Каланкатли, Гри-

гор Хаммам, Мхитар Гош, Гянджали Кирокос и Татевли Григор, важны для нас как пись-

менный источник для изучения истории Кавказской Албании. 

Ключевые слова: Кавказская Албания, христианство, Григор Хаммам, албанский язык 
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QLOBALLAŞMA VƏ ONUN FUNDAMENTAL PARADİQMALARI 

 

E.M. Əsədov 

AMEA Fəlsəfə İnstitutu 

Etibar76_esedov@hotmail.com 

 

Məqalə ümumplanetar iqtisadi, siyasi, mədəni və sosial, o cümlədən texnoloji unifikasiya və 

inteqrasiya prosesi kimi qloballaşmanın mahiyyəti ilə bağlı yanaşmaların təhlilinə həsr olunmuş-

dur.  Qloballaşmanın mahiyyəti ilə bağlı əsas ziddiyətli məqamlar, onun inkişaf vektorları ilə bağlı 

baxışlardakı fərqlər təhlil edilmişdir.  Qloballaşma ilə bağlı müasir  paradimaların formalaşmasın-

da başlıca rol oynamış siyasi, iqtisadi və mədəni amillərlə yanaşı bu paradiqmaların əsasında du-

ran müxtəlif sferalar üzrə ümumregional və qlobal tendensiyaları izah etməyə çalışan fərqli nəzə-

riyyələrin təhlili aparılır və bu nəzəriyyələrin qloballaşma ilə bağlı əsas  paradiqmaların formalaş-

masına rolu izah edilir. 

Açar sözlər: qloballaşma, paradiqma, inteqrasiya, hiperqlobalizm, dünya iqtisadiyyatı  

 

Giriş 

Bəşər sivilizasiyasının inkişaf tarixi sosiumlar arası inteqrasiya prosesidir desək yanılmarıq.  

Həcm baxımından adı çəkilən sosium formaları sırf tarixi inkişaf mərhələlərinə uyğun ümumi inteq-

rasiya proseslərinə qoşulmuşdur. Burada söhbət ibtidai icma quruluşu dövründə tayfa və tayfa bir-

liklərindən, digər formasiyalar dövründə daha mürəkkəb  birliklərdən və ən nəhayət müasir dövrdə 

dövlətlərdən, o cümlədən qlobal vətəndaş birlikləri kimi sosiumları birləşdirən transmilli korporasi-

yalardan gedir. Baş verən inteqrasiya proseslərinin  başlıca səbəbi rolunda  iqtisadi amillər çıxış etsə 

də inteqrasiyanın özü siyasi, mədəni və d. amillərin sintezini  zərurətə çevirmişdir. Qeyd edilən  iq-

tisadi  zərurət və bu zərurətdən irəli gələrək sosiumlararası  çoxtərəfli təmaslar  zaman zaman  bəşər 

sivilizasiyasının inkişaf tarixində  xüsusi tərəqqi sıçrayışlarının baş verməsinə səbəb olmuşdur. Za-

manımızda bu inteqrasiya prosesləri ümumplanetar xarakter almış, dünya ölkələrinin iqtisadi, siyasi 

və mədəni baxımdan birləşməsini, unifikasiyasını ehtiva edərək qlobal xarakter daşımağa başlamış-

dır. Bununla da sosial elmlərin təmas xəttində bu inteqrasiya proseslərinin ifadə forması anlamına 

gələn qloballaşma məfhumu meydana gəlmişdir. Qloballaşma planetar inteqrasiya prosesi olaraq 

XX əsrin sonlarından etibarən dünya miqyasında  baş verən  istər siyasi, istər iqtisadi, istər sosial 

proseslərin başlıca səbəbi və nəticəsi olaraq təqdim edilməkdədir. Belə çoxsferaları əhatə dairəsi 

qeyd edilən prosesin konkret anlamının  ortaya çıxmasına mane olan başlıca səbəblərdən biri hesab 

olunur.  

Termin olaraq “qloballaşma” amerika iqtisadçısı T. Levitt tərəfindən 1983-cü ildə Harvard 

Business Review jurnalında dərc edilən “qloballaşan bazarlar” məqaləsində istifadə  olunmuşdur.[6] 

Qeyd edilən məqalədə transmilli şirkətlərin istehsal etdikləri əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq ba-

zarlara çıxışı üçün qlobal marketinq planlarının hazırlanmasının zəruriliyindən söhbət açılır. Məhz 

bu məqalədə Levitt texnoloji inkişafın nəticəsi olaraq  dünya bazarlarında istehlakçı tələblərinin ey-

niləşməsini qloballaşma adlandırır.[7, 92] Levitin irəli sürdüyü qlobal dünya bazarı tezisi qloballaş-

manın mahiyyəti  ilə bağlı iqtisadi paradiqmanın əsasını qoymuş olur. Levit dünya bazarlarında tə-

ləblərin eyniləşməsini qloballaşdırma adlandırsa da bu eyniləşmənin, unifikasiyanın  səbəblərini 

göstərmir. Ümumiyyətlə Levittin adı ilə qloballaşmanın sırf termin kimi işlədilməsi bağlanır. 

Qloballaşma mövzusuna müraciət edənlərdən biri  K. Omae olmuşdur. Omaenin qloballaşma-

ya həsr olunmuş “Sərhədsiz dünya” (1990), “Milli dövlətin sonu” (1995), “Qlobal düşünərkən” 

(1995) əsərləri  bu sferada aparılan ən mühim tədqiqat işlərindən hesab olunur. Omae-nin fikrincə 

“ənənəvi milli dövlət öz ənənəvi rolunu itirmiş, transmilli şirkətlərin vahid iqtisadi dünya sistemi 

quruculuğu prosesinə maneə törədən amilə çevrilmişdir.”[3, 108] 

1992-ci ildə çapdan çıxan “Qloballaşma:sosial nəzəriyyə və qlobal mədəniyyət” kitabı ilə  

qloballaşmanın konseptual bazasını formalaşdıran Robertson  ilk dəfə qloballaşmanı  sırf iqtisadi in-
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teqrasiya proseslərindən daha geniş  rakursda  izah etməyə çalışır. O  qloballaşmanı təkcə iqtisadi 

deyil, eyni zamanda mədəniyyətlərin qaçılmaz sintezi prosesi kimi  təqdim edir.[3, 216] 

Termin kimi istifadə ilə yanaşı  bu günə kimi elmi ədəbiyyatlarda  qloballaşma prosesi ilə 

bağlı yüzlərlə  baxış və yanaşma işlənib hazırlanmışdır. Hesab edilir ki, qloballaşma ilə bağlı bu gü-

nə kimi aparılan tədqiqatların sayı 4 mln-a yaxındır.  

Bu günə kimi  sosiologiya, iqtisadiyyat və  siyasi elm sferasından bir çox görkəmli alimlər 

proseslə bağlı əsaslı  fikirlər  irəli sürmüşlər ki, onları nəzərdən keçirmək olduqca vacibdir.  

Modelskinin şərhinə görə qloballaşma bəşər sivilizasiyasının  zaman zaman rastlaşdığı qlobal 

problemlərin həlli mexanizmlərinin formalaşdırılması naminə birləşməsi, müxtəlif sivilizasiyaların  

dəyərlərinin ali məqsəd naminə inteqrasiyasıdır.[9, 418] 

E. Giddensə görə qloballaşma bütün dünyada ən müxtəlif sosial dəyərlərin intensifikasiyası 

olub, Planetin müxtəlif regionlarının elə bir formada qarşılıqlı inteqrasiyasına gətirib çıxarır ki,  bir 

regionda baş verən hər hansı bir prosesin təsirləri tamamilə başqa bir regionda  hiss edilməsinə sə-

bəb olur.[1, 103] 

S. Tulmin hesab edir ki, qloballaşma prosesini  eyni zamanda  tarixi fakt və digər bir tərəfdən  

siyasi futbol oyunu hesab etmək olar.  Qloballaşma insan həyatının böyük bir hissəsini təşkil edən 

proseslərin  artıq  milli dövlət sərhədləri çərçivəsindən  çıxmasında özünü göstərir. Bura səyahət və 

kommunikasiya, ticarət və maliyyə, idman yarışları, ixtisaslaşma, sığorta, beynəlmiləl musiqi və s. 

daxildir.  

Qloballaşmanın  mühim tədqiqatçılarından hesab olunan A. Utkin qloballaşmanın qlobal sə-

viyyəli iqtisadi, siyasi və mədəni inteqrasiya prosesi hesab edir. Onun fikrincə bu prosesin başlıca 

amalı  kapitalizmin  vahid  ictimai formasiya kimi  bütün dünya tərəfindən  qəbul edilməsi,  maliy-

yə, istehsal və insan resurslarının  bütün  planet boyu sərbəst miqrasiyasının təşkil edilməsi, müxtə-

lif ölkələrin  mədəni səviyyə üzrə bir birinə yaxınlaşması, iqtisadi və texnoloji  proseslərin qlobal 

miqyasda standart xarakter almasıdır. [4, 34]   

Ümumiyyətlə qloballaşmanın mahiyyəti  ilə bağlı bizə tanış olan nəzəriyyə və paradiqmaların 

elmi konseptual əsası XX əsrin 60-70-ci illərində sosial elmlərin müxtəlif istiqamətləri üzrə  ortaya 

çıxan  müxtəlif məzmunlu  nəzəriyyələrdən qaynaqlanır.   

Qloballaşma proses olaraq planetar miqyasda genişlənmə, eyniləşmə, qarşılqlı asılılıq əlaqələ-

rinin güclənməsi və dərinləşməsi kimi nəzərdən keçirilir. Bu proses həyatın bütün sferalarını əhatə 

edir. Prosesin belə formada dərk edilməsinə baxmayaraq onun konseptuallaşması, səbəb və nəticə-

lərinin izah olunması, strukturu və inkişaf vektorları ilə bağlı yanaşmalarda  fərqlər  var.  Müasir 

qlobalistikada bu yanaşmaların  müəyyən edilməsində və fərqlərinin izahında britaniyalı D. Heldin 

təsnifatı əsas götürülür. Heldə görə  qloballaşma nəzəriyyələri hiperqlobalizasiya, skeptisizm və 

transformizm adlanaraq üç qrupa bölünməlidir. [10] 

Qloballaşma ilə bağlı skeptisizm cərəyanı və onun nümayəndələri  əsasən iqtisadiyyat və bey-

nəlxalq münasibətlər  sferasını təhlil obyketi kimi seçmişdir. Onlar istər kapitalın, istər  əmətəələrin  

ticarət əlaqələrinin obyekti kimi  dövriyyəsini qloballaşma ilə bağlamağın əleyhinə çıxırlar. Skep-

tiklər iddia edir ki, qloballaşma  beynəlmiləlləşmənin  növbəti mərhələsidir. Hətta onların fikrincə 

qloballaşma  adı altında  nəzərdən keçirilən  ümumdünya inteqrasiya prosesləri  XIX əsrə nisbətən  

aşağı səviyyədədir. Dünya iqtisadiyyatında baş verənləri qlobal inteqrasiya yox  regionlaşma adlan-

dıran skeptiklər qeyd edir ki, dünya  siyasi və mədəni cəhətdən  sərhədləri  dəqiq olan bir neçə his-

səyə bölünmüşdür.  Sovetlər Birliyinin süqutundan sonra formalaşan dünya üçün gözlənildiyi kimi 

təkqütblülük deyil, çoxqütblülük  xarakterikdir. Bu fikirlər əsasən P. Hirstin, H. Tompsonun, L. 

Vaysın  yanaşmalarında öz əksini tapmışdır.    Skeptisimzin nümayəndələrinin fikrincə qloballaşma 

prosesi dünyanın vəhdət halına gəlməsində deyil, bloklaşma və regionlaşma prosesi nəticəsində 

meydana gələn ziddiyətlərdə öz əksini tapır.   

Skeptisizmin nümayəndələri iddia edir ki, planetar miqyasda  iqtisadi  inkişafın dinamikası 

bərabər bölünməmişdir. Siyasi sferada da  eyni proseslər baş verir.  Daha konkret desək  bir sıra re-

gionlarda iqtisadi  inkişaf sürəti yüksək olduğu halda, digərlərində  bu sürət olduqca aşağıdır.  Belə 
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bir durum  qloballaşmanın gələcək perspektivlərini şübhə altına almış olur.  İstər dünya siyasətində, 

istiər iqtsadiyyatında  bu durum dominant  aktorların meydana gəlib çıxmasına səbəb olur.  Rusiyalı 

alım A. Panarin qeyd edir ki,  müasir dünyada iqtisadi, siyasi, sosiomədəni münasibətlər o dərəcədə  

assimetrikdir ki, bəzən bu xüsusiyyət  bu və ya digər dövlət yaxud region üçün təhlükəyə çevrilə bi-

lər.[2, 168]  

Qloballaşmanın gələcəyinə skeptik yanaşanlar adətən qlobal transmilli korproasiyalar və onla-

rın dünyada baş verən proseslərə  təsir imkanlarını da mif olaraq nəzərdən keçirir. Onlar qeyd edir 

ki, investisiya axınlarının əksər hissəsi və  ticarət bazarları əsasən  daha çox inkişaf etmiş  ölkələrdə 

özünə yer tapmışdır, transmilli korporasiyalar isə nə qədər beynəlmiləlləşsə də  nəticə etibarı ilə  

təmsil etdikləri ölkənin maraqlarını müdafiə edir.  

Skeptisizmin nümayəndələri iqtisadi sfera ilə yanaşı bəşər sivilizasiyasının  inkişafının  mədə-

ni tərəflərini də diqqət mərkəzində saxlayırlar. Daha dəqiq desək skeptikləri qlobal iqtisadiyyatla  

yanaşı qlobal sivlizasiya və qlobal mədəniyyətin də mövcudluğunu və yaxud ola biləcəyini şübhə 

altına alırlar. Qlobal sivilizasiyaların və qlobal dəyərlərin formalaşma ideyasını şübhə altına alan  

əsas skeptiklərdən biri S. Hantinqtondur. Onun “sivlizasiyaların toqquşması” əsəri buna bariz nü-

munədir. O qeyd edir ki, müasir dünya aydın şəkildə özünü büruzə verən lokal sivlizasiyalara, blok-

lara, etnik və  mədəni anklavlara bölünmüşdür.  Müasir dünyada sivlizasiyaların inteqrasiyası prose-

si deyil, milliyətçiliyin, mədəni və  ideoloji fundamentalizmin güclənməsi prosesi baş verir. [5, 209] 

Dünya hakimiyyəti, dünya mədəniyyəti və dünya iqtisadiyyatının mövcudluğunu şübhə altına alan 

bütün skeptiklər  qeyd edir  ki, qloballaşma qərb ölkələrinin ümumi  layihəsidir və onun əsas məq-

sədi dünyanın digər regionlarını əsarət altına almaqdır. Qərb kapitalimzminin dünyanın digər regi-

onlarına qarşı həyata keçirdiyi iqtisadi və mədəni, o cümlədən siyasi  ekspansionizm hücuma məruz 

qalanların əks reaksiya verməsinə və fundamentalizmin, milliyətçiliyin daha da dərinləşməsinə gəti-

rib çıxarır.  Bu fikir amerikan mütəfəkkiri B. Barberin  “Mak dünyaya qarşı cihad” adlı əsərində ge-

niş təlqin olunur. Barber iddia edir ki, müasir dünyada iki əsas qüvvə mübarizə aparır: birinci, bütün 

dünyanı vahid ideologiya və sistem ətrafında birləşdirməyə çalışır. Bu Mak-dünyadır. İkinci qüvvə 

isə millətçilikdir. Barber bu millətçiliyi “lebonizasiya” adlandırır. İkincinin birinciyə qarşı mübari-

zəsi Mak-dünyanın 4 əsas imperativinə qarşı qurulmuşdur: bazar, resurs, ikt və ekologiya. Barber 

hesab edir ki, hələ ki, Qərb ölkələrinin təmsil olunduğu “Mak dünya”nın üstünlük təşkil etdiyini 

qeyd edir.   

Qloballaşma ətrafında formalaşan mühim cərəyanlardan biri hiperqlobalizmdir. Qloballaşma-

nı iqtisadi proses kimi  təqdim edən  hiperqlobalistlər adətən onu  bəşər sivilizasiyasının  növbəti 

mərhələsi kimi izah etməyə çalışırlar. Onların fikrincə  sivilizasiyanın inkişafının indiki mərhələsin-

də dünya iqtisadiyyatının qloballaşması və vahid qanunlarla idarə olunması zərurətdir. Qlobal iqti-

sadiyyatın özəyini milli  iqtisadiyyatların inteqrasiyası təşkil edir.  Bu inteqrasiyanın  qarşısında du-

ran  əsas əngəl yaxud məhdudliyyət isə  Omayenin dili ilə desək “milli dövlətlərin süni sərhədləri” 

dir. Baş verən  inteqrasiya prosesinin katalizaqtorları rolunda transmilli şirkətlər,  beynəlxalq maliy-

yə şəbəkələri çıxış edir.  Artıq qeyd etdiyimiz kimi  bu cərəyanın kifayət qədər  güclü təmsilçiləri 

var.  Onlar sırasında K. Omayeni, P. Dikeni, V. Qrayderi, A. Consu misal gətirmək olar.   

Hierqlobalistlərə  görə iqtisadi baxımdan qloballaşma konkret mübarizə forması olub sonda  

qaliblər və məğlubların  ortaya çıxmasına səbəb olmalıdır. Lakin bu qaliblər və məğlubları Şimal-

Cənub, Şərq və Qərb kimi coğrafi  regionlarda axtarmaq lazım deyil. Bu ikili münasibətlər sistemi 

daha mürəkkəbdir. Belə ki, bu qalibləri ümumiyyətlə dövlət timsalında axtarmaq olmaz. Dövlət 

dünya iqtisadiyyatının və dünya siyasətinin əsas idarəedici aktoru rolunu itirmişdir. Burada qalib  və 

məğlubları transmilli şirkətlərdə  və onların ətrafında topladığı yaxud toplamadığı  sosial qruplarda 

axtarmaq lazımdır. Əsasən qaliblər qismində  transmilli şirkətlərin menecerləri, maliyyə və İKT üz-

rə mütəxəssislər çıxış edir. Çünki  müasir dünya iqtisadiyyatının və siyasi sistemin aparıcı qüvvəsi 

məhz həmən qruplardır.  

Qloballaşma şəraitində milli dövlət qlobal  bazarlarla əvəzlənir və eyni zamanda milli mədə-

niyyət öz yerini  yeni indentiklik formaları ilə, yeni  qlobal dəyərlərlə, həyat tərzi ilə əvəz olunur. 
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Reallıqda isə bu gün  dünya miqyasında liberal demokratiyanın institu və dəyərlərinin  geniş şəkildə  

bütün sivilizasiyalara yayılması prosesi gedir. Formalaşmaqda olan yeni qlobal sivilizasiyanın Dün-

ya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası kimi transmilli idarəetmə ins-

titutları formalaşır. Qloballaşma şəraitində  azad bazarlara artan tələbat fonunda konsyumerizm ide-

yaları fəallaşır və homogen qlobal cəmiyyətin formalaşması  gündəmə gəlir. Məşhur fransız  sosio-

loqu S. Latoş bu problemi “Dünyanın vesternləşməsi” əsərində geniş təhlil edir.  Latoşa görə forma-

laşmaqda olan homogen qlobal cəmiyyətdə qərb liberalizminin həyati prinsipləri əsas dəyərlərə çev-

riləcəkdir. Vesternləşmə  qlobal gücə çevrilir və milli dövlətlər onun qarşısında tab gətirə bilməyən 

lokal  maneələrə çevrilərək tarixin səhnəsindən silinib gedəcəkdir.[11, 103] 

Qlobal cəmiyyətin formalaşması fonunda milli dövlət kimi institular öz əraziləri daxilində  

baş verən iqtisadi, siyasi və mədəni proseslərin üzərində nəzarəti itirməkdədirlər. Bunun səbəbləri 

obyektivdir. Belə ki, dünya iqtisadiyyatının inteqrasiyası şəraitində  adı çəkilən sferalarda baş verən 

prosesləri  lokal məcraya  yığmaq mümkün deyildir. Milli iqtisadiyyat və milli mədəniyyət qlobal  

insan,  məhsul, kapital və informasiya  axınlarının  təsiri nəticəsində  öz  sərhədlərini  tədricən itirir. 

Bu isə qlobal  idarəetmə institutlarının rolunun daha da artmasına səbəb olur.  

Hiperqlobalizmin qloballaşma  prosesinə baxışının təhlili onu deməyə əsas verir ki, bu cərə-

yan üçün maraqlı olan 3 əsas amil var: qlobal bazar, qlobal sivilizasiya və qlobal vətəndaş cəmiyyə-

ti. Adətən  hiperqlobalizmi  vesternizasiya cərəyanı da adlandırırlar.  

Fikrimizcə vesternizasiya hiperqlobalizmin daha geniş formasıdır. Belə ki, vesternizasiya qlo-

ballaşmanı təkqütblü sistemin formalaşmasına aparan inkişaf vektoru kimi təqdim etsə də, mahiyyət 

etibarı ilə bu  prosesin siyasi və mədəni sferalardan yan keçə  bilməsini qəbul etmir.  Bu mənada  

vesternizasiya sırf iqtisadi  mahiyyət daşıyan  ümumi hiperqlobalizmdən daha  aqressivdir. Qərbləş-

mə yaxud vesternizasiyanın aqressivliyi liberalizmi, qərb həyat tərzini,  qərb dəyərlərini dünyada ən 

üstün yaşam forması kimi təqdim etməsində özünü büruzə verir. Misal üçün Vebsterin lüğətində 

vesternizasiya “qərb dəyərləri və adətlərinin hegemonluğu” kimi təqdim edilir.[12] Qlobalistikanın 

görkəmli nümayəndəsi S. Amin qeyd edir ki, “qloballaşma şübhəsiz vesternizasiyadır. Onun iki 

vektoru var: amerikanlaşma və avropalaşma. Əgər birinci qərb modernizminin sırf iqtisadi hege-

monluğunu təmin etməyə çalışırsa, ikinci təkcə iqtisadi deyil, siyasi və mədəni hegemonluğu da eh-

tifa edir.”[13, 76]  

Bütövlükdə qərb dünyasının digər xalqlar üzərində hegemonluğu anlamına gələn vesternizasi-

ya dünya ölkələrini istər iqtisadi, istər siyasi anlamda hücuma məruz qoyur: iqtisadi sferada istehsal 

tipinin qərbləşməsi, bazar iqtisadiyyatının qurulması, qərb texnologiyalarının üstünlüyünün qəbul 

edilməsi və alternativsizliyi; siyasi sferada sosial tənzimləmə mexanizmlərinin qərbləşməsi, demo-

ratiyanın alternativsiz siyasi sistem kimi qəbul edilməsi, insan hüquqlarının prioritetliyi,  şəxsiyyə-

tin özünü realizə etməsi üçün liberal tip sosial mühitin təşkili, milli və dini tolerantlıq, informasiya 

və yaradıcılıq hüququnun təmin edilməsi və s. Təbii ki, qeyd edilən ideyalar və yaşam prinsipləri ilk 

baxışdan olduqca cəlbedicidir.  Lakin bununla belə adı çəkilən dəyərlərin ənənəvi  dəyərlərin hakim 

olduğu cəmiyyətlərə adaptasiyası imkanları nəzərə alınmadığı üçün reallıqla  bu vesternizasiya  heç-

də hər zaman uğurlu sonluqla bitmir.  

Bütövlükdə hiperqlobalizm cərəyanı son illərdə özünün yeni  inkişaf mərhələsini yaşamaqda-

dır. Bu cərəyanın ən müasir  tərəfdarları qloballaşmanın informasiya cəmiyyəti  şəraitində inkişafı-

nın pik nöqtəsinə çatdığını iddia edir. İlk dəfə qloballaşmanın təbii inkişaf sürətinin süni şəkildə art-

ması  prosesini ABŞ-ın Harvard universitetinin professoru Deni Rodrik özünün 2011-ci ildə  işıq 

üzü görən “Qloballaşmanın paradoksları” əsərində tədqiq etmişdir.  Daha sonra 2013-cü ildə Bey-

nəlxalq iqtisadiyyat institutunun  iqtisadçıları Arvind Subramanian və Martin Kessler beynəlxalq ti-

carətin miqyasının sürətlə genişlənməsi problemini qaldırır. Nəhayət 2018-ci ildə akademik Takaşı 

İnoue özünün “Qloballaşma şəraitində ictimaiyyətlə əlaqələr” adlı kitabında qloballaşmanın hiper 

sürət almasının konkret səbəblərini izah edir.  O qeyd edir ki, müasir qloballaşma sırf iqtisadi impe-

rativlərdən yararlanan proses deyil, onun dərinləşməsi müasir bəşəriyyətin özünün inkişafının infor-

masiya cəmiyyəti mərhələsinə qədəm qoyması ilə bağlıdır. Qloballaşmanın yeni formatda yayılma 
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sürətini iqtisadiyyatla yanaşı yeni inqilabi texnologiyalar, ən müasir kommunikasiya vasitələri və 

texniki  inqilab müəyyən edir.  Bu mənada  sosial  şəbəkələr və internetin rolu  xüsusən vurğulan-

malıdır.[14, 145] 

Qloballaşma prosesi ətrafında formalaşmış  əsas mühim  cərəyanlardan biri transformizmdir. 

Transformizmin nümayəndələri  qloballaşmanı  planetar miqyasda  inteqrasiya  prosesi kimi nəzər-

dən keçirir və  bu prosesin  həyatın bütün sferalarını əhatə etdiyini iddia edir. Skeptiklərdən  və  hi-

perqlobalitlərdən fərqli olaraq transformasiyaçılar  qloballaşma prosesinin tədqiqində iqtisadiyyata 

deyil  mədəni inteqrasiyaya üstünlük verirlər. Bu cərəyanın  bir sıra nümayəndəlri ümumiyyətlə mə-

dəni inteqrasiyanı qloballaşma  prosesinin  əsas xətti kimi təqdim edir. Mədəni inteqrasiyanı  qlo-

ballaşma prosesinin prioritet istiqaməti kimi  təqdim edənlər sırasında M. Yotersin, P. Berqerin, R. 

Robertsonun, D. Tomilsonun adını çəkmək olar. 

Hiperqlobalislərdən fərqli olaraq  transformistlər qloballaşma prosesinin inkişaf  trayektoriya-

sının hansısa  qanunauyğunluqlara tabe olduğunu qəbul etmir. Burada hansısa məntiqin və  məqsəd-

yönlü  planların  olduğu da inkar edilir. Onlar sübut etməyə çalışır ki, qloballaşma ziddiyətli və çox-

mənalı prosesdir.  Müasir dünyanı qlobal sistem  kimi nəzərdən keçirən transformistlər hiperqloba-

listlərdən fərqli olaraq bu qlobal sistem daxilində qlobal vətəndaş cəmiyyəti, vahid qlobal bazar ki-

mi elementlərin  formalaşmasının labüdlüyünü inkar edir.  Sözü gedən sistem daxilində fərqlər var. 

Ənənəvi olaraq mərkəz və əyalət, şimal və cənub, “üçüncü dünya ölkələri” anlayışıarı  qlobal sistem 

çərçivəsində  coğrafi deyil sosial anlama çevrilir. Başqa sözlə müasir  iri Meqapolislərin tərkibinə 

baxsaq  bütün qeyd edilən fərqləri bir şəhər daxilində görmək olar.Bu mənada  transformist cərə-

yanlarda qlokallaşma, hibridləşmə və ərazisizləşmə kimi altnəzəriyyələr  üzə çıxır. 

Ərazisizləşmə konsepsiyasına görə ənənəvi olaraq hər bir şəxs yaşadığı ərazinin etnoqrafik 

xüsusiyyətlərinin daşıyıcısıdır. Bu hər şeydən öncə insanın yaşam tərzində, inanclarında, sosial və 

digər dəyərlərində, dünyaya baxış bucağında, gündəlik davranış formalarında özünü büruzə verir. 

Qloballaşma mühitində adı çəkilən dəyərlərin, normaların transformasiyası  baş verir ki, bu zaman  

insanın ərazi cizgilərinin aradan qalxması baş verir. Bu bəzən təkcə  bir iki individdə deyil, bütöv 

sosial toplumlarda  baş verə bilir.Ərazisizləşmə konsepsiyasına ilk dəfə Makluyenin  tədqiqatlarında  

rast gəlinir. Daha sonra bu konsepsiya  E. Giddens və D. Harvey tərəfindən genişləndirilir. 

Transformizm cərəyanı  çərçivəsində  özünə mühim yer tutan  konsepsiyalardan biri “qlokal-

laşma” adını daşıyır. Bu konsepsiyanın meydana gəlməsi  sırf ticarət və  bazar münasibətləri, zəru-

rətləri ilə əlaqəlidir. Belə ki, söhbət  qlobal miqyasda satışı nəzərdə tutulan  əmtəələrin  bu və ya di-

gər  lokal regionların tələbinə uyğun transformasiya olunmasından gedir. “qlokallaşma” konsepsi-

yasının  meydana gəlməsi və oturuşması hər R. Robertsonun[15. 44] adı ilə bağlıdır. Bununla belə 

bu konsepsiyanın müxtəlif aspektlərinə praktiki olaraq bütün transformistlərin əsərlərində rast gəli-

nir.  

Transformizmin qloballaşma prosesləri çərçivəsində dövlət amilinə münasibəti hiperqlobalist-

lərdən fərqlənir.  Bu cərəyanın nümayəndələrinin fikrincə qloballaşma proseslərinin təsiri altında 

milli eyniyyətin, dövlətçilik təfəkkürünün güclənməsinə səbəb olan xüsusi özünümüdafiə refleksi  

formalaşır. Qloballaşma mühitində dövlətlər  yeni  yaşam strategiyaları formalaşdırır və  mühitin 

şərtləri ilə  uzlaşmağa can atır. Bu ideya P. Berger və S. Hantinqtonun “Çoxüzlü qloballaşma” adı 

əsərində öz əksini tapır. 

Transformistlərə  görə  qloballaşma şəraitində  dövlət öz aktualllığını itirmir, lakin  onun  bir 

sıra funksiyaları transformasiyaya uğraya bilər. Qloballaşma şəraitində dövlətin suverenlik, ərazi 

bütövlüyü və sabit siyasi sistemin qorunması ilə bağlı məsuliyyəti azalır. Şübhəsiz ərazi daxilində 

baş verən siyasi proseslərin idarə olunmasında öz hakim rolunu saxlasa da, kənar müdaxilələrin tə-

sirindən qaçmaq getdikcə çətin olur. Qloballaşma şəraitində dövlət  ideologiya daşıyıcı funskiyasını 

tamamilə itirərək  müəyyən mənada supervayzer rolunu qoruyub saxlaya bilir. 
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Nəticə 

Artıq qeyd edildiyi  kimi qloballaşma ətrafında bu günə  kimi aparılmış tədqiqatların sayı 4 

mln-a yaxındır Bu tədqiqatlar  ən ümumi  şəkildə  prosesin mahiyyəti  ilə bağlı böyük nəzəri kon-

septual bazanı formalaşdırmışdır.  Bununla belə bu gün qloballaşma prosesinin tədqiqi  bir ayrıca 

elmi istiqamətə çevrilmişdir ki, bu da qlobalistika anlamına gəlir. Qlobalistika baxımından  faktiki 

olaraq  bir sıra  mütəfəkkirlər var  ki, onların qloballaşma haqqında fikirləri  bu sfera üçün əsas fun-

damental hesab olunur.  

Qloballaşmanın müasir paradiqmalarının  məzmunu onu deməyə sas verir ki, ümumiyyətlə el-

mi tədqiqat problemi kimi qloballaşma bir sıra elmlərin kəsişmə  nöqtəsində öyrənilir.  

Qloballaşma ətrafında  formalaşan  paradiqmaların üç qrupda birləşdiryini müəyyən edə bil-

dik: skeptisizm, hiperqlobalizm və transformizm. Adı çəkilən nəzəriyyələr bu və ya digər  şəkildəq-

loballaşma prosesinin  aktuallığını qəbul etsə də, bu proses altında başverən  inteqrasiya  prosesləri-

nin nəticələrini müxtəlif cür qiymətləndirir. Nəticə etibarı ilə aydın olur ki, bütün paradiqmalr son  

nəticədə qəbul edir  ki, qloballaşmanın əsas  mahiyyəti bəşəriyyətin istər iqtisadi, istər siyasi, istər 

texnoloji, istər  kulturoloji baxımdan vahid prinsip və vektorlar üzrə unifikasiyası, inteqrasiyasıdır.  

Günümüzdə informasiya  cəmiyyəti şəraitində İKT-nin insan həyatının bütün sferalarına mü-

daxilə etməsi, ən müasir  rəqəmsal kommunikasiya  texnologiyalarının  qlobal inteqrasiya prosesləri 

üçün zaman və məkan məhdudiyyətini  aradan qaldırması  bunu zəruri edir.  Bundan başqa son  illə-

rin  ənənəvi  paradiqmaları arasında  qloballaşmanın gələcəyi ilə bağlı  yaxınlaşma hiss olunmaqda-

dır.  Hiperqlobalizmin  yeni tendensiyaları,  Rodrik,  Subramanian, Kessler kimi  ən müasir qloba-

listlərin milli dövlətlərə qarşı radikalizm mövqeyindən imtina etməsi, istər mədəni, istər iqtisadi, is-

tər siyasi  inteqrasiya proseslərində  dövlətlərin nəzarətedici  funksiyasının vacibliyini  iddia etməsi 

bu yaxınlaşmanın  əyani sübutudur.  
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The article is devoted to the analysis of approaches to the essence of globalization as a global 

economic, political, cultural and social, as well as the process of technological unification and in-

tegration.  The main contradictions in the nature of globalization, differences in views on its deve-

lopment vectors are analyzed.  In addition to the political, economic, and cultural factors that have 

played a key role in shaping modern paradigms of globalization, different theories are analyzed to 

explain general regional and global trends in the various spheres underlying these paradigms. 
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Статья посвящена анализу подходов к сущностью глобализации как всеобщепланетарный 

процесс экономической политической культурной унификации и интеграции. Были исследованы 

разлычные противоречивые моменты по поводу сущности глобализации и выявлены раздницы в 

векторах развития. Кроме экономически, политической, культурной составляющей рассматри-

ваются теории которые обьесняют разные региональные и глобальные тенденции которые стали 

основой для современных парадигм глобализации 
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