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AFM-MICROSCOPY STUDY OF THE SURFACE MORPHOLOGY OF GAMMA-

IRRADIATED GaSe LAYERED CRYSTAL 

 

L.E. Sadigli, K.Z. Bakhishova 

Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy of Sciences 

lamiye.isgenderova.96@mail.ru , cbaxıshova@gmail.com 

 

 Abstarct: Surface effects of GaSe layered single crystalwere studied by Atomic Force Mic-

roscopy (AFM) at initial (before irradiation) and after irradiated by γ-quanta at low radiation dose 

(Dγ = 50 krad) and high radiation dose (Dγ = 100 krad). It was determined that, changes in surface 

morphology are observed after gamma – irradiation. At low radiation doses, large defects are bro-

ken down into smaller defects, while exposure to high levels of radiation, the defects accumulate 

around the corresponding centers. On the basis of obtained results, the dependence of the surface 

relief of the layered GaSe single crystal on the radiation dose is given.      

 Keywords: surface morphology, γ-quanta, histogram, AFM, surface effects 

 

Introduction 

Recently, there is an increasing attention to the high anisotropic crystalline substances.For 

many years, the study of the properties of layered crystals has been a major area of research in solid 

state physics.In recent years,  A3B6 type semiconductor compounds is of great interest due to the ha-

ving a high photosensitivity. GaSe ,one of the interesting members of this family , which is layered 

chalcogenide single crystal has been characterised several outstanding properties.It consists of cova-

lently bonded stacks of four atomic layers .The interest in this crystal is distinguished not 

only by its basic properties, but also its possible practical application. A description of the phase di-

agram for Ga-Se and structural studies of all solid phases have been provided by many authors 

.Studies concerning in layered GaSe crystals show that this compound has interesting semi-

conductor properties.  

Crystals with a layered structure are characterized by a strong bond within the layers (cova-

lent) and a weak bond between the layers (probably arises from the van der Waals interaction).The 

structure of each (individual) layer varies from crystal to crystal.GaS, GaSe and InSe semiconduc-

tors of A3B6 family have a more complex, four atomic layersstructure . 

There is no information in the scientific literature about the effect of radiation on the surface 

morphology of layered crystals, especially GaSe crystals.The study of the process will allow to inc-

rease the photosensitivity in the ultraviolet and visible regions of the spectrum by controlling the 

distribution of surface defects. 

 

Experimental Techniques 

A3B6 type layered semiconductor GaSe monocrystals were produced  by the Bridgman-Stock-

barger crystal-growth system. The temperature gradient in the crystallization zone was 20-30 K / 

cm, and the growth rate was 0.13 mm / h. The obtained single crystals had p-type conductivity and 

their specific resistance (ρ) at room temperature was 2·109Ohm · cm. Excess Se element was taken 

into account in order to reduce the concentration of Se vacancy formed during crystal production. 

The degree of anisotropy relative to the crystal axis was ~ 102. Crystal growth is a major stage of a 

crystallization process, and consists in the addition of new atoms. 

Based on microstructure and X-ray Phase Contrast method, it was determined that the obtai-

ned single crystal was homogeneous and no crystalline accumulation was observed. Samples with a 

mirror surface and a thickness of 200 μm were prepared for the study, scanned in the direction of 

the layer (0001). Analysis of the obtained crystal is carried out by X-ray and DTA, and the obtained 

http://irp.science.az/dw.php?l=/uploads/pdf/3)_journal_of_radiation_researches,_vol.6,_n_2,_pp.24-29.pdf
http://irp.science.az/dw.php?l=/uploads/pdf/3)_journal_of_radiation_researches,_vol.6,_n_2,_pp.24-29.pdf
mailto:lamiye.isgenderova.96@mail.ru
mailto:cbaxıshova@gmail.com
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crystal is determined to be bright red GaSe. The surface of the GaSe single crytal was studied in 

contact mode with an atomic force microscope (AFM) using a 50 nm NanoEducator scanning probe 

microscope. The images obtained by AFM show that the surface of the GaSe crystal has a mo-

nocrystalline structure for all samples. 

Results and Discussion 

Figure 1 shows the surface morphology obtained from AFM analysis of single crystal GaSe 

sample,1a-two dimensional (2D), 1b- three-dimensional (3D), and 1c-histogram description. As we 

know that, in two dimensions (2D) to define its structure, that is, it exists in two planes or axes, fi-

gure has only length and width, a three-dimensional structure is an object existing in three dimensi-

ons to define its structure, that is, it exists in three planes or axes, figure has length, width and he-

ight.In Figures 1a and 1b, the dark colors represent the gallium (Ga) atom and the light colors repre-

sent the selenium (Se) atoms, respectively. Figure 1a shows that there is an unevenness on the surfa-

ce of the crystal, and this is repeated periodically. The observed convex and concave parts are obtai-

ned by the distribution of Ga and Se atoms. The unevenness is observed more sharply in 3D image 

(Figure 1b). From the histogram curve given in Figure 1c, it can be seen that the size of the surface 

roughness on the surface is ~ 2.5-4 nm. 

 

 
                               a)                                                                     b) 

 
                                            c) 

 
Figure 1. AFM images (a) 2D ,(b) 3D, and (c) histogram showing the surface morphology of GaSe 

monocrystal before irradiation 

 

Figure 2 shows the surface morphology obtained from AFM analysis of irradiated single 

crystal GaSe sample (Dγ=50 krad), 2a-two dimensional (2D), 2b- three-dimensional (3D), and 2c-

histogram description. As can be seen from Figure 2a, smoothing is observed on the surface of the 

crystal after irradiation, and periodically recurringsurface roughness gradually disappear. The 

unevenness is observed more sharply in Figure 1b. The observed process indicates that the defects 

on the surface of the crystal is regulated as a result of radiation. 
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As we know that, GaSe crystal is a p-type, defective crystal. After irradiation with a radiation 

dose of Dγ = 50 krad, reverse type defects to structure, namely, donor-type defects occur and some 

of the defects are compensated. This is observed by smoothing the surface of the crystal. The result 

is given in the histogram. From the histogram it seems that, a large set of defects breaks up into the 

smaller defects. 

                                   
a)                                                                              b) 

 
                                                                                     c)  

Figure 2. AFM images (a) 2D,(b) 3D, and (c) histogram showing the surface morphology of GaSe 

monocrystal after  Dγ =50 krad radiation 

 

In Figure 3, the surface morphology of the layered GaSe single crystal after Dγ = 100 krad 

radiation was studied. Figure 3a shows a surface in 2D, Figure 3b shows a surface in 3D, and Figure 

3c shows a histogram. It is clear from the images that at high doses, ie Dγ = 100 krad, the roughness 

increases as a result of the migration of defects, and the defects accumulate around the 

corresponding centers. The dimensions of these parts were determined from the histogram and 

calculated to be  about~ 4 and ~ 6 nm. 

The process can also be explained by the defect structure in the crystal. Thus, at high doses of 

Dγ = 100 krad, structural defects occur. This means an increase in p-type, ie acceptor-type defects. 

An increase in acceptor-type defects leads to an increase in the roughness of the crystal surface. The 

given considerations coincide with the descriptive results obtained in Figures 3a and 3b. The accu-

racy of the considerations is also shown in the histogram. Thus, stability was observed in the histo-

gram. 
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In a scientific study of the surface morphology of GaSe single crystal, it was found that under 

the influence of gamma quanta, surface smoothing increases at low doses (Dγ = 50 krad) in 

accordance with the regulation of defects, and at high doses (Dγ = 100 krad)surface roughness 

increasesas a result of defect migration. This indicates that the surface morphology varies 

depending on the radiation doses. 

 

              
                              a)                                                                              b) 

 

 
                                                                       c) 

 
Figure 3. AFM images (a) 2D,(b) 3D, and (c) histogram showing the surface morphology of GaSe 

monocrystal after  Dγ =100 krad radiation 
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γ- KVANTLARLA ŞÜALANDIRILMIŞ GaSe MONOKRİSTALININ AGM  

METODU İLƏ SƏTH MORFOLOGİYASININ TƏDQİQİ 

 

L.E. Sadıqlı, K.Z. Baxışova 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı, AZ-1143 

lamiye.isgenderova.96@mail.ru ,cbaxıshova@gmail.com 

 

γ- kvantlarla şüalandırılmış GaSe laylı monokristalının səth effektləri Atom güc mikroskopu 

(AGM) vasitəsilə ilkin (şüalanmadan əvvəl), aşağı şüalanma dozasında (Dγ=50krad) və yuxarı şüa-

lanma dozasında (Dγ=100krad) araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, γ-kvantlarla şüalanmadan 

sonrasəth morfologiyasında dəyişikliklər müşahidə olunur. Aşağı şüalanma dozasında daha iri de-

fekt toplularının parçalanaraq kiçik ölçülü defektlərə çevrilməsi, yuxarı şüalanma dozasında isə de-

fektlərin uyğun mərkəzlər ətrafında toplanması müşahidə olunur. Alınmış nəticələr əsasında laylı 

GaSe monokristalının səth effektlərinin şüalanma dozasından asılılığı verilmişdir.  

Açar sözlər: səth morfologiyası,γ- kvant, histoqramma, AGM, səth effektləri        

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛА GASE, 

ОБЛУЧЕННОГО Γ-КВАНТАМИ МЕТОДОМ ACM. 

 

Л.Е. Садыглы, К.З.Бахышова 

Институт Радиационных Проблем Националъная Академия Наук Азербайджана 

lamiye.isgenderova.96@mail.ru , cbaxıshova@gmail.com 

 

Поверхностные эффекты первичной (до облучения), низкой дозы облучения (Dγ = 50 крад) 

и высокой дозы излучения (Dγ = 100 крад) слоистого монокристалла GaSe, облученного γ- 

квантами, изучались с помощью атомно-силового микроскопа (ACM). Установлено, что изме-

нение морфологии поверхности наблюдается после облучения γ-квантами.  При низких дозах 

облучения более крупные дефекты разбиваются на более мелкие, а при более высоких дозах 

излучения дефекты накапливаются вокруг соответствующих центров.  На основании полу-

ченных результатов приведена зависимость поверхностных эффектов слоистого монокристалла 

GaSe от дозы облучения. 

Ключевые слова: морфология поверхности, γ-квант, гистограмма, ACM, поверхностные 

эффекты 
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Cu1.8Te BİRLƏŞMƏSİNİN KRİSTAL QURULUŞU 

 

Y.İ. Alıyev1,2 

AMEA, Fizika İnstitutu, Bakı, AZ-1143, Azərbaycan 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, AZ-1000, Azərbaycan 

yusifafshar@gmail.com 

 

Rentgen difraksiyası metodu ilə Cu1.8Te birləşməsinin kristal quruluşu otaq temperaturunda 

tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu birləşmənin kristal quruluşu romboedrik simmetriyalı, 

P3m1 fəza qruplu kristal quruluşa uyğun gəlir. Qəfəs parametrlərinin qiymətləri, atom koordinatla-

rı, atomlararası məsafələr təyin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, ikivalentli və birvalentli mis 

atomları tellur atomları ilə müxtəlif uzunluqlu kovalent rabitələr əmələ gətirirlər.  

Açar sözləri: kristal quruluş, Cu1.8Te, rentgen difraksiyası 

 

Giriş 

Yarımkeçirici xassələrə malik olan halkogenidlər uzun müddətdir ki, tədqiq edilirlər. Bu bir-

ləşmələrin tədqiqatlarının böyük maraq doğurmasının əsas səbəbi müxtəlif funksional xassələrə ma-

lik olmalarıdır. Fiziki xassələrin izah edilməsi istənilən xassənin inkişaf etdirilməsi üçün materialla-

rın kristal quruluşlarının atom səviyyəsində öyrənilməsi çox vacibdir. Ona görə də yarımkeçirici 

halkogenidlərin quruluş tədqiqatları davam etdirilir [1-3].  

Aparılan quruluş tədqiqatları zamanı müəyyən edilmişdir ki, anion-anion, kation-kation əvəz-

ləmələri zamanı kristal quruluşların xüsusiyyətləri dəyişir. Bəzi hallarda bir fazalı kristal quruluş 

yarana bilmir və iki fazalı sistem yaranır. Bəzi hallarda isə bir fazalı kristal quruluş yarana bilir 

[4,5]. Müxtəlif əvəzləmələrlə alınmış birləşmələrin kristal quruluşları bir qədər mürəkkəb xarakter 

daşıyır. Ona görə də bir çox fiziki proseslərin quruluş aspektlərini izah etmək mümkün olmur. Buna 

görə də çox zaman quruluş modeli qurmaq üçün sadə birləşmələrdən istifadə edilir. Bu baxımdan 

Cu1.8Te birləşməsi model obyekt kimi istifadə edilməsi üçün uyğun birləşmə hesab edilə bilər. Çün-

ki, bu birləşmədə Cu atomları kristal quruluşa həm birvalentli həm də ikivalentli halda daxil olurlar. 

Sadə kimyəvi formaya malik olmasına baxmayaraq, mürəkkəb xarakter daşıyan bu birləşmənin qu-

ruluş xassələrinin tədqiq edilməsi ilə alınmış məlumatlar, daha mürəkkəb halkogenidlərin alınması 

üçün ilkin şərtlər kimi də istifadə edilə bilər.  

Bu işdə, Cu1.8Te birləşməsi sintez edilmiş, alınmış ikiqat halkogenid birləşmənin kristal quru-

luşu rentgen difraksiyası metodu ilə tədqiq edilmişdir. Otaq temperaturunda alınmış difraksiya 

spektri analiz edilərək kristalloqrafik parametrlər təyin edilmişdir. 

 

Təcrübə 

Cu1.8Te birləşməsi standart metodla bir neçə mərhələdə sintez edilmişdir. İlkin mərhələdə mis 

və tellur elementlərinin kütlələri müvafiq (stexiometrik) miqdarda götürülmüş və həvəngdəstədə 

əzilərək qarışdırılmışdır. Alınmış qarışıq yüksək vakuum (P = 10-3 Pa) yaradılmış kvars ampulaya 

yerləşdirilmiş və kip bağlanılaraq yüksək temperaturlu sobaya yerləşdirilmişdir. İkinci mərhələdə 

ampulanın temperaturu tellurun ərimə temperaturuna (725 K) qədər qaldırılmışdır. t = 3 saat ərzində 

bu temperaturda saxlanılmışdır. Üçüncü mərhələdə ampulanın temperaturu misin ərimə temperatu-

runa (1357 K) qədər yüksəldilmişdir. Sonuncu  mərhələdə ampulanın temperaturu Cu2Te birləşmə-

sinin ərimə temperaturuna (1396 K) qədər yüksəldilmişdir. Bu temperaturda iki saat saxlanıldıqdan 

sonra temperatur T = 473 K-ə  qədər soyudulmuş və 20 saat saxlanılmışdır. Sintez prosesi tamam-

landıqdan sonra Cu1.8Te birləşməsinin polikristalları həvəngdəstədə əzilərək ovuntu halına salınmış 

və tədqiqata hazırlanmışdır. 
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Cu1.8Te birləşməsinin kristal quruluşu otaq temperaturunda rentgenoqrafiya metodu ilə tədqiq 

edilmişdir. Eksperimentlər DRON-3M rentgenoqrafında (CuKα şüalanma, λ = 1.5418  Å, Ni filtir) 

yerinə yetirilmişdir. Rentgenoqrammalar θ = 0.1° addımı və Δθ = ±0.02° xətası ilə alınmışdır. Alın-

mış spektrlər analiz edilərək kristalloqrafik parametrlər təyin edilmişdir.  

 

Nəticələrin müzakirəsi 

Cu1.8Te birləşməsinin otaq temperaturunda alınmış rentgen difraksiyası spektrinin əsasında 

qurulmuş rentgen diaqramı şəkil 1-də verilmişdir. Rentgen diaqramından göründüyü kimi 2θ = 5-

90° intervalında difraksiya refleksləri müşahidə edilmişdir ki, bu reflekslər P3m1 (156) fəza qruplu 

romboedrik kristal quruluşa uyğu gəlir.  

 

 
 

Şəkil 1. Cu1.8Te birləşməsinin otaq temperaturunda alınmış rentgen diaqramı 

 

Rentgen diaqramının analiz edilməsi nəticəsində atom müstəviləri arasındakı dhkl məsafələr 

müəyyən edilmişdir. Bu məsafələrə əsasən qəfəs parametrləri aşağıdakı düsturla hesablanmışdır:  

 
 

 

burada d atom müstəviləri arasındakı məsafə, h, k və l Miller indeksləri, a və c isə qəfəs parametrlə-

ridir. Müəyyən edilmişdir ki, qəfəs parametrləri: a = 8.3697 Å, c = 21.6178 Å qiymətlərinə malik 

olur.  

P3m1 (156) fəza qruplu romboedrik simmetriyalı kristal quruluşda kristal qəfəsin düyünlərin-

də Cu metal atomları dayanırlar. Te halkogen atomları isə kristal qəfəsin həcmi boyunca düzülərək 

mis atomları ilə kovalent rabitələr əmələ gətirirlər. Məlumdur ki, Cu1.8Te birləşməsini əmələ gətirən 

Cu atomları kristal quruluşa həm birvalentli, həm də ikivalentli halda daxil olurlar. Məlumdur ki, 

birvalentli halda mis atomlarının ion radiusu RCu1+ = 0.95 Å, ikivalentli halda RCu2+ = 0.75 Å qiy-

mətlərinə malik olurlar [6]. Valent dəyişkənliyi zamanı mis atomlarının ion radiuslarının arasındakı 

fərq (ΔRCu1+-Cu2+ = 0.2 Å) mis və tellur atomlarının əmələ gətirdikləri kovalent rabitələrin uzunluq-

larında da müşahidə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu atomlar d = 2.3796 Å-dan, d = 2.7891 

Å-dək müxtəlif uzunluqlu rabitələr əmələ gətirirlər. 

Məlumdur ki, mis və tellur atomları bir çox birləşmə əmələ gətirə bilirlər. Bunun əsas səbəbi 

isə mis atomlarının dəyişkən valentli olmasıdır. Birvalentli və ikivalentli atomların konsentrasiya-

sından asılı olaraq CuTe, Cu1.4Te, Cu7Te4 birləşmələri sintez edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu 

birləşmələrin kristal quruluşları da fərqli olurlar. Cu atomlarının hamısının ikivalentli olduğu halda 

əmələ gətirdikləri CuTe birləşməsinin kristal quruluşu ortorombik simmetriyalı Pmmn fəza qrupuna 

uyğun gəlir. Birvalentli mis atomlarının da daxil olduqları Cu1.4Te birləşməsinin kristal quruluşu bir 
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qədər yüksək simmetriyaya malik olur və tetraqonal sinqoniyalı P4/nmm fəza qrupuna malik olur. 

Birvalentli mis atomlarının konsentrasiyasının daha çox olduğu Cu7Te4 birləşməsinin kristal qurulu-

şu daha yüksək simeetriyaya malik olur və romboedrik sinqoniyalı P3m1 fəza qrupuna malik olur. 

Cu7Te4 birləşməsi Cu1.75Te formasında da yazılır. Göründüyü kimi Cu atomlarının kristal quruluşa 

birvalentli halda daxil olan atomlarının konsentrasiyasının artması zamanı birləşmələr ən yüksək 

simmetriyaya malik olurlar. Bu səbəbdən də Cu1.8Te birləşməsi mis və tellur atomlarının əmələ gə-

tirdikləri ən yüksək simmetriyalı birləşmə hesab edilə bilər.  

 

Nəticə 

Cu1.8Te birləşməsinin kristal quruluşu otaq temperaturunda tədqiq edilmişdir. Tədqiqat meto-

du kimi rentgen difraksiyası metodu seçilmişdir. Alınmış təcrübi nəticələrə uyğun olaraq rentgen di-

aqramı qurulmuşdur. Rentgen qiaqramının analizi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Cu1.8Te kris-

tal quruluşu P3m1 fəza qruplu romboedrik simmetriyaya malikdir. Qəfəs parametrləri: a = 8.3697 

Å, c = 21.6178 Å qiymətlərinə malikdir. Qəfəs parametrlərinin qiymətləri və atomlararası rabitələ-

rin uzunluqları mis və tellur atomlarının ion radiuslarının qiymətlərinə əsasən interpretasiya edil-

mişdir. Müəyyən edilmişdir ki, birvalentli və iki valentli halda mis atomlarının ion radiuslarındakı 

fərq, atomlararası məsafələrdə də özünü göstərir. Valent dəyişkənlikləri zamanı mis atomlarının ion 

radiusları arasındakı ΔRCu1+-Cu2+ = 0.2 Å fərq, mis və tellur atomlarının əmələ gətirdiyi rabitələrdə 

dmax-min = 0.4095 Å fərqin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.   
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CRYSTAL STRUCTURE OF Cu1.8Te COMPOUND 

 

Y.I. Aliyev1,2 

Institute of Physics, ANAS, Baku, AZ-1143, Azerbaijan 

Azerbaijan State Pedagogical University, Baku, AZ-1000, Azerbaijan 

yusifafshar@gmail.com 

 

The crystal structure of Cu1.8Te compound was investigated by X-ray difraction method at ro-

om temperature. It was determined that the crystal structure of this compound has orthorhombic 

symmetry with P3m1 space group. Lattice parameters, atomic coordinates, interatomic distances are 

determined. It was found that divalent and monovalent Cu atoms forms different length of covalent 

bonds with Te atoms. 

Keywords: crystal structure, Cu1.8Te, X-ray diffraction 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЯ Cu1.8Te 

 

Ю.И. Алыев1,2 

Институт Физики НАНА, Баку, AZ-1143, Азербайджан 

Азербайджанский государственный педагогический университет,  

Баку, AZ-1000, Азербайджан 
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Кристаллическая структура соединения Cu1.8Te исследована методом рентгеновской 

дифракции при комнатной температуре. Установлено, что кристаллическая структура этого 

соединения имеет орторомбическую симметрию с пространственной группой P3m1. Опреде-

лены параметры решетки, координаты атомов, межатомные расстояния. Установлено, что 

двухвалентные и одновалентные атомы Cu образуют ковалентные связи разной длины с ато-

мами Te. 

Ключевые слова: кристаллическая структура, Cu1.8Te, рентгеновская дифракция 
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DƏYİŞƏN  CƏRƏYAN  AVAR ELEKTRİK MÜHƏRRİKLƏRİNİN TEZLİK 

ÇEVİRİCİLƏRİ İLƏ İDARƏ OLUNMASI 

 

E.F. Sultanov, R.M. Rüstəmov 

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 

elshen_sultanov@mail.ru, ramiz.rustemov@mail.ru 

 

Hal-hazırda gəmilərdə dəyişən cərəyan avar elektrik mühərriklərinin  dövrlər sayının tənzim 

edilməsi mühərrikin cüt qütblər sayının və generatorun verdiyi tezliyin dəyişdirilməsi ilə yerinə yeti-

rilir. Bəzi gəmilərdə (əsasən kran gəmilərində) əgər avar mühərrikinin faza rotorlu asinxron mü-

hərriki olduğu halda, onun dövrlər sayını rotor dövrəsinə əlavə müqavimət qoşmaqla tənzim edir-

lər. Hazırda dəyişən cərəyan avar qurğularında baş mühərrik sabit dövrlər sayı ilə işləyir və həmçi-

nin revers olunmur. Avar mühərrikinin dövrlər sayının tənzimi isə generatorla mühərrik arasında 

qurulmuş tezlik çeviricisi vasitəsilə yerinə yetirilir. Həmçinin məqalədə dövrlər sayının tənzimi tez-

lik çeviriciləriilə dəyişdirilən avar elektrik mühərriklərinin üstünlükləri qeyd edilmişdir.  

Açar sözlər: dəyişən cərəyan, avar elektrik mühərriki, asinxron mühərrik, tezlik çeviricisi, 

eninə impulslu modulyasiya 

 

Giriş 

Dəniz Registrinin tələblərinə görə avar elektrik qurğularında dəniz şəraitinə uyğun konstruksi-

yada, daha etibarlı elementlər tətbiq edilməlidir. Baş generatorların sayı, qurğunun etibarlılığı və 

davamlılığının təmin olunması üçün kifayət olmalıdır. Okean gəmilərində onların sayı 3-dən az ol-

mamalıdır və ya qurğunun gəmi elektroenergetika sistemlərinin generatorlarından qidalanması 

mümkün olmalıdır. Bu zaman hər bir avar elektrik mühərrikinin qidalanması ən azı iki ümumgəmi 

təyinatlı generatordan yerinə yetirilməlidir. avar elektrik qurğularının elementlərinin konstruksiyası 

onun kren və diferentinin buraxıla bilən hədlərdə etibarlı işləməsini təmin edə bilsinlər. Avar elekt-

rik qurğuları etibarlı mühafizə vasitələri ilə təmin edilməlidirlər. Bu zaman vacibdir ki, mühafizə 

qurğuları baş generatorların təsirlənmə sistemlərinə (zərurət yarandıqda isə, avar elektrik mühərrik-

lərinin təsirlənmə sistemlərinə də) təsir etsinlər. 

Əsas hissə: Cərəyanın növünə görə avar elektrik qurğuları sabit cərəyan, dəyişən cərəyan və 

ikili cərəyan (dəyişən və sabit) avar elektrik qurğularına bölünür. 

Sabit cərəyan daha çox manevretmə qabiliyyəti tələb olunan gəmilərdə işlənilir. Yəni, avar 

vintinin sürəti, kiçik vaxt aralığı ilə, geniş diapazonda tənzim olunan və vintin reversi tələb olunan 

gəmilərdə (yedək gəmiləri, bərə gəmiləri), həmçinin vintində müqavimət momentinin qiyməti geniş 

aralıqda dəyişən gəmilərdə (buzqıran gəmilərdə) əlverişli sayılır[1]. 

Dəyişən cərəyanla işləyən avar qurğularında həm generator və həm də avar mühərriki -  dəyi-

şən cərəyan elektrik maşını olur. Belə avar qurğuları az manevr tələb olan gəmilərdə qurulur (yük 

gəmilərində, sərnişin gəmilərində, refrijerator gəmilərində). Bu qurğularda avar mühərrikinin dövr-

lər sayının tənzim edilməsi mühərrikin cüt qütblər sayının və generatorun hasil etdiyi cərəyan tezli-

yinin dəyişdirilməsi ilə yerinə yetirilir. Bəzi gəmilərdə (əsasən, əvvəlki illərdə tikilən gəmilərdə) 

avar elektrik mühərriki qismində, faza rotorlu asinxron mühərriki tətbiq edilir və onun dövrlər sayı-

nı, rotor dövrəsinə müqavimət qoşmaqla, tənzim edirlər. Hal-hazırda hazırlanan dəyişən cərəyan 

avar qurğularında, baş mühərrik sabit dövrlər sayı ilə işləyir və həmçinin revers olunmur. Avar mü-

hərrikinin dövrlər sayı isə, generatorla mühərrik arasında quraşdırılan, tezlik çeviricisi vasitəsilə ye-

rinə yetirilir. 

İkili cərəyan (dəyişən-sabit) avar qurğuları. Əsasən çox manevretmə əməliyyatları yerinə yeti-

rən gəmilərdə qurulur. Bunların baş generatorları üç fazalı sinxron generatoru, avar mühərriki isə 

sabit cərəyan mühərriki olur. Dəyişən cərəyanı sabit cərəyana çevirmə funksiyasını, generatorla 
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avar mühərriki arasında, yarımkeçiricilərdən yığılmış düzləndirici yerinə yetirir. Bu düzləndiricilər 

idarə olunan və idarə olunmayan olur. İdarə olunan düzləndiriciləri olan avar qurğularında avar mü-

hərrikinin dövrlər sayının tənzimlənməsi, düzləndirici vasitəsilə mühərrikin sıxaclarına verilən gər-

ginliyin qiymətini dəyişməklə yerinə yetirilir.  

İdarə olunmayan düzləndiricilərə malik olan qurğularda  avar mühərrikinin fırlanma sürətinin 

tənzim edilməsi, sinxron generatorunun təsirlənmə cərəyanını  dəyişməklə yerinə yetirilir. Yəni bu 

zaman sinxron generatorunun düzləndiriciyə verdiyi gərginliyinin qiyməti dəyişir, bu səbəbdəndə 

düzləndiricinin avar mühərrikinə verdiyi gərginliyinin qiyməti də dəyişir. 

Avar elektrik qurğusu baş mühhərikdən, generatordan, çevirici qurğudan, avar elektrik mühər-

rikindən, idarə, mühafizə və işarə sistemlərindən ibarətdir [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avar qurğusunu hərəkətə gətirən 1-ci mühərrik (BM) buxar turbini, qaz turbini, dizel və ya 

qaz mühərriki ola bilər. Avar qurğusunda istifadə olunan generatorlar sabit cərəyan generatoru və 

ya 3-fazalı sinxron generator ola bilər.  

Avar mühərrikinin növündən asılı olaraq, çevirici qurğular aşağıdakı qruplara bölünürlər: 

1. Dəyişən cərəyanı sabitə çevirmək üçün istifadə olunanböyük güclü diodlardan yığılmış 

idarə olunmayan  düzləndirici; 

2. Tiristor və diodlardan  yığılmış idarə olunan düzləndirici; 

3. Yarımkeçiricilərdən hazırlanmış tezlik çeviricisi. 

Avar elektrik qurğularında istifadə olunan dəyişən cərəyan mühərriki iş xassələrinə görə adi 

elektrik mühərriklərindən fərqlənir. Bu mühərriklər asinxron, sinxron və sinxron-asinxron tipli olur-

lar. Avar qurğusunun asinxron mühərriki 2-cür olur:  

1. Faza rotorlu  asinxron mühərrik; 

2. İki qəfəsli rotoru qısa qapanmış asinxron mühərrik. 

Rotorun fırlanma sürətinə görə isə, dəyişən cərəyan avar mühərriki alçaq sürətli və yüksək sü-

rətli olurlar. Alçaq sürətli mühərriklər gəminin vinti ilə sərt birləşmə ilə birbaşa bağlanır, yüksək sü-

rətli mühərriklər isə, gəminin vinti ilə alçaldıcı reduktor vastəsilə birləşirlər [1]. 

Dəyişən cərəyan avar mühərriki quruda işlədilən mühərrikdən aşağıdaki xususiyətlərinə görə 

fərqlənirlər: 

 Mühərrikin kütləsini və həcmini azaltmaq üçün, induksiya və xətti yükün qiyməti adi 

mühərriklərə nisbətən artırılmış olur; 

 Mühərrikin qızmasını azaltmaq üçün,  güclü soyuducu sisteminə malik olurlar; 

 

Şəkil 1. Avar elektrik qurğusunun sadələşdirilmiş struktur sxemi 

BM – baş mühərrik, G – generator, Ç – elektrik çeviricisi,  

AEM – avar elektrik mühərriki 
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 Mühərrikin hazırlanmasında dəniz şəraitinə davamlı olan (rütubət, yağ, duzlu su 

və.s),xüsusi izolyasiya növlərindən istifadə olunur. 

Alçaq sürətli avar mühərrikləri əlavə olaraq, aşağıdakı xüsusiyyətlərə görə də fərqlənirlər. 

Avar qurğusunun asinxron mühərrikində, rotorun diametrinin aktiv polad nüvənin uzunluğuna 

olan nisbəti 2÷2,2 aralığında dəyişir. Quruda istifadə olunan asinxron mühərrikdə isə, bu qiymət 

4÷6 aralığında olur.  

Avar qurğusunun sinxron mühərrikində bu nisbət 2,5÷3,5 aralığında, quruda istifadə olunan 

sinxron mühərrikdə 5÷6 aralığında olur. Bu cür konstruktiv xüsusiyyət mühərrikin diametrini azal-

dır və onların gəminin arxasında yerləşdirilməsinə imkan yaradır. Sürüşən yastıqlı avar asinxron 

mühərrikinin rotoru ilə statoru arasında olan məsafə 1,5-2-dəfəyə kimi cox götürülür. Bu hal yastı-

ğın oturacağı yeyildikdə rotorun statora toxunmasının qarşısını müəyyən qədər alır və yastıqların tə-

mir müddətini artırır. 

Hal-hazırda gəmilərdə dəyişən cərəyan avar elektrik mühərrikinin  dövrlər sayının tənzim 

edilməsi, mühərrikin cüt qütblər sayının və generatorun çıxışında cərəyan tezliyinin dəyişdirilməsi 

ilə yerinə yetirilir. Bəzi gəmilərdə (əsasən kran gəmilərində), avar mühərriki, faza rotorlu asinxron 

mühərriki olduğu halda, onun dövrlər sayını, rotor dövrəsinə qoşulmuş əlavə müqavimətin qiyməti-

ni dəyişməklə, tənzim edirlər. Hazırda dəyişən cərəyan avar qurğularında baş mühərrik sabit dövrlər 

sayı ilə işləyir və həmçinin revers olunmur. Avar mühərrikinin dövrlər sayının dəyişdirilməsi isə, 

generatorla mühərrik arasında qoyulmuş tezlik çeviricisi vasitəsilə yerinə yetirilir [2, 3] 

Həmin tezlik çeviriciləri idarəetmənin səlist tənzim etməyə imkan yaradır. Tezlik çeviricisinin 

iş prinsipini başa düşmək üçün şəkil 2-də verilmiş sxemə nəzər salaq. Şəbəkədən verilən gərginlik 

böyük güclü diodlardan yığılmış düzləndiricidən keçərək sabit cərəyana çevirilir. Bu diodlarda sinu-

soidal harmonikaların ixtisar olmasına baxmayaraq, onların çıxışında, döyüntüləri olan sabit cərə-

yan alınır. Həmin döyüntüləri aradan qaldırmaq, düzləndirilmiş cərəyanı stabilləşdirmək və hamar-

laşdırmaq üçün kondensator batareyalarından və induktiv dolaqlardan (LC dövrəsi) istifadə olunur. 

Sonra çıxışda alınan sabit cərəyan çevirici bloka ötürülür. Çevirici blok, altı ədəd böyük güclü 

İGBT (“Insulated Gate Bipolar Transistor”-keçidi izolə edilmiş bipolyar tranzistor) tranzistorlardan 

yığılmış üçfazalı körpü sxemindən və əks qütblü gərginlikdən mühafizə rolunu oynayan, şuntlayıcı 

diodlardan ibarətdir. Asinxron mühərrikin tormozlanması məqsədilə sxemə enerjinin səpələnməsi 

funksiyasını yerinə yetirən, böyük güclü rezistorla təmin olunmuş, idarəolunan tranzistor da əlavə 

oluna bilər. Bu qurğu həmçinin, asinxron mühərrik tərəfindən generasiya olunan gərginliyi də ara-

dan qaldıra bilir ki, bu da çeviricinin daxilindəki filtrlərin kondensatorlarını nominaldan artıq dola-

raq, sıradan çıxmasının qarşısının alınmasını təmin edir [3, 4]. 

 

 

 
 

Şəkil 2. Tezliyin tənzim olunma prinsipi 
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Çeviricinin tezliyi vektor idarə etmə üsulu AİS (avtomatik idarəetmə sistemi) sistemləri tərə-

findən siqnalların avtomatik tənzim olunması sxemlərinin tərtibinə imkan yaradır. Bunun üçün 

amplitud tənzimetmə, yaxud, EİM (eninə impuls modulyasiyası) tənzimetmə sistemindən ibarət ida-

rəetmədən istifadə olunur. EİM sxemdə İİS -də (İnvertorun İdarəetmə  Sistemi) yerinə yetirilir[3, 4]. 

Amplitud tənzimetmə üsulu giriş gərginliyinin dəyişdirilməsi, EİM isə giriş gərginliyi dəyiş-

dirilmədən güc tranzistorlarının qapanıb-açılması alqoritmi əsasında yerinə yetirilir.  

 

 

 
 

Şəkil 3. Tezliyin əks əlaqəli tənzim olunma prinsipi 

 

EİM tənzimetmədə, yalnız stator dolaqları düzləndiricinin müsbət və mənfi çıxışlarına mütləq 

ardıcıllıqla qoşulduğu zaman, siqnalın periodik modulyasiyası yaradılır. Generatorun taktının tezliyi 

kifayət qədər böyük olduğu üçün asinxron mühərrikin induktiv müqavimətli dolağında onların 

normal sinusoid forması alınanadək hamarlanması prosesi gedir[3, 4]. 

 

 
 

Şəkil 4. Eninə impuls modulyasiyası 

 

EİM idarəetmə üsulları enerji itkisini maksimal dərəcədə azaltmağa imkan verirməklə yanaşı, 

tezliyin və amplitudun eyni vaxtda idarəolunması hesabına çevirilmənin yüksək FİƏ -nı da təmin 

edir. Bütün bunlar böyük güclü GTO (Gate Turn Off) tipli "qapalı transiztorlar" və İGBT (Insula-

ted-gate bipolar transistor) tipli "qapısı izolə edilmiş bipolyar tranzistorlar"-ın idarəolunma texnolo-

giyasının inkişaf etdirilməsi hesabına mümkün olmuşdur. 

İGBT tranzistorlar vasitəsilə üçfazalı asinxron mühərrikin idarə olunmasının prinsipial sxemi 

şəkil 5-da göstərilmişdir.  
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Şəkil 5. Tranzistorlardan yığılmış açarların qoşulma prinsipi 

 

Altı ədəd İGBT tranzistorların hər biri öz əks cərəyan diodu ilə qarşılıqlı – paralel birləşdiril-

mişdir. Bu halda, hər bir tranzistorun güc dövrəsindən asinxron mühərrikin aktiv cərəyanı keçir. Cə-

rəyanın reaktiv hissəsi isə diodlar vasitəsilə istiqamətlənir. Daxili elektriki dalğaların invertora və 

mühərrikə zərərinin qarşısını almaq üçün, çox zaman müxtəlif filtrlərdən istifadə olunur. Bu filtrlə-

rin köməyi ilə radiodalğaların və işləyən avadanlığın, özünün yaratdığı əlavə elektrik yüklərinin tə-

sirləri, minimuma endirilir. Sistemdə qoyulmuş kontroller bu cür zərərli dalğaların yaranmasını aş-

karlayaraq, müvafiq siqnal hasil edir. Təsirin azaldılması üçün isə, mühərriklə invertorun çıxış sı-

xacları arasında ekranlı kabellərdən istifadə olunur [5, 6]. 

Asinxron mühərrikin lazımi ssenariyə uyğun olaraq, düzgün və dəqiq işləməsini təmin etmək 

məqsədilə, tezlik çeviricisinin idarə sxeminə aşağıdakılar da əlavə edilir: 

- geniş imkanlara malik rabitə interfeysi; 

- daxili kontroller; 

- yaddaş kartı; 

- proqram təminatı; 

- əsas çıxış kəmiyyətlərini göstərən informasiya displeyi; 

- əyləcləyici və daxili EMC (electromagnetic compatibility-elektromaqnetik uyumluluq) filtr; 

- yüksək məhsuldarlıqlı sərinkeşlər vasitəsilə məcburi soyutma sistemi; 

- ehtiyac olarsa, sabit cərəyan vasitəsilə mühərrikin işçi temperaturadək qızdırılması və s. 

 

Nəticə 

Məqalədə aparılmış təhlillərdən aydın  görünür ki, mövcud avar elektrik qurğularının idarə 

sistemi iqtisadi və texniki tələbləri ödəmir. Avar mühərrikinin dövrlər sayının tənzim edilməsi üçün, 

eninə impuls modulyasiyalı tezlik çeviricilərinin tətbiq edilməsi təklif olunmuş və bu tezlik çevirici-

lərinin üstünlükləri qeyd edilmişdir. 
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CONTROL OF ALTERNATİVE PROPELLERED ELECTRİC ENGİNES  

WITH FREQUENCY CONVERTORS 

 

E.F. Sultanov, R.M. Rüstəmov 

Azerbaijan State Marine Academy  

elshen_sultanov@mail.ru, ramiz.rustemov@mail.ru 

 

Currently, the regulation of the  cycle numbers of alternating current rowing  in electric 

motors on the ships is carried out by changing the number of bipolar motors of the engine and the 

frequency given by the generator. On some ships (mainly crane ships), if the oar motor is a phase 

rotor ,asynchronous motor, its number of revolutions is regulated by adding resistance to the rotor 

circuit. At present, in alternating current paddles, the main motor operates at a constant number of 

cycles and is also not reversed. The number of revolutions of the oar motor is regulated by a 

frequency converter installed between the generator and the engine. The article also highlights the 

advantages of paddle electric motors, where the regulation of the number of cycles is replaced by 

frequency converters. 

Keywords: alternating current, propellered electric engine, asynchronous motor, frequency 

converter, transverse pulse modulation 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГРЕБНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКАС ПОМОЩЬЮ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 

 

Э.Ф. Султанов, Р.М. Рустамов 

Азербайджанская Государственная Морская Академия 

elshen_sultanov@mail.ru, ramiz.rustemov@mail.ru 

 

В настоящее время, на судахрегулирование числа оборотовгребных электродвигателей 

переменного тока осуществляется путем изменения числа парполюсов двигателя, а также 

изменением частоты тока генератора.На некоторых судах (в основном крановых), в качестве 

гребного электродвигателя применен асинхронный двигатель с фазным ротором,поэтому ре-

гулирование его частоты вращения, производится путём подключения в цепь ротора доба-

вочного сопротивления. На данном этапе в гребных электрических установках, применяются 

нереверсируемые главные двигатели с постоянным числом оборотов. Здесь регулирование 

частоты вращениягребного электродвигателя осуществляется с помощью частотного преоб-

разователя, установленного между генератором и гребным двигателем. Также в статье указа-

ны преимущества гребных электродвигателей, с регулируемым с помощью преобразователя 

частоты, количеством оборотов. 

Ключевые слова: переменный ток, гребной электродвигатель, асинхронный двигатель, 

преобразователь частоты, широтно-импульсная модуляция 
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TlGaSe2  və TlInSe2 KRİSTALLARININ OPTİK XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 

 

A.T. Nuriyeva 

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu 

aytacnuriyeva75@gmail.com 

 

TlGaSe2 və TlInSe2 kristallarının optik spektrləri 400-1100 nm diapazonda əks olunma və bu-

raxma spektrlərinin ölçülməsindən alınmışdır. Udma spektrlərinin analizindən bu nümunələr üçün 

düzünə və çəpinə keçidlərin enerjisi tapılmışdır. TlGaSe2 və TlInSe2 kristallarında ölçmələr otaq 

temperaturunda yerinə yetirilimişdir və onlarda qadağan olunmuş zonanın eni təyin edilmişdir.  

Açar sözlər: udma spektri, düzünə və çəpinə keçid, qadağan olunmuş zolağın eni. 

 

Giriş 

TlInSe2 və TlGaSe2 kristalları spektrin görünən oblastında böyük fotohəssaslığın, şəffaflığın 

geniş spektral diapazonu, seqnetoelektrik və piroelektrik xassələrinə malik olduğundan  op-

toelektron cihazların alınmasında cəlb edici edir.  

TlInSe2 və TlGaSe2 laylı quruluşa malik kristalları monoklin sinqoniyada kristallaşır və  

qəfəsin periodları TlGaSe2 üçün a=b= 7,771Å, c=15,636 Å, =100.06, TlInSe2 üçün isə a=b=10,94 

Å, c= 15,18Å, =100.21,  z=16,  fəza qrupu C6
2h-C2/c [ 1, 2].  

[7] işdə AIIIBIIIC2
IV növ birləşmələrin energetik zonanın strukturunun, elektrik və rəqsi spek-

trlərinin güclü anizatropiyasının olması göstərilmişdir. [8,9] işlərində müəlliflər TlGaSe2 və TlInSe2 

optik və fotoelektrik xassələri araşdırılmışlar.  

 [10] işdə TlGaSe2 kristalında iki fərqli valent zonasının olduğu fərz olunmuşdur, bu zon-

alardan biri iki hissəyə parçalanır. TlGaSe2 birləşmənin uzaq dalğa oblastında ölçülən optik udul-

ması, udulma əmsalının α=30 – 150 sm-1 diapazonunda və 4,2–293 K temperatur intervalında Ur-

bax qanununun ödənildiyi göstərilmişdir. Optik parametrlərdə müşahidə olunan anomaliya TlGaSe2 

kristalında başqa ölçülərdən (istilik tutumu və dielektrik əmsalının temperatur asılılıqları) məlum 

olan faza keçidləri ilə əlaqədardır. [5, 6] işində TlInSe2 və TlGaSe2 kristallarında inkommensurate 

faza keçidlərin olması göstərilmişdir.    

 

 Eksperiment 

Tədqiq edilən kristallar ampulanın orta hissəsindən götürülmüşdür. Əks olunma spektrlərin 

ölçülməsi (001) müstəvisi üzrə kəsilmiş səthdə həyata keçirilmişdir. Normal bucaq altında düşən 

işığın ölçmələri “specord 210 plus” spektrofotometrinin köməyi ilə 400-1100 nm spektral diapazon-

da və EC polyarizasiyasında yerinə yetirilmişdir. Ölçmələr otaq temperaturunda yerinə yetirilmiş-

dir(şəkil 1-də əks olunmuşdur). Spektrometrin ölçmə dəqiqliyi ±3 nm-dir. Buna görə də Eg ±0,0004 

eV qədər daha yaxşı dəqiqliklə hesablanır.  

Nümunə ölçmədən əvvəl ilk öncə referans ölçmə aparılır və ya ölçü parametri qeydində Edit - 

Standart seçimini seçilir. Nümunə də ölçmələr, nümunəni ötürən işığın intensivlik ölçmələridir 

(Məsələn.). Bu intensivlik, müvafiq olaraq ötürmə spektri  

T(λ)=   və ya udma spektri A (λ) = - lg T (λ) İlə nəticələnən istinad ölçüsünə mütə-

nasibdir. Ölçmə / Ölçmə alətlər çubuğundakı menyu əmrini aktivləşdirərək və ya WinASPECT 

PLUS düyməsini vuraraq nümunə ölçməsinə başlanılır. Proqram, ölçmə parametrlərini aktiv para-

metr sənədində saxlanan ölçmə parametrləri ilə başlayır. Ekranda ölçmə prosesini izləməyə imkan 

verən bir informasiya qutusu görünür. Ölçmə (lər) tamamlandıqdan sonra nəticələr monitorda əks 

olunur. 
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Şəkil 1. Specord 210 plus analitik spektrometri 

 

Alınmış nəticələr və müzakirə 

 

[11] ədəbiyyatdan istifadə edərək udma əmsalını aşağıdakı kimi yazmaq olar  
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 (1) 

 

Burada R əksolunma (0,2605 (22)), A ‒ optik sıxlıq ,  ‒ optik udma əmsalı,  d isə nümunənin 

qalınlığıdır. Optik udma əmsalını R-in otaq temperaturundaki qiymətindən istifadə edərək müəyyən 

edilmişdir. Əks olunma ölçüləri təbii laylardan qəlpələnmə yolu ilə alınan nümunələrdə aparılmışdır 

və nümunələrin qalınlığı d1 şərtini ödəyir. Çox saylı əksolunma və interferensiyanı aradan qal-

dırmaqdan ötrü kristala düşən işığı kiçik bucaq altında kristala daxil edirik. Təcrübədə istifadə 

olunan nümunələrin qalınlığı d  300 m civarında götürülmüşdür.  

Yuxarıda qeyd olunan kimi, fundamental udma əmsalı əksər yarımkeçiricilərdə aşağıdakı 

tənliyə tabe olur [12] 

 
n

gEB )(                                                                       (2) 

 

burada   udma əmsalı,  2 -bucaq tezliyi, n-sabitdir və n indeksi 1/2, 3/2, 2 və 3 qiymətləri 

ala bilər, asıllığın təbiəti elektron keçidinin udma spektrindən asılıdır. Spektrin yüksək enerji ob-

lastında n=1/2  düzünə icazə verilmiş keçidi göstərir, n=3/2 qadağan olunmuş düzünə keçidi, spek-

trin aşağı enerji hissəsində n=2 çəpinə icazə verilmiş keçidi, n=3 qadağan olunmuş çəpinə keçidi 

göstərir [12]. 

 

Nəticələrin müzakirəsi 

TlGaSe2 və TlInSe2  kristalları uyğun olaraq Şəkil 2-də  a  və b-də otaq temperaturlarda udma 

spektri göstərilmişdir.  
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Şəkil 2. TlGaSe2 (a) və TlInSe2 (b)  kristallarının 300K temperaturda (1) ifadəsi ilə hesablanmış () udma 

əmsalının fotonun enerjisindən asılılığı verilmişdir 

 

Təcrübi nəticələrə əsasən uyğun olaraq 300K temperaturda udma əmsalı TlGaSe2 kristalı üçün 

5 sm-1 və 65 sm-1, TlInSe2 kristalın üçün  isə 5 sm-1 və 110 sm-1 -dir. 

TlGaSe2 və TlInSe2 nümunələri üçün qadağan olunmuş zonanın düzünə və cəpinə optik udma 

enerji keçidi müvafiq olaraq (1/2-  ) və (2-  ) asılıllqlarından istifadə edərək 2=0 və 1/2=0 

qiymətlərinə kimi düz xəttin aşağı qırıq-qırıq hissəsinin ekspolyasiyasından əldə edilir (şək.3 və 4). 

TlGaSe2 və TlInSe2 kristalları üçün düzünə və çəpinə qadağan olunmuş zolağın eni cədvəl 1-

də verilmişdir. Nəticələr ədəbiyyat məlumatları ilə yaxşı uzlaşır. 

 

 
 

Şəkil 3. TlGaSe2 (a) və TlInSe2 (b) kristalların 300K temperaturlarda çəpinə udma spektrinin fotonun 

enerjisindən asılılığı 
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Şəkil 4. TlGaSe2 (a) və TlInSe2 (b) kristalların 300K temperaturlarda düzünə udma spektrinin fotonun 

enerjisindən asılılığı 

 

TlGaSe2  və TlInSe2 nümunələri üçün düzünə və çəpinə qadağan olunmuş zolağın eni cədvəl 

1-də verilmişdir. 

 

Cədvəl 1 

 

 Egd Egi 

TlGaSe2 2,02 1,95 

TlInS2 2,34 2,318 

     

Nəticə 

TlGaSe2  və TlInSe2 kristalları otaq temperaturunda 400–1100 nm spektral diapazonunda əks 

olunma və buraxma spektrlərindən düzünə və çəpinə qadağan olunmuş zolağın eni təyin olunmuş 

və alınan qiymətlər ədəbiyyat materialları ilə müqayisə edilmişdir. 
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STUDY OF OPTICAL PROPERTIES OF TlGaSe2  AND TlInSe2 CRYSTALS 

 

A.T. Nuriyeva 

Institute of Radiation Problems of ANAS          

aytacnuriyeva75@gmail.com 

 

The optical spectra of TlGaSe2 and TlInSe2 crystals were obtained by measuring the reflection 

and emission spectra in the range of 400-1100 nm. From the analysis of the absorption spectra, the 

energy of the transverse and vertical transitions was found for these samples. Measurements in 

TlGaSe2 and TlInSe2 crystals were performed at room temperature and the width of the restricted 

zone was determined. 

Keywords: absorption spectra, direct and indirect transitions, forbidden zone 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛОВ TlGaSe2 И TlInSe2 

 

 A.Т. Нуриева  

 Институт Радиационных Проблем НАНА  

             aytacnuriyeva75@gmail.com 

 

Оптические спектры кристаллов TlGaSe2 и TlInSe2 были получены путем измерения 

спектров отражения и излучения в диапазоне 400-1100 нм. Из анализа спектров поглощения 

для этих образцов найдена энергия поперечных и вертикальных переходов. Измерения в 

кристаллах TlGaSe2 и TlInSe2 проводились при комнатной температуре и определялась ши-

рина ограниченной зоны. 

Ключевые слова: спектры поглощения, прямые и непрямые переходы, ширина запре-

щенной зоны 
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PACS: 71.20 Nr, 72.20 Ee 

 

Bi2Te3 BİRLƏŞMƏSİNİN TERMODİNAMİK XASSƏLƏRİNƏ AĞIR  

İONLARIN TƏSİRİ 

 

S.R. Əzimova 

AMEA Fizika İnstitutu, Bakı, AZ-1143, Azərbaycan 

sevinc_azimova_82@mail.ru 

 

Bismut tellurid birləşməsinin termodinamik parametrlərinə ağır ionların təsiri tədqiq edilmiş-

dir. SRIM Code proqramında nəzəri olaraq E = 167 MeV enerjili Xe+26 ağır ionlarının Bi2Te3 birləş-

məsinə nüfuzetmə dərinliyi hesablanmışdır. Ф1 = 5.0×1012ion/sm2, Ф2= 5.0×1013 ion/sm2 və Ф3 = 

3.83×1014 ion/sm2 flüensdə ağır ionlarla implantasiya edilmiş nümunələrin T = 25-700 ºC temperatur 

intervalında diferensial termik analiz spektrləri alınmış, spektrlər analiz edilmiş və termodinamik pa-

rametrlərin qiymətləri müəyyən edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, ağır ionların təsiri ilə bu birləşmə-

nin yalnız səthində deyil, həm də termodinamik xassələrində dəyişikliklər müşahidə edilir.  

Açar sözlər: Bismut tellurid, Diferensial termik analiz, ion implantasiya 

 

Giriş 

Bi2Te3 birləşməsi ən geniş tədqiq edilən yarımkeçiricilərdən biridir. Topoloji izalyatorluğun 

aşkar edilməsi bu birləşmənin müasir elektronikada yeni tətbiq imkanlarını yaratmışdır. Xarici təsir-

lər altında bu birləşmənin müxtəlif fiziki xassələrinin tədqiq edilməsi, həmin birləşmənin əsasında 

alınmış qurğuların işçi diapozonunun müəyyən edilməsi üçün vacibdir. Məlumdur ki, qamma və 

elektron şüalarının təsiri ilə materialların həm kristal quruluşlarında həm də termik xassələrində 

əsaslı dəyişikliklər müşahidə edilir. İonlaşdırıcı şüaların təsiri ilə quruluşda bəzi zəif kimyəvi rabitə-

lərin qırılması hesabına qismən amorflaşma da müşahidə edilə bilir. Amorflaşmanın miqdarı həm 

materialı təşkil edən kimyəvi elementlərdən, həm də süalanmanın dozasından asılı olaraq dəyişə bi-

lir [1-4].   

Bi2Se3 və Sb2Te3 birləşməsinin termodinamik xassələrinə ağır ionların təsiri tədqiq edilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, ion implantasiyası zamanı ≈ 16 nm dərinliyə qədər nüfuz edən ksenon 

ionları yalnız səth quruluşuna təsir etmir, ümumilikdə sistemin termodinamik parametrlərini dəyişir. 

Sistemin sərbəst enirjisi və Vigner entalpiyası kifayət qədər dəyişir. Bu dəyişmə, ion implantasiya 

zamanı yaranan quruluş defektləri: bəzi rabitələrin qırılması və bəzi rabitələrin sıxılması hesabına 

baş verir [5,6].   

Bu işdə, Bi2Te3 birləşməsinin termodinamik xassələrinə ağır ionların təsirinin tədqiq edilmişdir. 

SRIM Code proqramında nəzəri olaraq E = 167 MeV enerjili Xe+26 ağır ionlarının Bi2Te3 birləşməsinə 

nüfuzetmə dərinliyi hesablanmışdır. Ф1 = 5.0×1012ion/sm2, Ф2= 5.0×1013 ion/sm2 və Ф3 = 

3.83×1014 ion/sm2 dozalarında ağır ionlarla implantasiya edilmiş nümunələrin T = 25-700 ºC tempera-

tur intervalında Diferensial termik analizləri aparılmış və termodinamik parametrləri hesablanmışdır.  

 

Təcrübə 

Tədqiqatlar zamanı rentgenoqrafiya, SRIM Code analiz və Diferensial Termik Analiz metod-

larından istifadə edilmişdir. Bi2Te3 birləşməsinin polikristalları standart metodla sintez edilmişdir. 

Alınmış tədqiqat nümunələrinin rentgen quruluş analizləri aparılmışıdr. Alınmış rentgenogrammalar 

analiz edilərək elementar özəyin parametrləri təyin edilmişdir. Tədqiqat nümunələrinin termik xas-

sələri Diferensial Termik Analiz metodu ilə 30 ºC ≤ T ≤ 700 ºC temperatur intervalında “Perkin El-

mer” STA 6000 cihazında yerinə yetirilmişdir. Ağır ionlarla şüalandlırılmalar Birləşmiş Nüvə Təd-

qiqatları İnstitutunda (Dubna, Moskva vilayəti, Rusiya Federasiyası) IC100 siklotronunda aparıl-

mışdır. Bi2Te3 birləşməsinə ağır ionların nüfuzetmə dərinliyi SRIM Code proqramında hesablan-

mışdır. 

mailto:sevinc_azimova_82@mail.ru
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Nəticələrin müakirəsi 

Standart metodla sintez edilmiş Bi2Te3 binar birləşməsinin kristal quruluşu  tədqiq edilmişdir. 

Quruluş tədqiqatları ovuntu halında olan tədqiqat nümunələri üçün aparılmışdır. Alınmış rentgen 

difraksiyası spektri şəkil 1-də verilmişdir.  

 

 
 

Şəkil 1. Bismut telluridin rentgenoqramması 

 

Rentgenoqrammadan göründüyü kimi 2θ = 5-70° intervalında beş maksimum müşahidə 

edilmişdir: (0 0 3), (0 0 6), (1 1 6), (0 2 10) və (1 1 15).  Bu kristal quruluş romboedrik simmetriyalı 

R-3m fəza qrupuna uyğun gəlir. Atom müstəvilər arasındakı dhkl məsafələrinə görə elementar 

özəyin parametrlərinin qiymətləri təyin edilmiş və a = b = c = 10.1386 Å, α = β = γ = 24.178° 

qiymətləri alınmışdır. 

Ağır ionların Bi2Te3 birləşməsininə nüfuz etmə dərinliyini təyin etmək məqsədi ilə SRIM 

Code analizi aparılmışdır. Proqramı təminatı vasitəsilə aparılmış hesablamalar zamanı E = 167 

MeV enerjili Xe+26ağır ionlarından istifadə edilmişdir. Hesablamalardan alınmış nəticələr şəkil 2-də 

verilmişdir.  
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Şəkil 2. Bi2Te3 üçün SRIM analiz nəticələri 
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Yüksək temperaturlar oblastında Bi2Te3 birləşməsinin termodinamik parametrlərinin müəyyən 

edilməsi və temik xassələrinin öyrənilməsi məqsədi ilə Diferensial termik analiz tədqiqatları 

aparılmışdır. T = 25-700 ºC temperatur oblastında alınmış DTA spektri şəkil 3-də verilmişdir.  
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Şəkil 3. Müxtəlif flüenslərdə şüalandırılmış Bi2Te3 birləşməsinin DTA spektriləri 

 

Bismut telluridin şəkil 3- də verilmiş spektrə baxdıqda görünür ki, intervalında istilik seli 

funksiyasının temperatur asılılığı dörd əsas hissədən ibarətdir: 

1) T = 25 - 85 ºC başlanğıc hissə intervalı, 2) T = 85 - 582 ºC Vigner entalpiyası intervalı, 3)  

T = 582 - 628 ºC faza keçidi intervalı, 4) T = 628 - 700 ºC xüsusi istilik tutumunun xətti inter-

valı. Spektrin analizindən görünür ki, bismut telluridin Vigner entalpiyasının mərkəzi piki T = 243 

ºC, qiyməti isə 16.7 C/q-dir.  T = 611 ºC-də baş verən faza keçidinin enerjisi isə: 7.26 mkC-dur. 

Ağır ionlarla şüalandırılma zamanı bu effektlərin baş vermə temperaturunda və enerjilərinin qiy-

mətlərində azalma müşahidə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki,  Ф1 = 5.0×1012ion/sm2 flüens şüa-

landırılma zamanı Vigner entalpiyasının mərkəzi piki T = 241 ºC, qiyməti isə 10.8 C/q-dir.  T = 601 

ºC-də baş verən faza keçidinin enerjisi isə: 6.8 mkC-dur. Ф2= 5.0×1013 ion/sm2 flüens şüalandırılma 

zamanı Vigner entalpiyasının mərkəzi piki T = 237 ºC, qiyməti isə 8.49 C/q-dir.  T = 588 ºC-də baş 

verən faza keçidinin enerjisi isə: 5.5 mkC-dur. Ф3 = 3.83×1014 ion/sm2 flüens şüalandırılma zamanı 

isə Vigner entalpiyasının mərkəzi piki T = 233 ºC, qiyməti isə 7.25 C/q-dir.  T = 581 ºC-də baş ve-

rən faza keçidinin enerjisi isə: 4.4 mkC-dur.  

 

Nəticə 

Bismut telluridin Diferensial termik analizinin nəticələrindən məlum olmuşdur ki, ağır ionlar-

la şüalandırılma zamanı yalnız quruluş defektləri yaranmır, eyni zamanda bütünlükdə sistemin ter-

modinamik halı dəyişir. Effektlərin baş vermə temperaturlarının qiymətində azalma baş vermişdir. 

3.83×1014 ion/sm2 flüensə qədər şüalandırılma zamanı faza keçidi temperaturu 611 ºC-dən 581 ºC-

dək azalmışdır. Bu onunla əlaqədardır ki, ağır ionların təsiri nəticəsində baş verən effektlərə daha az 

istilik enerjisi sərf olunur. Bunun nəticəsində həmin effektlər daha aşağı temperaturlarda baş ver-

mişdir. Faza keçidi enerjisinin qiymətinin hesablanması zamanı bu öz təsdiqini tapmışdır. Müəyyən 

edilmişdir ki, normal şəraitdə Bi2Te3 birləşməsində baş verən faza keçidinin enerjisi 7.26 mkC oldu-

ğu halda, 3.83×1014 ion/sm2 flüensə qədər şüalandırılma zamanı faza keçidinin enerjisi 4.4 mkC ol-

muşdur. 
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THE İNFLUENCE OF HEAVY İONS ON THE THERMODYNAMİC PROPERTİES  

OF THE Bİ2TE3 COMPOUND 
 

S.R. Azimova 

Institute of Physics of ANAS 
 

The influence of heavy ions on the thermodynamic parameters of bismuth telluride was 

investigated. In the SRIM Code program, the depth of penetration of heavy Xe+26 ions into a Bi2Te3 

combination with an energy of E = 167 MeV was theoretically calculated. The spectra of 

differential thermal analysis in the temperature range T = 25-700 ºC of samples implanted with 

heavy ions at doses Ф1 = 5.0×1012 ion/sm2, Ф2= 5.0×1013 ion/sm2 və Ф3 = 3.83×1014 ion/sm2 was 

obtained, the spectra are analyzed and the values of the thermodynamic parameters was obtained. It 

was found that under the action of heavy ions, changes are observed not only in the surface, but also 

in the thermodynamic properties. 

Keywords: Bismuth telluride, Differential thermal analysis, Ion implantation 
 

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ НА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СОЕДИНЕНИЯ Bİ2TE3 
 

С.Р. Азимова 

Институт Физики НАНА, 
 

Исследовано влияние тяжелых ионов на термодинамические параметры теллурида 

висмута. В программе SRIM Code теоретически рассчитан глубину проникновения тяжелых 

ионов Xe+26 в соединению Bi2Te3 с энергией E = 167 МэВ. Получены спектры дифферен-

циально-термического анализа в интервале температур T = 25-700 ºC образцов имплан-

тированных тяжелыми ионами при дозах Ф1 = 5.0×1012 ион/см2, Ф2= 5.0×1013 ион/см2 и Ф3 = 

3.83×1014  ион/см2, проанализированы спектры и получены значения термодинамически  

параметров. Установлено, что под действием тяжелых ионов наблюдаются изменения не 

только поверхности, но и термодинамических свойств. 

Ключевые слова: Теллурид висмута, Дифференциально-термический анализ, Ионная 

имплантация 
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CÜTLƏRİNİN ETİBARLIĞININ ARAŞDIRILMASI 
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Məqalədə gəmi dizel mühərriklərinin yanacaq nasoslarının plunjer cütlərinin etibarlılığnın 

araşdırılması məsələlərinə baxılmışdır. Yüksək təzyiqli yanacaq nasoslarının təmirdən əvvəl və son-

ra əsas imtina səbəbləri təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər: etibarlıq, plunjer cütü, yanacaq nasosu, aşqar, imtina 

 

Giriş 

Dizel mühərrikinin ən mürəkkəb və qiymətli düyünü yüksək təzyiqli yanacaq nasosudur. Na-

sosun sıradan çıxması bir qayda olaraq, onun daxilində quraşdırılan plunjer cütlərinin işçi səthləri-

nin yeyilməsi ilə bağlıdır. Plunjer cütü isə həmin nasosun özündə, həm də bütövlükdə dizel mühər-

rikində ən yüksək dəqiqliyə malik olan və bahalı detallardır. 

Plunjer cütünün ümumi görünüşü və əsas konstruktiv elementləri şəkil 1a-da göstərilir. Tipik 

plunjer cütü ştokdan (1) və gilizdən (2) ibarətdir. Gilizin iki tərəfdən açıq deşiyi var: daxiledici (3) 

və boşaldıcı (4). Birinci deşik ikinciyə nisbətən aşağıda yerləşir. Cütün ştokunda iki simmetrik spi-

ralvari qanovcuqlarda (5) birləşdirilmiş ox üzrə yerləşən deşik (4) vardır, 6 isə qanovdur. 

Plunjer cütlərinin böyük müxtəlifliyinə baxmayaraq onlar oxşar konstruksiyaya malikdir və 

analoji funksiyaları yerinə yetirir və bu da onların işçi səthlərinin oxşar yeyilməsini müəyyən edir. 

Ştokun səthinin yeyilməsi (şəkil 1b) gilizin daxiledici (1) və ayrıcı (2) pəncərələrlə qarşı yerləşən 

sahələrdə donuq rəngə çalma əmələ gəlir və sonar səth darağaoxşar olur. Cızıqların dərinliyi 10 

mkm-ə çatır. 

Oymağın işçi səthinin yeyilməsi yanacağı püsgürdən (3) və ayırıcı (4) deşiklər yanında yerlə-

şən yerlərdə müşahidə olunur. Ən böyük yeyilmə püsgürdücü deşiyə yaxın yerlərdə görünür. Püs-

gürdücü deşiyə yaxın zonanın yeyilməsinin xarakteri əsasən abrazivdir, ayırıcı deşiyə yaxın zonası-

nın yeyilməsi isə kravitasiya ilə əlaqələndirilir.   

Dizel mühərrikinin etibarlılığı və faydalı işi mühüm dərəcədə yanacaq aparatının xüsusən 

onun əsas elementlərinin-yanacaq nasosunun və forsunkanın (püskürdücünün) vəziyyətindən aslı-

dır. Cədvəl 1–də dizelin yanacaq aparatının təşkiledici elementlərinin etibarlılığına Dövlət Standartı 

ilə qoyulan tələblər göstərilmişdir [1]. Əsaslı təmirə uğradılan yanacaq nasosunun (YN) etibarlılıq 

göstəriciləri cədvəl 1-də veriləndən 20%-dən aşağıda ola bilər. Lakin, istismar təcrübəsi göstərir ki, 

YN-nun detallarının etibarlılığı hələ də ondan aşağı olaraq qalır. Məsələn, [4] işlərə görə dizellərin 

ümumi imtinaların 40-55%-i YN-nın payına düşür. [1]-ci işin məlumatına görə onların payı 70% 

çatır. Qeyd etmək lazımdır ki, imtinaların sayı ilk iki il istismardan sonra kəskin artır. Bəzi tədqiqat-

çılar YN-na görə imtinaların daha yüksək-30-90% olduğunu göstərir [6]. Belə geniş dəyişmə diapa-

zonun olması istismar şəraitlərinin və texniki xidmətin müxtəlifliyi ilə izah oluna bilər. 
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a) b) 

Şəkil 1. Plunjer cütünün ümumi görünüşü və əsas konstruktiv elementləri (a); plunjer cütünün 

yeyilmə yerləri (b) 
 

YN-nun imtinası mühərrikin dayanmasına gətirir. İmtinaların YN-nun ayrı-ayrı elementləri 

arasında paylanması mühüm dərəcədə mühərrikin tipi və onun konstruksiyası ilə müəyyən edilir. 

Ən aşağı etibarlığa presezion detallar malikdir. Çoxsaylı tədqiqatlarla [2, 3]  müəyyən edilmişdir ki, 

YN-nun ümumi imtinalarının 50-dən 90%-ə qədəri məhz onların payına düşür. 

Yüksək təzyiqli yanacaq nasoslarının təmirdən əvvəl və sonra əsas imtina səbəbləri müvafiq 

olaraq aşağıdakılardır: plunjerin oymaqda və ya dozatorda asılıb qalması; plunjer cütündə 

hidrokipliyin itirilməsi–11,0% və 21%; aralıq dişli çarxın və dozatorun intiqalının linginin sınması–

6,0% və 7,5%; yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun işi ilə nəzərə alınmamış tənzimləyicinin kənara 

çıxması– 4,8% və 3,1%; yanacaq verən nasosun plunjerinin ilişməsi – 1,5% və 1,5%; yastıqların və 

dirsəkli valın sınması -3,3% və 3,9%. 

    Cədvəl 1 
 

Yanacaq aparatının elementlərinin ehtiyatı, zəmanətli işləməsi və  saxlanma müddəti 
 

Yanacaq 

aparatının 

elementi 

Zəmanətli 

işləmə 

müddəti,ay 

Zəmanətli 

işləməsi, 

moto-saat 

Ehtiyat, 

moto-saat 

Saxlanma 

müddəti,ay 

Dövlət 

standartı 

Yüksək təzyiq 

nasosu 

24 - 16000 18* 10 578-86 

Plunjer cütü 30 3000 15000 12 ИУС5-83 

Yanacağı vuran 

nasos 

24 - 16000 12 15829-89 

Forsunka 24 - 6000 18 10579-88 

Tozlaşdırıcı 21 2000 2500 21 9928-71 

Yüksək təzyiqli 

yanacaq borusu 

- - - 12 8519-88 

* İstehsalçı-zavodun texniki şərtlərinə görə 
 

Göstərilən məlumatlar o qənaətə gəlməyə imkan verir ki, həm cərgəli və həm də paylayıcı 

tipli nasoslarda imtinaların mühüm hissəsi plunjer cütlərinin payına düşür. [2]-ci işin məlumatına 

görə cərgəli və paylayıcı tipli nasosların plunjer cütlərinin ehtiyatı tələb olunandan xeyli aşağıdır 

(müvafiq olaraq 1590 moto-saat və 742 moto-saat təşkil edir). Paylayıcı tipli yanacaq nasosunun 

ehtiyatı plunjer cütünün işləmə qabiliyyəti ilə məhdudlaşdırılır və 2441-2811 moto-saat təşkil edir. 

[1]-ci  işlərə görə isə o 2960 moto-saatdır. 

Hazırda YA təmirdən sonrakı ehtiyatı təmirdən əvvəlki ehtiyatının 30-60%-ni təşkil edir. Nə-

zərə alaraq ki, gəmi parkının 70-80% təmirdən keçmiş dizellərdən ibarətdir [6], təmir zamanı YA 

ehtibarlığının yüksəldilməsi problemi çox aktualdır. 
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Beləliklə, YA presezion detallarının ehtibarlığının yüksəldilməsi problemi mühüm sənaye 

əhəmiyyətli məsələdir. Bu aparatlarda plunjer cütlərinin etibarlığı xüsusi yer tutur.  

Plunjer cütlərinin detalları yüksək təzyiq (2-800 MPa), sürət (0-3 m/s) və təcillənmə (0-150 

m/s2) və düşmə şəraitlərdə işləyirlər. Onların işçi səthləri korrozion-oksidləşdirici mühitin təsirinə, 

abraziv və hidroabraziv yeyilməyə məruz qalır. Cütün ehtibarlığının azalmasına plunjerüstü fəzada 

yüksək təzyiq nəticəsində yaranan detalların deformasiyası; quraşdırma gərginliyi, temperaturlar 

fərqi, qalıq gərginliklərin relaksiyası və metalda baş verən struktur çevrilmələri təsir göstərir. 

Plunjer cütünün fərqləndirici konstruktiv xüsusiyyəti onun detallarının yüksək dəqiqliklə hazırlan-

masındadır. Dövlət Standartının tələblərinə görə gəmi dizel mühərriklərinin plunjer cütünün detalları 

arasında ara boşluğu 0,0008-0,0015 mm-dən çox olmamalıdır. Ara boşluğunun belə qiymətlərində bir-

ləşmənin oynaqlığı (hərəkətliliyi) detalların birinci sinif dəqiqlikdən də yüksək dəqiqliklə hazırlanması 

nəticəsində əldə olunur. Dövlət Standartının tələblərinə uyğun olaraq detalların ovallıq, konusluq, kor-

setlik və çəllək şəkilli, taraşlama kimi həndəsi göstəriciləri 0,0006-0,0009 mm-i aşmamalıdır. 

Plunjer cütünün etibarlığının azalmasına təsir edən səbəblər arasında çoxlu sayda tədqiqatçılar 

[4,5,6] korrozion yeyilməni və işçi səthlərin korroziya ilə zədələnməsini qeyd edirlər. Bunlara səbəb ola-

raq yanacaqda aqressiv mühitin olması və detalların səthlərinin aşağı korrozion dözümlülüyü göstərilir. 

Məlumdur ki, mühərrikin çənində olan dizel yanacağında üzvi və mineral mənşəli aşqarlar olur 

[5]. Onların tərkibində üzvi təşkiledicinin nisbəti müxtəlif şəkildə dəyişir. Üzvi xarakterli aşqarların 

tərkibində polimerləşmədən yaranan qətran-asfalten məhsullar; kükürd və onun birləşmələri; yanacağı 

təmizləmək üçün daxil etdirilən halloid birləşmələri və həmçinin təsadufi aşqarlar vardır. 

Üzvi mənşəlli bütün aşqarların arasında ən aqressivi kükürd və onun birləşmələri, həmçinin 

üzvi mənşəlli turşulardır. Yanacaq təmizləndikdə kükürd ən çətin kənarlaşdırılan elementdir və 

onun miqdarı neftin keyfiyyətindən aslıdır [3]. Dövlət Standartlarına (ГОСТ 4749-82 və ГОСТ 

305-82) əsasən aşağı kükürdlü yanacaqdakı kükürdün miqdarı 0,2-0,5% civarında, ağır yanacaqlar-

da isə 3%-ə qədər məhdudlaşdırılır. Yanacaqda olan kükürdün əksər miqdarı üzvi kükürdlü maddə-

lər-merkaltenlərdir. Onlar metala nisbətən ən aqressiv birləşmələrdir və çöküntü yaradır (merkamp-

tid birləşmələr). Bu çöküntülər incə təmizləyici süzgəcin zibillənməsinin əsas səbəbindən biridir. 

Yanacağın tərkibində cüzi miqdarda sərbəst halda elementar kükürd olur. Yanacağın tərkibin-

də istənilən halda kükürdün olması əlverişli şəraitlərdə qaçılmaz olaraq onun oksidləşməsinə və ay-

rı-ayrı hallarda yüksək konsentrasiyalara malik olan kükürdlü birləşmələrin  və turşuların (kükürd 

və kükürdlü) yaranmasına gətirir [6]. Aktiv mühitdə kükürdün aktiv kimyəvi birləşmələri bilavasitə 

metala təsir edərək onun korroziyasını yaradır. 

Yanacaqda aktiv mühitin mövcudluğu və onun metallik səthlərə intensiv təsiri altında presezi-

on detalların yeyilməsi yüksəlir [5]. Məsələn yanacağın tərkibində yalnız 0,025% merkaptenin ol-

ması YTYN-nın plunjer cütünün yeyilməsini iki dəfə yüksəldir [6]. 

İşləməyən mühərrikdə yanacağın aktiv oksidləşdirici mühiti plunjer cütünün işçi və qeyri-işçi 

səthlərinin korroziyasına səbəb olur. Presezion səthlərinin korroziya presesinin intevsiliyinə aşağı-

dakılar təsir edir: 

      - plunjer və kapilyar formada olan oymaq (dozator) arasındakı ara boşluğu. Məlumdur ki, 

ara boşluqlarında və kapilyarlarda korroziya sürəti xeyli yüksəlir. Açıq səthlə müqaisədə 5-dən 

1000 mkm ara boşluğunda yarıq korroziyasının sürəti 4-9 dəfə yüksəlir [5]; 

       - ionların yüksək dissosiasiya dərəcəli elektrolitlərin yaranmasına gətirən yanacaqdakı su-

yun, üzvi və mineral mənşənli suda həll olunan turşuların qarşılıqlı əlaqəsinin mövcudluğu [5]. Bu 

şərtlərin olması plunjer cütündə korroziya prossesini kəskin intensivləşdirir. Bu prosses həm qovu-

şan səthlərin dağılması, həm də elektrokimyəvi reaksiyaların məhsullarının yaranması və onlarla ara 

boşluğunun doldurulması ilə bağlıdır. Bu prosses korrozion-mexaniki yeyilmədən fərqlidir, çünki 

sonuncuda yaranan məhsullar plunjer hərəkət etdikdə kənarlaşdırılır. 

Plunjer cütünün korroziya məhsulları ilə kip doldurulması və presezion səthin dağılması plun-

jerin hərəkətinin başlanğıc dövründə baş verir və onun oymaqda paslanmasına gətirir. Təcrübədə 

belə hallara dizel mühərriki dayandıqdan sonra işə salınarkən rast gəlmək olar. 
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Nəticə.  
Yanacaq nasoslarının etibarlığını aşağı salan səbəblərin təhlili göstərir ki, tədrici imtinalara 

gətirən səbəb abraziv yeyilmədir, qəflətən imtinalara kömək edən isə presezion səthlərdə baş verən 

korroziya prossesləridir. Bəzi digər amillərin təsiri bu halları ya gücləndirə və ya zəiflədə bilər. Ya-

nacaq nasoslarının etibarlığının yüksəldilməsi üçün onların detallarının işçi səthlərinin bərkliyi ab-

raziv zərrəciklərin bərkliyindən 1,2-1,5 dəfə çox olmalıdır. Eyni zamanda yanacaqda üzvi və mine-

ral mənşəli turşuların su məhlularının mövcudluğunda işləmək üçün detalların  korroziyaya dözüm-

lüyü əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilməlidir.  
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THE ANALYSIS OF RELIABILITY OF PLUNGER PAIRS OF FUEL PUMPS OF MA-

RINE DIESEL ENGINES 

 

N.Sh.Ismailov, E.D.Mamedov, A.R.Ragimova, N.E.Bakhshiev 

 

Abstract. The issues reliability of fuel pumps of a plunger pair of marine diesels are discussed 

in the article. The main reasons of rejection failure of high pressure fuel pumps of marine diesels 

before and after repair were analyzed. 

Keywords: relibility, plunger pair, fuel pump, rejection 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ 

СУДОВЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Н.Ш.Исмаилов, Э.Д.Мамедов, А.Р.Рагимова, Н.Э.Бахшиев 

 

В статье рассматриваются вопросы надежности топливных насосов плунжерной пары 

судовых дизельных двигателей. Проведен анализ основных причин отказа топливных насо-

сов высокого давления судовых дизелей до и после ремонта. 

Ключевые слова: надежность, плунжерная пара, топливный насос, отказ 
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CH CYG SİMBİOTİK ULDUZUNDA KİÇİK AMPLİTUDLU SAYRIŞMALAR 

 

R.T. Məmmədov 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi 

ruslan_rtm@yahoo.com 

 

CH Cyg simbiotik ulduzun 06-08-2018 və 07-09-2018-ci il tarixlərində Şamaxı Astrofizika 

Rəsədxanasının Zeiss-600 teleskopunda yalnız V filtrində olmaqla fotometrik müşahidə aparılmış-

dır. Alınmış rəqəmsal müşahidə materialları MaxImDL proqram qovluqları ilə işlənib təhlil edil-

mişdir. Müşahidələr əsasında ulduzun bu dövr üçün parlaqlıq əyrisi qurulmuşdur. 2 gecə uyğun 

olaraq 79 dəq və 23 dəq 40 san. ərzində aparılmış davamlı müşahidələr göstərir ki, CH Cyg sim-

biotik ulduzunda az saylı simbiotik ulduzlara xarakterik olan parlaqlığın bir neçə dəqiqəlik kiçik 

amplitudlu dəyişmələri baş verir. Dəyişmənin xarakterinin araşdırılması üçün Scargle metodundan 

istifadə etməklə statistik furye-analizini tətbiq etmişik. Nəticədə 06-08-2018-ci il tarix üçün 67 dəqi-

qəlik 0.3m amplitudlu, 07-09-2018-ci il tarixi üçün isə 12 dəqiqəlik 0.14m amplitudlu periodik dəyiş-

mələr tapılmışdır. 

Açar sözlər: dəyişən ulduz, sayrışmalar, CH Cyg, fotometrik müşahidə 

 

Giriş 

Simbiotik ulduzlar qarşılıqlı təsirdə olan örtüklə əhatə olunmuş qoşa sistemlərdir. Onlar inki-

şaf etmiş qırmızı nəhəng və isti komponentdən-ağ cırtdandan ibarətdir. Dumanlığın material mənbə-

yi öz maddəsini ulduz küləyi və ya pulsasiya vasitəsi ilə itirən qırmızı nəhəng, enerji mənbəyi isə is-

ti ağ cırtdan hesab olunur. 

CH Cyg (HD 182917) simbiotik ulduzlar arasında ən parlağı və yaxınıdır.Hipparkosun ölçmə-

lərinə görə ulduza qədər məsafə təxminən 268 +/- 61 ps-dir (ESA 1997) [1].  Simbiotik ulduz olan 

CH Cyg şimal yarımkürəsində əlverişli yerdə (+50º) yerləşdiyi üçün onun çoxlu sayda intensiv mü-

şahidələri aparılmışdır. CH Cyg simbiotik ulduzun təbiətinin açılması üçün səylər neçə on illərdir 

ki, davam etməkdədir [2]. Onun vizual ulduz ölçüsü 1982-83-cü ildə V=5.5m-ə qədər yüksəl-

miş,1996-cı ildə isə ən  minimal V=10.5m olmuşdu. Ulduzun sakit halında parlaqlığı əsasən 7m olur. 

CH Cyg simbiotik ulduzun 130 ildən artıq bir dövr üçün fotometrik müşahidələri mövcuddur [3]. 

CH Cyg-nin ilk faydalı spektrləri Joy tərəfindən 1924 və 1927 aralığında alınmışdı [4]. 100 

günlük period üzrə yaxşı paylanmış 5 spektrə görə ulduzun spektral tipi M6, radial sürəti isə -52.5 

km/s təyin edilmişdi. Emissiya xətlərinin mövcudluğu haqqında məlumat verilməmişdi. 1952-ci il-

də Qapoşkin Harvard patrul müşahidə materiallarını analiz edərək CH Cygnini 1m amplitudlu 90-

100 sutkalıq periodla dəyişən M6-M7 spektral sinfi kimi klassifikasiyasa etmişdir. 

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında (Kh. Mikailov tərəfindən) da CH Cyg simbiotik ulduzun 

spektral  tədqiqatları aparılmış, ulduzun spektrində müşahidə olunan udulma xətlərinin şüa sürətləri-

nə görə 5650 və 756 günlük periodik dəyişkənlik aşkar edilmişdir [5, 6]. İki müxtəlif periodların 

müşahidə olunması sistemdə 3-cü ulduzun varlığı və ya qırmızı nəhəngin pulsasiyası ilə izah olu-

nur. Eyni zamanda bu ulduzda müəyyən aktivlik dövrlərində parlaqlıqda və spektral xətlərdə qısa 

müddətli tezdəyişmələr – sayrışmalar müşahidə olunur [7]. 

Iijima və b. 1995-2004-cü illərdə alınmış spektrlər əsasında qırmızı nəhəngin fotosfer xətləri-

nə görə şüa sürətlərində 756 günlük periodun optik oblastda da mövcud olduğunu aşkar etdilər və 

alınan nəticələr CH Cyg simbiotik sistemin 3 ulduzdan ibarət olmasını dəstəklədi [8]. 

Ulduzun simbiotik adlandırılması tarixindən bəri müxtəlif müddətli və xarakterli alışmalar:-

1967-1970, 1977-1983, 1992-1994, 1998-1999, 2011-2012 və 2017-2018 baş vermişdir. CH Cyg 

dəqiqəlik vaxt şkalasında sayrışan azsaylı simbiotiklərdən biridir. Sayrışmalar  parlaqlığın bir neçə 

dəqiqəlik vaxt şkalasında 0.01m-dən 1m magnitudaya qədər geniş zolaqlı stoxastik dəyişkənliyini 
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özündə əks etdirir. Sayrışma aktivliyi yalnız 10 simbiotik ulduzda -RS Oph, T CrB, MWC 560, 

V2116 Oph, CH Cyg, RT Cru, o Cet, V407 Cyg, V648 Car və EF Aql aşkar olunmuşdur.  

CH Cyg simbiotik ulduzunda fotometrik sayrışmalar isə ilk dəfə Wallerstein və Cester tərəfindən 

aşkar olunmuşdur [9, 10], sonralar müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən ətraflı öyrənilmişdir. 2010-2013-cü 

illərdə sayrışmalar müşahidə olunmamış, 2014-cü ildən etibarən yenidən bərpa olunmuşdur [7]. 

Bu işdə bizim məqsədimiz CH Cyg simbiotik ulduzun 06-08-2018 və 07-09-2018-ci il tarixlə-

ri üçün 2 gecə ərzində apardığımız fotometrik müşahidənin nəticələri haqqında məlumat verməkdir. 

 

Fotometrik müşahidə və nəticələr 

CH Cyg simbiotik ulduzun fotometrik müşahidələri Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının ZE-

ISS-600 teleskopunda 06-08-2018 və 07-09-2018-ci il tarixində aparılmışdır. Teleskop 4096x4096 

pix (1 pix=9mic) ölçülü CCD işıq qəbuledicisi və faydalı görüş sahəsi 17 arcmin olan fotometr [11] 

ilə təchiz olunmuşdur.TYC 3551-1725-1 müqayisə (comporison) ulduzu, V2365 Cyg (SAO 31628)  

kontrol (check) ulduzu seçilmişdir. Daha sürətli tezdəyişmələrin xarakterini tədqiq etmək üçün yal-

nız 1 filtrdə (V)müşahidə aparılmış və fotometrik müşahidələrin ardıcıl davametmə müddəti 06 av-

qust üçün 79 dəqiqə, 07 sentyabr üçün isə 23 dəqiqə 40 saniyə olmuşdur. Bu müddət ərzində 06 av-

qust tarixi üçün 450 kadr, 07 sentyabr üçün isə 160 kadr alınmışdır. 

Müşahidə materialının işlənməsi MaxIm DL proqramında aperture fotometriyanın standart prose-

durlarına uyğun yerinə yetirilmişdir. Ölçmə dəqiqliyini artırmaq və kadrları kosmik hissəciklərin izlərin-

dən təmizlənməsi üçün ardıcıl olaraq hərbir 5 kadr ortalaşdırılmışdır. Bir neçə müqayisə ulduzlarından o 

cümlədən SAO 31628 tutulan qoşa ulduzdan da kontrol kimi istifadə olunmuşdur [12]. 

Bu işdə də MaxIm DL proqramı ilə təhlil müəyyən ardıcıllıqla aparılmışdır. Çəkilən Bias 

kadrlarının ortalamaları (Bort) alınır. Daha sonra hər bir Dark kadrlarından Bias ortalaması çıxılır və 

Biasdan çıxılmış Dark kadrlarının ortalaması (Dort) alınır. Eyni qaydada Flat kadrlarından sırayla 

Bort və Dort çıxılır və bu təmizlənmiş Flat kadrlarının ortalaması (Fort) alınır. Daha sonra isə obyektin 

hər bir görüntüsündən Bort və Dort çıxılıb və Fort görüntüsünə bölünür. Bütün bu proseslərə “kosmik 

hissəciklərdən təmizlənmə metodu” deyilir. 

İki gecə ərzində aparılmış müşahidə göstərmişdir ki, CH Cyg simbiotik ulduzunda parlaqlığın 

bir neçə dəqiqəlik kiçik amplitudlu dəyişmələr baş verir. Şəkil 1-də CH Cyg ulduzunda V filtrində 2 

gecə üçün parlaqlıq əyrisi verilmişdir. 

 

 
Şəkil 1. CH Cyg-nin V filtirində parlaqlıq əyrisi 

 

Şəkil 1-dən aydın olur ki, müxtəlif gecələrdə sayrışmaların xarakteri və amplitudu müxtəlif 

olmuşdur. Şəkildən də göründüyü kimi 06-08-2018-ci il tarixdə aparılan müşahidənin əvvəlindən 

başlayaraq yəni, saat 21:32:43-dən  22:11:57-dək, 39 dəq ərzində ulduzun parlaqlığı 0.28m ulduz 

ölçüsü qədər artmış, gecə ərzində parlaqlığın maksimum qiymətini aldığı müddətdən saat  22:45:20-

dək, 34 dəq ərzində ulduz ölçüsü 6.41m-dən 6.71m-ə dəyişərək parlaqlığı 0.3m qədər azalmışdır. 07-
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09-2018-ci il tarixdə aparılan müşahidə zamanı məlum olmuşdur ki, saat 20:04:02-dən 20:07:50-

dək, yəni 03 dəq ərzində ulduzun parlaqlığı 0.14m ulduz ölçüsü qədər artmışdır. 

Bizim müşahidə kifayət qədər geniş zaman intervalını əhatə etmədiyindən CH Cyg simbiotik 

ulduzunda sayrışmaların periodikliyini araşdırmaq çətindir. Lakin şəkil 1-dən göründüyü kimi 

periodik dəyişmə görsənir. Dəqiqəlik zaman şkalasında periodikliyin araşdırılması üçün biz bütün 

müşahidə nəticələrinə Scargle metodundan istifadə etməklə statistik spektral furye-analizini tədbiq 

etmişik. Nümunə olaraq şəkil 2-də 06-08-2018 və 07-09-2018 tarixlərində V-nin qiymətləri  üçün 

güc spektri verilmişdir. 

 

 

 
 

Şəkil 2. V qiymətlər massivinə görə 0-0.3,0-0.8 tezlik intervalında qurulmuş güc spektri 

 

Güc spektrlərində ən yüksək pik 06-08-2018 tarixində tezliyin 0.0149, 07-09-2018 tarixində 

tezliyin 0.0846 qiymətlərinə uyğun gəlir. Şəkil 3-də hər iki tarix üçün V filtrində parlaqlığın faza 

diaqramları verilmişdir.  

 

 

 
Şəkil 3. CH Cyg-nin V filtrində parlaqlığın  faza diaqramları 

 

Şəkil 3-dən də göründüyü kimi CH Cyg simbiotik ulduzunun V filtrində 06-08-2018 (müşahi-

də müddəti 79 dəq.) tarixdə sayrışmanın periodu 67 dəqiqə, 07-09-2018 (müşahidə müddəti 23 dəq 

40 san) tarixdə isə sayrışmanın periodu 12 dəqiqə olmuşdur.  

İki gecə ərzində aparılmış müşahidələr bir daha göstərir ki, CH Cyg simbiotik ulduzunda da 

az saylı simbiotik ulduzlara xarakterik olan parlaqlığın bir neçə dəqiqəlik kiçik amplitudlu sayrış-

malar baş verir. CH Cyg ulduzu müşahidə periodu ərzində məlum olmuşdur ki, 06-08-2018-ci il ta-

rix üçün 67 dəqiqəlik 0.3m amplitudlu, 07-09-2018-ci il tarixi üçün isə 12 dəqiqəlik 0.14m amplitud-

lu periodik dəyişmə göstərir. 
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SMALL AMPLITUDE FLICKERING OF THE CH CYG SYMBIOTIC STAR 

 

R.T. Mammadov 

Nakhchivan Department of Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

On 06-08-2018 and 07-09-2018, photometric observation of the symbiotic star CH Cyg was 

carried out in the Zeiss-600 telescope of the Shamakhy Astrophysics Observatory with only V filter. 

The obtained digital observation materials were developed and analyzed with MaxImDL software fol-

ders. Based on the observations, the light curve of the star for this period was constructed. Continuous 

observations at 79 minutes and 23 minutes 40 seconds, respectively, over 2 nights showed that the CH 

Cyg symbiotic star had small amplitude changes of a few minutes of brightness, characteristic of a 

small number of symbiotic stars. To study the nature of the change, we applied statistical Fourier-

analysis using the Scargle method. As a result, 67-minute periodic changes with an amplitude of 0.3m 

for 06-08-2018 and 12-minute period with 0.14m amplitude for 07-09-2018 were found. 

Keywords: variable star, flickering, CH Cyg, photometric observation 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЯРКОСТИ  СИМБИОТИЧЕСКОЙ ЗВЕЗДЫ CH CYG С   

НЕБОЛЬШИМИ АМПЛИТУДАМИ  

 

Р.Т. Мамедов 

Нахчыванское отделение Национальной Академии Наук Азербайджана 

 

В течение двуч ночи (08-06-2018 и 09-07-2018) было проведено фотометрическое 

наблюдение только с V-фильтром симбиотической звезды CH Cyg на телескопе Цейсс-600 

Шамахинской Астрофизической Обсерватории. Полученные материалы наблюдений были 

обработаны и проанализированы с помощью программных папок MaxImDL. На основании 

наблюдений была построена кривая светимости звезды. 79 минутные и 23 минутные 40 

секунд  непрерывные наблюдении в течение двух ночей показали, что симбиотическая звезда 

CH Cyg имеет небольшие изменения амплитуды яркости в несколько минут, которые 

характерны для небольшого числа симбиотических звезд. 

Для изучения характера изменения яркости мы применили статистический анализ 

Фурье с использованием метода Скаргла. В результате были обнаружены 67-минутные пери-

одические изменения с амплитудой 0.3м для 08-06-2018 и 12-минутный период с амплитудой 

0.14м для 09-07-2018. 

Ключевые слова: переменная звезда, мерцание, CH Cyg, фотометрическое наблюдение 
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PACS: 621.315.592 

 

InTe KRİSTALININ YETİŞDİRİLMƏ METODİKASI VƏ RENTGEN  

FAZA ANALİZİ 

 

R.A. Məmmədov 

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu 

ramil.m.azadoglu@gmail.com 

 

Təqdim olunan işdə müəyyən miqdarda InTe kristalı almaq üçün In və Te maddələrinin miq-

darı analitik tərəzi vasitəsilə təyin edilərək mexaniki qarışıq aparılmış və sintez edilmişdir. Sonra 

InTe monokristalları Bricman-Stokbarqer üsulu ilə yetişdirilmişdir. Alınmış kristal Rentgen faza 

analizi ilə tədqiq edilmiş və müəyyən edilmişdir ki, tetraqonal quruluşda kristallaşır və qəfəs para-

metrləri:  -dir. 

Açar sözlər: Bricman-Stokbarqer metodu, Rentgen faza analiz, monokristal, ərimə temperaturu                                                  

        

Giriş 

Monokristalların yetişdirilməsi fizika, fiziki kimya, yarımkeçirici material elmləri, xüsu-

sən elektronika sahəsində  və çoxsaylı texnologiya istiqamətində ən böyük elmi və texniki əhə-

miyyətə malikdir. Müasir texnologiyanın bir çox sahəsi kristalların istifadəsi ilə sıx bağlıdır. 

AIIIBVI qrup birləşmələri həm tətbiq sahəsinə, həm də geniş tezlik və yüksək temperatur inerva-

lında idarə oluna bilən olduğu üçün daha maraq kəsb edir. Həmçinin bu qrupa mənsub olan In-

Te kristalıda bu xüsusiyyətlərə malikdir. Bu kristalın tərkibində olan In və Te maddələri özləri 

ayrılıqda fotohəssas olduqları üçün alınmış birləşmələr də fotohəssasdır. Qeyd edək ki, In və Te 

maddələri kövrək maddələrdir. Ona görə də In – Te birləşməsindən əmələ gələn kristallik quru-

luşların əksəriyyəti dözümsüz olur. Ədəbiyyat materiallarından da məlum olduğu kimi In – Te 

elementlərindən In2Te, InTe, In2Te3, In2Te5, In3Te4, In3Te7 birləşmələr əmələ gəlir. Bu birləş-

mələrdən InTe və In2Te3 kristallarının kristallik quruluşu daha dözümlü olduqları üçün geniş 

tədqiq olunmuşdur[1,2]. 

   

Eksperiment 

Kvant elektronları, yarımkeçirici elektronika, infraqırmızı texnologiya - yalnız kristalların isti-

fadəsinin həlledici rol oynadığı elm və texnologiyanın əsas sahələridir. Birinci növbədə təbii kristal-

lar istifadə edirdilər. Ancaq təbiət müasir elm və texnologiya ehtiyaclarını kristalların miqdarı və ya 

çeşidləri ilə qarşılaya bilmirdi. Bu baxımdan yeni bir sahə nəinki laboratoriyada, həm də sənayedə 

ortaya çıxıb sürətlə inkişaf edir – kristalların yetişdirilmə texnologiyasıdır. Kristalların yetişdirilmə-

si metodu artan kristallara əsasən hazır olunub: buxar fazası, məhlul, ərinti və yaxud bərk cisim. 

Kristalların yetişdirilməsi və artımı haqda çoxlu ədəbiyyat materialları vardır. Sintez, monokristalla-

rın yetişdirilməsi və termik dəmlənmə proseslərində istifadə olunan kvars ampullar xüsusi qaydada 

təmizlənmə prosesi keçir. 
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Şəkil 1. In-Te birləşməsinin hal diaqramı 

 

In-Tn birləşməsinin hal diaqramı şəkil 1-də təsvir olunmuşdur. Burada indium və tellorun atom 

faizlərinə görə birləşmələrində ərimə temperaturları göstərilmişdir. Ədəbiyyat materiallarından da mə-

lum olduğu kimi 696 0C ərimə temperaturu InTe kristalının mövcudluğunu təsdiqləyir [3]. 

 

 
             

Şəkil 2. Bricman-Stokbarqer metodu ilə kristalların göyərdilməsinin təsviri 

 

İşdə analitik tərəzidə çəkilmiş stioxometrik miqdarda götürülmüş elementlər təmizlənmiş am-

pulalara doldurulur. Doldurulmuş ampulalar 1,3310-2 Pa təzyiqə qədər vakuumlaşdırılaraq propan-

oksigen lampasında bağlanılır. Kvars ampulanı komponentlərlə birgə  B-2 markalı ərintilərdən hö-
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rülmüş tora yerləşdirib 10-15 bucaq altında birtemperaturlu elektrik sobasına yerləşdirilir. Ampula-

nın belə yerləşdirilməsi ərintinin səthini çoxaltmağa və bununla sintez prosesini sürətləndirməyə 

imkan verir. 

Qarışıq əridildikdən sonra onu vaxtaşırı qarışdıraraq ərimə temperaturundan 20-30°C artıq 

temperaturda saxlayırlar. Sonra içərisində sintez olunmuş maddə olan ampul yavaş sürətlə bir neçə 

saat (150 K/saat) ərzində otaq temperaturuna qədər soyudulur. Tam soyuduqdan sonra ampul soba-

dan çıxarılır və sintez olunmuş maddə sonrakı tədqiqatlarda istifadə olunur. InTe monokristallarının 

alınması şəkil 2-də təsvir olunan Bricman-Stokbarqer üsulu ilə yetişdirilmişdir. Alınmış kristalın 

təsviri şəkil 3-də göstərilmişdir. 

 

 
 

Şəkil 3. Göyərdilmiş InTe kristalının əyani təsviri 

 

Alınmış kristal rentgen faza analizi edilmişdir  və bu təsvir şəkil 4-də göstərilmişdir. 

 

 

 
 

Şəkil 4. InTe kristalının rentgen faza analizi 
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Nəticə 

Beləliklə əldə edirik ki, yetişdirilmiş monokristal Rentgen faza analizi edilərək müəyyən 

edilmişdir ki, alınmış nəticələr ədəbiyyat materialları ilə üst-üstə düşür. Belə ki, bu kristal tetraqonal 

quruluşda kristallaşır  və qəfəs parametrləri:  şəklindədir.  
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THE PREPARATION METHODOLOGY OF InTe CRYISTALS AND X-RAY PHASE 

ANALYSİS 
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In order to obtain a certain amount of InTe crystals in the presented work, the amount of In 

and Te substances was determined by analytical balance and a mechanical mixture was made and 

synthesized. InTe single crystals were then grown by the Bridgman-Stockbarger method. The ob-
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tained crystal was examined by X-ray phase analysis and it was determined that it crystallizes in a 

tetragonal structure and the lattice parameters are: a = b = 8.44 Å, c = 7.14 Å. 

Keywords: Bridgman-Stokbarger method, X-ray phase analysis, single crystal, melt temperature  

        

МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ InTe КРИСТАЛЛОВ И РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ 

 

Р.A. Маммадов 

Институт Радиационных Проблем НАНА 

ramil.m.azadoglu@gmail.com 

 

   Для получения определенного количества кристаллов InTe в представленной работе 

количество веществ In и Te определяли на аналитических весах, а также готовили и 

синтезировали механическую смесь. Затем монокристаллы InTe были выращены методом 

Бриджмена-Стокбаргера. Полученный кристалл исследовали с помощью рентгенофазового 

анализа, и было определено, что он кристаллизуется с тетрагональной структурой и 

параметрами решетки являются: a = b = 8,44 Å, c = 7,14 Å.  

Ключевые слова: Метод Бриджмена-Стокбаргера, Рентгенофазовый анализ, моно-

кристалл, температура плавления 
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AZƏRBAYCANIN KÜRDƏMİR RAYONUNUN YAŞIL BİTKİ ÖRTÜYÜNDƏ AĞIR 

METALLARIN VƏ RADİONUKLİDLƏRİN PAYLANMASININ TƏDQİQİ 

 

Ü.S. Əliyeva-Cabbarlı 

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu,Bakı, Azərbaycan 

ulviyye.salamzade@gmail.com 

 

Kürdəmir rayonu ərazisinin torpaqlarındakı yaşıl bitki örtüyündə ağır metalların və radioizo-

topların paylanması tədqiq edilmişdir. Radioaktiv fonun nisbətən yüksək olduğu ərazilərin yaşıl bit-

ki örtüyündə təbii radionuklidlərin nisbətən yüksək konsentrasiyaları müşahidə olunmuşdur. Yaşıl 

ot və tərəvəz nümunələrində ağır metalların və radionuklidlərin analiz üsulları haqqında qısa məlu-

mat verilmişdir. Sistematik tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, yaşıl bitki örtüyünün torpaqdan və 

sudan K40 izotopunu mənimsəmə dərəcəsi digər radioaktiv elementlərin izotoplarının mənimsəmə 

dərəcəsindən təxminən 7 dəfə artıqdır.  

Açar sözlər: torpaq və bitkilər, radioaktiv şüalanma, radionuklidlər, ağır metallar 

 

Giriş 

Yaşıl ot nümunələrində zəhərli elementlərin paylanmasının öyrənilməsi ekoloji təhlükəsizliklə 

bağlı problemlərin həlli üçün aktual problemdir.Torpaq və yaşıl bitki örtüyündə qeyri-üzvi tullantı-

ların, ağır metalların,radionüklidlərin,karbonatların,nitratların,nitritlərin, sulfatların, fosfatların miq-

darının təyini ətraf mühit obyektlərinin ekoloji vəziyyətini qiymətləndirməyə imkan verir [1, 2]. 

Torpaq sahələrinin kiçik miqdarlarda antropogen tullantılarla sistematik çirkləndirilməsi bitki 

örtüyündə ksenobiotiklərin konsentrasiyasının artmasına səbəb olur. Buna görə də ölkənin bitki və 

yaşıl ot örtüyündə radionuklidlərin, ağır metalların və digər ksenobiotiklərin paylanması, ekoloji 

böhran zonalarının yaranması istiqamətində tendensiyaların, ətraf mühitin dəyişməsi və dəyişmə sü-

rətinin proqnozlaşdırılması üçün məlumatların alınması məqsədilə sistematik ölçmələrin və tədqi-

qatların aparılmasına ehtiyac vardır. 

 

Tədqiqatların metodları 

Yaşıl ot nümunələrindən alınmış mineralların radiometrik və elektron mikroskopiyası ilə 

müayinəsindən sonra analitik kimyəvi, rentgen floresensiyası, gamma, betta və atom-absorbsiya 

spektroskopiyası üsulları ilə tədqiqi aparılmışdır. Radiometrik ölçmələr "Canberra" ABŞ şirkəti tə-

rəfindən istehsal olunmuş  InSpector-1000 və Radiagem-2000  radiometrləri ilə aparılmışdır. Fiziki-

kimyəvi analiz prosesində azot turşusu məhlulu ilə otların emalı ilə alınan mineralların  “Canberra” 

ABŞ şirkətinin istehsal etdiyi yüksək təmizlikli germanium (HPGe) detektorlu qamma-spektrometr-

dən, “Carl-Ziess” Almaniya şirkətinin istehsal etdiyi "SEM" elektron mikroskopundan, “Shimadzu” 

Yaponiya şirkətinin istehsal etdiyi AA-6800 atom absorbsiyası spektrometrindən, Expert-3L, XRF 

rentgen-flüoressensiyası spektrometrlərdən istifadə edilmişdir [2]. 

     

 Əsas nəticələr və onların müzakirəsi 

Yaşıl bitki nümunələri yaxınlıqdakı meşələrin yaşıl çəmənliklərindən, otlaqlarından və meşə 

örtüklərindən GOST-17.4.3.01-83 standartının tələblərinə uyğun götürülmüşdür. Seçilmiş nümunə-

lərin orqanoleptik və kimyəvi  parametrlərinin GOST-17.4.4.02-84 standartının tələblərilə müqayisə 

etməklə  onların antropogen ksenobiotiklərlə çirklənmə dərəcəsi təhlil edilmışdir. Mövcud məlu-

matların analitik ümumiləşdirilməsi və əldə edilmiş nəticələrlə müqayisəsi ağır metallarla, radio-

nuklidlərlə, zəhərli tullantılarla çirkləndirilmə mənbələrinim müəyyənləşdirilməsinə şərait aparıl-

mışdır. Iki həftə ərzində qurudulduqdan sonra bitki nümunələrinin kütləsinin 4,5-6,0 dəfə azalması 

müəyyənləşdirilmişdir. Ot nümunələrinin minerallaşması təkrarlanani termik və azot turşusu ilə 
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emal edilməklə aparılmışdır. Alınan bitki nümunələrinin mineralları fiziki kimyəvi üsullarla analiz 

edilmişdir [2]. 

Bitki nümunələri minerallarının analizlərinin nəticələri 1 və 2 cədvəllərdə göstərilmişdir.  

         

 Cədvəl 1 
 

Kürdəmir rayonu ərazisində götürülmüş yaşıl bitki örtüyü nümunələrinin minerallarında əsas  

kimyəvi komponentlərin konsentrasiyaları 

 

Rayon Komponent, mg/l 

Sulfat  Xlorid Na; K      Ca 

/karbonatlar/  

Sr  NO3
- ,  

NO2
-  

Fe; Mn  Zn  As  

Kürdəmir  350  133  106; 

5090  

3940  51  44; 1,5  33; 12  0,6  0,002  

 

Alınmış göstəricilər Kürdəmir rayonu ərazisindən götürülmüş bitki örtüyü nümənələrinin mineralla-

rında K, Na elementlərinin, karbonatların, sulfatların və xloridlərin  miqdarının daha çox olduğu aydın gö-

rünür. Bitki nümunələrinin və tərəvəzlərin tərkibində aşkar edilmiş bu komponentlərin, o cümlədən toksiki 

arsen birləşmələrinin müqdarı müvafiq standartlarla yol verilən hədlərdən kiçikdir.   

Kürdəmirin yaşıl düzənliklərindən götürülmüş bitki nümunələrində radionuklidlərin aktivliyi 

2 saylı cədvəldə göstərilmüşdir. 

                                               

Cədvəl 2 

 
Kürdəmir rayonu ərazisində götürülmüş yaşıl bitki örtüyü nümunələrinin və içməli su nümunəsi  

minerallarında radionüklidlərin aktivliyi 

 
Kürdəmir 

ərazisindən 

nümunə 

Isotopların aktivliyi, Bq/kq 

 

11Na22  

 

19K
40  

 

26Fe60  

 

27Co57  

 

30Zn65  

 

38Sr91  

 

50Sn113  

50Sn126  

 

88Ra226  

 

90Th228  

Bitki  1,0  2,0  0,55  0,54  0,08  0,25  0,07; 

0,08  

0,45  0,03  

İçməli su 0,5 0,15 0,3 0,28 0,04 0,13 0,04; 

0,04 

0,26 0,02 

 

Nəticələr 

Kürdəmir rayonu ərazisindən götürülmüş torpaq nümunələrində və həmçinin içməli su nümu-

nələrində radionüklidlərin paylanması ölkənin digər rayonlarının və yaxın ölkələrin torpaqlarındakı 

və müvafiq olaraq içməli su mənbələrində radionüklidlərin paylanmasından kəskin fərqlənmir. 

Alınmış nəticələrin müqayisəli analizi bitki nümunələrinin su və torpaqdan K40 izotopunu mənimsə-

mə dərəcəsinin digər bütün radioaktiv elementlərin mənimsənilmə prosesindən daha (təqribən 7 də-

fəyədək) effektiv olmasını göstərir.   
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STUDY OF THE DISTRIBUTION OF HEAVY METALS AND RADIONUCLIDES ON 

THE GREEN GRASS COVER OF THE KURDAMIR REGION OF AZERBAIJAN 
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The distribution of heavy metals and radioisotopes in green grass cover of the regions of Kur-

demir is studied. It has been established that in the green grass of regions with relatively high value 

of the radioactive phone the relatively high concentrations of natural radionuclides are observed. 

Brief information is given on methods for analysis of heavy metals and radionuclides in the green 

grass and vegetables samples.With systematic studies have established that the degree of assimila-

tion by the green grass from soil and water of  the K40 isotope is approximately7 times higher than 

the degree of assimilation of isotopes of other radioactive elements. 

Keywords: land and plants, radioactive irradiation, radionuclides, heavy metals 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И РАДИОНУКЛИ-

ДОВ НА ЗЕЛЕНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КУРДАМИРСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙ-

ДЖАНА 

 

С.У. Алиева-Джаббарлы 

Институт Радиационных Проблем НАНА,Баку,Азербайджан 

ulviyye.salamzade@gmail.com 

 

Изучено распределение тяжелых металлов и радионуклидов в зеленой растительности 

земель Кюрдамирского района. Относительно высокие концентрации естественных радио-

нуклидов наблюдались в зеленой растительности территорий с относительно высоким ра-

диоактивным фоном. Дана краткая информация о методах анализа тяжелых металлов и ра-

дионуклидов в пробах зеленой травы и овощей. Систематические исследования показали, 

что скорость ассимиляции изотопа К40 из почвы и воды зеленой растительностью примерно 

в 7 раз выше, чем скорость ассимиляции изотопов других радиоактивных элементов. 

Ключевые слова: почва и растения, радиоактивное излучение, радионуклиды, тяжелые 

металлы 
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RODANİDLƏRİN YENİ HETEROTSİKLİK TÖRƏMƏLƏRİNİN  

SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ 
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Tərkibində çoxfunksiyalı kükürd və azot atomlarını saxlayan yeni üzvi birləşmələr kimi 

rodanidlərin müxtəlif yeni törəmələrinin axtarışı həmişə tədqiqatçılar üçün hədəf olmuşdur. Onlar 

bu birləşmələrin yeni nümayəndələrini sintez etməklə yanaşı, qeyd olunan birləşmələrin yeni tətbiq 

sahələrinin müəyyənləşdirilməsinə nail olmuşdurlar. Bu tədqiqat çərçivəsində yeni transformasiya 

məhsullarından ibarət rodanidlərin heterosiklik törəmələri sintez edilmiş, tərkibi və quruluşu tədqiq 

edilmişdir. Gələcəkdə bu birləşmələrdən antioksidant aşqarlar, potensial dərman preparatları və 

bioloji əlavələr kimi tətbiq imkanlarına dair sistematik tədqiqatlar aparmaq mümkün olacaq. 

Açar sözlər. Aziridin, heterotsiklləşmə, rodanid, İQ, NMR 

 

Giriş 

Ədəbiyyatda rodanidlərin bir neçə sintez üsulu mövcuddur, ən əsası sulu mühitdə alkil hallo-

genidlərlə qələvi tiosianat arasındakı reaksiyalardır. Üzvi rodanidlərin “Riemşneyder tiokarbama-

tı”nın sintezində tiokarbamatlara hidrolizə olunur. Başqa sözlə, alkil və ya aril rodanidlərin turşu şə-

raitində tiokarbamatlara çevirib, ardınca buzlu su ilə hidroliz edirlər [1]. Bu üsul tiokarbamatları çı-

xarmaq üçün daha təsirli bir üsul olaraq 1951-ci ildə Alman kimyaçısı Randolf Riemşneyder tərə-

findən kəşf edilmişdir [2]. 

“Riemşneyder reaksiyası”ndan spirt və ya alkendən müvafiq N- əvəzlənmiş tiokarbamat ya-

ratmaq üçün də istifadə edilə bilər [3]. 

Aromatik birləşmələr üçün Riemşneyder tiokarbamat sintezi orto-karboksiya, orto-metoksi və 

ya orto-nitro törəməli birləşmələr kimi orto əvəzedilmiş birləşmələr üçün səmərəli işləmir. Reaksi-

ya, həmçinin tiosianofenollar kimi konsentrat turşuya həssas olan birləşmələr üçün o qədər də effek-

tivli deyildir. Reaksiya digər birləşmələr üçün yaxşı işləyir. Müxtəlif tiosianat birləşmələri tiokarba-

matlar meydana gətirmək üçün Riemschneider sintezindən istifadə olunur və hamısı proqnozlaşdırı-

lan dəyərə uyğun ərimə nöqtələrinə sahib olur [4].  

S-C-N fraqmentini özündə ehtiva edən bir çox üzvi birləşmələr güclü bioloji fəaliyyətlə əlaqə-

ləndirilir [5-7]. Xüsusilə, tiokarbamidin, izotiokarbamidin və tiosemikarba-zonların antifungal və 

antibakterial profilləri yaxşı tədqiq edilmişdir [8-12]. Bununla birlikdə, tiosianatın funksionallığı ilə 

əlaqəli bioloji fəaliyyəti mövcuddur [13-15]. 

Ədəbiyyatdan [16-19] bu birləşmələrin antimikrobial təsirə malik olduğu və tibbdə istifadə 

edildiyi məlumdur. Onlar xlorlu karbohidrogen yağları, emulsifikatorlar sabitləşdirmək üçün stabili-

zatorlar rolunu oynayırlar. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatında insektisid preparat kimi geniş istifadə 

olunur. Digər tərəfdən, azot və kükürd ehtiva edən bir sıra heterosikliklərin sintezində rodanidlər 

(tiosianatlar) ən əlçatan sintonlardır. Üzvi tiosianatlar insektisid, fungisid və bakterisid xüsusiyyət-

ləri ilə tanınır [20-23]. Son illərdə ədəbiyyatda şiş əleyhinə və hormonal əleyhinə agentlər kimi fəa-

liyyət göstərmələri [24-28], müxtəlif tiosian turşusu efirlərinin sintezi və farmakoloji tədqiqatına tə-

kan verilmişdir.  

Yuxarıda göstərilənlərin hamısını nəzərə alaraq, həmçinin müxtəlif sinif azot və kükürd saxla-

yan birləşmələrinin sintezi sahəsində tədqiqatlar genişləndirilərək, rodanidlərin yeni heterotsiklik 

törəmələrinin sintezi (E1-E3) həyata keçirilmiş və quruluşları tədqiq edilmişdir. 
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Təcrübi hissə 

Sintez оlunmuş rodanidlərin yeni heterotsiklik törəmələrinin İQ-şüа spektrlərinin çəkilməsin-

də «Spekоrd-75» spektrоfоtоmetr cihаzındаn istifаdə edilmişdir. Spektrlər mаye təbəqədə və yа 

vаzelin yаğındа həll edilməklə, о cümlədən KBr, NаCl və LiF prizmаsındаn istifаdə edilməklə 

3600-400 sm-1 sаhəsində çəkilmişdir. 

Аlınmış bu sıra yeni maddələrin 1H, 13C NMR spektrləri Bruker-300 və Teslа-80 cihаzlаrındа 

300 və 75 MHz işlək tezlikdə DMSО, CDCl3 və D2О~10% məhlullаrındа çəkilmişdir. Qruplаrın 

kimyəvi sürüşməsi δ - şkаlаsı ilə TMDS-nа görə ölçülmüşdür. 

Nаrın təbəqəli хrоmаtоqrаfiyа Sulufоl UV-250 plаstinkаsındа аpаrılmışdır. Elüent kimi 

izоprоpil spirtin heksаn ilə (1:5, 3:5 və digər nisbətlərindəki) qаrşığı götürülüb. Yоd buхаrlаrı ilə 

plаstinkаnı аydınlаşdırdıqdа həmişə təmizliyi yохlаnılаn birləşmənin bir ləkəsi аlınır. 

 

2-(İzosianotiometil)-1-(fenilsulfonil)aziridin (E1) 

Mexanik bir qarışdırıcı, termometr və soyuducu ilə təchiz olunmuş üç boyunlu bir qabda 9,5 q 

2-(xlorometil)-1-(fenilsulfonil) aziridin qoyulmuş və ona 9,7 q kalium rodanidi əlavə edilmişdir. Qarı-

şıq 6-7 saat ərzində 10 ml etil spirti içərisində sürətlə qarışdırıldı. 30-35 °C arasında dəyişir. Reaksiya 

tərəqqi nazik təbəqə xromatoqrafiyası ilə idarə edildi. Reaksiya başa çatdıqdan sonra qarışıq otaq tem-

peraturuna qədər soyuduldu, distillə edilmiş su ilə yuyuldu və sonra benzol ilə ekstraksiya edildi. 

Ekstrakt Na2SO4 üzərində qurudulur. 4,7 q 2- (izosyanotiometil)-1-(fenilsulfonil)aziridin (E1) alındı. 

Elyuent kimi heksan:etil spirtinin 3:2 nisbəti götürülür. Çıxım 65% oldu. Tə = 188-190 ° C. 
1H NMR (300 MHz, (CDCl3): δ (iki diasteroizomerlərin qarışığı) = 2.77; 2.52 (2H, CH2-meti-

len), 1.70; 1.45 (2H, CH2-aziridin), 1.88 (1H, CH-aziridin), 7.59 ; 7.71; 7.83 (5H, CH-Ph). 13C 

NMR (75 MHz, CDCl3): δ (iki diasteroizomerlərin qarışığı) = 26,6 (CH-aziridin), 39.8 (CH2-aziri-

din), 40.9 (CH-alifatik), 118 (SCN), 127.3, 129.1, 132.1, 139,9 (CH-Ph). 

 

Butil-3-(izosianotio)-2-(fenilsulfonamido)propanat (E2) 

12,9 q butil-3-xloro-2-(fenilsulfonamido)propanat mexaniki qarışdırıcı, termometr və soyuducu 

ilə təchiz olunmuş üç boyunlu bir qaba yerləşdirildi və ona 9,7 q kalium rodanidi əlavə edildi. Qarışıq 

8-10 saat ərzində 10 ml etil spirti içərisində sürətlə qarışdırıldı. 75-80 ° C arasında dəyişir. Reaksiya 

tərəqqi nazik təbəqə xromatoqrafiyası ilə izlənildi. Reaksiya başa çatdıqdan sonra qarışıq otaq tempe-

raturuna qədər soyuduldu, distillə edilmiş su ilə yuyuldu və sonra benzol ilə ekstraksiya edildi. Ekst-

rakt Na2SO4 üzərində qurudulur. 8,2 g butil-3- (izosianotio)-2-(fenilsulfonamido)propanat (E2) aldı. 

Elyuent kimi heksan:etil spirtinin 3:2 nisbəti götürülür. Çıxım 64% təşkil edir. Tə=175 °C. 
1H NMR R (300 MHz, (CDCl3): δ (iki diastereoizomerlərin qarışığı) = 0,96 (3H, CH3), 1.33 

(2H, CH2), 1.57 (2H, CH2), 3.30; 3.05 (2H, CH2), 3.73 (1H, CH), 4.08 (2H, CH2), 7.59-7.83 (5H, 

CH-Ar),), 8.05 (1H, NH). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ (iki diastereoizomerlərin qarışığı) = 13.8 

(CH3), 18.9 (CH2), 31.1 (CH2), 33.8 (CH2), 53.1 (CH), 64.9 (CH2), 118 (SCN) ), 127.3, 129.1, 

132.1, 139,9 (CH-Ar), 171.5 (COO-). 

 

Butil-3-(izosianotio)-4,6-dimetil-1-(fenilsulfonil)piperidin-2-karboksilat (E3)  

Mexanik bir qarışdırıcı, termometr və soyuducu ilə təchiz edilmiş üç boyunlu bir qabda 10,85 

q butil-3-(izosiyanotio)-2-(fenilsulfonamido)propanat yerləşdirilmiş və 9,7 q asetil aseton (pentan-

2,4-dion) ona əlavə olundu. Qarışıq tez bir şəkildə 20 ml etil spirti 3-4 saat ərzində qarışdırıldı. 50-

60 °C temperaturda. Reaksiya tərəqqi nazik təbəqə xromatoqrafiyası ilə izlənildi. Reaksiya başa çat-

dıqdan sonra qarışıq otaq temperaturuna qədər soyuduldu, distillə edilmiş su ilə yuyuldu və sonra 

benzol ilə ekstraksiya edildi. Ekstrakt Na2SO4 üzərində qurudulur. Bir heksan qarışığı: 3: 2 nisbətin-

də etil spirti bir elan kimi istifadə edildi. 8 q butil-3-(izosianotio)-4,6-dimetil-1-(fenilsulfonil) pipe-

ridin-2-karboksilat (E3) aldı. Elyuent kimi heksan:etil spirtinin 3:2 nisbəti götürülür. Çıxım 55%-ə 

bərabər oldu. Tə = 178 °C. 
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1H NMR (300 MHz, (CDCl3): δ (iki diastereoizomerlərin qarışığı) = 0,96 (3H, CH3), 1.06 

(3H, CH3), 1.10 (3H, CH3), 1.33, (2H, CH2), 1.54; 1.29 (2H, CH2-piperidin), 1.57 (2H, CH2), 1.94 

(1H, CH-piperidin), 2.9 (1H, CH-piperidin), 3.16 (1H, CH-piperidin), 3.8 (1H, CH-piperidin) , 4.08 

(2H, CH2), 7.59-7.83 (5H, CH-Ar). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ (iki diastereoizomerlərin qarışı-

ğı) = 13.8 (CH3), 17.1 (CH3), 17.9 (CH3), 18.9 (CH2), 24.9 (CH-piperidin), 31.1 (CH2), 33.8 

(CH2), 36 (CH2-piperidin), 37.5 (CH-piperidin), 38.7 (CH-piperidin), 51.3 (CH-piperidin), 53.1 

(CH), 64 (CH2), 118.1 (SCN), 127, 129, 132, 139 (CH-Ar),172 (COO-). 

 

Nəticələrin müzakirəsi 

Rodanidlərin yeni heterosiklik törəmələri tərəfimizdən sintez edilmişdir. İlk addımda kalium 

rodanidinin 2-(xlorometil)-1-(fenilsulfonil)aziridin ilə təsirindən  2-(izosianotiometil)-1-(fenilsulfo-

nil)aziridin (E1) alınmışdır. 

Məlum olduğu kimi aziridin üç üzvlü heterosikldən ibarət üzvi birləşmələrdir. Əhəmiyyətli 

praktik maraq kəsb edən rəngsiz, zəhərli, uçucu bir mayedir. Aziridinlər sinfi dərman kimyasında 

daha çox tətbiq edilir. 

Aziridindəki rabitə bucaqları təxminən 60 °-dir, normal karbohidrogen rabitə bucağından - 

109.5 °-dən xeyli azdır, bu da müqayisəli tsiklopropan və etilen oksid molekullarında olduğu kimi 

bucaq gərginliyinə səbəb olur. Belə banan rabitə modeli bu cür birləşmələrdə rabitənin əmələ gəl-

məsini izah edir. 

Aziridin, azotlu sərbəst elektron cütlüyünün xarakterinin artması səbəbindən birləşmə nisbə-

tində atsiklik alifatik aminlərdən daha az əsasdır. 

Aziridindəki bucaq gərginliyi də azotun inversiyasına maneəni artırır. Bu maneə hündürlüyü 

ayrı-ayrı inversiyasının, məsələn, 2-(izosianotiometil)-1-(fenilsulfonil)aziridinin (E1) sis və trans 

izomerlərinin təcrid olunmasına imkan verir. 

Eyni zamanda, butil-3-(izosianotio)-2-(fenilsulfonamido)piperidin birləşməsi (E2) kalium ro-

danidinin butil-3-xloro-2-(fenilsulfonamido)propanat ilə qarşılıqlı təsirindən əldə edilmişdir. 

Növbəti addımda butil-3-(izosianotio)-2-(fenilsulfon-amido)propanatın asetil asetonla (pen-

tan-2,4-dion) qarşılıqlı reaksiyasında butil-3-(izosianotio)-4,6-dimetil-1-(fenilsulfonil)piperidin-2-

karboksilat (E3) sintez olunmuşdur. 

Reaksiya sulu mühitdə aşağıdakı sxem üzrə aparılır: 
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Hər bir reaksiya üzrə ilkin maddələrdən ibarət qarışıq 10 ml etil spirti mühitində 4-5 saat 

müddətində 30-35 °C temperatur intervalında sürətlə qarışdırılır. Reaksiyanın gedişinə nazik təbə-

qəli xromotoqrafiya ilə nəzarət edilir. Reaksiyanın başa çatdığı müəyyən olduqdan sonra qarışıq 

otaq temperaturuna qədər soyudularaq distillə suyu ilə yuyularaq, benzolla ekstraksiya edilir. Ekst-

rakt Na2SО4 üzərində qurudulur. Elyuent kimi heksan:etil spirtınin 3:2 nisbəti götürülür.   

Sintez olunmuş birləşmələrin (E1-E3) İQ-spektrində NH qrupunun udma zolağı 3450-3349 

sm-1 bölgədə, tiosianat (SCN) bağının udma zolağı 233 sm-1-də müşahidə olunur. Bu birləşmələrin 

1157-1455 sm-1 bölgəsində C=O qrupları, 700-800 sm-1 bölgəsindəki aromatik radikallar, C-N fraq-

mentinin uzanan titrəmələri 1025–1230 sm-1 və 1175–1360 sm-1 bölgəsində udma zolaqları ilə xa-

rakterizə olunur. 

Konkret olaraq E1 birləşməsinin İQ spektr analizinə görə, həmin birləşmədə ikili aminlərin 

valentliklərinin udma zolağı νNH =3375 sm-1, 3271 sm-1 sahədə rast gəlinir. 

Aromatik mürəkkəb efir fraqmentində C=O rabitələrinin valent tirəmələrinin udma zolağı isə 

νc=o =1675 - 1700 sm-1 sahədə müşahidə edilir. 1559-1415 sm-1 sahələrdə isə aromatik nüvədə olan 

C=C rabitələrinin valent titrəmələrinin udma zolağı görmək mümkündür. 

Bu birləşmənin karbonil qrupunun və C=C rabitələrinin valent titrəmələrinin udma zolaqları-

nın toplanması isə 1636 sm-1 sahədə görünür.  

δCH = 728 sm-1, 807 sm-1, 840 sm-1, 874 sm-1 , 931 sm-1 , 960 sm-1  siqnalların isə aromatik nü-

vədə CH rabitələrinin deformasyon titrəmələrinin udma zolağı olduğu müəyyən edilmişdir. 

Bu birləşmə üçün xarakterik funksional qruplardan olan C-S rabitəsinin udma zolaqları zəif 

olduğundan aromatik nüvədə CH rabitələrinin daha intensiv udma zolaqları ilə örtülüblər. 

Həmin birləşmənin 1H NMR spektrində, aziridin halqasında metin (CH) qrupunun siqnalı 

1.88 m.h.-də, 2 ədəd metilen (CH2) qrupunun siqnalları isə uyğun olaraq 1.70; 1.45 və 2.77; 2.52 

m.h-də müşahidə edilir. Aromatik nüvayə aid olan CH qrupların siqnalları 7.59 ; 7.71; 7.83 m.h-də 

nəzərə çarpır. 

(E1) maddəsinin 13C NMR göstəricilərinə görə, spektrdə aziridin halqasının metin qrupunun 

siqnalları 26.6 m.h.-də, metilen qrupunun siqnalları isə  39.8 m.h.-də meydana çıxır. Açıq zəncirdə 

alifatik metin qrupunun müvafiq siqnallarını 40.9 m.h.-də görmək mümkün olur. Aromatik halqanın 

CH-Ph qrupunun siqnalları 127.3, 129.1, 132.1, 139,9 m.h.-də görünür. Rodanidlər üçün xarakterik 

olan SCN qrupunun protonları 118 m.h-də açıq pik əmələ gətirir.  

İQ spektr təhlilinə görə, E2 birləşməsinin aromatik nüvəsində CH rabitələrinin defarmasyon 

titrəmələrinin  udma zolağı νCH =3092 sm-1, 3221 sm-1 sahədə rast gəlmək olur. 

νNH =3444 sm-1, 3349 sm-1 sahələrdə isə verilmiş birləşmədə üçlüaminlərin valent titrəmələri-

nin udma zolağını görmək mümkündür. 

E2 birləşməsinin aromatik mürəkkəb efir fraqmentində C=O rabitələrinin valent titrəmələrinin 

udma zolağı νc=o =1653 sm-1, 1707 sm-1, karbonil qrupunun və C=C rabitələrinin valent titrəmələri-

nin udma zolaqlarnın toplanması isə 1552 sm-1, 1613 sm-1, aromatik nüvədə CH rabitələrinin defor-

masyon titrəmələrinin udma zolağı δCH = 721 sm-1, 809 sm-1, 860 sm-1, 950 sm-1 sahələrdə aydın zo-

laq verir. 

E2 birləşməsinin 1H NMR spektr analizinə görə, metin qrupunun hidrogen protonları 0.96 

m.h., metilen qrupunun müvafiq siqnalları ayrı-ayrılıqda 1.33; 1.57; (2H, CH2), 3.30; 3.05 m.h-də, 

metin qrupunun tək hidrogen protonu 3.73 m.h.-də görmək mümkün olur. Bu sinifə adi digər birləş-

mələr kimi E2 maddəsinin 5 H protonu  7.59-7.83; imin qrupunun tək protonu 8.05 m.h.-də açıq zo-

laq nümayiş etdirir. 

Xarakterizə edilən bu maddənin 13C NMR spetrini idefikasiya etdikdə məlum olur ki, müvafiq 

qrupların karbon protonları aşağıdan yuxarıya olmaqla aşağıdakı ardıcıllıqla - 13.8 (CH3), 18.9 

(CH2), 31.1 (CH2), 33.8 (CH2), 53.1 (CH), 64.9 (CH2), 118 (SCN) ), 127.3, 129.1, 132.1, 139,9 

(CH-Ar), 171.5 (COO-) pik əmələ gətirir və bu göstəricilər haqqında danışılan E-2 birləşmənin qu-

ruluşunu tam təsdiq edir. 
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E3 birləşməsinin İQ spektrini aşağıdakı kimi xaraterizə etmək olar. Belə ki, νNH =3450 sm-1, 

3349 sm-1 verilmiş birləşmədə birliaminlərə xas olan udma zolağı görünür. νCH =3183 sm-1 CH de-

formasyon titrəmələrinin udma zolağını göstərir. νCO = 1157 sm-1, 1455 sm-1 C=O rabitələrinin va-

lent titrəmələrinin udma zolağını, νSCN= 233 sm-1 izotiosianid fraqmentinin udma zolağı xarakterizə 

edir. 

Nəhayət E3 birləşməsinin 1H NMR spektrinə nəzər yetirdikdə açıq-aydın müəyyən etmək 

mümkün olur ki, iki diastereoizomerlərin qarışığından ibarət olan bur maddənin metil qrupunun 

proton siqnalları 3 fərqli sahədə 0,96; 1.06 və 1.10 m.h.-də görünür. Alifatik metilen qrupunun 2 

hidrogen protonu əgər 1.33  m.h. sahəsində rast gəlinirsə, piperidin halqasının CH2 qrupunun pro-

tonları 1.54; 1.29 m.h.-də nəzərə çarpır. Bu heterotsiklik halqanin metin qruplarının siqnalları 1.94, 

2.9 və 3.16, 3.8m.h. sahəsində açıq pik əmələ gətirir. Ar-CH-nin 5 hidrogen protonunun 7.59-7.83 

m.h.-də müşahidə edu birləşmənin quruluşu ilə bağlı hər hansı bir sual yaratmır. 

E3 birləşməsinin 13C NMR spektrinin təhlili isə aşağıdakı kimidir: metil qrupunun uyğun siq-

nalları 13.8; 17.1 və 17.9 m.h.-də rast gəlinir. Alifatik metilen qrupunun protonları 18.9, 31.1, 33.8  

və 24.9 m.h. sahəsində aydın görünür. Piperidin halqasında metilen qrupunun protonu 36-37.5 m.h.; 

metin qrupunun proton siqnallarını 38.7, 51.3 və 53.1 m.h.-də müşahidə etmək olar. Bu birləşmə 

üçün də rodanid qrupun siqnalı 118.1 (SCN), aromatik halqaya aid olan siqnallar 127, 129, 132, 139 

(CH-Ar), mürəkkəb efir qrupun siqnalını 172 m.h.-də grmək olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı reaksiyaların hər biri zamanı E1, E2 və E3 birləşmələri 

son məhsul olaraq iki diastereoizomerinin (sis və trans-2) qarışığından ibarət olur. NMR araşdırma-

larına görə, diastereoizomerlərdən biri DMSO-da trans-2 forması əmələ gətirərək həlledici sis/trans-

izomerləşmə prosesini keçir. 

 

Nəticə 

Rodanidlərin yeni heterosiklik törəmələri (E1-E3) ilk dəfə tərəfimizdən sintez edilmişdir. Belə 

ki, əvvəlcə kalium rodanidinin 2-(xlorometil)-1-(fenilsulfonil)aziridin ilə təsirindən  2-(izosianotio-

metil)-1-(fenilsulfonil)aziridin (E1), eyni zamanda, kalium rodanidin butil-3-xloro-2-(fenilsulfona-

mido)propanat ilə qarşılıqlı təsirindən butil-3-(izosianotio)-2-(fenilsulfonamido)piperidin birləşməsi 

(E2) əldə edilmişdir. Növbəti addımda butil-3-(izosianotio)-2-(fenilsulfon-amido)propanatın asetila-

setonla (pentan-2,4-dion) qarşılıqlı reaksiyasında butil-3-(izosianotio)-4,6-dimetil-1-(fenilsulfo-

nil)piperidin-2-karboksilat (E3) sintez olunmuş, onların quruluşu müasir fiziki-kimyəvi analiz üsul-

ları ilə təsdiq edilmişdir. 
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SYNTHESIS AND STUDY OF NEW HETERO CYCLIC DERIVATIVES  

OF RHODANIDES 

 

Z.T. Israfilova 

Institute of Chemistry of Additives after Academician Ali Guliyev,  

ANAS, 1029, Baku, Azerbaijan 

 

The search for various new thiocyanate derivatives, such as new organic compounds contai-

ning multifunctional sulfur and nitrogen atoms, has always been the goal of researchers. In addition 

to the synthesis of new representatives of these compounds, they were able to identify new areas of 

application of these compounds. In this work, heterocyclic thiocyanate derivatives were synthesi-

zed, consisting of new transformation products, and their composition and structure were studied. In 

the future, it will be possible to conduct systematic studies of the possibility of using these compo-

unds as antioxidant additives, potential drugs and biological additives. 

Keywords. aziridine, heterocycles, rhodanide, IR, NMR 

 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ  

ПРОИЗВОДНЫХ РОДАНИДОВ 

 

З.Т. Исрафилова 

Институт xимии присадок имени академика Али Kулиева,  

НАНА, 1029, Баку, Азербайджан 

 

Поиск различных новых производных роданидов, таких как новые органические сое-

динения, содержащие многофункциональные атомы серы и азота, всегда был целью иссле-

дователей. Помимо синтеза новых представителей этих соединений, им удалось выявить 

новые области применения этих соединений. В данной работе были синтезированы гете-

роциклические производные роданидов, состоящие из новых продуктов трансформации, 

изучены их состав и структура. В будущем появится возможность проводить система-

тические исследования возможности использования этих соединений в качестве антиокси-

дантных присадок, потенциальных лекарств и биологических добавок. 

Ключевые слова. aзиридин, гетероцикл, роданид, ИК, ЯМР 
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ИCCЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКА НАКОПЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ  

РАДИОЛИЗЕ ГЕКСАНА и СМЕСИ С6Н14+Н2О НА ПОВЕРХНОСТИ нано-ZrO2 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 

Ш.З. Мусаева 

Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, 

agayevteymur@rambler.ru 
 

Исследована кинетика накопления углеводородов при радиолизе гексана и смеси гексан-

вода при соотношении компонентов 1:1 при различных температурах. Установлено, что н-

ZrO2 обладает радиационно-каталитической активностью в процессах разложения гексана 

и смеси гексан-вода, в результате чего скорость углеводородов увеличивается по сравнению 

с гомогенными процессами. Кроме того выявлено, что с увеличением температуры ско-

рость образования и радиационно-химические выходы углеводородов  возрастают. 

Ключевые слова: нано-диоксид циркония, γ-излучения, радиолиз, смеси гексан-вода, уг-

леводороды 
 

Введение 

С целью повышения производительности и скорости получения углеводородов из сме-

си гексан-вода используют  различные катализаторы радиолитических процессов разло-

жения. Среди оксидных катализаторов радиолитических процессов разложения углево-

дородов  по каталитической активности и радиационной стойкости отличается н-ZrO2[1].Для 

дальнейшей практической реализации гетерогенно-радиолитических процессов катализато-

ры должны быть эффективными и доступными. ZrO2 является классическим катализатором 

для изучения закономерностей радиационно-каталитических процессов. Учитывая это, в ра-

боте в качестве катализатора для процессов получения энергоносителей из гексана и смеси 

н-гексан-вода использовался н-ZrO2. 

В данной работе исследована кинетика накопления углеводородов при радиолизе гек-

сана и смеси С6Н6+Н2О на поверхности нано-ZrO2 при различных температурах. 
 

Методика эксперимента 

.В качестве объекта исследования брали образцы нанопорошка диоксида циркония  чистотой  

99,9%, d=50÷70нм производства «Skyspring Nanomaterials, Inc.» USA. Их подвергали термообработ-

ке при 573÷673К в кислородной среде в течение 48ч. Затем термообработку проводили поперемен-

но: 1ч. в кислороде и 1ч. в вакууме (Р~10-2Па) в течение 12ч при 573÷673К. Исследована кинети-

ка накопления молекулярного водорода при радиационно-гетерогенном радиолизе гексана n-

ZrO2+н-С6Н14 и смеси n-ZrO2+н-С6Н14-Н2О, который проведен в статических условиях, в за-

паянных ампулах, объемом Vамп= 1 см3, mкат=3·10-2 гр, под действием γ–излучения. Заполне-

ние ампул компонентами системы проводят их из парового состояния на вакуумно-

адсорбционной установке. Запаивание ампул проведены при замораживании компонентов 

жидким азотом при Т=77К. При этом экспериментально установлено, что при запаивании 

ампул с образцами, превращений углеводородов не происходит. Облучение ампулы с образ-

цами проведены на изотопном источнике γ-квантов 60Со. Дозиметрия источника проводи-

лись химическими методами – ферросульфатным, гексановым [2]. Поглощенную  дозу  в ис-

следуемых системах рассчитывали путем сравнения электронных плотностей в исследуемых 

и дозиметрических системах. При расчете мощности поглощённой дозы облучения, системы 

гексан-вода учитывали содержанием каждого компонента. 

Значения мощностей поглощенной дозы облучения в воде и гексане, определены на ос-

нове их электронных  плотностей и дозиметрических систем. При мощности поглощенной 
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дозы облучения в дозиметрических системах значения мощностей доз облучения  в отдель-

ных компонентах приведено в работе [3-4]. 

Ампулы вскрывали в специальной ячейке, откуда продукты радиолиза поступали в ко-

лонку хроматографа. Анализ углеводородов (метан, этан, пропан, бутан и др.) и Н2, СО, О2  

проведен на хроматографе «Agilent-7890» . Использовали дистиллированную воду, н-гексан, 

производство «Made in EC», марки «UN11208» с чистотой 99,0%. Чистоту н-гексана прове-

ряли хроматографическим методом. 
 

Резултаты и их обсуждение 

При воздействии γ-квантов на углеводороды происходит образование возбужденных 

молекул и ионов, которые затем могут распадаться с расцеплением связей С-Н и С-С [5-10]. 

Для протекания этих процессов нужно, чтобы энергия возбуждения была больше энергии 

вышеуказанных связей. Например, процессы протекающие в гексане под воздействием ради-

ации можно представить следующей схемой [11-12]: 
 

C6H14    → C6H14
+ , e , C6H14* 

C6H14
+  +e → C6H14

* 

C6H14
* →  C6H13

• + H 

С6H14
*→ C6H12 + H2 

C6H14
*→CnH2n+1

• + C6-nH2(6-n)+1,где n=1-6 

CnH2n+1
• + CnH2n+1

• → CnH2n + CnH2n+2 
 

В результате вышеуказанных процессов при радиолизе гексана образуются в основном 

предельные и непредельные углеводороды с количеством атомов углерода от 1 до 6. Поэтому  

исследована кинетика накопления предельных углеводородов (метан, этан, пропан, бутан) при 

радиолизе гексана и смеси гексан-вода при различных температурах на поверхности н-ZrO2. 

Экспериментально изучена кинетика накопления углеводородов при радиолизе смеси гексан-

вода при соотношении 1:1 каждого компонента. Анализ проводился в газовой фазе. На рис.1 

приведены кинетические кривые накопления углеводородов при радиолизе гексана на поверх-

ности н-ZrO2 при Т=473К и мощности дозы D=0,12Гр/сек. На основе кинетических кривых 

накопления углеводородов определены значения скоростей и радиационно-химических выходов 

углеводородов. Общая доза, поглощенная всей системой и доза поглощенная молекулами гекса-

на остаются такими же и в случае вычисления выхода водорода.  Учитывая их и кинетические 

кривые имеем выходы углеводородов, который приведена в таблице 1.  

 
Рис.1. Кинетика накопления углеводородов при радиолизе гексана на поверхности н-ZrO2 при 

Т=473К и мощности дозы  D=0,12 Гр/сек 

1-бутан 

2-метан 

                                                                                 3-этан 

                                                                      4-пропан 

На рис.2 приведена кинетика накопления углеводородов при радиолизе н-

ZrO2+50%С6Н14+50%Н2О при Т=473К и мощности дозы D=0,12 Гр/сек.  
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Рис.2. Кинетика накопления углеводородов при радиолизе смеси гексан-вода на  

поверхности н-ZrO2  при Т=473К и мощности  D=0,12 Гр/сек 

 1-бутан 

2-этан 

    3-пропан 

  4-метан 

 

 

Таблица 1    
 

Значения G(углевод) для различных углеводородов в системе 

н-ZrO2+C6H14 

 

 

Система 

 

Т, К 

 

Углеводороды 

G, 

молекул/100эВ 

 

н-ZrO2+C6Н14 

 

473 

CН4 9,5 

C2Н6 7,6 

C3Н8 9,1 

C6Н10 1,8 

 

н-ZrO2+C6Н14+Н2О 

 

473 

CН4 8,6 

C2Н6 3,5 

C3Н8 4,6 

C6Н10 1,2 

 

На рисунка 3-4 показаны кинетические кривые накопления углеводородов при радио-

лизе системы н-ZrO2+C6Н14 и н-ZrO2+C6Н14+Н2О при Т=673К.  
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Рис.3. Кинетика накопления углеводородов при радиолизе гексана на поверхности  

н-ZrO2 при Т=673К и мощности дозы D=0,12 Гр/сек 

1-пентан 

2-бутан 

3-метан 

                                                                                 4-этан 

 5-пропан 

 

 

 
Рис.4. Кинетика накопления углеводородов при радиолизе смеси гексан-вода  

 на поверхности н-ZrO2  при Т=673К и мощности  D=0,12 Гр/сек 

 1-пентан 

2-бутан 

3-метан 

                                                                                 4-этан 

 5-пропан 

 

Общая доза поглощенная всей системой и доза поглощенная молекулам гексана оста-

ются такими же как в случае вычисления выхода водорода. Учитывая это, а также используя 

кинетические кривые (рис.3-4.) имеем в таблице 2: 
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Таблица 2 
 

Значения G(углевод) для различных углеводородов в системе н-ZrO2+C6Н14+Н2О 

 

 

Система 

 

Т, К 

 

Углеводороды 

G, 

молекул/100эВ 

 

н-ZrO2+C6Н14 

 

673 

CН4 18,7 

C2Н6 62,2 

C3Н8 81,5 

C4Н10 12,6 

C5Н12 8,7 

 

н-ZrO2+C6Н14+Н2О 

673 CН4 14,4 

C2Н6 51,5 

C3Н8 70,4 

C4Н10 8,5 

C5Н12 6,1 

 

Как видно из табл.2. что, выходы этана и пропана достигают наиболее высоких значений, 

что подтверждает вышесказанные рассуждения о распаде крупных радикалов на мелкие радика-

лы с низшими молекулярными весами. В пользу этих предположений говорит и тот факт, что 

при терморадиолизе не обнаружено углеводородов с количеством атомов углерода > 5.                      

При сравнении этих данных с аналогичными при Т=300К видно увеличение выхода уг-

леводородов. Увеличение выхода может быть связано с продуктами разложения воды, а так-

же с процессами десорбции адсорбированных молекул углеводородов с поверхности катали-

затора. Как видно из таблицы 1 и 2, гамма-излучения при Т=673К увеличивает выходы угле-

водородов в несколько раз по сравнению  с Т=473К. 

При термокаталитическом разложении гексана и смеси гексан-вода в присутствии на-

но-ZrO2 при Т=473-673 К углеводороды в основном С2-С3 получаются в цепном режиме и их 

выходы составляют Gi(угл.)=50-85 молекул/100эВ. Установлено, что температура стимули-

рует процессы переноса энергии от объема к поверхности катализаторов и вторичные транс-

формации первичных продуктов радиолиза гексана и воды к конечными продуктами. На ос-

нове полученных экспериментальных результатов по радиационно-химическим и радиаци-

онно-каталитическим процессом превращения гексана и смеси гексан-вода с учетом литера-

турных данных по константам реакции предложена модель элементарных процессов в этих 

системах и проведено решение полученных кинетических уравнений, определены значения 

кинетических параметров. При этом выявлено, что полученные удовлетворительные совпа-

дения расчетных и экспериментальных результатов свидетельствуют о правомерности пред-

ложенного механизма процессов радиационно-каталитических превращений углеводородов 

и углеводород-вода.  
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MÜXTƏLIF TEMPERATURLARDA nano-ZrO2-nin SƏTHINDƏ HEKSAN VƏ C6H14+H2O 

QARIŞIĞININ RADIOLIZI ZAMANI KARBOHIDROGENLƏRIN ƏMƏLƏGƏLMƏ 

KINETIKASININ TƏDQİQİ 

 

Ş.Z. Musayeva 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu 

 

Müxtəlif temperaturlarda komponentlərin 1:1 nisbətində heksan və heksan-su qarışığının ra-

diolizi zamanı karbohidrogenlərin toplanmasının kinetikası tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuş-

dur ki, heksanın və heksan-su qarışığının parçalanması proseslərində nano-ZrO2 radiasiya-katalitik 

aktivliyə malikdir, bunun da nəticəsində homogen proseslərlə müqayisədə karbohidrogenlərin sürəti 

artır. Bundan başqa, müəyyən olunmuşdur ki, temperaturun artması ilə karbohidrogenlərin əmələ-

gəlmə sürəti və radiasiya-kimyəvi çıxımları artır.  

Açar sözlər: nano-sirkonium dioksid, γ-şüalanma, radioliz, heksan-su qatışığı, karbohidrogenlər 

 

 

STUDY OF THE KINETICS OF ACCUMULATION OF HYDROCARBONS DURING  

RADIOLYSIS OF HEXANE AND A MIXTURE OF C6H14 + H2O ON THE SURFACE OF 

nano-ZrO2 AT DIFFERENT TEMPERATURES 

 

Sh.Z. Musaeva 

Radiation Problems of the National Academy of Sciences of Azerbaijan 

 

The kinetics of hydrocarbon accumulation during the radiolysis of hexane and a hexane-water 

mixture at a component ratio of 1: 1 at various temperatures has been studied. It was found that n-

ZrO2 processes radiation-catalytic activity in the decomposition of hexane and a hexane-water mix-

ture, as a result of which the rate of hydrocarbons increases in comparison with homogeneous pro-

cesses. In addition, it was revealed that with an increase in temperature, the rate of formation and 

radiation-chemical yields of hydrocarbons increase.  

Keywords: nano-zirconium dioxide, γ-radiation, radiolysis, hexane-water mixture, hydrocarbons 
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SYNTHESIS OF SULFAMIDES WITH CONDENSED HETEROCYCLES AND THEIR 

BACTERICIDE PROPERTIES 

 

S.I. Mammadova  

Academician A.M.Guliyev Institute of Chemistry of Additives of ANAS  

 

The reaction of arylsulfochlorides with condensed aminoheterocyclic compounds was studied. 

Reactivity of aminoheterocyclic compounds depends on the structure, content of heteroatoms and 

position of amino groups. Optimum condition for obtaining of hetarylsulfamides is boiling of ami-

noheterocycle with sulfochlorides in pyridine solution. It was found that when nitrile group is in 2-

position relative to amino group, obtaining of sulfamide will fail. Study of bactericide properties of 

hetarylsulfamides showed that they have a bactericide activity against staphylococcus and typhoid 

fever agents.  

Keywords: arylsulfochloride, sulfamide, hetarylsulfamide, condensedaminoheterocycle, bac-

tericide properties 

 

It follows from literature data that hetarylsulfamides have a high bactericide activity and they 

are widely used as broad-spectrum medicinal preparations.  The main way of synthesis is the reac-

tion of sulfochlorides with heterocyclic amines. Most of sulfamide preparations and bactericides 

have been synthesized by this way. However, little works have been devoted to the reactions of sul-

fochlorides with bicyclic aminoheterocycles and they have been insufficiently studied as bacteri-

cides and medicinal preparations. The reaction of 4-aminobenzenesulfochloride with triazine was 

studied   [1].   Though different methods are used, the yield of sulfamides reaches 65%. 

However quite apart from content of other radicals the reaction of sulfochlorides with ami-

notriazapyrimidines proceeds very easily with high yield (85%), that is related to the influence of 

condensed heterocycle [2,3] 

It was confirmed that [4] о-tolylculfochloride easily connects to (metoxyphenyl) – 1 –

mercaptopyrrolidine – 2 – carboxylates. 

Piperazine derivatives of sulfamides were synthesized by the reaction of pyrimidinepiperazines 

connecting to it through oxygen or sulphur N-pyridinediyle or piperidindiyle fragments [5]. 

We studied the reaction of arylsulfochlorides with derivatives of aminopyridine, pyrrolyla-

mine [6,7] and with pyridazinylamine [8] in detail.  

It was found [9,10], that the reaction of arylsulfochlorides with aminobenzpyrazolines, 

benzpyridines, benzmorpholines and other bicyclic compounds also proceeds easily.    

We studied the reaction of arylsulfochlorides with heterocyclic amines of different structures.  

These heterocyclic amines were synthesized in the laboratory “Chemistry of heterofunctional 

compounds”, N.D.Zelinsky Institute of Organic Chemistry of RAS and were reflected in the works 

of professor V.P.Litvinov [11-15]. 

Combination reaction of sulfochlorides with hetarylamines was performed in the solution of 

freshly distilled pyridine. We found that reactivity of amino groups in heterocyclic fragment de-

pends not only on the nature of functional groups, but also on their location and the nature of heter-

ocycle. The yields of compounds Ι а  and Ι b, containing thiophen fragment is less than in sulfa-

mides with furane fragment.  This can be explained with the influence of benzene fragment in fu-

rane on reactivity of amine. 
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Low yields of sulfamides with pyran fragments containing 7,7-dimetyl-4-oxycyclohexane 

group. However, yields of pyridinethion  (ΙѴ а-с) are high, which is related to mesomeric effect of 

thion group. Thus, reactivity of amino groups in aminoheterocycle depends on the structure of het-

erocycle and presence of functional groups in it: 
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Heterocycle by interaction of sulfochlorides with aminoheterocycles which contain nitrile 

group in 2-position relative to amino group, was not obtained. In case of diamine  (А),  which con-

tains substituent  CN- in ortho-position of one of amine groups, connection of sulfochloride group 

goes by amino group away from CN-: 
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Synthesized compounds (V) were screened as bactericides. As the figure 1 shows their anti-

microbial activity depends on the composition and structure of heterocycle. Pyran derivative con-

taining nitrile group (V) is more effective than furane containing derivative of pyran. Activity of 

compound (V), against bacteria is twice higher than in other pyrans. By high antibacterial activity 

synthesized compounds can be given by the following order: 

                                             

V > IVb > IVa >  Ιа >  IIIb  > IIа 

 

High antibacterial activity of compounds (IVа) and  (IV b) can be explained by presence of 

thion group and pyridine fragment in the composition. Fungicide activity of compounds (IV а)   and   

(IV b)  is also high. Some of synthesized sulfamides have a high fungicide activity.  The compound  

(ΙΙ b),  which contain thiophen fragment has a very high activity against fungi. Fungicide properties 

of the compounds   (IVа)  and   (IV b)  have a moderate fungicide activity. 

 

 
Fig.1. Antimicrobial activity of compounds: 1-bacteria, 2-fungi 

 

 

Experimental part 

General methodics.  10 mol of relevant heterocyclic amine was dissolved in 20-25 ml of 

freshly distilled pyridine and 11 mol of arylsulfochloride was slowly added into the solution.  The 

mixture was heated at 50-60˚С 5-6 hours, cooled and diluted with water till crystals are shed, then it 

was filtered and washed with water 3-4 times, dried and crystallized from ethanol.  

 

Physical and chemical characteristics are given in table 1. 

 

 

 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2021 VII cild, №1 

 62 

Table 1 

 
Cipher of 

compounds 

 

Product 

Yield % 

Pace. float, 

˚С 

 

Brutto 

formula 

Analysis, % 

С Н N S 

Found 

Calculated 

Found 

Calculat 

Found 

Calculat 

Found 

Calculat 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ι а 68,8 115-116 С17Н19NO4S2 

 

55,99 

55,87 

5,41 

5,24 

3,69 

3,83 

11,36 

17,55 

Ι в 68,6 125-126 С18Н21NO4S2 57,13 

56,97 

5,73 

5,58 

3,88 

3,69 

16,71 

16,89 

ΙΙ а 

 

90,6 167-168 С26Н22N2O3S 71,82 

71,66 

4,62 

4,46 

6,01 

6,19 

6,87 

7,09 

ΙΙв 96,8 174-175 С28Н26N2O3S 72,48 

72,24 

4,36 

4,56 

5,73 

6,02 

6,68 

6,89 

ΙΙΙа 69,8 133-134 С23Н24N O7S 61,42 

61,27 

5,22 

5,14 

3,09 

2,98 

6,69 

6,81 

ΙΙΙв 70,8 135-137 С25Н26NO7S 61,21 

61,97 

5,73 

5,41 

2,92 

2,87 

6,38 

6,62 

ΙѴа 89,9 90-91 С20Н21N2O2S2 - - 11,21 

11,48 

17,68 

17,44 

ΙѴв 91,2 111-112 С21Н23N2O2S2 

 

- -  

 

 

ΙѴс 85,9 149-150 С18Н13N2O3 S 

 

- - 

 

11,29 

11,48 

17,68 

17,44 

Ѵ 72,1 115-116 С22Н24N3O4 S 

 

65,31 

64,92 

5,46 

5,23 

8,79 

9,08 

7,21 

6,93 

 

PMR- and IR- spectral data are given in table 2 and confirm the structures. 

Table 2 
PMR-spectra, δ, m.g. IR-spectra, ν, cm-1 

№ 

Compound 

СН3 СН2 NH  and 

NH2 

 

 

Arom. 

 

NH 

 

SO2N 

 

C=C 

 

CN 

Ia - - - - - 1460 

1125 

1685 - 

Ib 1,25 - 3,25 

DMSO 

7,5-7,8 - 1470 

1130 

1683 - 

V 1,10 

1,35 

2,10 

2,25 

6,35 

10,9 

DMSO 

 

7,65 

 

3395 

 

1445 

1163 

 

1710 

 

2205 
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SULFAMİDLƏRİN KONDENSLƏŞMİŞ AMİNLƏRLƏ SİNTEZİ VƏ ONLARIN 

BAKTERİSİD XASSƏLƏRİ 

 

S.İ. Məmmədova 

Akademik A.M.Quliyev AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu 

 

Arilsulfoxloridlərin kondensləşmiş aminoheterotsiklik birləşmələrlə reaksiyası öyrənilmişdir. 

Aminoheterosikllərin reaksiya qabiliyyəti quruluşdan, heteroatomların tərkibindən və amin qrupla-

rının yerləşməsindən asılıdır. Hetarilsulfamidlərin alınması üçün optimal şərait aminoheterosiklin 

sulfoxloridlərlə piridin məhlulunda qaynadılmasıdır. Nitril qrupunun amino qrupa nisbətən 2-möv-

qedə olduğu zaman sulfamidin alınmasının uğursuz olacağı aşkar edilmişdir. Hetarilsulfamidlərin 

bakterisid xassələrinin tədqiqi onların stafilokoklara və qarın yatalağı törədicilərinə qarşı bakterisid 

aktivliyinə malik olduğunu göstərdi. 

Açar sözlər: Arilsulfoxloridlər, hetarilsulfamidlər, kondensləşmiş heterosikllər, bakterisid 

xassələri 
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СИНТЕЗ СУЛЬФАМИДОВ С КОНДЕНCИРОВАННЫМИ ГЕТЕРОЦИКЛАМИ И ИХ    

БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА 

 

С.И. Мамедова 

Институт химии присадок им. Академика А.М. Гулиева НАНА 

 

Исследована  реакция  арилсульфохлоридов с конденсированными   аминогетероцикличес-

кими соединениями. Реакционная способность аминогетероциклов зависит от структуры, содер-

жания гетероатомов и расположения аминогрупп. Оптимальным условием для получения   гета-

рилсульфамидов является кипячение аминогетероцикла с сульфохлоридами в растворе  пиридина.  

Найдено, что при   содержании  в  2-положении   нитрильной  группы  в отношении к аминогруппе 

получение сульфамида не увенчается успехом. Исследование бактерицидных   свойств  гетарил-

сульфамидов  показало, что  они обладают бактерицидной актив-ностью против   стафилококков  

и возбудителей  брюшного тифа. 

Ключевые слова: Арилсульфохлориды, гетарилсульфамиды, конденcированные гетеро-

циклы, бактерицидные   свойства   
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EXTRACTION OF Ga(III) FROM ALKALINE SOLUTIONS BY  

USING 8-HYDROXYQUINOLINE 

 

A.Kh. Osmanova  

Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry 

arzu.osmanova36@gmail.com 

 

It has been investigated that extraction of Ga(III) from alkaline solutions by using of 8-

hydroxyquinoline and determined that extraction occurs through the cation-exchange mechanism. 

The optimal extraction of gallium is achieved when concentrations of solutions are 0.25-1N (of 

NaOH) and 0.01-1M (of 8-hydroxochinoline). Extraction takes place in the range of pH 2.5–6; at 

20°C and with a ratio of organic and aqueous phases of 2:1, 99% of gallium was extracted in 15 

minutes. The composition of the complex determined by equilibrium shift method is GaR3, where 

Ga:8-oxine=1:3. Using the proposed method gallium (III) can be extracted from accompanied ele-

ments such as aluminum (III) and sodium found in ores and alloys.  

Keywords: gallium, extraction, 8-hydroxyquinoline, distribution coefficient, ore 

 

Gallium a typical dispersed element and its amount in the earth crust is 1.9 10-3%. It has low 

melting point (302.98К) and и a high boiling point (2777К); therefore, gallium is in a liquid state 

over a wide range of temperature. It is applied in semiconductor technology as a dopant and pre-

dominantly in electronics. 

Geological similarity in Al and Ga are found in minerals – bauxite, apatite, nepheline and alu-

nite [1]. Gallium is also attained from zinc and germanium minerals.  

One of the main sources of gallium production is aluminum ores. When aluminate solution is 

processed during the production of alumina (glinozem) by the alkaline method (Bayer process), gal-

lium is deposited in aluminate solution while technological process. Gallium is leached together 

with aluminum and 60-70% of gallium is transferred to aluminate solution, and 30-40% remains in 

the “red mud” (“bauxite residue”) due to incomplete disclosing. As a result of recirculation, the 

concentration of gallium in the solution is reached up to 0.15-0.25 g/l, its contents in the initial alu-

minate solution was 0.001-0.004% [2]. 

The Bayer solution contains 80g/l of Al2O3, 160g/l Na2O, 0.1-0.3g/l of Ga, at the same time 

vanadium, phosphorus, silicon, and etc. The ratio of Al:Ga in the Bayer solution is very high (300: 

1). [3] Gallium is extracted from these solutions by precipitation, electrolytic cementation, slaked 

lime, and extraction. The fractional precipitation method is more environmentally friendly, inexpen-

sive, but the process is quite complex, labour-consuming and the main problem of this method is 

the processing of large quantities of aluminum hydroxide with low quality. The electrolytic method 

involves electrolysis of the mercury cathode and cementation. Electrolysis by a mercury cathode is 

prohibited due to the high toxicity of mercury. The main disadvantage of the method is its exacting 

requirement for an extremely high purity of the solution. The lime adding method of alumina pro-

duction is practically was interrupted due to its high energy consumption. Solvent extraction (LLE) 

and ion exchange have been proven as highly productive methods for gallium extraction [4]. High 

purity of the final products is achieved in the extraction process; the process is carried out under 

normal conditions (at the room temperature and normal pressure), which makes it possible to build 

modern technological schemes with full mechanization and automation. The continuity of the pro-

cess is easily provided with simple devices; the number of "circles" is reduced, which simplifies the 

technological scheme. 

For extraction of gallium from solutions, extraction reagents of various classes are used de-

pending on ionic state of gallium. The state of gallium in alkaline solutions allows it to be extracted 

https://www.sigmaaldrich.com/chemistry/chemistry-products.html?TablePage=16257685
https://www.sigmaaldrich.com/chemistry/chemistry-products.html?TablePage=16257685
mailto:arzu.osmanova36@gmail.com
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from these solutions using anion-exchangers and chelating reagents, which form a separate group of 

cation-exchange extractants. 

The most wide application in the extraction of gallium from alkaline solutions are 7-alkyl-

substituted compounds – 8-hydroxyquinoline, offering for sale under the brands LIX 26 [5], LIX 43 

(6) and Kelex 100 [7-8]. But these reagents are very expensive and extraction process is slow. One 

of the known extraction reagents are Cyanex 923 and  Cyanex 925 [9-10], Cyphos IL 101 [11] 

brand and Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid [12]. 

According to one of the chemical methods [13], the crude aluminate solution is treated with 8-

hydroxyquinoline solution in chloroform. In this case, gallium is extracted from the aluminate solu-

tion into the chloroform layer in the form of a complex hydroxyquinoline compound at pH-8. Here-

by, the chloroform layer contains only gallium. 

8-hydroxyquinoline as an analytical reagent is determined by its existence in the functional 

analytical group of a nitrogen atom with basic properties in combination with a phenolic hydroxyl 

group R-OH, and has amphoteric properties. The coordination compound of gallium with 8-

hydroxyquinoline is completely extracted with chloroform at pH 3–10 [14]. It was found that 8-

hydroxyquinoline and gallium form a complex compound with a stability constant of K1=3.16∙1014, 

K2=6.5∙1040, K3=2.5∙1022 [15]. 

The aim of this work is to study the extraction of gallium in an alkaline medium and deter-

mine the composition of the obtained complex. 

 

Experimental part 

As an extraction reagent of complexoformation, we used 8-hydroxyquinoline of “Vectone” 

Company. 8-hydroxyquinoline is colorless crystals with a characteristic odor, molecular weight –

145.15, density 1.03 g/cm3, boiling point 266.6, melting point 75-76C. 8-hydroxyquinoline behaves 

in solution as an amphoteric compound рКbase=9.3, рКacid=9.7. Chloroform was used as a solvent of 

8-hydroxyquinoline. 

A standard solution of gallium has been prepared from pure Ga metal dissolving it in 6M 

hydrochloric acid by heating. The gallium content in the organic and aqueous phases was 

determined on a “BrukerS2 Picofox” X-ray fluorescence spectrometer. 

pH-control of aqueous solutions was carried out by EV-74 universal ionomer. 

Extraction was carried out in separatory funnels by contacting an aqueous solution of gallium 

with solution of the extraction reagent at a ratio of organic and aqueous phases Vo:Va=1:2. The 

contact time of the phases is 15 min, T= 20°C. 

 

Results and their discussion 

It has been studied the extraction of gallium (III) with 8-hydroxyquinoline, in other words, the 

conditions of complexoformation depending on the concentration of the reagent, the alkalinity of 

the aqueous phase and metal ions. In an aqueous solution that contains Ga (III), the alkalinity of the 

aqueous phase is created by the addition of NaOH solution. An important and identifying factor in 

the extraction process is the medium, the change of the ion transition of gallium into the desired 

form for interaction with the extraction reagent. The optimal extraction of gallium is achieved when 

concentrations of solutions are 0.25-1N of NaOH. By increasing the concentration of NaOH, the 

extraction of gallium into the organic phase monotonously decreases and stops. The influence of the 

alkalinity of aqueous solution on the distribution coefficient of gallium was studied at different 

normalities of NaOH 0.1-2.5M. The results are shown in table 1 and in figure 1. 
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Table 1 
 

The effect of NaOH concentration on gallium distribution (Сgallium=0.1mol/L, Сoxine=0.1М, 

Vaq.:Vorg.=2:1, contact time 15min, Т=20С) 
 

 

Concentr

ation of NaOH, 

N 

Equilibrium concentration 

of gallium in phases, g/L 

Distribu

tion 

coefficient, 

D 

Extr

action 

degree, 

ɛ% Aqueous Orga

nic 

0.1 5.54 1.46 0.26 11.5 

0.25 1.1 5.9 5.36 72.8 

0.5 0.05 6.95 139 98.5 

1 1.525 5.475 3.5 63.6 

1.5 4.62 2.38 0.52 20.6 

2 5.2 1.8 0.346 14.9 

2.5 6.2 0.98 0.163 7.4 
 

 
 

Fig.1. Extraction of gallium with 0.1M solution of 8 hydroxyquinoline in chloroform depending on concen-

tration of hydroxyl groups created by NaOH, [Ga]=0.1mol/L, Va:Vorg./2:1 , t=15min. 
 

The distribution coefficient of gallium was determined depending on its concentration in 

aqueous solution (0.001-0.01 mol/L) (table 2). The concentration of 8-hydroxyquinoline in chloro-

form was 0.1M. As is seen from the obtained results, under the equal conditions, the distribution 

coefficient rises with increasing concentration of gallium in an aqueous solution. 
 

Table 2 
The effect of concentration of gallium on its extraction degree in aqueous solution (С8-hydr=0,1М,  

contact time 15 min., CNaOH =1N, Vaq.:Vorg.=2:1, Т=20С) 

 

Initial concentration of gallium 

(СGa), mol/L 

DGa Extraction degree, ɛ % 

0.001 55 96.4 

0.002 69 97 

0.003 72 97.2 

0.007 124 98.4 

0.01 199 99 
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Then, the extraction was carried out at a gallium concentration of 14g/L at various concentra-

tions of 8-hydroxyquinoline in chloroform (0.01-1 M). Studies have shown that extraction in solu-

tions of 8-hydroxyquinoline in chloroform with a concentration of 0.01-0.1M (ε=90%) occurs max-

imally. By increasing the concentration of extraction reagent up to 1 M, the degree of extraction in-

creases up to 95.8%. 

 

Table 3  
The effect of concentration of 8-hydroxyquinoline on extraction degree of gallium 

 

Concentration of 8-

hydroxyquinoline, М 

Concentration of gallium, 

g/L 

DGa Extraction degree,  

ɛ % 

 Aqueous 

phase 

Organic phase   

0.01 1 13 13 86.6 

0.1 0.8 13.2 16.5 89.1 

0.2 0.7 13.3 19 90.5 

1 0.3 13.7 45.6 95.8 

 

Extraction of gallium with 8-hydroxyquinoline of various concentrations in chloroform, at a 

constant metal concentration (0.2mol/L) in aqueous solution has been studied to determine the 

composition of the extracted complex by the equilibrium shift method. The logarithmic function 

logε–logR plotted according to the obtained results is linear. The obtained slope of tangent equal to 

n=3 and indicates that the ratio of the composition of complex is Ga:HR=1:3. Complexformation 

can be schematically described as follows:  

 

Ga+3
(aq)+3HRorg=(GaR3)org+3H+

(aq), where HR–8-hydroxyquinoline. 

 

The obtained results were given in figure 2. 

 

 

 
 

Fig.2 The logarithmic dependence of distribution coefficient of gallium on equalibrium concentration of 8-

hydroxyquinoline in chloroform,   [Ga] = 0.2mol/L, СNaOH= 1mol/L, t = 15 min. 
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Conclusions 
It has been studied the extraction process of gallium with 8-hydroxyquinoline. Extraction was 

carried out in an alkaline medium. Chloroform was used as a solvent. 

The optimal extraction conditions were determined; the composition of the complex was es-

tablished. 

Optimum extraction of gallium is achieved in the presence of 0.25-1N NaOH solution 

(pH=2.5-6) within 0.01-1M concentration of 8-hydroxyquinoline. The composition of the complex 

compound determined by the equilibrium shift method: GaR3, Ga:8-oxine=1:3 
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QƏLƏVİ MÜHİTDƏ GA(III) İONUN 8-HIDROKSİXİNOLİNİN XLOROFORMDA 

MƏHLULU İLƏ EKSTRAKSİYASI. 

 

A.X. Osmanova  

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu 

 

Ga (III) ionunun qələvi mühitdə 8-hidrooksixinolinin xloroformda məhlulu ilə ekstraksiyası 

aparılmışdır. Ekstraksiya  prosesi kationdəyişmə mexanizmlə gedir. Optimal qalliumun ekstraksiya-

sı NaOH-ın 0.25-1 N qatılığında və 8-hidrooksixinolinin 0.01-1 M nisbətində gedir. Ekstraksiya 

pH-ın 2.5-6 həddində su və üzvi fazanın 2:1 nisbətində, 20°C tempratur şəraitində 15 dəqiqə ərzin-

də 99% qalliumun ayrılması  ilə baş verir.  Kompleksin tərkibi tarazlığın yerdəyişməsi  metodu ilə 

təyin olundu.GaR3 , Ga : 8-ox=1:3. 

Açar sözlər: qallium, ekstraksiya, 8-hidroksoxinolin, paylanma əmsalı, filiz 

 

 

ЭКСТРАКЦИЯ Ga(III) ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ 

С 8- ГИДРОКСИХИНОЛИНОМ. 

 

А.Х. Османова 

Институт Kатализа и Hеорганической Xимии 

 

Исследована экстракция Ga(III) из щелочной среды с 8-гидроксихинолином. Усто-

новлено, что экстракция идет по катионo обменному механизму. Оптимальная экстракция 

галлия достигается в присутствии 0,25-1 N раствора NaOH  при концентрации 8–гидро-

ксoхинолина в пределах 0,01-1 М. Экстракция протекает в пределах от рН 2.5 до -  рН 6, при 

соотношении органической и водной фаз 2:1, при 20 Со  99% галлия были выделено за 15 

минут. Состав комплекса, определенный методом сдвига равновесия. GaR3 Ga:8-ох=1:3. Ис-

пользуя предложенный способ, экстракции галлия(III) 8-гидроксихинолином можно отде-

лить галлий (III) от сопутствующих элементов, таких как алюминий (III) и натрий в рудах и 

сплавах. 
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POLİ(MET)AKRILATLAR ƏSASINDA (NANO)METAL-KOMPOZİTLƏR 

 

İ.M. Quliyeva, X.S. Xəlil  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik  

Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Xocalı pr.30, AZ 1025 

E-mail: nkp.17.10@gmail.com 

 

Təqdim edilən məqalədə poli(met)akrilatlar əsasında (nano)metalkompozitlərin sintezi və tət-

biqinə dair son on ilin əsasən icmal şəklində olan ədəbiyyat materialları toplanılmış və ümumiləşdi-

rilmişdir. 

Açar sözlər: akril turşusu, metakril turşusu, polimer, oliqomer, birgə polimer, metal-polimer 

nanokompozitlər 

 

Məlumdur ki, nanokompozitlər – struktur əmələ gətirən bərk fazaya (matrisaya) nanoölçülü 

zərrəciklərin (doldurucunun) daxil edilməsi ilə formalaşan materiallardır. Nanokompozitlər adi 

kompozit materiallardan doldurucu zərrəciklərin səthinin sahəsinin xeyli şaxəliliyi ilə fərqlənir. Bu 

zaman doldurucu faza üçün səth/faza nisbəti çox yüksək olur. Mütləq şərt odur ki, doldurucunun 

zərrəcikləri nanometrik diapazonda yerləşən (1-100 nm), həndəsi ölçülərdən (uzunluq, en və ya qa-

lınlıq) heç olmazsa birinə malik olmalıdır [1. 2]. 

Dünyada (nano)kompozitlərin işlənib hazırlanması və istehsalı günü-gündən artmaqdadır.  

ABŞ, Yaponiya, Kitay, Hindistan, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində konstruksion və funksional sinfə 

mənsub kompleks nanomateriallar, elektron texnikada, biotexnologiyada, tibbdə və s. tətbiq edilə 

bilən, nanokompozitlər qrupuna aid nanomateriallar əsas tədqiqat obyekti sayılır [3]. 

Kompozit nanomaterialların xassələrinə nanozərrəciklərin təsir xarakteri və onlardan istifadə-

nin istiqaməti nanozərrəciklərin dispersləşdiyi mühitdən, matritsanın tipindən əhəmiyyətli dərəcədə 

asılıdır. Bu mənada, bütün kompozit nanomaterialları, onların tərkibində olan nanozərrəciklərdən 

asılı olmayaraq, aşağıdakı tiplər üzrə əsas siniflərə bölmək olar [4. 5]: 

 Polimer-matrisalı nanokompozitlər 

 Metal-matritsalı nanokompozitlər 

 Şüşə-matrisalı nanokompozitlər 

 Keramik nanokompozitlər 

 Hibrid nanokompozitlər və kompozit nanomateriallar 

 Qalın təbəqəli örtüklər 

 Nazik təbəqəli örtüklər və membranlar 

 Nanokompozitlərin digər növləri 

Son illər ərzində nəşrlər üzrə statistik rəqəmlərin müqayisəsi göstərir ki, polimer matrisa kom-

pozitləri və bu kompozitlər əsaslı örtüklər böyük maraq doğurur. Son illər kompozit nanomaterial-

lar, xüsusilə də qeyri-üzvi nanomateriallar əsaslı nazik örtüklərə maraq artmaqdadır [6]. 

Polimermatrisalı kompozitlərdə (Polymer-matrix nanocompositez, Nanofilled polymer com-

posites) mikro ölçülü dolduruculardan nanoölçülüyə (100 nm çox olmayan) keçilməsi lokal kimyəvi 

qarşılıqlı təsir ilə bağlı: bərkimə sürəti, polimer zəncirin mobilliyi, polimer zəncirin deformasiyası, 

strukturun nizamlanması (polimer matritsanın kristallaşma dərəcəsi) daxil olmaqla, bir-sıra istismar 

və texnoloji xassələri əhəmiyyətli surətdə dəyişir [7]. 

Polimer nanokompozit -  üzvi və qeyri-üzvi fazanın nanosəviyyədə bir-birində paylandığı iki 

fazalı materialdır. Kompleks unikal xassələrə malik polimer-metal nanokompozit materiallar kimi 

xüsusi maraq kəsb edir. Polimer - metal tərkibli nanokompozitlərin mühüm xüsusiyyətləri sırasına 

fotofiziki xarakteristikaların stabilliyi və həm məhluldan, həm də ərintidən kompozit materialın 
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emalının mümkün olmasına aiddir. Bu xüsusiyyətlər polimer – metal nanokompozitləri funksional 

optiki material kimi çox cəlbedici edir [8]. 

Son zamanlarda, nanomaterialların əldə edilməsi üçün intensiv inkişaf edən metodlar arasında 

üzvi polimer matrislər və metalların nanohissəcikləri (həmçinin oksid, nitrid, sulfid birləşmələri) 

əsasında kompozit materialların alınması böyük maraq doğurur. Polimer matrislər - stabilizatorlar 

olaraq aşağı qiymət, yüksək stabilləşmə xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunan polietilen, polipropi-

len, poliamid və başqaları istifadə olunur. Bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, bu polimer materi-

alların işıq keçiriciliyinin aşağı qiymətlərə malik olması onların optik cihazlar üçün istifadə imkan-

larını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır.  Buna görə də, şəffaf polimer matrislər və metal (həm-

çinin onların birləşmələrinin) nanohissəciklər əsasında yeni sinif materialların alınmasına maraq gü-

nü-gündən artmaqdadır. 

Hal-hazırda bu tip nanokompozitlərin alınma üsullarının və əsas fiziki-kimyəvi parametrləri-

nin tədqiqinə dair bir sıra elmi tədqiqat işlərinin olmasına baxmayaraq, onların tərkibi hələ də, tam 

öyrənilməmiş, bundan başqa, nanodoldurucu qismində istifadə oluna bilən metal və onların birləş-

mələrin seçimi əhəmiyyətli dərəcədə məhduddur. Buna görədə  təsirsiz (inert), optik şəffaf polimer 

matrisalı nanokompozit materialların alınma üsullarının işlənib hazırlanması aktual məsələlərindən-

dir.  

Təqdim olunan məqalə son illər dünyada, həmçinin respublikamızda geniş tədqiq edilən 

(met)akril turşuları əsasında alınan (birgə)polimerlərdən (nano)kompozitlərin alınması və onların 

tətbiq sahələrinə dair aparılan tədqiqat işlərinin əsasən icmal xarakterli ədəbiyyat məlumatları topla-

nılaraq ümümiləşdirilməklə təqdim edilmişdir. 

Son illərdə aparılan elmi tədqiqat işi [9] metal nanohissəcikləri və amorf quruluşlu polimer 

matrisa əsasında kompozisiya materiallarının alınması, həmçinin tədqiqinə həsr olunmuşdur.  Belə 

ki, polimetilmetakrilat (PMMA) və polihidroksietilmetakrilatın (PHEMA) polimer matrisalarının 

həcmində ölçüləri 1-50 nm olan gümüş nanohissəciklərinin bərabər paylanmasından kompozisiya 

materialının sintez üsulu işlənib hazırlanmışdır. İlk dəfə olaraq sintezin parametrləri temperatur 

(50°C-200°C), metalsaxlayan birləşmənin (5-10 küt, %) və fotoinisiatorun (0.05-1 küt., %) konsent-

rasiyası, faza tərkibinə, sintez edilmiş nanohissəciklərin ölçülərinə və kompozitin fiziki-kimyəvi 

xassələrinə təsir edən ultrabənövşəyi şüalanma (3-60 dəq) müəyyən edilmişdir. Akrilpolimer matri-

salı nanokompozitlərin quruluş və xassələrinin tədqiqi göstərmişdir ki, sintez üsulundan və metal 

saxlayan prekursorun konsentrasiyasından asılı olaraq hissəciklərin orta ölçüsü (5-50 nm ) və poli-

merdə paylanma xüsusiyyəti dəyişə bilər. Optiki şəffaf polimerlər və gümüş nanohissəcikləri əsa-

sında yeni kompozisiya materiallarının alınması sadə və baha olmayan prosesdir, alınan nanokom-

pozitlər unikal elektro fiziki və optiki xassələrə malik olub, günəş panelləri üçün optik əks etmənin 

qarşısını alan örtüklər kimi istifadə oluna bilərlər. 

İcmalda [10] titan dioksid və akrilat  polimerləri əsasında polimer kompozitlərin (həmçinin 

hibrid) alınması sahəsində son illərdə əldə edilən nəticələr analiz edilmişdir. Onların ümumi alınma 

üsulları ümumiləşdirilmiş, alınmış materialların xassələri və mümkün tətbiq sahələri göstərilmişdir. 

Poliakrilat-titan dioksid sisteminin alınma metodlarının optimallaşdırılması üçün göstərilən sahə üz-

rə əsas işlərin istiqaməti verilmişdir. 

İxtirada [11] üçlü butil və ya metilakrilatın iştirakında yeni norbornenakrilat birgəpolimerləri-

nin sintezinə, onlar əsasında nanokompozitin alınmasına həsr olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, 

alınmış norbornilakrilat birgəpolimerləri polimer matrislər üçün çox yaxşı əsasdırlar. Belə ki, onlar 

yüksək şəffaflığa, mexaniki xassələrə malik olmaqla bərabər, nanohissəciklər onlarda bərabər pay-

lanır. Bütün bunlar fotodiodlar, aşağı enerji sərfiyyatlı qurğuların günəş enerjisi ötürücüləri və s. ki-

mi müxtəlif fotoelektronika qurğuları üçün yeni nanokompozit materiallarının yaradılması üçün va-

cibdir. Kadmium selenid nanohissəcikləri (2.2 nm) və norbornilakrilat birgəpolimerləri əsasında na-

nokompozit materialları alınmışdır. Nanokompozit örtüyünün qalınlığı 3 mkm və nanohissəciklər 

5% təşkil edir. Alınmış nanokompozit optikelektornika qurğularında, həmçinin yüksək sıxlıqlı vi-

deodisklərdə, mayekristallik ekranlarda örtük kimi istifadə oluna bilir. 
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PMMA, poliakrilonitril (PAN) və digər akril polimerlərin bir sıra müxtəlif xassələrini yaxşı-

laşdırmaq - bu polimerlərin funksionallaşdırılmasını təmin etmək üçün bir neçə quruluşa malik bir 

sıra qeyri üzvi nanodoldurucuların istifadəsi böyük diqqət cəlb edir. Polimer sayəsində nanokompo-

zitin tərkibinə yeni mexaniki, termiki, optiki, elektrik və maqnit xassələr daxil edilməsi mümkün-

dür. Polimer matrisin tərkibi əsaslı surətdə əlavə edilən qeyri üzvi nanohissəciklərin təbiətindən və 

nanokompozitlərin alınma üsulundan asılıdır. Adətən, nanohissəciklərin (SiO2, TiO2, ZnO, CdSe, 

ZnS, Al2O3 və s. kimi) əlavə edilməsi ilə bu materialların optiki xassələri və bioaktivliyi yaxşılaşa 

bilir. Bu nanodoldurucular (birtəbəqəli və çoxtəbəqəli karbon nanotrubkalar, karbon nanoliflər və 

s.) nanokompozitin elektrik xassələrindən asılı olaraq elektrik keçiricilik, dielektrik tərkib kimi xas-

sələri modullaşdıra bilir [12]. 

Digər bir araşdırmada möhkəmləndirici material olaraq sink oksid (ZnO) və gil (bentonit) na-

nohissəciklər istifadə edilmiş və metilmetakrilat (MMA) monomerində paylanaraq nanokompozit 

sintez edilmişdir. Nanohissəciklər sintezdə istifadə edilməzdən əvvəl səth modifikasiyasına məruz 

qalmışlar. ZnO modifikasiyası stearin turşusu (SA) və setil-trimetilammonium (STAB) istifadə edi-

lərək bentonit modifikasiyası ilə aparılmışdır. Nanokompozitlər eyni vaxtda emulsiya polimerləşmə 

metodu və məhlul qarışığı ilə alınmışdır. Natrium dodesil sulfat (SDS) emulqator və kalium persul-

fat (KPS) inisiator kimi istifadə edilmişdir. PMMA ZnO və PMMA/gil müxtəlif  şəraitlərdə və fərq-

li faiz nisbətlərində nanohissəciklər əlavə edilərək hazırlanmış nümunələrinin monomer çevriləsi, 

özlülük, orta molekulyar çəkisi təyin olunmuşdur. Quruluşları Furye infraqırmızı spektroskopiya və 

rentgen difraksiyası, istilik xüsusiyyətləri termoqravimetrik analiz, optik xüsusiyyətlər ultrabənöv-

şəyi və “görünən” spektroskopiya, struktur xüsusiyyətləri elektron mikroskop (TEM) və sərtlik 

Shore D cihazı ilə xarakterizə olunmuşdur. Aparılan tədqiqatların  nəticələrinə əsasən PMMA / gil 

nanokompozitlərdə istilik stabilliyi artmış və PMMA/ZnO nanokompozitlərində nano-ZnO hissə-

ciklərinin ultrabənövşəyi udulmaya müsbət təsir göstərməsi müəyyən edilmişdir [13]. 

Koji və əməkdaşları tərəfindən akrilat/silisium dioksid nanokompozit emulsiyasından şəffaf 

örtüklər hazırlanmışdır. Aparılan tədqiqat işlərində istifadə edilən silisium nanohissəciklərinin ölçü-

sü 30-60 nm təşkil etmişdir. Alınmış nanokompozit örtüklərin istilik, mexaniki xassələri müxtəlif 

analiz üsulları ilə öyrənilmiş və bu xassələr  kalloid halında olan silisium dioksid və akril emulsiya-

sı əsasında hazırlanan sadə örtüklərin göstəriciləri ilə müqayisə edilmişdir. Nanokompozit örtükləri-

nin yüksək temperatura qarşı davamlılığı müəyyən edilmiş və silisium hissəciklərinin sağaldıcı təsi-

ri nanokompozit örtüklərdə açıq aydın görünmüşdür [14]. 

Aparılan digər tədqiqat işində həmmüəlliflər Adeli və əməkdaşları tərəfindən nanosilkatların 

avtomobillərin örtüklərinin cilalanmasında istifadə edilən əsas maddənin tərkibinə onların daxil 

edilməsi ilə avtomobilin üst səthinin quruluşuna necə təsir etməsi tədqiq edilmişdir. Əsas maddə 

olaraq akril melamin istifadə edilmiş, onun tərkibinə nanosilikatlar müxtəlif ölçülərdə əlavə edilmiş 

və kompozit quruluşun necə təsir etməsi tədqiqatçılar tərəfindən müşahidə edilmişdir. Aparılan işlə-

rin nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, lak örtükdə nanosilikat akrilmelanin ilə çarpaz  quruluş əmə-

lə gətirir ki, buda yeni əmələ gələn maddəyə plastiklik kimi özəl xüsusiyyət verir. Müəyyən edil-

mişdir ki, silikatlar reaksiyalarda katalizator, həmçinin birgəreagent kimi iştirak edirlər [15].   

İcmal məqalədə müxtəlif  təbiətli  polimer nanokompozitlərin işlənib hazırlanması və tədqiqi 

ilə bağlı aktual məsələlər nəzərdən keçirilmişdir. Konstruksiyalı (polimer laylı silikatlar, polimer-

nanoalmazlar) və funksional (keçiriçi və maye kristallik polimerlər) hibrid nanomateriallların tədqi-

qinin nəticələri təqdim olunmuşdur. Burada həmçinin, nanohissəciklərin modifikasiyası və onların 

polimer matrisada dispersləşməsi üsulları polimer matrisanın və doldurucuların qarşılıqlı rolu, na-

nohissəciklərin morfologiyası və s. müzakirə olunmuşdur [16]. 

Şəffaf, saralmayan, kimyəvi stabil, həmçinin korroziyaya qarşı davamlı olan akrilörtükləri al-

maq üçün onların tərkibinə silisium dioksid nanohissəcikləri daxil edilmişdir. Substrad olaraq kar-

bon polad təbəqələr istifadə edilmişdir. Silisium dioksid nanohissəcikləri akril matrislərində bərabər 

paylanılmışdır. Örtüyün eynicinsliyi və nanohissəciklərin polimer matrisdə dispersiyası ötürücü 

elektron mikroskop, atom qüvvə mikroskopiyası vasitəsilə öyrənilmişdir. Elektron mikroskop silsi-
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um dioksid nanohissəciklərin matrisdə bərabər paylanmasını göstərmişdir. Örtüyün xüsusiyyətləri onun 

optiki tərkibi, ultrabənöşəyi şüalara və korroziyaya qarşı davamlılığı ilə qiymətləndirilmişdir [17].  

Nanokompozitlərin maraq doğuran tətbiq sahələrindən biri də, tekstil sənayesidir [18]. Belə 

ki, onların istifadəsi ilə antimikrob xüsusiyyətlərinə malik məhsullar əldə edilmişdir. Həmçinin alı-

nan məhsulların yüksək davamlılığa, kir götürməmək kimi özəlliklərə malik xassələri də öyrənil-

mişdir. Təqdim edilən işdə nanokompozitlərin müxtəlif texnologiyalarda əldə edilmə üsulları və 

alınma üsulundan asılı olaraq nanokompozitlərin tətbiq sahələrinin müxtəlif istiqamətlərdə dəyişil-

məsi göstərilmişdir. Toxuculuq materialları istehsal etmək üçün qrafit, karbon, gümüş, nikel və qızıl 

kimi keçirici nanohissəciklər poliester, poliamid və akril polimer-nanokompozitlər matrislərlə qarış-

dırılaraq istehsal olunmuşdur. 

Kontraytevin müəllifi olduğu  icmal məqalədə keçirici polimerlər əsasında elektrokimyəvi və 

kimyəvi üsulları ilə nanokompozit metal-polimer materialların sintezi, həmçinin, onların elektro-

kimyəvi xassələrinə təsir göstərən əsas faktorlar nəzərdən keçirilmişdir [19] . 

Merakulin və əməkdaşları tərəfindən aparılan tədqiqat işində sink birləşmələri saxlayan poli-

metilmetakrilat əsasında kompozit materialları alınmışdır. Əlavə edilmiş antipirrenlərin (alov inhi-

bitorların) miqdarından və hissəciklərin ölçüsündən asılı olaraq onların optiki xassələri göstərilmiş-

dir. Laboratoriya nümunələrin biri ilə termiki destruksiya prosesinə nanodoldurucunun təsiri təhlil 

edilmişdir [20]. 

Digər işdə ilk dəfə benzoil peroksidin iştirakında norbornenin metilmetakrilat, üçlübutilme-

takrilat, akril turşusu və desilakrilat ilə, eləcə də, norbornenkarbon turşusunun üçlübutil efiri ilə üç-

lübutilmetakrilatın radikal birgəpolimerləşmə prosesi ətraflı tədqiq edilmişdir. Yeni ikili və üçlü bir-

gəpolimerlər alınmış, həmçinin, alınan birgəpolimerlərin çıxımına, tərkibinə, molekul çəkisinə, şü-

şələşmə temperaturuna təsir edən amillər (temperatur, reaksiyanın müddəti, inisiatorun miqdarı, 

monomerlərin nisbəti) müəyyən edilmişdir. Təsdiq edilmişdir ki, norbornenin metilmetakrilat ilə 

birgəpolimerləri 300-800 nm sahələrdə yüksək şəffaflıq göstərirlər. Belə birgəpolimerlərdən  nano-

kompozitlərin alınması onlara perspektiv polimer matrisalar kimi baxmaq və sonradan  optoelektro-

nika sahəsində tətbiq etmək imkanı yaradır [21].  

Məqalədə [22] bərk polimerlərin maye mühitdə kreyzinq prosesi zamanı  yeni struktur qurul-

masına həsr olunmuş ədəbiyyatda verilən məlumatların təhlili aparılmışdır. Nəzərdən keçirilən təc-

rübi material kreyzinq prosesini nəinki polimerin nanoölçülü aqreqatlara öz-özünə dispersləşmənin 

bir halı kimi, həm də aşağı molekullu maddələrin polimerin nanoməsaməli sturukturuna çatdırılma 

metodu kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir. Kreyzinq prosesi müxtəlif növ nanokompozitlərin 

əsasında bir tərəfdən geniş dairədə şüşəyəbənzər və kristallik polimerlər, digər tərəfdən praktiki ola-

raq  istənilən aşağı molekullu birləşmələrin əsasında məqsədli əlavələri almaq problemi qarşısında 

yeni yollar açdığı göstərilmişdir. Polimer əsasında geniş dairədə nanokompozitlərin universal alın-

ma metodu kimi, polimerlərin maye mühitdə kreyzinq prosesindən praktiki surətdə istifadənin bəzi 

aspektləri müzakirə olununmuşdur [22]. 

Rıbalko və əməkdaşları tərəfindən  metilmetakrilatın (MMA) kütlədə radikal polimerləşməsi 

zamanı az miqdarda (0.5% kütlə) götürülmüş Si nanotozun, Ti, Al və Fe oksidlərinin, Si və B kar-

bidlərin şüşələnmə müddətinə, əmələ gələn polimerin molekul kütləsinə,  həmçinin yüksək doldu-

rulmuş, yəni tərkibində doldurucular ilə yanaşı iri dispers mineral doldurucular saxlayan akril kom-

pozitlərə təsiri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, bu kompozitlərin tərkibində Ti və Al nanodis-

pers tozların istifadəsi onların sıxılma davamlığını, 10%-dən çox zərbəyə və 20%-dən çox əyilməyə 

davamlığını artırır [23]. 

Digər işdə metilmetakrilatın metakril turşusu və dimetilfenil(metildifenil)sililmetakrilatlarla 

üçlü (birgə)polimerləri sintez edilmiş və kimyəvi gücləndirilmiş rezistiv kompozisiyaların tərkibin-

də sulfonium və yodonium duzları ilə turşunun fotogeneratoru kimi, UB-litoqrafiyanın 254 nm sa-

həsində tədqiq olunmuşdur. Səthi xassələri və tetraetilammonium hidroksidin sulu məhlulunda re-

zistiv örtüklərin onium duzlarının qatılığından və temperaturundan ekspozision qızdırmadan əvvəl 

və sonrakı temperaturdan asılı olaraq həllolma kinetikası öyrənilmişdir. Rezistiv kompozisiyanın 
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tərkibinə sulfonium duzunun daxil edilməsi işiq şüalanmasına məruz edilməmiş örtüklərin həllol-

masının yüksəlməsinə, bununla da rezistin şüalandırılmış və şüalandırılmayan səthləri arasında həl-

lolma fərqini aradan qaldırmağa və təsvirin formalaşmasına əsaslı təsir göstərmışdir. Göstərilmişdir 

ki, iodonium duzu hər iki (birgə)polimerin şüalandırılmayan örtüklərin həllolma inhibitoru funksi-

yasını yerinə yetirir. Bu isə rezistlərdə yüksək kontrastlı pozitiv təsvirlər almağa imkan verir [24]. 

Metakrilatlar əsasında fotohəssaslığa malik kompozisiyaların hazırlanması [25] dissertasiya 

işində geniş araşdırılmışdır. Sintez olunmuş tsiklopropan tərkibli monomerlərin müxtəlif birləşmə-

lərlə (stirol, malein anhidridi, metilmetakrilat) birgəpolimerləşməsi aparılmışdır. Müəyyən edilmi-

şdir ki, malein anhidridi ilə birgəpolimerləşmə prosesi aralıq donor-akseptor tipli komplekslərin 

alınması ilə müşayət olunur və ekvimolyar tərkibli birgəpolimerlərin alınması ilə başa çatır. Sintez 

olunmuş polimerlərin foto- və termoçevrilmələri tədqiq edilmiş və müəyyən edilmişdir ki, funksio-

naləvəzli vinilfeniltsiklopropaların homo- və birgəpolimerləri polistirola nisbətən yüksək termiki 

davamlılığa və fotohəssaslığa malik olurlar. Müəyyən edilmişdir ki, fotohəssaslığa malik bu poli-

merlərdən neqativ xarakterli fotorezistlərin, etoksikarbonil- və xlorəvəzli optiki şəffaf materialların 

hazırlanmasında istfadə oluna bilər. Funksionaləvəzli vinilfeniltsiklopropdan (VFT) alınmış homo- 

və birgəpolimerlərin yüksək plastikliyə malik olmaları onlardan kiçikqabaritli tökmə üsulu ilə hazır-

lana bilən yüksək istismar xassələrinə malik xlortərkibli VFT-dan isə yanmaz və öz-özünə sönən 

(nano)kompozit məmulatların hazırlanmasında istifadə etmək olar. 

Başqa bir işdə maqnezium nanohissəcikləri daxil olmaqla bir-birinin sahəsində paylanan po-

lipropilen və polimetilmetakrilat matrisaları alınmışdır. Nanohissəciklərin ölçüsü skanedici elektron 

mikroskopu, rentqen-faza üsulu ilə təhlil edilmişdir. Sintez olunmuş kompozit materialların yanma 

qabilliyyətı öyrənilmişdir və doldurulma dərəcəsindən asılı olaraq onların  xassələri müəyyən edil-

mişdir [26]. 

Digər bir işdə şəffaf poli(metilmetakrilat)/TiO2 nanokompozitləri üzvi cəhətdən həll oluna bi-

lən titan kserogellər ilə PMMA-ın qarışdırılmasından alınan məhlul vasitəsilə hazırlanmışdır. 

Amorf halda üzvi cəhətdən həll ola bilən titan kserogellər zol-gel üsuluna əsasən sintez edilmişdir. 

Belə ki, tetrabutiltitanat üçlüflüorsirkə turşusunda hidroliz edilmiş və gelləşdirilmişdir. Alınmış 

PMMA/TiO2 nanokompozitlər Furye İQ-spektroskopiya, elektron mikroskop, termoqravimetrik və 

ultra-bənövşəyi “görünən” absorbsion spektroskopiya üsulları vasitəsilə analiz edilmişdir. Nəticədə 

məlum olmuşdur ki, titan nanohissəciklər ilə PMMA makromolekulyar zəncirlər arasında qarşılıqlı 

əlaqə TiO2-in PMMA matrisalarında homogen paylanmasına gətirib çıxarır. Çox az miqdarda titan 

kserogel saxlayan (3,0 % kütlə) PMMA/TiO2 nanokompozitlərin termiki davamlılığı, şəffaflığı və 

UB-şüalardan müdafiə effekivliyi yüksəlmişdir. Təqdim olunan iş UB-şüalardan müdafiə üçün na-

nokompozitlər seriyasının inkişaf etdirilməsi baxımından xüsusi maraq kəsb edir [27]. 

Məqalədə [28] nanokompozitlərin aviakosmik sənayesi, avtomobil, elektron və biotexnologi-

ya sənayesi, tibb, qida sənayesində tətbiqinə dair məlumatlar öz əksini tapmışdır. Göstərilmişdir ki, 

nanokompozitlər sənayenin bir çox sahələrində geniş tətbiq olunmasına baxmayaraq, bəzən  texniki 

və iqtisadi səbəblər onun daha geniş tətbiqini tapması üçün maneələr yaradır. Lakin günü-gündən 

daha səmərəli sintez üsullarının işlənib hazırlanması bu problemin aradan qaldırılmasında böyük rol 

oynayır.  

Digər işdə [29] hidrofob xüsusiyyətini göstərə bilən, rütubətlik üçün aşağı nüfuzetməyə malik 

şəffaf, sıx poliakrilat/silisium dioksid nanokompozitinin işlənib hazırlanmasına həsr olunmuşdur. 

Material üç mərhələdə hazırlanmışdır. Birinci mərhələ həlledicisiz hibrid qatranlarının hazırlanması 

və nanokompozitin işlənilməsindən ibarət olmuşdur. Hibrid qatran akrilat monomeri, inisiator və 

müxtəlif ölçülü silisium dioksid nanohissəcikləri ilə akrilatların modifikiasiyasının qarışığından iba-

rət olmuşdur. İkinci mərhələ, nanokompozitin səthini unikal nanoquruluşlu oksigen plazması ilə iş-

ləmək olmuşdur. Üçüncü mərhələdə, işlənilmiş səthə aşağı səthi gərginliklə flüor mono təbəqəsi tət-

biq edilmişdir. Alınan nanokompozit istənilən hidrofobluğa, aşağı nəmkeçiriciliyə (sutkada 1.44 q 

mm/m2), yüksək şəffaflığa malikdir. Material optoelektronikada, özütəmizləyən təbəqələr və s. üçün 

potensial tətbiqə malikdir. 
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İxtira [30] polialkil(met)akrilat polimeri (molekul çəkisi Mn 1000-dən 10000 q / mol-a və mo-

lekul kütlə paylanması Mw/Mn=1-8) əsaslı nanokompozitin yanacaq yağlarının axıcılıq xüsusiyyət-

lərinin yaxşılaşdırılmasına həsr olunmuşdur. 

(Nano)kompozitlərin alınması istiqamətində tərtib olunmuş icmal məqaləsi [31] müxtəlif poli-

mer matrisalar əsasında nanokompozit materialların alınması, tədqiqi və emalı proseslərinin təsviri-

nə həsr olunmuşdur.  

Göstərilmişdir ki, [32] metal saxlayan nanodoldurucuların polipropilen/etilen propilen dien 

elastomer tərkibinə daxil edilməsi nanokompozitin davamlılığının və reoloji xüsusiyyətlərinin art-

masına gətirib çıxarır.  

Digər işdə müəlliflər [33. 34] yüksək təzyiqli polietilen əsasında nanokompozitlər almış, onla-

rın müasir analiz üsulları ilə identifikasiya haqqında məlumatlar hazırlamışlar. Burada əsasən ekst-

ruziya üsullarından istifadə edilmiş və müxtəlif poli(met)akrilatlar əlaqələndiricilər kimi istifadə 

olunmuşdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızın elm və təhsil müəssisələrində, o cümlədən Bakı 

Dövlət Universitetində (xüsusilə Nanoaraşdırmalar Mərkəzində), Azərbaycan Milli Elmlər Akade-

miyası (AMEA) Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda [35. 36], AMEA Polimer Materialları 

İnstitutunda [25, 31-34], AMEA akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunda, AMEA 

akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstitutunda [37-45] müxtəlif PMMA 

sintezi və onlar əsasında (nano)kompozitlərin alınması sahəsində geniş tədqiqat işləri aparılır.  

Tədqiqat [38] işi müxtəlif quruluşa malik (birgə)polimerlərin (polietilen, polimetakrilatlar, po-

liakrilonitril və s.) sintezi, onlar əsasında tərkibində mis, xrom, alüminium, nikel, sink, dəmir saxla-

yan (nano)kompozitlərin işlənib hazırlanmasına, tətbiq və tədqiqinə həsr olunmuşdur. Polietilen və 

calaqbirgəpoliolefinlər əsasında kompleks gərəkli xassələrə malik Fe-, Cu-, Ni- tərkibli (nanome-

tal)kompozitlərin alınma üsulu işlənib hazırlanmışdır. Polimer matrisada nanometal zərrəciklərin öl-

çüləri və təbiəti müasir analiz üsulları (AFM, SEM və s.) ilə təyin edilmişdir. Alınan (nanome-

tal)kompozitlərin yüksək termooksidləşmə stabilliyinə, tənzimlənən fiziki-kimyəvi göstəricilərər-

malik olduqları müəyyən edilmişdir. 

Stirol plastikləri (zərbəyə davamlı stirol plastikləri, akrilonitril-butadien-stirol (ABS)) və “tə-

miz” (tərkibində homopolimer qarışığı saxlamayan) qraftbirgə polimerləri əsasında yaxşılaşdırılmış 

istismar, deformasiya, elektrofiziki və katalitik xassələrə malik, tərkibində Cu-, Cr-, Zn-, Ti-saxla-

yan kompozit (nano)materiallar işlənib hazırlanmışdır. Tədqiqatlarda polimer matrislər kimi aşağı 

sıxlıqılı polietilen (ASPE), yüksək sıxlıqlı polietilen (YSPE), stirol-metakrilat birgə polimerləri, 

doldurucu kimi isə seolit və halloizitlərdən də istifadə edilmişdir. ABS əsasında tərkibində titan sax-

layan kompozitlər efirləşmə reaksiyalarında polimer katalizatorları kimi tətbiq olunmuşdur. Alınmış 

metal-polimer (nano)kompozitlər, həmçinin İQ-spektroskopiya, SEM, DSK, DTA və RFA vasitəsi-

lə identifikasiya edilmişdir [39].  

Sintez edilmiş monotsiklo-, bitsikloalkil(met)akrilatların Cu-saxlayan polimer nanokompozit-

lərin (MPNK) və radikal inisiatorların iştirakı ilə tənzimlənən radikal polimerləşməsi aparılmışdır. 

Müəyyən edilmişdir ki, MPNK inisiatora olan nisbətindən asılı olaraq tsikloheksil(met)akrilatların 

oliqomerləşməsini tənzimləməklə aşağı və dar molekul kütlə paylanmasına malik oliqomer və poli-

merlər almaq mümkündür [40-44].  

Yeni sulfokationit katalizatorunun iştirakında tsikloheksil(met)akrilat monomerləri sintez 

edilmiş və bəzi fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. Məhsulun tərkibində efirlə bərabər oliqomer 

məhsullarının olması onların gələcəkdə müxtəlif kompozit sistemlərin yaradılmasında istifadəsini 

ehtimal etməyə imkan verir [45.46]. 

Sintez olunmuş birgə-polimer nümunəsi [47.48] əsasında alınmış kompozit nümunəsinin sin-

tetik yağlarda bakteriya və göbələklərə qarşı aşqar kimi effektivliyi göstərilmişdir. Stirolun butoksi-

metilmetakrilatla komponentlərin müvafiq olaraq 1-10:90-10% kütlə nisbətində stabil sərbəst radi-

kal iştirakı ilə tənzimlənən radikal polimerləşmə şəraitində birgə və blok-birgə-polimerlərinin sinte-
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zi həyata keçirilmiş, tərkibində Cr, Mn saxlayan metal-üzvi kompozit nümunələri alınmış və bəzi 

xassələri tədqiq olunmuşdur. 

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, bu kiçik icmalda  hal-hazırda (met)akril monomerləri əsasında 

alınan polimerlərin və onların nanokompozitlərinin inkişafı istiqamətlərini geniş əhatə etmək müm-

kün deyil. Bu mühüm elmi istiqamət geniş inkişaf edir və tətbiq sahələrini taparaq, son yarım onil-

likdə inkişafını əhəmiyyətli surətdə davam edir.  
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(НАНО)МЕТАЛ-КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИ(МЕТ)АКРИЛАТОВ 

 

И.М. Кулиева, Х.С. Халил  

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева HАН Азербайджана 

  

В представленной статье обобщены литературные материалы по синтезу и исследованию 

(нано)металкомпозитов на основе поли(мет)акрилатов за последнее десятилетие. 
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СИНТЕЗ ФЕРРИТОВ Cu, Cо, Ni, Mn  ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ С АВТОГОРЕНИЕМ  

С УЧАСТИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИХ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Г.Р. Азимова 

Институт катализа и неорганической химии Национальной АН Азербайджана 

Баку, Азербайджан 
e-mail: ezimova2015@gmail.com 

 

Синтезированы ферриты Cu, Co, Ni, Mn  золь-гель методом с автогорением с участием 

лимонной кислоты, глицина и карбамида. Синтезированные ферриты охарактеризованы мето-

дами РФ-анализа  и  ИК спектроскопии, методом БЭТ определены  значения  их удельной по-

верхности. Установлено, что разный характер горения в зависимости от природы органиче-

ского реагента приводит к формированию различной морфологии поверхности, текстуры и 

удельной поверхности. Наибольшей удельной поверх-ностью обладают ферриты, полученные 

золь-гель методом при горении с карбамидом, наименьшей - с глицином. 

Ключевые слова: феррит, золь-гель метод с горением, лимонная кислота, глицин, кар-

бамид. 

 

Введение 

Среди оксидов металлов, которые широко используются в окислительных реакциях, 

можно отметить оксиды Fe, Ni, Mn, Cu, Co, Cr, Ni  [8], а также их комбинации – ферриты, 

перовскиты [1,3,5].    

Ферриты - соединения окиси железа Fe2O3 с окислами других металлов. Ферриты-

шпинели с общей формулой MeFe2O4, где Me – Ni2+, Co2+, Fe2+, Mn2+, Cu2+, имеют структуру 

минерала шпинели MgAl2O4. Элементарная ячейка феррита-шпинели представляет собой 

куб, образуемый 8 молекулами MeOFe2O3 и состоящий из 32 анионов O2-, между которыми 

имеется 64 тетраэдрических и 32 октаэдрических промежутков, частично заселённых катио-

нами Fe3+ и Me2+  [3].  

Ферриты получают различными методами, в том числе соосаждением солей или гидро-

окисей металлов с последующим термическим разложением и спеканием образовавшихся окси-

дов [2,11,12]. Метод осаждения имеет ряд недостатков, основными из которых являются значи-

тельное количество сточных вод и газовых выбросов. Получение ферритов из оксидов по «кера-

мической технологии» из оксидов характеризуется отсутствием этих недостатков, что повышает 

экологичность процесса, но в то же время и энергозатраты [4].  На сегодняшний день среди спо-

собов получения высокодисперсных материалов особое место занимает золь-гель метод, основ-

ным преимуществом которого является высокая гомогенизация исходных компонентов с полу-

чением золя и превращением его в гель за счет процессов гидролиза и конденсации, последую-

щим старением, высушиванием и термообработкой [6,7,10].  При этом важную роль в золь-гель 

процессе играют процессы удаления растворителя из геля, т.е. сушка геля и его термическая об-

работка.. Разновидностью золь-гель метода, в котором процесс сушки и термообработки проис-

ходит в одну стадию, является золь-гель с автогорением, когда в систему вводятся органические 

амины, кислоты или аминокислоты, которые одновременно выполняют функции комплексооб-

разователя и «топлива» для осуществления автогорения [9,13]. Эти вещества обладают разными 

значениями теплоты сгорания, что должно влиять на характер горения и удельную поверхность 

образующегося порошка. В литературе есть отдельные работы, в которых рассматривается этот 

вопрос [8], но подробных исследований недостаточно. 
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В данной работе синтезированы ферриты кобальта, меди, никеля и марганца по золь-

гель технологии с горением с использованием лимонной кислоты, глицина и карбамида в ка-

честве «топлива» для исследования их влияния  на значения удельной поверхности, что име-

ет большое значение в катализе.  

 

Экспериментальная часть 

В качестве прекурсоров для синтеза ферритов были использованы соли Fe(NO3)3·9H2O, 

Cu(NO3)2·3H2O, Co(NO3)2∙6H2O, Mn(CH3COO)2∙4H2O, Ni(NO3)2·6H2О. Водные растворы рас-

считанных количеств солей и органического реагента перемешивали на магнитной мешалке 

с подогревом 1 час, далее перемешивание продолжали при комнатной температуре до обра-

зования геля, который затем нагревали в сушильном шкафу, при температуре 175-2000С про-

исходило возгорание с образованием порошка. 

Одновременно был применен и так называемый «сухой» метод, т.е. соли металлов и 

органические реагенты смешивали, не переводя их в раствор, а путем растирания в ступке. 

Кристаллизационная вода в составе солей металлов при этом способствовала мокрому помо-

лу и получению однородной массы, далее осуществляли нагрев в сушильном шкафу с возго-

ранием. Рентгенофазовый анализ образцов проводился на автоматическом дифрактометре «D 

2Phazer» фирмы Bruker. Измерение удельной поверхности образцов определяли низкотемпе-

ратурной адсорбцией азота по методу БЭТ на приборе SORBI-MS (ЗАО «МЕТА», Россия). 

ИК-спектры были сняты на спектрометре FTIR Alfa   фирмы Bruker. 

 

 

Результаты и их обсуждение 

Преимущество золь-гель метода с автогорением заключается в том, что образование 

продукта реакции происходит при относительно невысоких температурах. Кроме того, за 

счет выделения газообразных продуктов в результате горения органического реагента вы-

деляется большое количество газообразных продуктов. Эти два фактора играют  большую 

роль в формировании текстуры синтезируемого соединения за счет уменьшения агрегации 

частиц и их «разрыхления» ( рис.1). 

 

 
                       1                                  2                                    3                                    4                 

Рис. 1. Фотографии полученных золь-гель методом образцов ферритов 

1-NiFe2O4;       2-CuFe2O4;      3-CoFe2O4;      4-MnFe2O4 

 

На примере феррита никеля уравнения реакции образования феррита с участием иссле-

дованных органических реагентов можно написать следующим образом: 

 

             Ni(NO3)2  + 6Fe(NO3)3  +  2C6H8O7  =  3NiFe2O4  +12N2 +12CO2 + 8H2O (1) 

             Ni(NO3)2 + 2Fe(NO3)3+ 4C2H5NO2=NiFe2O4 + 6N2 +8CO2 + 10H2O           (2) 

          3Ni(NO3)2+ 6Fe(NO3)3  + 20CO(NH2)2  =  3NiFe2O4  +32N2 +20CO2 + O2 + 40H2O (3) 
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Дифрактограммы синтезированных образцов ферритов представлены на рис.2. Кроме 

ферритов в образцах присутствуют незначительное количеств оксидов металлов и гематита. 

 

 
                  1)                                                   2) 

 
                                                   3)                                                  4)                

Рис.2. Дифрактограммы  ферритов, синтезированных золь-гель горением  

с лимонной кислотой. 

1- NiFe2O4;     2-CuFe2O4;      3-CoFe2O4;      4-MnFe2O4 

 

В ИК-спектре синтезированных образцов в диапазоне от 400 до 1100 cm−1 наблюдаются 

полосы поглощения (436,07; 473,61; 546,86; 692,87; 951,16  и 457,20, 548,78, 838,90, 890,21, 

1117,61,  см-1 ), обусловленные решеточными колебаниями M−O- и M−OH–связей [2]. 

В таблице 1 представлены значения удельной поверхности синтезированных ферритов. 

 

Табл. 1  
Удельная поверхность ферритов, синтезированных золь-гель (з.г) и «сухим» (с.м) методами с 

автогорением с использованием различных органических реагентов. 
 

 Удельная поверхность, м2/г 

 

Феррит 

Лимонная кислота Глицин Карбамид 

З.г. С.м. З.г. С.м. З.г. С.м. 

CuFe2O4 

CoFe2O4 

NiFe2O4 

MnFe2O4 

 

18 

12 

6.2 

36.5 

 

23 

36.5 

9.3 

48.5 

4 

11.7 

7.8 

15 

6.7 

4.8 

7.1 

18.5 

45 

35 

54.3 

33 

15 

7.6 

15.8 

8.7 

 

Как видно из таблицы, природа органического реагента заметно влияет на удельную 

поверхность синтезированных ферритов. Наибольшей удельной поверхностью обладают 

ферриты, полученные золь-гель методом при горении с карбамидом, наименьшей - с глици-

ном. Сравнивая методы синтеза, мы наблюдаем разную картину. Ферриты, полученные «су-

хим» методом с лимонной кислотой, обладают несколько более высоким значением удель-

ной поверхности. Образцы, полученные «сухим» методом с карбамидом, наоборот, обладают 

менее развитой поверхностью, чем полученные золь-гель методом. Для образцов, получен-

ных горением с глицином, нет однозначной зависимости от метода синтеза.  
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При горении с лимонной кислотой конечный продукт получается более объемным и 

разветвленным, процесс длится недолго. С глицином горение происходит в виде вспышки и 

быстрого горения. С карбамидом процесс идет дольше с выделением большого количества 

газообразных веществ. Разный характер горения влияет на образование фаз, приводит к 

формированию различной морфологии поверхности, текстуры, что в конечном счете опреде-

ляет каталитическую активность. 

Установленные зависимости могут иметь большое значение в катализе при синтезе и 

использовании ферритов в различных окислительных реакциях. 
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MÜXTƏLİF ÜZVİ REAGENTLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ ZOL-GEL AVTOYANMA 

METODU İLƏ ALINMIŞ Cu, Co, Ni, Mn FERRİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN 

XÜSUSİ SƏTHİNİN TƏYİNİ 

 

G.R.Əzimova 

AMEA M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri uzvi Kimya institutu 
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Zol-gel avtoyanma metodu ilə və limon duzu, qlisin, karbamidin iştirakilə Cu, Co, Ni, Mn  

ferritləri sintez edilib. Sintez olunmuş ferritlər RFA və İQ-spektroskopiya, xüsusi səthin sahəsi  isə  

BET üsulu ilə tədqiq edilib. Müəyyən edilib ki, yanma prosesi nəticəsində üzvi reagentin təbiətin-

dən asılı olaraq müxtəlif morfologiyalı, teksturalı səth əmələ gəlir. Karbamidin iştirakilə alınan fer-

ritlər daha yuksək xüsusi səthə malikdirlər, ən kiçik xüsusi səth isə qlisinin iştirakilə yanma nəticə-

sində alınan ferritlərdə müşahidə olunur. 

Açar sözlər: ferrit, zol-gel avtoyanma metodu, limon duzu, qlisin, karbamid 

 

SYNTHESIS OF Cu, Co, Ni, Mn FERRITES BY THE SOL-GEL AUTOCOMBUSTION 

METHOD WITH THE PARTICIPATION OF VARIOUS ORGANIC REAGENTS AND 

INVESTIGATION OF THEIR SPECIFIC SURFACE 

 

G.R. Azimova 

Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry of ANAS, Baku, Azerbaijan 

ezimova2015@gmail.com 

 

Cu, Co, Ni, Mn ferrites were synthesized by sol-gel autocombustion method and in the pre-

sence of citric acid, glycine, urea. The synthesized ferrites were studied by X-ray diffraction, FTIR 

spectroscopy and the specific surface area by BET. It was determined that the different nature of 

combustion, depending on the nature of the organic reagent, leads to the formation of different sur-

face morphology, texture and specific surface area. The highest specific surface area is possessed by 

ferrites obtained by sol-gel autocombustion method in the presence of urea and the lowest with gly-

cine.  

Keywords: ferrite, sol-gel autocombustion method, citric acid, glycine, urea 
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DETERMINATION OF THE SITE EFFECT OF SEISMIC STATIONS BASED ON THE 

ANALYSIS OF THE SEISMIC SIGNAL 

 

I.E. Kazimov, S.E. Kazimova, G.E. Guseinzade, M.N. Khadiji  

Republican Seismology Survey Center 

 of  National Academy Sciences of Azerbaijan 

 

Using the method of spectral relations of vertical and horizontal components of microseism, 

the amplitude-frequency composition of background microseismic oscillations and their possible 

terrestrial seismic variations of seasonal variations was studied. The results were curved H/V ratios 

and their variations, characterizing the amplitude-frequency composition of background microseis-

mic oscillations in the frequency range from 0.1 to 13.0 Hz. It has been established that all stations 

that have sharp peaks of resonant frequencies, close to each other at 0.1-4.0 Hz, are most likely as-

sociated with anthropogenic microseismic noise. Maximum horizontal displacements of soils at the 

point "BLQ" = 6.27, KDR = 4.39 and "ZRD" = 4.72 also occur at a frequency of 0.1-4.0 Hz, which 

lies in the marked frequency range. Peak values of amplification factor at points "AST", "GDB", 

"HYR", "PQL" and "QZX" are also characterized by maximum horizontal displacements of soils 

(Amp = 5.4-6.3). 

Keywords: amplitude-frequency composition of seismic signal, microseism, Nakamura method 

 

Introduction 

The Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio (HVSR or H/V) technique is a way to retrieve in-

formation about the shallow-subsoil seismic properties (which are of engineering interest) by sin-

gle-station measurements carried out on the Earth’s surface. This method is widely used in seismic 

exploration as a tool for a quick detection and evaluation of seismic-amplification effects in terms 

of S-wave resonance frequency as well as for constraining the elastic properties of the shallow geo-

logical structure (usually under the assumption of horizontally layered medium) [8]. Nevertheless, 

some controversial aspects about the exact physical interpretation of the outcome provided by this 

technique (the H/V curve) remain. Most of them are related with the nature of the ambient-vibration 

wavefield and of its sources. These differences in the H/V curve modelling might have consequenc-

es in the results of inversion procedures used to infer the subsoil stratigraphical profile from exper-

imental measurements [9]. 

The H/V spectral ratio is overviewed from its origin and on the application for practical disas-

ter prevention. First of all the H/V spectral ratio was found from the strong motion records at vari-

ous sites in Japan. On the soft ground, horizontal motion is larger than vertical motion. On the other 

hand, on the hard ground, both horizontal and vertical motions are similar to each other both on the 

maximum value and waveform[9]. First, horizontal to vertical ratio was derived from each maxi-

mum value and was compared with the softness of ground and the amplification factor. As a result, 

horizontal to vertical ratio of maximum value highly corresponds to these ground characteristics. 

On the next step, the H/V spectral ratio of microtremor measured at anywhere was confirmed that it 

is able to estimate the predominant frequency and the amplification factor for any researchers, and 

the result of estimation is stable for the measured time and season. 

In this article, we have studied 6 strong earthquakes that occurred on the territory of Azerbai-

jan and one earthquake on the territory of Georgia in 2014-2016 yy. It is known that the nature of 

the movements recorded on the seismogram is determined both by the medium along the path of 

propagation of seismic waves and by the source; a comprehensive analysis of the record is required, 

which would allow obtaining additional information about the earthquake source, and better under-

standing the source mechanism [4]. 
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An important point in the calculation of dynamic parameters is the transition from the station 

spectrum to the source spectrum. For such a transition, it is necessary to take into account the influ-

ence of the medium (“attenuation”) and the amplification factor in the path of the seismic ray. There 

are various methods for determining station corrections, which are described in [10-11]. The pur-

pose of our research is the calculation of station corrections (determination of the site effect of the 

station) based on the analysis of the seismic signal using the Nakamura method [8]. 

 

Earthquake data 

For earthquake ground motions first we select the earthquake data from the database provided 

by Republican Seismic Survey Center of Azerbaijan National Academy of Sciences (RSSC), which 

contains source information determined by Earthquake Research Bureau.  

Thus, we have selected 5 earthquakes with a magnitude of Ml>5.0 that occurred in the territo-

ry of Azerbaijan and one earthquake that occurred in the territory of Georgia (fig.1, table 1). 

 

 
 

Fig.1. Map of epicenters of earthquakes with magnitude Ml> 5.0 occurring  

for the period 2014-2017 

 

We will give a short description of each of them. On February 10, at 12h06m, an earthquake 

with Мl = 5.7 occurred in the territory of the Lower Kura depression, in the Hajigabul region. The 

hypocenter coordinates are 40.250 N, 48.630 E, h = 46 km. The source of the earthquake is con-

fined to the Moho surface. The intensity at the epicenter reached 6 points. The source area was lo-

cated in the zone of action of the orthogonal Astara-Derbent and transverse Palmyro-Absheron 

faults [2]. 
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On September 29, at 01h38m, an earthquake with Мl = 5.5 occurred in Gabala region. The 

hypocenter coordinates are 41.140 N, 47.940 E, h = 13 km. The hearth is located in a granite layer. 

Comparison of the strike of the nodal planes with the fault lines shows the agreement of the second 

nodal plane NP2 with the intersection of the Dashgil-Mudresinsky longitudinal with the Arpa-

Samur transverse and Gabala-Chakhirlinsky orthogonal faults of the Ismailly-Sygyrly orthogonal 

fault [5]. 

On September 4, at 04h49m, a strong earthquake with Мl = 5.9 occurred in the Oguz region 

on the territory of the Kura depression. The hypocenter coordinates are 40.960 N, 47.430 E, h = 16 

km. The hearth is located in a granite layer. The earthquake was accompanied by a large aftershock 

activity that lasted until October 14. The earthquake was felt at the epicenter with an intensity of 7 

points, in the nearest regions with an intensity of 5-6 points. Comparison of the strike of the nodal 

planes with the fault lines shows the agreement of the first nodal plane with the transverse Arpa-

Samur deep fault [5]. 

On July 12, at 10h14m, a tangible earthquake with Мl = 5.2 occurred on the territory of Geor-

gia in the Javakheti Highlands. The hypocenter coordinates are 41.310 N, 44.330 E, h = 10 km. The 

earthquake was felt at the epicenter with an intensity of 5 points. On the territory of the republic 

(Gazakh, Agstafa, Tauze) it was felt up to 3 points. 

On August 1, at 04h46m, an earthquake with Мl=5.6 occurred on the territory of the Kura de-

pression in the Imishli region. The hypocenter coordinates are 39.910 N, 47.850 E, h = 28 km. The 

earthquake source is located in the basalt layer. 14 aftershocks with Мl=1.0-4.1 were registered. 

The earthquake was felt at the epicenter with an intensity of 5 points. The strongest aftershock with 

Мl=4.1 and hypocenter coordinates 39.920 N, 47.870 E, h=25 km occurred on the same day at 

07h51m and was felt up to 3 points. The source area was located in the zone of action of the Kura 

longitudinal and Chakhyrly-Gabala orthogonal faults [5, 7]. 

On May 11, at 03h24m, an earthquake with Мl = 5.4 occurred on the territory of the Lower 

Kura depression. The hypocenter coordinates are 39.720 N, 48.420 E, h = 48 km. The source of the 

earthquake is confined to the Moho border. The earthquake was felt at the epicenter with an intensi-

ty of 5 points, caused tremors in the nearest settlements up to 3-4 points. The focal area is located in 

the zone of the Savalan-Absheron transverse fault [12]. 

 

 

Table 1  
 

The main parameters of earthquakes used in research 

 
Data lat lon ml h(km) 

10.02.2014 40.23 48.62 5.7 55 

29.09.2014 41.13 47.94 5.5 11 

04.09.2015 40.97 47.43 5.9 16 

12.07.2016 41.28 44.47 5.2 13 

01.08.2016 39.91 47.86 5.6 28 

11.05.2017 39.72 48.42 5.3 48 

 
The Horizontal To Vertical (H/V) Spectral Ratio 

 
The technique originally proposed by Nogoshi & Igarashi (1971), and wide-spread by Naka-

mura (1989,1996) consists in estimating the ratio between the Fourier amplitude spectra of the hori-

zontal and the vertical components of the microtremors recorded at the surface [8-9]. 

In this study, the H/V ratio is calculated using 60 s time windows, overlapped one another by 

80 percent. Fourier amplitude spectra are smoothed following Konno & Ohmachi (1998), with pa-
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rameter b set equals to 40. The quadratic mean of the horizontal amplitude spectra is used here. The 

final H/V ratio is obtained by averaging the H/V ratios from all windows.  Since the medium is 1-D, 

the mean H/V curve is obtained by averaging individual H/V curves computed at each receiver po-

sition. In that case, the standard deviation obtained by the averaging is plotted (fig.2). 

 

 
Fig.2. Examples of shear wave emissions on digital records of earthquakes occurred on 10.02.2014, 

29.09.2014 and 04.09.2015 on seismic stations "BLQ", "QRD", "SEK" 

 

Most of the studies [3, 4, 8] carried out earlier show that the distribution of damage from 

earthquakes in a certain frequency domain is correlated with its fundamental frequency. However, 

other studies also indicate that, depending on the types of underlying soils, the second amplifying 

frequency of the surface layer plays an important role in creating resonance in structures during an 

earthquake [4, 8, 10], etc. In conditions of urban development with low buildings and structures , 

the multiply increased frequency during an earthquake can cause resonance in a wide frequency 

range, which can lead to the collapse of buildings and structures. The spatial change in the reso-

nance properties of the upper part of the soil section plays a significant role in the amplification of 

vibrations from earthquakes and can make a significant contribution to the development of seismic 

microzoning. 

Our observations were carried out on 35 three-component stations without losing the quality 

of the resulting materials based on software developed at the German Research Center (GFZ). For 

this it is necessary to use measurements of the 3 components of the seismogram E, N, Z [13, 14]. 

The H component is calculated as the mean square of the spectra of the E and N components, the 
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vertical V corresponds to the spectrum of the Z component. Further, the H / V ratio is calculated 

directly: 
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After we cut out an S-wave record section from the observed data based on the S-wave onset 

we calculate their Fourier amplitude spectra  and then take a spectral ratio of root-mean-square 

(RMS) values of two horizontal components with respect to the vertical component to obtain Hori-

zontal-to-Vertical spectral ratios of earthquake (EHVR). Once all the records are analyzed then we 

calculate the average of all the EHVRs to obtain the average and the average±one standard devia-

tions. We subdivided the H/V curves into three groups (fig.3, 4, 5). 

 

 

 
 

Fig. 3. Seismic wave amplification factor at the stations «AST», «GAN», «LRK», «ORB», «SEK», «BRD» 
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Fig. 4. Seismic wave amplification factor at the stations «AST», «GAN», «LRK», «ORB», «SEK», «BRD» 

 

 
 

 
Fig. 5. Seismic wave amplification factor at the stations «AST», «GAN», «LRK», «ORB», «SEK», «BRD» 

 

 

In general, the curves of H/V-ratios for stations of the first group are rather simple and repre-

sent a curve complicated by insignificant low-amplitude extrema. The level of these curves rises in 

the high-frequency region of 10.0-13.0 Hz. This type of H/V ratios curve is noted for «AGD», 

«ATG», «GBS», «HYR», «LKR», «MNG», «ORB», «PQL», «QBL», «QSR» stations. For stations 

«AST», «GAN», «GLB», «GOB», «IML», «NAX», «NDR», «QRD», «QZX», «SAT», «SEK», 
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«SBZ», «YRD», «ZKT», the presence of narrow peaks of the H/V curve localized in the frequency 

range 5.0-9.0 Hz is observed. The third group includes stations «ALI», «BLQ», «BRD», «KDR», 

«LRK», «QUB», «SIZ», «XNQ» and «ZRD» for which the peaks appear in the frequency range 

0.1-4.0 Hz. This method is based on the idea that the influence of a thin layer (a small layer of the 

earth's crust directly under the seismic station) of the studied object mostly refers to shear waves (S-

wave), which are amplified by this structure and practically do not change the longitudinal waves (P 

-wave). Then the ratio of the spectral characteristics of the two horizontal components to the spec-

trum of the vertical component will characterize the so-called transfer function, which strictly de-

pends on the thin layer under the object under consideration [12]. All stations with sharp peaks of 

resonance frequencies close to each other 0.1-4.0 Hz are probably associated with anthropogenic 

microseismic noise. The maximum horizontal displacements of soils at the point «BLQ» = 6.27, 

«KDR» = 4.39 and «ZRD» = 4.72 also occur at a frequency of 0.1-4.0 Hz, which lies in the noted 

frequency range. However, the flat top of this spectral curve with an implicit extremum is most like-

ly associated with microseismic vibrations of a natural nature. The peak values of the amplification 

factor at the points «AST», «GDB», «HYR», «PQL» and «QZX» are also characterized by the max-

imum horizontal displacements of the ground (Amp = 5.4-6.3). 

Based on the above, a map of the distribution of the gain factor for the territory of Azerbaijan 

was built on the basis of data from 35 seismic stations. As can be seen in the figure, the lowest val-

ues (Amp = 1.5-3.0) are noted in the Zaktala, Sheki, Mingachevir, Guba, Gusar and Absheron re-

gions. The rest of the territory is characterized by the values of the gain factor Amp = 3.3-5.0. The 

exceptions are the Geranboy, Imishli, Agstafa, gazakh and Tovuz regions where the maximum val-

ues appear (Amp = 5.7-6.4) (fig.6). 

 

 

 
 

 
Fig.6. Map of the distribution of the shear seismic wave amplification factor at digital stations, according to 

the data of strong earthquakes that occurred in 2014-2017 yy 
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Note that an increase in the H/V amplitudes can be significantly influenced by seasonal 

changes, as well as by groundwater. The seasonal nature of the appearance of these local peaks on 

the H/V-ratio curve in summer and their absence in winter can be explained by the fact that in win-

ter freezing of soil strata occurs, including the water-conducting zones of the tectonites of the fault, 

which significantly changes the elastic properties of the medium. All six stations considered by us 

are installed at the outcrops of the basement rocks, so the presence of peaks cannot be explained by 

local soil conditions [1]. In addition, common to all these stations is their location - near or directly 

in the zones of large active faults. The experience of studying fault zones shows that such peaks are 

observed near zones of increased fracturing and crushing with signs of activation. 

 

Conclusions: 

Thus, the calculation of the station corrections (determination of the gain factor) was made 

based on the analysis of the seismic signal of earthquakes with a magnitude higher than 5.0 that oc-

curred in 2014-2017yy. using the Nakamura method. We divided the obtained result into three clas-

ses: stations for which the maximum values of the gain factor fluctuate in the frequency range 10.0-

13.0 Hz (s/st. «AGD», «ATG», «GBS», «HYR», «LKR», «MNG», «ORB», «PQL», «QBL», 

«QSR»), the stations for which the maximum values of the gain factor fluctuate in frequency range 

5.0-9.0 Hz (s/st «AST», «GAN», «GLB», «GOB», «IML», «NAX», «NDR», «QRD», «QZX», 

«SAT», «SEK», «SBZ», «YRD», «ZKT»), and in the range 0.1-4.0 Hz (s/st. «ALI», «BLQ», 

«BRD», «KDR», «LRK», «QUB», «SIZ», «XNQ» and «ZRD»). 

All stations with sharp peaks of resonance frequencies close to each other 0.1-4.0 Hz are proba-

bly associated with anthropogenic microseismic noise. The maximum horizontal displacements of 

soils at the point «BLQ» = 6.27, «KDR» = 4.39 and «ZRD» = 4.72 also occur at a frequency of 0.1-

4.0 Hz, which lies in the noted frequency range. However, the flat top of this spectral curve with an 

implicit extremum is most likely associated with microseismic vibrations of a natural nature. The 

peak values of the amplification factor at the points «AST», «GDB», «HYR», «PQL» and «QZX» are 

also characterized by the maximum horizontal displacements of the ground (Amp = 5.4-6.3). The 

smallest values of the amplification factor (Amp = 1.5-3.0) were noted in the Zaktala, Sheki, Minga-

chevir, Guba, Gusar and Absheron regions. The rest of the territory is characterized by the values of 

the gain factor Amp = 3.3-5.0. The exceptions are the regions of Goranboy, Imishli, Agstafa, Gazakh 

and Tovuz where the maximum values appear (Amp = 5.7-6.4). 
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SEYSMİK SİQNALIN TƏHLİLİNƏ ƏSASLANAN SEYSMİK STANSiYALARIN SAHƏ 

TƏSİRİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

I.E. Kazımov, S.E. Kazımova, G.E. Hüseynzadə, M.N. Xədici 

AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, Baku, Azerbaijan 

 

Məqalədə mikroseysmlərin şaquli və üfüqi komponentlərinin spektral nisbətləri metodundan 

istifadə edilərək, 35 seysmik stansiyanın məlumatlarına əsasən, mikroseysmik titrəmələrin amplitu-

da-tezlik tərkibi və onların mümkün mövsümi dəyişiklikləri tədqiq edilmişdir. Nəticədə, 0.1-13.0 

Hz arasındakı tezlik aralığında mikroseysmik rəqslərin amplituda-tezlik kompozisiyasını xarakteri-

zə edən H/V nisbətlərinin əyriləri və onların dəyişmələri əldə edildi. Müəyyən edilmişdir ki, rezo-

nans tezliklərinin kəskin zirvələri bir-birinə 0,1-4,0 Hz-ə yaxın olan bütün stansiyalar antropogen 

mikroseysmik səs-küylə əlaqəlidir. Torpaqların "BLQ"=6.27, "KDR"=4.39 və "ZRD"=4.72 nöqtə-

sindəki maksimal üfüqi yerdəyişmələri də qeyd olunan tezlik aralığında yatan 0,1-4,0 Hz tezliyində 

baş verir. "AST", "GDB", "HYR", "PQL" və "QZX" nöqtələrindəki gücləndirmə faktorunun pik də-

yərləri də yerin maksimal üfüqi yerdəyişmələri ilə xarakterizə olunur (Amp = 5.4-6.3). 

Açar sözlər: seysmik siqnalın amplituda-tezlik tərkibi, mikroseymlər, Nakamura metodu 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЧАСТКА СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СЕЙСМИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

 

И.Э. Казымов, С.Э. Казымова, Г.Э. Гусейнзаде, М.Н. Хадиджи  

Республиканский Центр Сейсмологической Службы при НАНА 

 

В работе с применением метода спектральных отношений вертикальных и горизон-

тальных компонент микросейсм исследовался амплитудно-частотного состав фоновых мик-

росейсмических колебаний и их возможных сезонных вариаций на территории Азербайджа-

на по данным 35 сейсмических станций. В результате были получены кривые H/V-

отношений и их вариации, характеризующие амплитудно-частотный состав фоновых микро-

сейсмических колебаний в частотном диапазоне от 0,1 до 13,0 Гц. Установлено, что все 

станции имеющие острые пики резонансных частот, близких друг к другу 0,1-4,0 Гц, вероят-

но связаны с антропогенным микросейсмическим шумом. Максимальные горизонтальные 

смещения грунтов в точке «BLQ»=6,27, KDR=4.39  и «ZRD»=4.72 также происходят на ча-

стоте 0,1-4,0 Гц, что лежит в отмеченном диапазоне частот. Пиковые значения фактора уси-

ления в точках «AST», «GDB», «HYR», «PQL» и «QZX» также характеризуются максималь-

ными горизонтальными смещениями грунтов (Amp=5,4-6,3). 

Ключевые слова: амплитудно-частотный состав сейсмического сигнала, микросейсмы, 

метод Накамуры 
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DİSPERS SİSTEM-SUSPENZİYALAR İLƏ NEFTÇIXARMA QUYULARINA SU 

AXINLARININ MƏHDUDLAŞDIRILMASI 

 

Ə.A. Mövsümzadə1, Y.G. Hacıyeva1, S.Q. Zeynalov2 

1AMEA, Neft və Qaz İnstitutu, 2AMEA, Geologiya və Geofizika İnstitutu 

egana.hajieva@yandex.ru, zeynalov.samir.98@mail.ru 

 

Məqalədə quyulara su axınlarının məhdudlaşdırıcisı kimi dispers sistemi olaraq 5%-li natri-

um silikat məhlulu, 1%-li taxta ovuntusu və 1%-li izopropil spirti qarışığından ibarət suspenziya 

təklif edilir. Bu suspenziya ilə məsaməli mühitin emal edilməsi ilə qalıq müqavimmət amilinin ya-

ranması və ona müxtəlif göstəricilərin təsir etməsi təcrübələrinin nəticələri verilir. Bundan əlavə su 

axınlarının suspenziya ilə məhdudlaşdırmaqla məsaməli mühitin neft veriminin artırılmasının da 

mümkün olması aşkar edilmişdir.   

Açar sözlər: su axını, neftvermə, suspenziya,dispers sistem, qalıq müqavimmət amili  

 

Giriş 

Son işlənmə mərhələsindən olan neftçıxarma quyularının əksəriyyətinin quyu dibi sahəsi yük-

sək dərəcədə drenajlanmış və bir çox hallarda dağılmaya və məhsulu sulaşmaya məruz qalmışdır. 

Belə quyularda mövcud texnologiyalarla və reagentlərlə su axınının məhdudlaşdırılması əksər hal-

larda gözlənilən səmərəni vermir. Bu səbəbdən ilk növbədə dağıdılmış quyu dibi zonasının bərkidil-

məsi və quyunun mənimsənilməsi lazım gəlir. Quyu dibi zonasının bərkidilməsi eyni zamanda su 

axınının məhdudlaşdırılması üçün su, neft və müxtəlif reagent əsaslı, tərkibində qum, gil və sement 

kimi bərk mühiti olan suspenziyalardan istifadə edilir. Belə suspenziyaların xüsusi çəkisinin məsa-

məli mühitdəki mayenin xüsusi çəkisindən böyük olması səbəbindən vurulan suspenziya zonanın 

əsasən alt hissəsinə daxil olur və sahəni tam əhatə edə bilmir. Bu məqsədlə bərk mühiti sement his-

səciklərindən ibarət suspenziya tərkibinə müəyyən miqdar odun ovuntusu əlavə edilir [1].  

Bundan əlavə [2]-işində neftverməni artırmaq məqsədi ilə tərkibində eyni ilə 1 % odun ovun-

tusu, 5 %- natrium silikat və 1 % izopropil spirti olan dispers sistemi - suspenziya təklif olunmuş və 

onun səmərəli olması tədqiq edilmişdir. Tədqiqatlarda bu suspenziyanın karbohidrogenlərlə təmas-

da olması ilə yaranan səthi gərilməni azalda bilməsi, şişmə və çökmə qabiliyyətinə malik olması, 

onun davamlılığı müəyyən edilmişdir.  

Məlumdur ki, kimyəvi reagentlər, yüksək molekullu birləşmələr olan polimer məhlulları və 

müxtəlif tərkibli kompozisiyaların quyulara su axının təcrid etmə qabiliyyətinə malik olması labora-

toriya şəraitində qalıq müqavimət amilinin (Rq) tədqiq etməklə öyrənilir [ 3,4 ]. Belə tədqiqatların 

xeyli sayda olmasına baxmayaraq Rq- nin dispers sistem - suspenziyaları tətbiqr etməklə öyrənilmə-

si işlərinə az təsadüf edilir.  

 [2] - işində təklif olunan suspenziya ilə Rq-in tədqiqi üçün təcrübələr uzunluğu 80 sm, dia-

metri 30 mm olan şəffaf  silindrik d<0,25 mm fraksiyalı kvars qumu ilə doldurulmuş quyu dibi zo-

nasını xarakterizə edən lay modelində [5]  işində verilən üsulla aparılmışdır.  

Qalıq müqavimət amili  və onun neftvermə ilə əlaqəsinə bir çox amillərin təsir etməsi məlum-

dur. Bu təsir etmələrin xarakteri təcrid üçün işlədilən reagent tipindən asılıdır.  

Bu səbəbdən quyulara su axınının məhdudlaşdırılması prosesində yeni məlum olmayan təcrid 

edici işlədilirsə, Rq-ın və ona təsir edən amillərin tədqiq edilməsi lazım gəlir. 

     

Təcrübi hissə 

Apardığımız ilk təcrübələrdə məsaməli mühitin mütləq keçiriciliyinin və gillilik faktorunun 

təklif olunan suspenziya ilə su axınının təcrid edilməsində yaranan Rq-a təsirləri öyrənilmişdir. 

Müxtəlif keçiricikli lay modelləri onlara doldurulan kvars qumuna marşallitin əlavə etməklə yaradı-

mailto:egana.hajieva@yandex.ru
mailto:zeynalov.samir.98@mail.ru
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lır. İşlədilən modellərin emaldan əvvəl və sonrakı keçiricilikləri və uyğun olaraq təcrübələrdən alın-

mış Rq -ın qiymətləri cədvəl 1-də verilir. Cədvəldən göründüyü kimi məsaməli mühiti təklif olunan 

suspenziya ilə də emal etdikdə mühitin keçiriciliyi azalır və Rq yaranır.Mühitin mütləq keçiriciliyi 

azaldıqda Rq-ın qiyməti artır.  

Məsaməli mühitdə montmorillonit  gili mövcud olduqda təcrübədən alınmış Rq-ın  dəyişmə 

xarakteri cədvəl  2-də verilir. Rq -ın qiymətinin səmərəli olmasını yoxlamaq və müqayisə etmək 

məqsədi ilə təcrübələr 0,2 % hidroliz olunmuş poliakrilamiddə (PAA)  aparılmışdır.  

Məsaməli mühitin suspenziya və PAA –lə emalı ilə alınan Rq qiymətlərinin yaxın olması sus-

penziyadan quyulara su axınlarının məhdudlaşdırıcısı kimi istifadə edilə bilməsinə işarə edir. 

                                                                                        

Cədvəl 1  
Məsaməli mühitin suspenziya emalından alınan Rq –ın qiymətləri 

 

 

Təcrübənin №-si 

Məsaməli mühitin suya görə keçiriciliyi,mkm2  

Rq=k1/k2 Emaldan əvvəl k1, 

mkm2
 

Emaldan sonra k2, 

mkm2 

1 12,3 4,1 3,0 

2 10,1 2,7 3,74 

3 7,2 1,1 6,54 

4 5,4 0,7 7,71 

5 2,8 0,3 9,3 

6 1,1 0,107 10,3 

 

                                                  Cədvəl 2 
Məsaməli mühitin gillilik faizinin Rq -a təsiri 

 

 

Məsaməli mühitdə gilin 

miqdarı, %-lə 

 

Rq qiyməti 

 

Suspenziya ilə emal 0,2%-li PAA  emal 

0 3,6 4,5 

5 10,6 9 

7,5 14,3 11,2 

10 21,7 12,8 

15 22,5 14,1 

20 23,1 15,4 

 

Suspenziyalardan daha geniş tətbiq olunmasını əldə etmək məqsədi ilə onunla yaranmış Rq -a 

müxtəlif texnoloji parametrlərin təsirlərinin öyrənilməsi mühüm şərtlərdən biridir. 

Bu məqsədlə növbəti təcrübələrdə məsaməli mühitin emal olunma dərinliyi və suspenziyanın 

qatılığı kimi parametrlərin Rq-a birlikdə təsiri tətqiq edilmişdir. Aparılacaq təcrübələr planlaşdırıl-

mış və planlaşdırma sxemi (cədvəl 3) əsasında təcrübələrin sayı doqquz olmuşdur. Parametrlərin 

qiyməti üç səviyyədə qəbul  edilmişdir. Emal dərinliyinin (x1) ümümi sahəyə olan nisbəti 0,15; 

0,28; 0,42 təşkil etmiş, qarışığın qatılığı (x2) isə 3.10 və 20 % olaraq 0,03; 0,1; 0,2 səviyyədə qəbul 

edilmişdir. 
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Cədvəl 3 
Təcrübələrin planlaşdırma sxemi 

 

 

Təcrübənin №-si 

Tətqiq olunan amillərinin  qiyməti 

Şərti vahidlər Qiymətlər 

x1 x2 emal dərinliyi qatılıq 

1 -1 -1 0,15 0,03 

2 +1 -1 0,42 0,03 

3 -1 +1 0,15 0,2 

4 +1 +1 0,42 0,2 

5 -1 0 0,15 0,1 

6 +1 0 0,42 0,1 

7 0 +1 0,28 0,2 

8 0 -1 0,28 0,03 

9 0 0 0,28 0,1 

 

  Nəticədə Rq -a görə reqressiya tənliyi (1) təyin edilmişdir [7].  

 

Rq =10,1+1,86x1 +1,35x2 +0,68x1
2 -2,68x2

2 +1,15x1x2  ...(1) 

 

Tənliyin əmsallarının hesablanma matrisi və təcrübə qiymətləri cədvəl 4-də verilmişdir. Rq –ın 

təcrübələrdən və (1) tənliyi ilə hesablanma qiymətləri cədvəl 5-də verilmişdir. Cədvəldən göründü-

yü kimi bu qiymətlər arasındakı fərq yüksək deyil. 

Beləliklə,  Rq -ın qiymətlərinə əsaslanaraq təklif olunan suspenziya ilə quyulara su axınlarının 

məhdudlaşdırılmasının mümkün olmasını qeyd etmək olar. Təcrübələrdə suspenziya və 0,2 % - li 

PAA-lə alınan məhdudlaşma dərəcələri arasındakı fərq yüksək deyil. Məsaməli mühitin gillilik faizi 

yüksək olduqda suspenziyanı tətbiq etməklə alınan məhdudlaşma dərəcəsi daha yüksək olur. 

Aparılacaq məhdudlaşma prosesi ilə neftvermə arasında olan əlaqəni aşkar etmək məqsədi ilə 

növbəti təcrübələr aparılmışdır. Təcrübələrdə məsaməli mühitdən neft su ilə sıxışdırılmış və sıxış-

dırma məhsulunun müxtəlif sulaşma dərəcəsində su axını suspenziya ilə məhdudlaşdırılmışdır. Mə-

saməli mühitə vurulan su və suspenziyanın tam təmas və bununla yaranan qarışmanın baş verməsi 

məqsədi ilə emaldan sonra mühitdə müxtəlif müddətlərdə saxlanılmış və sonra sıxışdırma   prosesi 

davam  etdirilmişdir. Neftin su ilə sıxışdırılması istinad təcrübəsinin dinamikası şəkil 1-də verilmiş-

dir.  
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Cədvəl 4 
İki faktorlu eksperiment üçün tənliyin əmsallarının hesablama sxemi 

 

                                   

                              

Cədvəl 5  
 

Qalıq müqavimət faktorunu təcrübələrdən və (1)- tənliyi ilə hesablanması qiymətləri                     

 

Təcrübənin 

 

№ 

 

Qalıq müqavimət amili, Rq 

 

Rq-ın təcrübələrdən alınan 

qiymətləri 

 

 

Rq-ın tənliydən hesablanmış 

qiymətləri 

1 4,1 6,04 

2 8,2 7,46 

3 5,6 6,44 

4 14,3 12,46 

5 10,5 10,1 

6 9,7 12,64 

7 11,3 8,92 

8 8,0 11,45 

9 7,5 6,07 

  

 

x0 

     Rq-ın 

exspe- 

rimetal 

qiyməti 

 

 

x0Rq 

 

 

x1Rq 

 

 

x2Rq 

 

 

(x1
1)2 Rq 

 

 

(x2
1)2 Rq 

 

 

x1;x2 Rq 

x1 x2 (x1
1)2 (x1

1)2 x1;x2 

1 +1 -1 -1 +0,33 +0,33 +1 4,1 4,1 -4,1 -4,1 +1,353 +1,353 +4,1 

2 +1 -1 -1 +0,33 +0,33 -1 8,2 8,2 +8,2 -8,2 +2,706 +2,706 -8,2 

3 +1 +1 +1 +0,33 +0,33 -1 5,6 5,6 -5,6 +5,6 +1,848 +1,848 -5,6 

4 +1 +1 +1 +0,33 +0,33 +1 14,3 14,3 +14,3 +14,3 +4,719 +4,719 +14,3 

5 +1 0 0 - 0,67 -0,67 0 10,5 10,5 0 0 -7,035 -7,035 0 

6 +1 +1 0 +0,33 -0,67 0 9,7 9,7 +9,7 0 +3,201 -6,499 0 

7 +1 -1 0 +0,33 -0,67 0 11,3 11,3 -11,3 0 +3,729 -7,561 0 

8 +1 0 +1 -0,67 +0,33 0 8,0 8,0 0 +8,0 -5,36 +2,64 0 

9 +1 0 -1 -0,67 +0,33 0 7,5 7,5 0 -7,5 -5,025 +2,475 0 

¤ ∑ - 6 6 - - 4  79,2 +11,2 +8,1 +0,136 -5,354 +4,6 

Tənliyin əmsallarının hesablanması üçün matrisa Təcrü-

bələr 
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Son neftvermə (0,42) və tam sulaşma məsaməli mühitdən 9,9 həcm (məsamələr həcmində) 

maye keçdiyinə təsadüf edilir (şəkil 1).  

 

 
 

 

  
Şəkil 1.  Sıxışdırma əmsalının məsaməli mühitə vurulan maye həcmindən asılılığı 

 

Növbəti hər təcrübədə uyğun olaraq lay modelindən 1,2,3,4,5 həcm maye süzüldükdən sonra 

mühit suspenziya emal edilmiş və sonra sıxışdırılma prosesi davam etdirilmişdir. Bu təcrübələrdə 

sonsıxışdırma əmsalları artımının qiyməti müvafiq olaraq 0,08; 0,11; 0,14; 0,10; 0,05 olmuşdur 

(şəkil 2). 

 

 
 

 

  

 
 

Şəkil 2.  Məsaməli mühitdən ardıcıl 1-5 həcm maye süzüldükdən sonra emal olunması ilə alınan son 

sıxışdırma əmsalı və onun istinad təcrübəsinə nəzərən artımı: 

1 - İstinad təcrübəsi üzrə son sıxışdırma əmsalı; 

2 - Emaldan sonra son sıxışdırma əmsalları. 

 

 Təcridlə aparılan təcrübələrdə sıxışdırma dinamikalarının xarakteri az fərqlənir. Məsaməli 

mühitdən 2 həcm maye süzüldükdən sonra təcrid prosesinin aparılması və ardınca sıxışdırılmanın 

davam etməsi dinamikası şəkil 3- də göstərilmişdir.  
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Şəkil 3.  Neftin məsaməli mühitdən su ilə sıxışdırılması və ardıcıl olaraq mühitdən  

2- həcm maye keçdikdən sonra emal olunması ilə alınan asılılıqlar: 

1 - Neftin su ilə sıxışdırılması; 

2 - Məsaməli mühitdən 2- həcm maye keçdikdən sonra emal olunması ilə alınan asılılıq. 

  

Nəticə 

Aparılan təcrübələr göstərir ki, neftçıxarma quyularında su axınlarını suspenziyalar ilə təcrid 

etmək səmərəlidir. Alınan səmərəyə bir sıra amillər təsir edir. Konkret lay şəraiti üçün bu amillərin 

tətqiq edilməsi lazımdır. 

Minnətdarlıq  

Məsələnin qoyuluşuna və verdiyi tövsiyyələrə görə AMEA müxbir üzvü, t.e.d., prof.Qərib 

İsaq oğlu Cəlalova öz təşəkkürümüzü bildiririk.  
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RESTRICTING WATER FLOW TO OIL WELLS WITH DISPERSE 

SYSTEM-SUSPENSION 

 

A.A. Movsumzade1, Y.G. Hajiyeva1, S.Q. Zeynalov2 

1ANAS, Oil and Gas Institute; 2ANAS, Geology and Geophysics Institute 

 

The suspension consisting of a mixture of 5% sodium silicate solution, 1% wood flour and 

1% isopropyl alcohol as a disperse system as a water flow restrictor for wells are offered in the arti-

cle. The results of experiments on the formation of a residual resistance factor and the influence of 

various parameters on it by processing the porous medium through this suspension are given. In ad-

dition, it has been found that it is possible to increase the oil recovery factor of a porous medium by 

restricting water flows with suspension. 

Keywords: water flow, oil recovery factor, suspension, disperse system, residual resistance 

factor 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ  ВОДОПРИТОКА ВОДЫ  ДИСПЕРСИРУЮЩИМИ СИСТЕМАМИ-

СУСПЕНЗИЯМИ   В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ 

 

А.А. Мовсумзаде1, Е.Г.. Гаджиева1, С.Г.Зейналов2 

1НАНА, Институт нефти и газа,   
2НАНА, Институт Геологии и Геофизики 

 

В статье предлагается суспензия, состоящая из смеси 5% раствора силиката натрия, 1% 

древесной опилки и 1% изопропилового спирта в качестве дисперсной системы в качестве 

ограничителя расхода воды для скважин. Приведены результаты экспериментов с этой 

суспензией по формированию коэффициента остаточного сопротивления и влиянию различных 

параметров на обработку пористых сред. Кроме того, было обнаружено, что можно увеличить 

выход нефти из пористой среды, ограничивая потоки воды с помощью суспензии. 

Ключевые слова: водоприток, нефтеотдача, суспензия, дисперсионная система, 

коэффициент остаточного сопротивления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YER ELMLƏRİ 

 

 103 

 

 

PALÇIQ VULKANLARININ TULLANTILARINDAN GÖTÜRÜLƏN YANAR ŞİSTLƏRİN  

MÜQAYİSƏLİ MİNERALOJİ VƏ GEOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

(AZƏRBAYCANIN LÖKBATAN VƏ ŞIXZƏRLİ PALÇIQ VULKANLARININ 

TİMSALINDA) 

 

A.Ə. Nağızadə, R.V. Axundov, E.E. Baloğlanov 

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan 

aygun.nagizade.e@gmail.com, ruslan_axundoff@mail.ru, elnur1001@mail.ru 

 

Tədqiqat işində, fərqli neftli-qazlı rayonlarında yerləşən və Azərbaycanın ən aktiv vulkanları 

hesab edilən Lökbatanın və Şıxzərlinin yanar şistlərinin mineraloji və geokimyəvi xarakteristikaları 

geniş araşdırılır. Bundan başqa, müqayisə məqsədilə Şıxzərlinin kəsilişinə aid maykop yaşlı yerüstü 

yanar şistli nümunələr də araşdırmalara cəlb edilir. Şistli süxurların tərkibindəki mineral siniflər 

müəyyənləşdirilir və yanar şistlərin mineraloji təsnifatı verilir. Element tərkiblə bağlı Estoniyanın 

məşhur kukersit və ABŞ-ın tanınmış “Green River” formasiyasının yanar şistləri ilə müqayisə olu-

nur. Geokimyəvi təsnifat diaqramının və ICV indeksinin nəticələri geniş təhlil olunaraq yanar şist-

lərin genetik xüsusiyyətləri araşdırılır. Ümumi mineraloji və geokimyəvi xüsusiyyətlərlə əlaqəli alı-

nan nəticələr əsasında iki rayonun yanar şistlərinin oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirilir. 

Açar sözlər: palçıq vulkanı, yanar şist, mineralogiya, geokimya  

 

Giriş 

Azərbaycanda yerüstü yanar şistlərin proqnoz resursları təxminən 500 milyon ton ətrafında 

qiymətləndirilir [2, 20]. Onların kompleks tədqiqat nəticələri [1, 4-6, 11, 13, 16-19, 21, 22, 24, 27], 

o cümlədən üzvi-geokimyəvi səciyyələri [3, 7-9, 13, 17] və zəngin mineraloji tərkibləri [10, 12, 14-

16] belə süxurların gələcək istismarı üçün böyük perspektivlər formalaşdırır. Lakin respublikanın 

ərazilərində mövcud neftli-qazlı rayonların hüdudlarında inkişaf tapmış palçıq vulkanlarının [23, 

25, 26, 28, 29] tullantı məhsulları arasında da neftli süxurlarla yanaşı, çoxlu yanar şistli süxur parça-

ları  aşkarlanır [5, 7, 8, 19, 27]. Ümumilikdə, karbohidrogen yataqları və yanar şistlərin neft-qaz 

əmələgətirici süxur nöqteyi-nəzərindən əlaqəsi haqqında məlumatlar yerli alimlərin əsərlərində 

qeyd olunur [5-8]. Bu baxımdan, palçıq vulkanlarının brekçiya məhsullarında tez-tez rast gəlinən 

yanar şistlərin tədqiqi olduqca aktual məna kəsb edir. 

Azərbaycanda quru əraziləri ilə bağlı palçıq vulkanlarının ən geniş yayıldığı geoloji rayon Şa-

maxı-Qobustandan sonra Abşerondur [23, 25]. Bu rayonların geoloji və stuktur-tektonik xüsusiy-

yətlərindən irəli gələrək, palçıq vulkanları müxtəlif aspektlərdən fərqlənirlər. Xüsusən,  Şamaxı-Qo-

bustanın mərkəzində yerləşən palçıq vulkanları paleogen-miosen strukturları ilə əlaqələndirilir ki, 

Abşeronda bu çöküntülər daha dərinə gömülür [23]. Ona görə də bu rayonlarda yerləşən palçıq vul-

kanlarının paleogen-miosen yaşlı yanar şist tullantılarının tədqiqi, məhz müqayisə baxımından ma-

raq doğurur. 

Qeyd olunanlarla əlaqədar, sözügedən rayonların ən aktiv palçıq vulkanlarından olan Lökba-

tan və Şıxzərlinin [23, 25] son püskürmə sahələrində aşkarlanan yanar şistlərin mineralogiyası və 

geokimyası ilə əlaqədar müqayisəli tədqiqatların aparılması məqsədəuyğun hesab olunur. Araşdır-

maların əsas hədəfində hər iki vulkanla əlaqəli şistli süxurların mineraloji və element təbiətini öy-

rənmək, fərqlilikləri aşkar etmək, onların səbəblərini aydınlaşdınlaşdırmaq, habelə genezislə əlaqəli 

variasiyaları əsaslandırmaqdır. 
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Yanar şistlərin mineralogiyası və geokimyası ilə bağlı tədqiqatların vəziyyəti 

Respublikada hələ ötən əsrin əvvəllərində aşkarlanan yanar şistlərin tədqiqi məsələsi ilə ilk 

əvvəl rus alimləri məşğul olmuşlar [5, 21, 22]. Onlar ölkə ərazisinin ümumi geoloji xüsusiyyətləri, 

o cümlədən neft-qazlılığı ilə bağlı tədqiqat aparan alimlər (xüsusən rus tədqiqatçıları) müxtəlif sahə-

lərdə yanar şistlərin yerüstü açılışlarını fərq etmiş və bu haqda öz əsərlərində bəzi təsvirlər vermiş-

lər [5]. Sözügedən əsrin ortalarında yerli alimlər yanar şistlərin geoloji və bəzi geokimyəvi tədqiqat-

larını həyata keçirməklə yanaşı, bəzi təzahürlərin ehtiyatlarını qiymətləndirmişlər [5]. Neft və qaz-

dan sonra ikincidərəcəli yanacaq-enerji və xammal resursu statusu daşıyan yanar şistlərin daha ge-

niş tədqiqatları 2000-ci ildən başlayaraq həyata keçirilmişdir. Araşdırmaların ana xəttini yanar şist-

lərin üzvi-geokimyəvi tədqiqatları təşkil etmişdir [2, 3, 5-9, 17, 21, 22]. Bu dövr ərzində onların ana 

süxur kimi potensialları qiymətləndirilmiş və ölkənin şist qazı ilə bağlı gələcəyi haqqında ilkin fi-

kirlər formalaşdırılmışdır. Son iki ildə isə yanar şistlərin tədqiqində qeyri-ənənəvi yanaşmalardan 

istifadə edilməklə [10, 12, 14-16], onların mineraloji və element tərkibi ilə əlaqədar təsnifatları ve-

rilmiş, yetkinlik səciyyələri öyrənilmiş, həmçinin paleoaşınma, paleotektonik, paleohövzə və paleo-

iqlim rekonstruksiyaları yerinə yetirilmişdir.  

Hazırkı araşdırma, sonuncu sözügedən tədqiqat yanaşmalarından istifadə edərək, iki müxtəlif 

geoloji və tektonik ərazidə intişar tapmış palçıq vulkanlarıın yanar şistlərinin fərqli genetik xüsusiy-

yətlərini aşkar etməkdir. 

 

Tədqiqat rayonlarının geoloji xüsusiyyətləri 

Şamaxı-Qobustan rayonu. Rayon Böyük Qafqazın cənub-şərq qurtaracağında yerləşir. Geo-

loji və struktur-tektonik və xüsusiyyətinə görə olduqca mürəkkəb xüsusiyyətləri ehtiva edir. Burada 

en dairəsi istiqamətli iki mikroblok – Bayanata və Torağay qeyd olunur. Mikrobloklar dərinlik qu-

ruluşu, müxtəlif struktur mərtəbələrinin olması, həmçinin qırışıqlıq və qırılma strukturları ilə əlaqə-

dar biri-birindən fərqlənirlər [23]. Bayanata mikrobloku yerüstü yanar şist çıxışları ilə zəngindir. 

Paleogen-miosen çöküntülərinin dominantlıq təşkil etdiyi mərkəzi zonada (Bayanatada) palçıq vul-

kanları da şimala nisbətən daha geniş yayılmışdır [12, 14, 15]. 

Abşeron rayonu. Rayon tektonik və orfoqrafik mövqeyinə görə Böyük Qafqazın cənub-şərq 

batımının davamını təşkil edir. Burada tektonik zonaların əksəriyyəti Böyük Qafqaz qırışıqlığının 

uzanması istiqamətində ˗ şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru tədricən dərinləşir və palçıq vulkanları 

(Keyrəki, Lökbatan, Bozdağ-Qobu və s.) ilə mürəkkəbləşir [23]. Eyniadlı yarımadada yerləşən bu 

rayonda 18 yanar şist çıxışı müəyyən edilmişdir [12, 14, 15]. Rayonun geoloji quruluşunda iştirak 

edən terrigen-karbonatlı süxurlar üst təbaşir və kaynozoy yaşlıdırlar [23].  

 

Material və metodlar 

Süxur nümunələri: tədqiqat işində Abşeronun Lökbatan, həmçinin Şamaxı-Qobustanın Şıx-

zərli vulkanının və müqayisə üçün eyniadlı sahənin maykop kəsilişinin (şəkil 1), ümumilikdə 9 ya-

nar şistli nümunəsi analiz edilmişdir. Öyrənilən nümunələrin bəziləri cədvəl 1-də təsvir olunur. Eyni 

vulkana aid nümunələrin bəziləri biri-birindən həm sərtlik və rəng baxımından fərqlənirlər. Bu da 

onların müxtəlif dərinliklərlə, o cümlədən stratiqrafik vahidlərlə əlaqəli ola bilməsindən qaynaqlana 

bilər. Şıxzərlinin maykop yaşlı kəsilişinin yanar şistinin üzəri yarozit qaysağı ilə örtülmüşdür. Ümu-

milikdə, respublikanın eyniyaşlı yanar şistləri rənglərinə və yarozitin iştirakına görə bir-birinə çox 

bənzəyirlər.     
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Cədvəl 1 
Analiz olunmuş nümunələrin təsviri 

 

Sahənin adı Nümunənin fotosu 
Nümunənin 

təsviri 

Şıxzərli (Ş 1 – 

vulkandan) 

 

Laylı teksturalı, 

tez ovulan, 

aralarına brekçiya 

dolmuş, üzərində 

yarozit, açıq 

qonur rəngli 

Şıxzərli (Ş 2 – 

vulkandan) 

 

Tünd qonur 

rəngli, şistli 

teksturalı və 

nisbətən bərk 

Şıxzərli (Ş 3–

maykopun 

kəsilişindən) 

 

Laylı, üstü sarı-

şabalıdı  və pas 

rəngli qarışıqlı, 

həmçinin  içi 

qaramtıl və 

nisbətən sərt 

Lökbatan  (L 1 – 

vulkandan) 

 

Vərəqli, nisbətən 

bərk, bozumtul, 

aralarına brekçiya 

dolmuş 

Lökbatan ( L 2 – 

vulkandan) 

 

Şistli 

teksturalı,üzərində 

sarımtıl (yarozitli) 

zolaqlar 
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Şək. 1. Nümunələrin götürüldüyü sahələrin yerləşmə xəritəsi [12, 14, 15] 

 

Süxurların kimyəvi tərkibləri: oksidləşmiş əsas elementlər “S8 TIGER Series 2 WDXRF” 

spektrometrinin istifadəsi ilə AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunda tədqiq edilmişdir. 

Süxurların mineraloji tərkibləri: həmin İnstitutda “MiniFlex 600” X-ray difraksiya cihazı 

ilə öyrənilmişdir. 

 

Mineralogiya 

Analiz olnmuş nümunələrin tərkibində ümumilikdə 10 mineral aşkar edilmişdir. Bunlar 

silikatların, karbonatların, sulfidlərin, sulfatların və oksidlərin nümayəndələridir (cədvəl 2). 

 

Cədvəl 2 
Süxur nümunələrin tərkibində müəyyənləşdirilən minerallların göstəriciləri (%-lə) 

 

 

Yanar şistlərin tərkibində iştirak edən mineralların məkan nöqteyi-nəzərindən, o cümlədən sa-

hə baxımından göstəricilərinin variasiyalarını nəzərdən keçirək. Eyni sahənin vulkan və yerüstü ya-

nar şistlərinin tərkibindəki kvarsın miqdarı demək olar ki, nisbi də olsa fərqlilik nümayiş etdirir. 

Şıxzərlinin maykop kəsilişinə aid Ş 3.1 və Ş 3.2 nümunələrində sözügedən mineral azlıq təşkil edir. 

Sahə Nümunə Kvars Çölşpatı Kalsit Dolomit İllit Kaolinit Montmor. Pirit Hematit Yarozit 

Ş
ıx

zə
rl

i 

Ş 1.1 33 10 0 0 18 14 15 1 7 0 

Ş 1.2 36 15 0 0 17 7 15 1 7 0 

Ş 2.1 30 11 2 4 18 12 15 3 3 0 

Ş 2.2 29 12 2 4 18 12 15 3 3 0 

Ş 3.1 28 11 1 4 20 1 23 0 2 8 

Ş 3.2 26 11 0 4 20 1 25 0 2 9 

L
ö
k
b
at

a

n
 

L 1.1 30 15 12 7 10 8 12 2 2 0 

L 1.2 30 15 12 7 10 8 12 2 2 0 

    L 2 33 13 0 2 15 10 18 2 5 0 

Orta qiymət 30,5 12,5 3,2 3,5 16,2 8,1 16,6 1,5 3,6 1,8 
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Silikatların digər nümayəndəsi kimi çölşpatlara gəldikdə, bu mineralın miqdarca yayılmasında Lök-

batan üstünlük göstərir. Silikatlı gil minerallarından cüzi də olsa montmorillonit illiti üstələyir. Kao-

lonit isə hər iki adıçəkilən mineralın yarısı qədər göstərici ilə yanar şistlərin tərkibində yayılmışdır. 

Sahəcə paylanmaya gəldikdə, montmorillonit Şıxzərlinin yerüstü nümunələrində nəzərəçarpacaq 

dərəcə çox iştirak edir. Lökbatanda bu mineralın konsentrasiyası Şıxzərliyə nisbətən azdır. Eyni qa-

nunauyğunluq illit və kaolonit üçün də izlənilir. Lakin yerüstü yanar şistlərdə kaolonitin miqdarı hər 

iki sahənin vulkanlarına aid şistlərə nəzərən olduqca cüzidir (şəkil 2).  

Karbonatlı minerallardan daha üstün olanı kalsitdir. Lakin eyni sinfi təmsil edən digər mineral 

kimi dolomitin göstəricisi də kalsit kimi yüksək deyil. Lökbatanın bir nümunəsi kimi Şıxzərlinin bəzi 

nümunələrində bu mineral aşkarlanmasa da birincilərin qalan iki nümunəsində onun miqdarı ikinciyə 

nəzərən xeyli yüksəkdir. Onu da vurğulamaq yerinə düşər ki, Lökbatanın kalsitə görə üstün nümunə-

lərində dolomitin də miqdarı digərləri ilə müqayisədə diqqətəalınacaq qədər çoxdur (şəkil 2).  

Yanar şistlər üçün xas olan sulfid sinfinin pirit mineralının konsentrasiyası öyrənilən sahələrin 

eyniadlı süxurlarında o qədər də yüksək göstəricilərlə iştirak etmir. Belə ki, bu mineralın nümunələr 

üzrə orta qiyməti 1,5 %-dir. Adıçəkilən mineralın yerüstü yanar şistlərdə qeydə alınmaması da diq-

qətdən qaçmır. Lakin sulfatları təmsil edən yarozit isə yalnız həmin nümunələrdə təyin olunmuşdur 

(cədvəl 2, şəkil 2). 

Oksidlərdən hematit bütün nümunələrdə yayılmışdır. Onun orta göstəricisi 3,6 %-dir. Sahələ-

rə gəldikdə, Lökbatan vulkanın şistləri üçün bu mineral daha spesifikdir (cədvəl 2, şəkil 2). 

 

 
 

Şək. 2. Nümunələrin tərkiblərində müəyyənləşdirilən mineralların 

 yayılma dərəcələri 

 

Mineraloji təsnifat 

Yanar şistlər mineral tərkibinə görə üç əsas növə bölünür (karbonatlı, silisiumlu və kenelli). 

Karbonatlı tərkiblərlə zəngin şist yataqları yüksək miqdarda eyniadlı minerala malik olurlar. Belə 
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yanar şistlər aşınmaya davamlı olan daha sərt süxurlar hesab olunur. Silisiumlu yanar şistlər tünd 

qəhvəyi və ya qara rəngli olurlar. Onlar karbonatlarla deyil, daha çox kvars, çölşpat və gil kimi mi-

nerallarla zəngin tərkibləri ehtiva edirlər. Bu tip şistlər karbonatla zəngin şistlər qədər sərt və aşın-

maya davamlı deyil. Kenelli şistlər üzvi maddələrdən ibarət olan tünd qəhvəyi və ya qara rəngli üz-

vi süxurdur. Bunlara bəzən kenel kömürü və ya bitumlu kömür də deyirlər. Lakin üzvi maddələrin 

tərkibi və tekstur xüsusiyyətlərinə görə yanar şistlər kimi adlandırılmağı daha məqsədəuyğun hesab 

edilir. Digər iki növə nisbətən zəif mineral tərkibə malik olurlar. Sadalananları diqqətə alaraq, araş-

dırılan yanar şistlərin tərkibindəki üstünlük təşkil edən mineral siniflərinə görə müqayisə aparsaq, 

tədqiqat rayonlarının eyniadlı süxurlarında silikatların üstünlük təşkil etdiyini (ümumi 84%) açıq 

görmək olur. Digər tərəfdən, onların tərkiblərində gilli mineralların orta göstəricisi 41% təşkil edir 

(şəkil 3). Bu da öyrənilən yanar şistlərin silisiumlu təsnifat qrupuna aidiyyətindən xəbər verir.  

 

 
 

Şək. 3. Nümunələrin tərkiblərində karbonatlı və silikatlı  mineralların yayılma dərəcələri 

 

Geokimya 

Lökbatanın bir nümunəsini istisna etsək, əsas elementin oksidlərdən birincidərəcəli xüsusiyyət 

əks etdirən SiO2-nin miqdarı Lökbatan vulkanında daha aşağı göstəricilər ehtiva edir. Digər daha 

geniş iştirak edən əsas oksidlərdən Al2O3 də eyni tendensiyanı göstərir. Fe2O3-ün əyrisi də Şıxzərli-

nin üstünlüyünü nümayiş etdirir. CaO isə əksinə, L 2 istisna olmaqla, Lökbatanın nümunələrində 

daha açıq fərqlilik nümayiş etdirir. Şıxzərlinin digər iki nümunəsi ilə yanaşı, kəsilişindən götürülən 

yanar şistlərində də bu oksidin miqdarı 1-dən aşağı qiymətlər alır. K2O Lökbatanda daha az, Şıxzər-

lidə isə nisbətən çox yayılıb. Lakin Şıxzərlinin vulkan sahəsi ilə yerüstü kəsilişi arasında fərq (ikin-

cilərdə azdır) özünü biruzə verir. Lökbatana aid nümunələrdə Na2O-nun miqdarı Şıxzərlinin yerüstü 

yanar şistlərindən nisbətən kəskin, eyniadlı vulkanın şistli süxurlarından isə nəzərəçarpacaq dərəcə-

də çoxluğu ilə fərqlənir (şəkil 4).   

 



YER ELMLƏRİ 

 

 109 

 
 

Şək. 4. Nümunələrin tərkiblərində əsas elementlərin oksidlərinin göstəricilərini  

əks etdirən diaqram 

 

Tədqiq olunan şist nümunələri ilə Estoniyanın məşhur kukersit və ABŞ-ın “Green River” 

formasiyasinın  eyniadlı süxurlarının əsas elementlərin oksidlərinin tərkibinə görə müqayisəsi 

göstərir ki, yerli şistlər daha çox dəmir ehtiva edir. Hər üç yanar Si və Al-la əlaqəli oksidlərin 

göstəricilərində kiçik fərqliliklər nəzərə çarpır. Analiz olunan yanar şistlər Na2O və CaO-ya görə 

Estoniyanı qabaqlasa da K2O-ya görə adıçəkilən ölkənin şistlərindən geri qalır (şəkil 5).  
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Şək. 5. Tədqiq olunan yanar şistlərin və Estoniyanın məşhur kukersit və ABŞ-ın “Green River” 

formasiyasinın  eyniadlı süxurlarının əsas oksid tərkibinə [12] görə  müqayisəsi  

(orta qiymət, %-lə) 

 

Geokimyəvi təsnifat 

SiO2/Al2O3 və Fe2O3/K2O ilə əlaqədar kimyəvi təsnifat diaqramının nəticələri göstərir ki, 

süxur nümunələrinin hamısı birmənalı olaraq şistlərə uyğun gəlir (şəkil 6). Klastik çökmə süxurlar 

kimi şistlər, əsasən gil minerallarından, həmçinin müəyyən miqdarda kvars və kalsitlərdən təşkil 

olunurlar. Tətbiq olunan diaqramın digər sahələrində, xüsusən silisiumla zəngin arenit və arkozla 

bağlı müəyyənləşdirilən zonlarda qruplaşma qeydə alınmadığından, belə qənaətə gəlmək olar ki, 

analizə cəlb edilmiş nümunələrin aşınma xüsusiyyətləri pozitiv nəticələr göstərə bilər. Ümumilikdə, 

kimyəvi aşınma ilə bərabər, həmçinin eroziyanı yanar şistlərin təkamülündə səciyyəvi hesab etmək 

olar. Bundan başqa, laquna və göl kimi bağlı sistemlər, həmçinin aktiv kontinental kənarlar 

öyrənilən yanar şistlərin paleohövzə və paleogeodinamik şəraitləri ilə assosiasiya baxımından alınan 

nəticələrlə yaxşı uzlaşır. 
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Şək. 6. Tədqiq olunan süxur nümunələrinin log(SiO2/Al2O3) və log (Fe2O3/K2O)-yə əsaslanan geokimyəvi 

təsnifat diaqramı [12] 

 

Yanar şistlərin yetkinliyi 

Süxurda aşkar edilən bəzi oksidlərin kationlarına nəzərən Al-un miqdarca üstünlüyünü göstə-

rən ICV öyrənilən süxurun detritli tərkibinin mineraloji xüsusiyyətinin dəqiqləşdirilməsinə imkan 

verir [12]. Nümunələr üçün qeyd edilən indeksin hesablanmış orta qiyməti 1,21-dir. 1-dən kiçik qiy-

mətlər yetkin süxurları ehtiva etdiklərindən, öyrənilən nümunələrin əksəriyyətinin 1-dən böyük qiy-

mətlərə malik olması, ümumi yanaşmada, onların tərkibcə qeyri-yetkinliyini göstərir. İndeksin tətbi-

qi ilə bağlı alınan digər nəticə ondan ibarət olur ki, hər iki rayonun yanar şistli süxurları, əsasən sü-

xurəmələgətirən gilsiz silikatlı minerallarla (kvars, çölşpatları və s.) əlaqədardır ki, bu da özünü mi-

neraloji tərkibdə göstərir (cədvəl 2). Bundan başqa, ICV əyrisinin bəzi nümunələrinin nəticələri, o 

cümlədən xüsusən Şıxzərliyə aid yanar şistlər nisbətən kiçik qiymətlərə işarə edir. Əvəzində Lökba-

tana aid L1 və L2 nümunələrində bu indeksin göstəricisi anormal artır. Onu da vurğulamaq yerinə 

düşər ki, ayrılıqda hər iki sahənin nümunələri bəzi təhlillərdə bir-birindən fərqlənirlər. Məsələn, 

Şıxzərlinin Ş 1.1 və Ş 1.2 nümunələri eyni sahənin digər yanar şistlərindən həm mineraloji və həm 

də element tərkibə görə bəzən olduqca uyğunsuzluq nümayiş etdirirlər. Eyni vəziyyət Lökbatanın L 

2 nümunəsi üçün də keçərlidir. Hətta, o da gözdən qaçmır ki, yerinə yetirillən bir çox təhlillərin nə-

ticələrinə görə Şıxzərlinin Ş 1.1 və Ş 1.2 nümunələri digər sahənin L 2 nümunəsi ilə olduqca yaxın 

göstəricilərləri nümayiş etdirirlər. Belə bir qanunauyğunluq ICV əyirisi  üçün alınan nəticədə özünü 

doğruldur (şəkil 7).  
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Şək. 7. Yanar şistli nümunələr üzrə ICV-lərin dəyişmə qiymtələrini xarakterizə  

edən əyrinin diaqramı 

 

Nəticələr 

Tədqiqat sahələrinin yanar şistləri üçün mineraloji təsnifatla bağlı aparılan təhlillər, onların 

silisiumlu şistlərə aidiyyətini göstərir. Bundan başqa, yanar şistli süxurların tərkibində silikatlarla 

birlikdə, karbonatların, sulfidlərin, sulfatların və oksidlərin nümayəndələrinin iştirakı məlum 

olmuşdur. 

Estoniyanın məşhur kukersit və ABŞ-ın tanımış “Green River” formasiyasinın  yanar şistləri 

ilə aparılan müqayisəli təhlillər, yerli şistlərin daha çox dəmir ehtiva etdiyini, həmçinin Si və Al-la 

əlaqəli oksidlərin göstəricilərində kiçik fərqliliklərin olduğunu göstərmişdir. Araşdırılan şistlər 

Na2O və CaO-ya görə Estoniyanı qabaqlasa da K2O-ya görə adıçəkilən ölkənin şistlərindən geri 

qalır.  

SiO2/Al2O3 və Fe2O3/K2O ilə əlaqədar kimyəvi təsnifat diaqramının nəticələri süxur 

nümunələrinin hamısının birmənalı olaraq şistlərə uyğunluğunu nümayiş etdirmişdir. Diaqramın 

nəticələri öyrənilən süxurlar üçün müəyyən intensivlikli kimyəvi aşınmanı xarakterik edir. Yüksək 

Si konsentrasiyası ehtiva edən arenit və arkozla bağlı müəyyənləşdirilən zonalarda qruplaşma qeydə 

alınmadığından, yanar şistlərin qeyri-yetkin xüsusiyyətə malik olması qənaəti formalaşmışdır. Bu 

nəticəni tətbiq edilən ICV qiymtləndirmələri də təsdiq etmişdir. 

Şıxzərli sahəsinin yerüstü yanar şisti ilə eyniadlı plaçıq vulkanının bənzər süxurlarının 

mineraloji və geokimyəvi göstəriciləri fərqlənir. Bundan başqa, ümumi interpretasiyada Şıxzərlinin 

bəzi nümunələri ilə Lökbatanın bir nümunəsi olduqca yaxın göstəriciləri nümayiş etdirmişdir ki, bu 

da onların eyni geoloji yaşa malik olmaları ilə əlaqələndirilə bilər. Belə bir oxşarlıq ICV əyirisi  

üçün alınan nəticə ilə bərabər, hər iki yanar şistli süxur parçasının vizual bənzərliyilə də (cədvəl 1-

də təsvirə bax) özünü biruzə vermişdir. 

Süxur nümunələrinin mineraloji və geokimyəvi göstəriciləri əsəsında inteqrativ təhlillər, 

laquna və göl kimi bağlı sistemləri, həmçinin aktiv kontinental kənarları yanar şistlli sahələrin 

paleohövzə və paleogeodinamik şəraitləri üçün spesifik edir. 
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COMPARATIVE MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL PROPERTIES OF OIL 

SHALES EJECTED BY MUD VOLCANOES:  

A CASE STUDY OF THE LOKBATAN AND SHIKHZARLI MUD VOLCANOES, 

AZERBAIJAN 

 

A.A. Nagizade, R.V. Akhundov, E.E. Baloglanov 

ANAS, Institute of Geology and Geophysics, Baku, Azerbaijan 

 

The study examines the mineralogical and geochemical characteristics of oil shales of the 

Lokbatan and Shikhzarli, located in various oil and gas regions and considered the most active mud 

volcanoes in Azerbaijan. In addition, the samples of the Maikopian oil shale from the Shikhzarli 

outcrops were used for comparison. The mineral classes in the composition of shale rocks were 

determined and a mineralogical classification is given. In terms of major oxide composition, the 
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famous Estonian kukersite and the well-known oil shale of the Green River Formation in the USA 

were compared. The results of the geochemical classification diagram and ICV were widely 

discussed and the genetic characteristics of the shale samples have been investigated. Based on the 

obtained results, the similarities and differences between the oil shale of the two regions were 

determined. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ – ПРОДУКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ ЛОКБАТАН И ШИХЗАРЛИ, АЗЕРБАЙДЖАН 

 

А.А. Нагизаде, Р.В. Ахундов, Э.Э. Балогланов 

Институт геологии и геофизики НАНА, Баку, Азербайджан 

 

В исследовании широко рассматриваются минералого-геохимические характеристики 

горючих сланцев, отобранных из продуктов деятельности двух наиболее активных грязевых 

вулканов Локбатан и Шихзарли, расположенных в различных нефтегазоносных районах Азер-

байджана. Дополнительно, в сравнительных целях были исследованы также образцы гор-ючих 

сланцев Майкопа, из одноименных обнажений Шихзарли. Определены классы минералов в 

составе сланцевых пород и дана минералогическая классификация горючих сланцев. С точки 

зрения элементного состава проведена аналогия со знаменитыми Эстонскими сланцами - 

кукерсит и хорошо известными горючими сланцами формации Грин-Ривер в США. Проана-

лизировав диаграммы геохимической классификации и индекса ICV, рассмотрены генетические 

характеристики горючих сланцев. В связи с минералого-геохимическими характеристиками, 

были установлены сходства и различия между горючими сланцами двух районов. 
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NEFTLİ QUMLARIN MİNERALOGİYASI VƏ GEOKİMYASI 

(AZƏRBAYCANIN AXTARMA-PUTA VƏ ÇEYİLDƏRƏ  

SAHƏLƏRİNİN TİMSALINDA) 

                                            

O.T. Mehdiyev, E.E. Baloğlanov, R.V. Axundov 

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan 

orxan95mehdiyev@gmail.com, elnur1001@mail.ru, ruslan_axundoff@mail.ru 

  

Məqalə, Azərbaycanın Abşeron və Şamaxı-Qobustan neftli-qazlı rayonunda yerləşən iki bi-

tumlu qum saxlayan sahənin tədqiqinə həsr olunur. Ümumilikdə, tədqiqatların əsas xəttini ‒  neftli 

süxurlar, onların genezisi, təsnifatları, həmçinin bitum saxlayan qumların genetik təbiətləri, mine-

raloji və kimyəvi tərkibləri haqqında geniş təsəvvürlər formalaşdırmaq təşkil edir. Bundan əlavə, 

yeni yanaşmalar tətbiq etməklə, tədqiqat sahələrinin timsalında Azərbaycanın neftli qum tərkibli sü-

xurlarının mineraloji və geokimyəvi səciyyələrinin Atabaskanın eyniadlı süxurları ilə müqayisəli şə-

kildə araşdırılması kimi məsələlər də tədqiqatın prioritetlərinə daxil edilmişdir. Öyrənilən süxurla-

rın təsnifatları ilə yetkinlilik xarakteristikaları haqqında əldə olunan yeni məlumatlar (əvəllər mə-

lum olmayan) əsasında bəzi genezis xüsusiyyətləri haqqında fikirlər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: neftli qum, geokimya, mineralogiya, təsnifat, yetkinlik 

   

Giriş  

Azərbaycanda zəngin karbohidrogen resursları ilə yanaşı, bir sıra alternativ yanacaq-enerji 

və xammal statuslu faydalı qazıntılar (yanar şistlər, qazhidratlar və s.) vardır ki [4, 5, 10, 12, 13, 

20], onların sırasında neft saxlayan qumlu tərkiblər olduqca perspektivli hesab olunur [2, 3, 6, 

17]. Ölkənin əsas resursları karbohidrogen yataqları ilə bağlı olduğundan, ikincidərəcəli xam-

mal ehtiyatlarının öyrənilməsi məsələsi bir qədər qənaətbəxş səviyyədə deyildir. Lakin bununla 

yanaşı, neftli qum saxlayan sahələrin bəzi geoloji və geokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, 

həmçinin proqnoz resurslarının qiymətləndirilməsi ilə bağlı təqdirəlayiq tədqiqatlar da az deyil-

dir [2, 3, 5, 6, 10, 17, 19].  

Təqdim olunan tədqiqat işi Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvi hesab olunan yeni yanaşmalar tət-

biq etməklə [7, 8, 9, 11, 16], ilk dəfə olaraq, adıçəkilən süxurların mineralogiyası ilə yanaşı, onların 

qeyri-üzvi kimyəvi xüsusiyyətlərinin araşdırılmasına, həmçinin dünyanın ən çox tanınan neftli qum 

yatağı hesab olunan Atabaskanın eyniadlı süxurları ilə müvafiq müqayisələrin aparılmasına, eyni 

zamanda tədqiqat sahəsinin timsalında Azərbaycanın bitum tərkibli qumlarının təsnifatlarını və yet-

kinlik səciyyələrinin araşdırılmasına həsr olunur. 

 

Neftli süxurlar haqqında ümumi məlumat  

Neft saxlayan qumlu süxurlar alternativ yanacaq-enerji mənbəyi kimi böyük iqtisadi əhəmiy-

yətə malikdir. Neftli qumlar və yaxud qumdaşıları, eləcə də bitumlu qumlar  kimi tanınan belə əmə-

ləgəlmələr qum, gil mineralları, su və bitumdan ibarət olan çöküntü süxurlardır. Bitumlar neftli sü-

xurların fosillərlə əlaqəli yanacaq komponenti hesab olunur. Ümumilikdə, neft saxlayan kvarslı sü-

xurun komponent tərkibini əks etdirən sxematik təsvir şəkil 1-də nümayiş olunur. 
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Şək. 1. Neft saxlayan qumların və ya qumdaşının komponent tərkibi 

                                                                       

Neftli qumların mineralları, əsasən silisiumlu tərkiblərdən, o cümlədən 80 %-dən çox kvars-

dan, feldşpatlardan və az miqdarda narın dənəli gillərdən ibarət olur. Gil mineralları çox vaxt kaoli-

nit, xlorit və smektitdən təşkil olunurlar.  

Bitum saxlayan qumlar yanar faydalı qazıntıların bir növü kimi qəbul edilir. Onlar bitumla 

hopdurulmuş nəmli qum və cüzi gil qarışığı assosiasiyalardır. Neftin genezisi ilə bağlı üzvi nəzəriy-

yəyə uyğun olaraq, təbii neft və qaz kimi yanar faydalı qazıntılardan hesab olunan neftli qumlar ilə 

əlaqədar bitum, üzvi maddələrin çevrilmə məhsuludur. Belə ki, onlar müxtəlif heyvan və bitki qa-

lıqları ilə zəngin olan çöküntülərin yerin dərinliyinə gömülməsi ilə bağlı əmələgəlmə xüsusiyyətləri 

ehtiva edirlər. Üzvi mənşəli qalıqların parçalanması yerin dərinliyindən irəli gələrək yüksək təzyiq 

və temperaturda mümkün olur ki, bu da həmin intervallara atmosfer oksigeninin daxil olunmasını 

məhdudlaşdırır. Buna görə də yerin üst qatlarında, o cümlədən səthində baş verən çürümədən fərqli 

olaraq, yeraltı proseslər müxtəlif karbohidrogenlər formalaşdırır. Çürümə prosesindən sonra üzvi 

maddələrin düşdükləri təzyiq və temperatur mühitindən, eləcə də geoloji zamandan asılı olaraq, 

əmələ gələn karbohidrogenli birləşmə neft və qaz ola bilər. Sadalanan amillər həmçinin formalaşan 

karbohidrogenin tərkibinə də təsir edir. Müxtəlif təbii geoloji proseslərlə əlaqədar olaraq neft saxla-

yan lay və ya yuxarıya doğru miqrasiya edən (tektonik pozulmalarla bağlı) neftin özü yerin səthinə 

yaxın dərinliklərə bağlılıq təşkil edirsə, həmin mühitlərdə (oksigen nüfuz edən) yaşayan bakteriya-

lar buradakı neftlə qidalanır. Bunu da diqqətə almaq lazımdır ki, bakteriyalar əsasən yüngül karbo-

hidrogenlərlə qidalandığı üçün, bütün neftlərin qida mənbəyi kimi istifadəsi baş vermir. Beləliklə, 

yüngül fraksiyalarının çoxunu itirən qalıq neftin özlülüyü artır və səthdə yerləşən hər hansı bir sü-

xura ya yapışır, ya da onun boşluqlarına hopur. Nəticədə, neftli süxurlarla yanaşı, neftli qumlar for-

malaşır. Sxematik olaraq, neftli qumların geokimyəvi əmələgəlmə xüsusiyyəti üçün aşağıdakı şəkil 

2-dəki modeli xarakterik hesab etmək olar.  

           

 
 

Şək. 2. Neftli qumların ümumi geokimyəvi əmələgəlmə sxemi 
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Azərbaycanın timsalında palçıq vulkanın mikroformalarının (qrifon və ya salza) fəaliyyəti ilə 

səthə çıxan neftlə yanaşı, geoloji proseslərlə əlaqəli neft saxlayan layın yer üzərində təzahürü ilə 

əlaqədar formalaşan bitumsaxlayan sahələrə örnəklər çoxdur. Belə ki, gilə yapışmış bitumlu və yer 

səthinə çıxmış neftli qumdaşı sahəsinə nümunələr aşağıdakı şəkil 3-də nümayiş olunur.    

 

 
a)                                                                            b) 

 

Şək. 3. Aşağı-Kür rayonunda yerləşən Aralıq palçıq vulkanının qrifon fəaliyyəti ilə bağlı formalaşan neftli 

brekçiya (a) və Şamaxı-Qobustanın Çeyildərə sahəsində  

yer səthinə çıxmış neftli qumdaşı sahəsi (b) 

 

Neft-qaz istismarı ilə məşğul olan ölkələr üçün mədən sahələri ilə əlaqədar olan neftlə çirklən-

miş ərazilərdə neftli süxur assosiasiyaları bəzən çox geniş mahiyyət kəsb edir ki, onların istismarı 

iqtisadi cəhətdən yüksək qiymətləndirilir. Abşeron yarımadasında, xüsusən uzunmüddətli istismar 

işləri aparılan mədən sahələrində belə texnogen neftlə hopdurulmuş süxurlar olduqca çoxdur. Məsə-

lən, Balaxanı, Binəqədi, Şubanı, Lökbatan, Bibiheybət və s. mədənlərdə neftlə çirklənmiş torpaqla-

rın qalınlığı bəzən 1 m-ə çatır. Aşağıdakı şəkil 4-də Bibiheybət mədəni sahəsində qeydə alınan neft-

lə hopmuş süxur sahələri nümayiş etdirilir. 

 

 
 

Şək. 4. Abşerоnun Bibiheybət mədənində neftlə çirklənmiş süxur sahələri [1] 

 

 



YER ELMLƏRİ 

 

 119 

Digər tərəfdən, təbii geoloji-geotektonik proseslərlə əlaqədar olaraq, neft yer səthinə çıxaraq, 

bəzən bitumlu göl əmələ gətirir. Belə əmələgəlmələr üçün palçıq vulkanları ilə mürəkkəbləşən 

strukturlar daha çox xarakterikdir. Bitumlu göllərə ən tipik misal kimi Aşağı Kür neftli-qazlı 

rayonunda yerləşən Qırlıq gölü adalanan vulkan sahəsini örnək göstərmək olar (şəkil 5). 

 

                              
 

Şək. 5. Qırlıq gölündə qeydə alınan bitum sahəsi 

                              

Neftli qumların iqtisadi əhəmiyyətini artıran tərkiblərindəki bituma gəldikdə isə onlar sıx və 

ağır neft kimi xarakterizə olunurlar. Lakin onları fərqləndirən əsas xüsusiyyət tərkiblərindəki üzvi 

birləşmələrin strukturudur ki, bu da şəkil 6-da göstərilir. 

 

 
 

  Şək. 6. Neftin və bitumun tərkiblərindəki üzvi birləşmələrin strukturu 

 

Neftli qumların geniş yayıldığı ölkələrin müvafiq yataqları haqqında qənaətbəxş çap olunmuş 

ədəbiyyat məlumatlarının olmaması səbəbindən, onların spesifik kimyəvi və mineraloji tərkibləri ilə 

əlaqədar təhlillər üçün Kanadada yerləşən və dünyanın ən məhşur neftli qum yatağı hesab edilən 

Atabaskaya aid tədqiqat nəticələrini [23] nəzərdən keçirək. İlk növbədə, neftli qumun tərkibindəki 

mayenin, eləcə də bitumun və mineral yığımlarının göstəricilərinə diqqət yetirək. Cədvəl 1-də 

göstərildiyi kimi dünyanın ən böyük neftli qum yataqlarına malik Kanadanın eyniadlı süxurlarının 

orta komponent tərkibi 7,15 % bitumdan, 3,4 % sudan və 89,4 % müxtəlif mineralların qarışığından 

ibarətdir [23]. 
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                                                                                                                                        Cədvəl 1 
Atabaskanın neftli qum nümunələrinin orta maye, bitum və mineral tərkibi (%) 

 

Bitum 
Mineral 

hissə 
Su 

7,15 89,40 3,40 

 

Öyrənilən süxurların tərkibində olduqca böyük konsentrasiya ilə iştirak edən mineraloji hissə-

nin komponentləri haqqında daha geniş təsəvvürlər formalaşdırmaq üçün adıçəkilən yatağın göstəri-

cilərini nəzərdən keçirək. Cədvəl 2-nin təhlili göstərir ki, təbii olaraq neftli qumların tərkibinin əsas 

komponenti (50 %-dən çox) kvarsdır. Lakin bu minerala görə müəyyənləşdirilmiş göstəricini nisbə-

tən az da hesab etmək olar. Nümunələrdə kvarsın azlığının fonunda silikatlı gil minerallarının daha 

böyük konsentrasiyası qeydə alınır. Belə ki, gil minerallarından illit/montmorillonit (2:1 = illit:illit-

montmorillonit) və kaolinitin miqdarı (ümumilikdə 37,9 %) olduqca yüksəkdir. Eyni sinifə aid mi-

nerallardan olan xlorit daha az konsentrasiya ilə qumlu süxurun gil mineralogiyasına töhvə verir. 

Aşınmamış silikatlı mineralların 3,1 %-ni K-feldşpatları təşkil edir. Neftli qumların tərkibində kar-

bonat sinfinə aid minerallardan kalsit, dolomit və siderit təyin olunmuşdur ki, bir-biriləri ilə nisbət-

də birinci mineral daha üstünlük nümayiş etdirir. Pirit və TiO2 ilə əlaqəli mineralların belə süxurlar-

da iştirakı olduqca az əhəmiyyət kəsb edir [23]. Ümumilikdə, sözügedən yatağın timsalında neftli 

qumlar üçün konsentrasiya baxımından aşağıdakı qanunauyğunluğu vermək olar. 
 

Kvars > illit/montmorillonit > kaolinit > feldşpat = kalsit > xlorit > dolomit > siderit > 

TiO2 mineralları = pirit 
 

Cədvəl 2 
 

Atabaskaya aid bitum saxlayan süxurların orta mineraloji göstəriciləri (%) 
 

 

Kvars 

 

 

Feldşpat 

 

 

Kalsit 

 

 

Dolomit 

 

 

Siderit 

 

TiO2 

mineral. 

 

Kaolinit 

 

 

İllit/Mont. 

 

 

Xlorit 

 

 

Pirit 

 

51,3 3,1 3,1 0,7 0,6 0,2 16 21,9 2,4 0,2 

 

Neftlə hopmuş qumların əsas elementlərin oksidlərinə görə eyni yatağa aid süxurların kimyəvi 

tərkibinin araşdırılması göstərir ki, SiO2-nin miqdarı (78,82 %) birinci dərəcəli mahiyyət kəsb edir. 

İkinci dərəcəli əsas elementin oksidi kimi Al2O3-ü qeyd etmək olar. CaO ilə birlikdə Fe2O3 miqdarı, 

ümumilikdə 5 %-dən bir qədər çoxdur. Qələvi metallar sırasında nisbətən K2O üstünlük təşkil edir. 

Na2O ilə MgO-in cəminin miqdarı heç 1 %-ə çatmır. TiO2-in orta göstəricisi  0,5 %-dir. Atabaskaya 

aid neftli qumlarda əsas elementin oksidlərinə görə aşağıdakı cərgə sırası müəyyənləşdirilir [23].  
 

SiO2 > Al2O3 > CaO > Fe2O3 > K2O > MgO > TiO2 > Na2O 
 

                                                                                                                                        Cədvəl 3 
Atabaskanın timsalında neftlə hopmuş qumların əsas elementlərinin 

 oksidlərinə görə orta tərkibi (%) 
 

SiO2 Al2O3 CaO Na2O MgO K2O Fe2O3 TiO 2 

78,82 13,03 3,07 0,36 0,66 1,56 2,00 0,50 
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Araşdırılan süxurların orta üzvi geokimyəvi göstəriciləri tərkiblərində üzvi maddənin 3,56 %-

dən az olduğunu nümayiş etdirir. Üzvi maddələrin tərkibində elementlərin faiz göstəriciləri: C – 

1,80, H – 0,80, N – 0,38, O – 0,38, S – 0,28 və H/C – 0,27 təşkil edir [23]. 

Çap olunmuş ədəbiyyat materiallarında neftli qumların stratiqrafik vahidlərlə bağlı əmələgəlmələ-

ri üçün mezazoy-kaynozoy çöküntüləri xarakterik hesab olunur. Demək olar ki, məlum bütün ağır bitum 

saxlayan karbohidrogen yataqları təbaşir, paleogen və neogen dövründə əmələ gəlmişlər [24]. 

 

Tədqiqat rayonlarının  geoloji xüsusiyyətləri haqqında məlumat 

Abşeron. Rayon tektonik və orfoqrafik mövqeyinə görə Böyük Qafqazın cənub-şərq batımı-

nın davamını təşkil edir [22]. Onun geoloji quruluşunda üst təbaşir və kaynozoy yaşlı terrigen-kar-

bonatlı süxurlar iştirak edir. Burada tektonik zonaların əksəriyyəti Böyük Qafqaz qırışıqlığının 

uzanması istiqamətində (şimal-qərbdən cənub-şərqə) tədricən dərinləşir və palçıq vulkanları (Key-

rəki, Lökbatan, Bozdağ-Qobu və s.) ilə mürəkkəbləşirlər [15]. Rayonda Axtarma-Puta (şəkil 7) və 

Qırməki kimi bir sıra neftli qum saxlayan sahələr aşkar edilmişdir [14].  

Şamaxı-Qobustan. Böyük Qafqazın cənub-şərq qurtaracağında yerləşir və onun geoloji quru-

luşunda mezozoy-dördüncü dövr çöküntüləri iştirak edir [15, 22]. Tektonik və struktur xüsusiyyəti-

nə görə Şamaxı-Qobustan rayonunun quruluşu çox mürəkkəbdir. Burada en dairəsi istiqamətli iki 

mikroblok – Bayanata və Torağay qeyd olunur (şəkil 7). Mikrobloklar dərinlik quruluşu, müxtəlif 

struktur mərtəbələrinin olması, həmçinin qırışıqlıq və qırılma strukturları ilə əlaqədar biri-birindən 

fərqlənirlər [15]. Rayonda Çeyildərə (şəkil 7), Solaxay, Bəridaş və s. bitum saxlayan süxur sahələri 

müəyyənləşdirilmişdir [2, 6]. 

 

 
 

Şək. 7. Tədqiqat rayonlarının və sahələrinin yerləşmə xəritəsi [8, 9, 11] 

 
Material və metodlar  

Süxur  nümunələri: Tədqiqat işində Abşeron və Şamaxı-Qobustan neftli-qazlı rayonlarına 

aid Axtrama-Puta və Çeyildərə sahəsindən (şəkil 7), ümumilikdə 8 nümunə götürülmüşdür. 

Nümunələr qum və qumdaşı şəklində olmaqla, qəhvəyi, qaramtıl və boz rəngdədirlər. Onların 

bəziləri kəskin neft iyi verir.  
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Süxurların kimyəvi tərkibləri: oksidləşmiş əsas elementlər “S8 TIGER Series 2 WDXRF” 

spektrometri vasitəsilə AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunda  tədqiq edilmişdir.  

Süxurların mineraloji tərkibləri: həmin İnstitutda “MiniFlex 600” X-ray difraksiya cihazı ilə 

öyrənilmişdir. 

 
Nəticələr və onların müzakirəsi  

Mineralogiya 

Tədqiqat rayonlarına aid nümunələrin tərkibində ümulilikdə 5 sinifi təmsil edən 11 mineral 

aşkarlanmışdır (cədvəl 4).  

 

Cədvəl 4 
Süxur nümunələrinin mineraloji tərkibləri (%-lə) 

 

Silikatlardan kvarsın miqdarına görə hər iki sahədə demək olar ki, kəskin fərqlər müşahidə 

edilir. Belə ki, Axtarma-Puta sahəsində nümunələr üzrə onun miqdarı 20 %-dən az olsa da, Çeyildə-

rənin qumlu süxurlarında təxminən 50 % ətrafında göstəricilər müəyyənləşdirilir. İkinci dərəcəli mi-

neral kimi çıxış edən çölşpatının orta qiyməti 12,87 % təyin edilmişdir. Bu minerala görə də Çeyil-

dərə üstünlük göstərir. Silikatlı gil mineralları arasında üstünlük təşkil edəni montmorillonitdir. 

Onun üçün sahələr üzrə götürülmüş nümunələrlə bağlı ümumi qanunauyğunluq vermək olmur. La-

kin Axtarma-Putanın neftli qumlarından fərqli olaraq, qonşu rayonun sahəsinin eyniadlı süxurların-

da təxminən bərabərsəviyyəli paylanma nümayiş olunur. İllitə nisbətən daha geniş yayılma ilə xa-

rakterizə olunan kaolonitin orta göstəricisi 8,37 %-dir. Adıçəkilən mineral demək olar ki, hər iki öy-

rənilən sahənin nümunələrində eyni göstəricilərlə iştirak edir. İllit mineralı Abşerona aid sahənin 

neftli qumlarında cüzi dominantlıq göstərir (şəkil 8, cədvəl 4).  

Karbonatlarla əlaqəli müqayisələr göstərir ki, dolomitlərə nəzərən kalsit olduqca böyük kon-

sentrasiyalı paylanma ilə səciyyələnir. Lakin bu mineral yalnız Axtarma-Puta sahəsinin nümunələri 

üçün xarakterikdir. Ancaq sözügedən sahənin bir nümunəsində tapılan kiçik konsentrasiyalı (2 %) 

dolomit mineralını tədqiq olunan neftli qumlar üçün xarakteristik hesab etmək olmaz (şəkil 8, cəd-

vəl 4).   

Oksidləri təmsil edən dəmirli mineral kimi hematitin bitum saxlayan qumlarda göstəricisi orta 

hesabla 3,62 %-dir (cədvəl 4).  

Sulfatların nümayəndəsi kimi gips (orta göstərici 3 %) Abşerona, yarozit isə qonşu rayona aid 

(yalnız iki nümunədə) aşkarlanmışdır. 

Haloidləri təmsil edən halit Axtarma-Putanın neftli qumlu süxurları üçün olduqca səciyyəvi 

görünür. Çeyildərənin iki nümunəsində rast gəlinən bu mineral Abşeronun neftli süxurlarına nəzə-

rən kəskin azlıq nümayiş etdirir.  

 

Tədqiqat 

sahəsi 

Nümunənin 

adı 
Kvars Çölşpatı İllit Kaolinit Montmor. Kalsit Dolomit Hematit Gips Yarozit Halit 

A
x

ta
rm

a-
P

u
ta

 

Ax 1.1 15 10 8 9 7 28 - 4 10 - 7 

Ax 1.2 15 8 7 8 8 28 2 4 10 - 8 

Ax 2.1 13 12 8 9 15 15 - 3 2 - 20 

Ax 2.2 16 10 7 8 15 18 - 4 2 - 18 

 

Ç
ey

il
d

ər
ə 

 

Ç 1.1 50 15 7 8 12 - - 3 - 2 - 

Ç 2.1 48 17 5 9 12 - - 4 - - 2 

Ç 1.2 52 15 7 8 11 - - 3 - 2 - 

Ç 2.2 53 16 5 8 10 - - 4 - - 2 

Orta qiymət 32,75 12,87 6,75 8,37 11,25 11,12 0,25 3,62 3,00 0,50 7,12 
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Şək. 8. Tədqiqat sahələri üzrə nümunələrin tərkibindəki mineralların 

 dəyişmə xüsusiyyətləri 

                                                                                                                                          

Ümumilikdə, ayrı-ayrı sinifləri təmsil edən mineral yığımlarının neftli qumlarda iştirak payı 

aşağıdakı şəkil 9-da göstərilir. Təhlillər Atabaskaya nəzərən (cədvəl 2 [23]) Azərbaycanın neftli 

qumlarını az kvarslı hesab etməyə əsas verir. Bundan başqa, adıçəkilən yatağın eyniadlı süxurları 

ilə müqayisədə tədqiq edilən neftli qumlar daha çox çölşpatı və karbonatlı tərkibləri ehtiva edir.   

 

 
 

Şək. 9. Azərbaycanın neftli qumlarında müxtəlif sinif yayılma göstəriciləri 

 

Əsas elementlərin oksidləri 

Abşeron və Şamaxı-Qobustanın nümunələrinin tərkibində SiO2-nin orta göstəricisi 48,66 %, 

Al2O3 – 9,61 %, Fe2O3 – 4,98 %, CaO – 9,54 %, Na2O – 4,34 % və K2O – 2,23 % müəyyənləşdiri-

lir. Lakin onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, mineraloji tərkibə uyğun olaraq, öyrənilən sahələrə 

məxsus nümunələrin element tərkibləri (məsələn, SiO2, Al2O3 və s.) də bir-birindən bəzən kəskin 
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fərqlənirlər. Ümumilikdə əsas elementlərin oksidlərinin bitumsaxlayan qumlarda paylanma cərgəsi 

aşağıdakı kimidir: 

 

SiO2 > Al2O3 > CaO> Fe2O3> Na2O > K2O > SO3> MgO > TiO2> P2O5 >MnO 

 

Cədvəl 5 
Süxur nümunələrinin əsas elementlərin oksidlərinə görə tərkibləri (%-lə) 

 

Atabaska ilə araşdırılan sahələrin qumlu süxurlarının əsas element oksidlərinə görə [23] mü-

qayisəsi bir sıra fərqliliklərə işarə edir. Belə ki, mineraloji müqayisələrlə bağlı alınan nəticələrə uy-

ğun olaraq, Atabaskanın bitumlu qumları SiO2-nin miqdarına görə nəzərəçarpacaq üstünlük nüma-

yiş etdirsə də CaO, Na2O, K2O, MgO-nin göstəriciləri yerli eyniadlı süxurlarda daha yüksək rəqəm-

ləri ehtiva edir. Bundan başqa, Al2O3 Atabaskanın, Fe2O3 isə Azərbaycanın sözügedən süxurlarında 

daha çoxluqla iştirak edir. Onu da vurğulamaq yerinə düşər ki, Atabaskanın neftli qumlarında silisi-

um və alüminium saxlayan oksid komponentlərinin çoxluğu onun bitumlu süxurlarının zəngin kvars 

və gil mineral tərkiblərində özünü biruzə verir. 

   

Cədvəl 6 
 

Azərbaycanın və Atabaskanın bitumsaxlayan qumlarının əsas elementlərin oksidlərinə görə 

müqayisəsi (orta qiymətlə, %) 

 

Əsas elementin 

oksidi 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MnO P2O5 MgO SO3 TiO2 

Tədqiqat sahəsi 48,66 9,61 4,98 9,54 4,34 2,23 0,10 0,17 1,7 2,21 0,64 

Atabaska 78,82 13,03 2,00 3,07 0,36 1,56 - - 0,66 - 0,50 

 

Geokimyəvi təsnifatlar və yetkinlik  

Süxur nümunlərinin tərkibindəki bəzi əsas elementlərin oksidləri ilə əlaqədar təhlillərin, o 

cümlədən log(SiO2/Al2O3) və log(Na2O/K2O) göstəricilərinin qarşılıqlı münasibətinə əsaslanan təs-

nifat diaqramının nəticələri analiz olunmuş neftli qumların, əsasən boz vakkalarla və litarenitlə, 

həmçinin arkozlarla assosiasiyasını göstərir. Süxurlarda müəyyən qədər (50 %-ə qədər) incədənəli 

fraksiyaların, habelə gillərin iştirakı boz vakkalar üçün xarakterik hesab olunur. Ümumilikdə, 25 %-

ə qədər litik qırıntılar saxlaya bilirlər. Turbidit axınları şəraitində baş verən çökmə prosesləri ilə 

bağlılıq göstərirlər ki, bu da kontinental şelflə əlaqəni ehtiva edir. Qeyd edilənləri diqqətə alsaq, di-

aqramın boz vakka hissəsində qruplaşan Axtarma-Puta sahəsinin bütün nümunələrinin (şəkil 10) di-

gər sahənin neftli qum saxlayan süxurlarından fərqləndirə bilərik. Onların əmələgəlməsi üçün konti-

nental şelflərlə assosiasiya təşkil edən turbidit axınlarını genetik hesab etmək olar.   

Tədqiqat  

sahəsi 

Nümunənin 

şərti adı 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MnO P2O5 MgO SO3 TiO2 

A
x
ta

r

m
a-

P
u
ta

 Ax 1.1 28,6 7,67 4,67 23,07 4,62 1,36 0,20 0,1 2,02 4,46 0,44 

Ax 1.2 28,35 6,88 3,81 24,08 5,15 1,15 0,17 0,08 1,49 4,20 0,39 

Ax 2.1 31,69 9,26 6,23 12,65 9,48 2,40 0,14 0,11 2,73 1,69 0,61 

Ax 2.2 33,03 9,49 7,25 13,14 7,09 2,85 0,15 0,11 2,60 1,59 0,70 

Ç
ey

il
d

ər
ə 

 Ç 1.1 65,53 10,32 4,56 0,67 1,08 2,71 0,04 0,24 0,98 2,37 0,84 

Ç 2.1 65,59 12,13 4,80 1,04 3,09 2,50 0,06 0,25 1,48 0,75 0,72 

Ç 1.2 68,42 9,96 4,01 0,70 1,30 2,54 0,04 0,22 0,94 1,96 0,78 

Ç 2.2 68,13 11,24 4,57 1,04 2,97 2,37 0,05 0,27 1,40 0,70 0,70 

Orta göstərici 48,66 9,61 4,98 9,54 4,34 2,23 0,10 0,17 1,70 2,21 0,64 



YER ELMLƏRİ 

 

 125 

Litarenitlər üçün 25 %-dən çox süxur qırıntıları xarakterikdir. Belə qırıntılar tərkibdə çölşpat-

larının dənələrindən daha çoxluq təşkil edirlər. Belə qumdaşıları tünd rəngli litik qırıntılar ehtiva et-

diklərindən, rəngləri boz və ya duz-bibər görünüşlü olur. Plutonik süxurlarla bağlı litiklər nadir ma-

hiyyət kəsb edir. Onlar əksərən vulkanik süxurların (andezit-bazalt) qırıntılarından ibarət olurlar. 

Belə qırıntılar çöküntülərə çevrilərək əmələ gələn yeni çökmə süxurun mənbəyi haqqında spesifik 

məlumatlar verirlər. Həmçinin mikalarla assosiasiya təşkil edə bilən belə qumdaşılar qeyri-yetkin 

hesab olunurlar. Tektonik nöqteyi-nəzərindən, belə qumdaşıları çox vaxt aktiv kənarlarla əlaqəli 

olurlar. Onların tektonik mənşələri ada vulkanizmi, kontinental kolliziya və s. ilə assosiasiya təşkil 

edirlər. Drenaj hövzə ilə bağlı çökmə mühitləri (flüvial, delta və allüvial çöküntülərlə bağlı), xüsu-

sən sürətli qalxma və intensiv eroziya onların əmələ gəlmələri üçün xarakterik hesab olunurlar. Çe-

yildərənin bəzi nümunələri diaqramın litarenit sahəsində qruplaşdığından (şəkil 10), həmin nümunə-

lərin əmələ gəlməsində daha çox plagioklazların rolunun olduğunu düşünmək olar. Belə qum tər-

kibli süxurların çökmə şəraiti drenaj hövzələrlə bağlı genezis xüsusiyyətlərinə işarə edir.   
Arkoz qumdaşlarının əsas tərkiblərini kvars, K-çölşpatları və qranit  süxurların qarışıqları təş-

kil edirlər. Kimyəvi cəhətdən belə süxurlarda SiO2-nin və Al2O3-ün əhəmiyyətli miqdarı səciyyəvi 

hesab edilir. Bunlar üçün qranitli süxurlar, həmçinin qırılmaların iştirakı ilə bloklara ayrılma və ero-

ziya spesifikdir. Flüvial çökmə mühitlərini ehtiva edirlər. Arkozların dominantlıq təşkil etdiyi tər-

kibdə çölşpatların aşınmamış konsentrasiyalarının çoxluğu genetik xüsusiyyət hesab olunur. Rəng-

ləri çox vaxt qırmızı olur. Sedimentoloji cəhətdən qeyri-yetkin olurlar. Belə ki, arkoz tərkibli süxur-

larda dənələrin çeşidlənməsi zəif olur. Çeyildərənin bu növ qumlar saxlayan nümunələri üçün nis-

bətən zəngin K tərkibini spesifik hesab etmək olar ki, onların əsas ana süxurlarının mənşəyini qra-

nitlərlə əlaqələndirmək mümkündür. Arkozların təbiətini də nəzərə alsaq, adıçəkilən sahənin neftli 

qum saxlayan süxurlarının flüvial çökmə mühitlərdə əmələ gəldiklərini təxmin etmək olar. 

 

 
 

Şək. 10.  Bitum saxlayan süxurların təsnifat diaqramı 

 

Süxurda olan bəzi əsas elementlərin kationlarına nisbətən alüminumun zənginliyini göstərən 

“Index of Compositional Variability” ICV indeksi öyrənilən süxurun detrit mineraloji xüsusiyyəti-

nin dəqiqləşdirilməsinə imkan verir [8]. Nümunələr üçün qeyd edilən indeksin hesablanmış qiymət-

ləri 1,03-5,26 arasında tərəddüd edir. 1-dən kiçik ICV qiymətlərilə xarakterizə edilən süxurlar, tər-

kibcə yetkin, kratonik mühitlərlə və gil mineralları ilə əlaqələndirildiyindən, öyrənilən nümunələrin 

1-dən böyük qiymətlərə malik olması (şəkil 10) onların qeyri-yetkin olduğunu və daha çox aktiv 
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tektonik mühitlərlə (üst kontinental qabıqlarla) əlaqəsini göstərir [8]. Həmçinin digər tədqiqat ob-

yektinə nəzərən, Axtarma-Puta sahəsinin kəskin yüksək qiymətlər alması, biri-birindən fərqlənən 

əmələgəlmə mühitlərinin indiqatoru kimi qiymətləndirilə bilər. Bundan əlavə, qeyri-yetkinliklə bağ-

lı qənaəti şəkil 11-dəki nəticələr də təsdiqləyir.  

 

 
 

Şək. 11. Neftli qum nümunələri üçün  ICV əyrisinin təsviri 

 

Nəticələr 

Tədqiqat sahələrinin neft saxlayan bitumlu süxurlarının tərkibində 11 mineral aşkarlanmışdır 

və onlar beş sinfi təmsil edirlər. Atabaskanın neftli qumları ilə müqayisədə, Azərbaycanın bitumlu 

qum saxlayan süxurları üçün az kvarslı tərkiblərlə yanaşı, nisbətən zəngin çölşpatlı və karbonatlı as-

sosiasiyalar xarakterikdir. 

Əsas elementin oksidləri ilə bağlı sıra cərgəsi üçün: SiO2 > Al2O3 > CaO> Fe2O3> Na2O > 

K2O > SO3> MgO > TiO2> P2O5 >MnO qanunauyğunluq xarakterikdir.  

Qumlu tərkiblərin təsnifatı ilə əlaqəli araşdırmalar göstərir ki, Axtarma-Puta sahəsinin nümu-

nələri Çeyildərənin neft saxlayan qum tərkibli süxurlarından fərqlənirlər. Belə fərqlilik onları for-

malaşdıran ana süxurların mənşəyi ilə bərabər, hövzə şəraitlərinin müxtəlifliyi haqqında düşünməyə 

əsas verir.  

Tətbiq edilən bütün yanaşmaların nəticələri hər iki sahənin nümunələrinin qeyri-yetkin sedi-

mentoloji (mineraloji) xüsusiyyətlərə malik olduqlarını göstərir.    
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MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY OF OIL SANDS: EXAMPLES FROM THE 

AKHTARMA-PUTA AND CHEYILDERE OUTCROPS, AZERBAIJAN 

 

O.T. Mehdiyev, E.E. Baloglanov, R.V. Akhundov 

Institute of Geology and Geophysics of ANAS, Baku, Azerbaijan 

 

The paper is devoted to the study of two outcrops of oil sands located in the Absheron and 

Shamakhi-Gobustan oil and gas regions of Azerbaijan. The main goal of the study is aimed at for-

ming an understanding of the genetic nature and classification of oil sands by their mineralogical 

and chemical indicators. In addition, the research priorities included the application of new approac-

hes to the study of the mineralogical and geochemical properties of sandy rocks of Azerbaijan in 

comparison with those in Athabasca (Canada). Also, ideas about some of the features of the genesis 

were put forward on the basis of new (previously unknown) data obtained from the characteristics 

of maturity and classification of the studied sand samples. 

Keywords: oil sands, geochemistry, mineralogy, classification, maturity 

 

МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕФТЕНОСНЫХ ПЕСЧАНИКОВ: 

НА ПРИМЕРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОБНАЖЕНИЙ АХТАРМА-ПУТА  

И ЧЕИЛДЕРЕ, АЗЕРБАЙДЖАН 

 

О.Т. Мехтиев, Э.Э. Балогланов, Р.В. Ахундов 

Институт Геологии и Геофизики НАНА, Баку, Азербайджан 

 

Статья посвящена исследованию двух площадей распространения битуминозных 

песков, расположенных в Абшеронском и Шамахы-Гобустанском нефтегазоносных районах 

Азербайджана. В целом, основная цель исследований посвящена формированию широкого 

представления о нефтеносных породах, их генезисе и классификации, а также генетической 

природе, минералогическому и химическому составу битумсодержащих песков. Кроме того, 

в приоритеты исследований входило применение новых подходов к изучению мине-

ралогических и геохимических свойств нефтеносных песчаных пород Азербайджана в срав-

нении с одноименными породами Атабаски (Канада). Также, на основании новых (ранее 

неизвестных) данных о характеристиках зрелости и классификациях изученных пород были 

выдвинуты представления о некоторых особенностях генезиса. 

Ключевые слова: нефтеносные пески, геохимия, минералогия, классификация, зрелость 
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QOBUSTAN RAYONUNUN ÜST MAYKOP (AŞAĞI MİOSEN) ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN 

PALINOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

E.B. Abdullayev 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu 
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Məqalədə, üst Maykop (aşağı Miosen) çöküntülərinin palinoloji xüsusiyyətləri (dinoflagellyat 

yosunları, bitkilərin spor-tozcuqları) Qobustan rayonunun Şıxzahırlı kəsilişi timsalında öyrənilmiş-

dir. Öyrənilən kəsilişin 45 nümunələri əsasında dinosistlərin və spor-tozcuqların taksonomik tərkibi 

aşkar edilmişdir. Qobustan rayonunun üst Maykop seriyası çöküntüləri üçün palinokomplekslər 

müəyyən edilmiş və onların əsasında palinostratiqrafik bölgülər verilmişdir. 

Açar sözlər: dinosistlər, palinostratiqrafiya, spor-tozcuqlar, Maykop seriyası, Qobustan rayonu 

 

Giriş 

Qobustan rayonunda geniş yayılan aşağı Miosen (üst Maykop) çöküntülərinin öyrənməyə ma-

raq ən başlıcası onların karbohidrogen potensiallı və neft-qaza perspektli olmasından irəli gəlir. Neft 

ana süxurların dəqiq stratiqrafik bölgüsünün verilməsi, neft qaz axtarış işlərinin effektivliyinin əsas 

şərtlərindən biridir. Maykop çöküntü kompleksində paleontoloji qalıqların olmaması, bölgünün ve-

rilməsini çətinləşdirir. Bu səbəbdən, bölgü yarımkomplekslərədək  şərti şəkildə aparılır.  

Dinosistlər digər üzvi qalıqlara nisbətən üst Maykop çöküntülərində daha çox rast gəlinir və 

müxtəlif stratiqrafik səviyyələrdə müxtəlif kəmiyyət göstəricilərinə malikdir.[3 ,4, 12]. Qobustanın 

Aşağı Miosen hövzəsinin yerli stratiqrafiya və paleocoğrafiyası baxımından, bu biostratiqrafik me-

todun Qobustan rayonu neft-qaz aşağı Miosen (üst Maykop) çöküntüləri üçün tətbiqi məlumat xa-

rakterli və aktualdır.  

Tədqiq olunan ərazinin geoloji strukturu  

Maykop çöküntüləri (Oliqosen-aşağı Miosen) ədəbiyyatda Maykop seriyası layları adı ilə ta-

nınır. Ilk dəfə 1912-ci ildə K.I.Boqdanoviç, I.M.Qubkin, K.A. Prokopov və S.I.Çernotski tərəfindən 

Maykop şəhəri ərazisində müəyyən edilmişdir. Litoloji baxımdan Maykop seriyası müxtəlif qalın-

lıqdakı gillər və qumlu gillərlə təmsil olunur. Paleontoloji cəhətdən, başlıca olaraq, ixtiofauna, fora-

miniferlər, spor-tozcuqlar, dinoflagellyat və diatom yosunları ilə səciyyələnir, mikrofauna və moll-

yuskalar yalnız kəsilişin aşağı və yuxarı hissələrində rast gəlinir [2, 4, 6, 8, 11, 12]. Maykop lay 

dəstəsi Eosenin foraminifer layları və Miosenin Tarxan regiomərtəbəsi arasında yerləşir, maksimum 

qalınlığı 2000 m-ə çatır [9]. 

Lay dəstəsi Qafqazda, Krımda və Zakaspidə geniş yayılmışdır. Tipik kəsilişdə aşağı, orta və 

üst Maykop şöbələrinə bölünür [10]. Çöl şəraitində asanlıqla tanınan Maykop çöküntülərinin fasiya-

sı Krım-Qafqaz bölgəsində geniş inkişaf etmiş və daha uzağa şimala Volqaboyuna və Don hövzəsi-

nə yayılır. Azərbaycanda bu çöküntülər geniş yayılmışdır və Kiçik Qafqazın şimal-şərq ətəklərinin, 

Talış dağlarının, Kür depressiyasının və Cənub-şərqi Qafqazın struktur komplekslərinin quruluşun-

da əhəmiyyətli rol oynayır. 

Cənub-şərqi Qafqazda Maykop seriyası bir-birindən iri antiklinal yamacları ayıran Təbaşir və 

aşağı Paleogen çöküntülərindən yaranan dərin sinklinal əyrilərin quruluşunda iştirak edir [9]. 

Bu dövrün əvvəlində bütün Qafqazın və o cümlədən, Böyük Qafqazın cənub – şərq ətəkləri-

nin geotektonik inkişafında dəyişiklər baş vermişdir. Eosen və Oliqosen sərhədində gec eosen və er-

kən Oliqosen arasında Cənub-şərqi Qafqazın şimal hissəsi qalxmalarla və qırışıqların yaranması ilə 

əhatə olunmuşdur. Şamaxı-Qobustan əyrisində Oliqosenin əvvəli hövzənin şimal sərhədinin bir qə-

dər yerdəyişməsi və yuyulma zonalarının konturlarının genişlənməsi ilə səciyyələnir. Bunun nəticə-

sində Şimali Qobustanda (Şamaxı-Qobustan çökəkliyinin şimal qanadı sahəsində) Maykop çökün-
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tüləri tam yayılmamışdır – onlar məhdud sinklinal sahələrdə kəskin azalan qalınlıq ilə müəyyən 

edilmişdir. Ayrı – ayrı sahələrdə üst Maykop üst Təbaşir dövrünə qədər daha qədim çöküntülərdə 

transqressiv yatır. Belə mənzərə Şamaxı-Qobustan əyrisinin cənub kənarı boyu başqa yamaclarda 

da müşahidə edilir. Mərkəzi Qobustanda Maykop layları antiklinalların qanadlarında və ətəklərində, 

Şamaxı tərəfə isə iri yamacların tağlarında açılır [1]. 

Bu çöküntülər çoxlu sayda açılışlarda, struktur – axtarış və kəşfiyyat quyularında aşkar edil-

mişdir. Qobustanda Maykop seriyası litoloji olaraq 2000 m qədər qalınlığa malik qara– qonur və 

tünd-boz gilli qum və qumdaşı ilə təmsil edilmişdir. O iki şöbəyə - aşağı (Oliqosen) və üst (aşağı 

Miosen) şöbələrə bölünür.  

Cənub-şərqi Qafqazda üst Maykop (aşağı Miosen) qeyri – karbonatlı, balıq qalıqları ilə laylı 

gillə və nadir hallarda qumlu çöküntülərlə təmsil edilmişdir [9]. Bu çöküntülər 3 regiomərtəbəyə – 

Sakaraul, Kotsaxur və Qafqaza bölünür (şək. 1).  

Qobustan rayonunda üst Maykop çöküntüləri şimalda gilli, cənubda isə qumlu-gilli fasiya ilə 

yayımışdır [10]. 

Maykopun stratotipik kəsilişi Belaya çayı ərazisində yerləşir. Burada rast gəlinən nanoplank-

ton, dinoflagelyyatlar və spor-tozcuqlara əsasən Maykop seriyasının zonal stratiqrafik sxemi veril-

mişdir. (şək. 1). Zaparojets [7] aşağı Mioseni, üst Maykopun dinoflagellyatlara görə biostratiqrafik 

zonalara ayırıb.  

 

 

 
 

Şəkil 1. Şərqi Paratetisin stratiqrafik sxemi [4] 
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Material və metod 

Palinostratiqrafik tədqiqatlar Şıxzahırlı kəsilişindən götürülmüş 45 nümunə əsasında aparıl-

mışdır. Nümunələr maserasiya metodu əsasında işlənmiş və "Nicon" bioloji mikroskopunda öyrə-

nilmişdir. Demək olar ki, bütün nümunələrin yaxşı saxlanmış zəngin dinosist kompleksinə malik ol-

duğu müəyyən olunmuşdur.  

Nümunələr yuyulmuş və təmizlənmiş, daha sonra xlorid və flüorit turşuları ilə işlənmişdir. 

Ağır mineralların ayrılması üçün xüsusi çəkisi 2,0 sink xlorid istifadə olunmuşdur. Daha sonra nü-

munələr 10 μm ələkdən keçirilmişdir və mikroskopunda baxmaq üçün qliserin ilə qarışdırılmışdır. 

200 və daha çox dəniz polimorfları qeyd olunmuşdur [13]. Bundan başqa in situ və təkrar çökmüş 

polimorflar spor, tozcuq, göbələk sporları və s. qrupları da təyin olunmuşdur.  

 

Palinoloji analiz 

Şıxzahırlı kəsilişi Şamaxı-Qobustan rayonu üst Maykop litofasiyasının sərhəddində (şimal 

gilli və cənub qumlu-gilli) yerləşmişdir: 

 

 
 

Şəkil 2. Şıxzahırlı kəsilişinin sxematik xəritədə vəziyyəti 

 

Maykop seriyası burada litoloji cəhətdən qumlu-gilli çöküntü kompleksi ilə təmsil olunur. 

Gillər boz (açıqdan tündədək) və qonur, laylı, massiv, bəzi yerlərdə şistlidir (şək. 2). Qumdaşılar 

xırda-ortadənəli sıx, 12-ci dəstədə isə sementlənməmiş qum qeyd olunmuşdur. Kəsilişin üst hissəsi, 

8-ci dəstədən başlayaraq, karbonat materialın olması ilə fərqlənir, 10 və 13-cü dəstələrdə isə dolo-

mit və əhəng ayrıca laylar əmələ gətirir. Kəsilişin aşağı hissəsində konkresiya və gips möhtəvi qeyd 

olunmuşdur. Kəsiliş boyu yarozitin olması qeyd olunur. Ümumi qalınlıq 342 m. Şıxzahırlı kəsilişi 

fauna cəhətdən foraminiferlərlə: Textularia conica, Glomospira charoides, Saccammina robusta, 

Clavulina cylindrical və s.; balıq qalıqları-pulcuq, sümük qırıntıları ilə səciyyələnir. Palinoloji cə-

hətdən isə spor-tozcuq, ali bitkilər, dinosistlər və diatom yosunlarla təmsil olunur [2, 4, 8, 12]. 
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Şəkil 3. Şıxzahırlı kəsilişinin litoloji kolonkası 

 

Üst Maykop çöküntüləri (aşağı Miosen) kəsilişdə Qafqaz, Sakaraul və Kotsaxur regiomərtə-

bələri ilə təmsil olunur (sək. 1). Toplanmış materialın yarısında dinosistlər qeyd olunmamışdır.  

DƏSTƏ 1. Qalınlıq 37 m. Müxtəlif rəngli (tünd boz, qırmızımtıl-qonur, qara) və müxtəlif 

strukturlu (laylı, psammit, massiv) mürəkkəb kompleks, dəstənin orta hissəsində xırda-ortadənəli 

qumdaşılı linza yerləşmişdir. Dəstənin aşağı hissəsində çaqıl ölçüsündə konkresiya qeyd olunur.  

Dominant dinosist taksonları Labyrintodinium truncatum, Batiacasphaera sphaerica Stov., B. 

micropapillata Stov. və Operculodinium, təksaylı dinosist formaları – Impagidinium, Thalassifora 

pelagica., Selenopemphix sp., Aptenodinium sp., Paleocystodinium, həmçinin 3 №-li nümunədə 

Rombodinium tapılmışdır. Prazinofitlərdən Cymatiosphaera və Lingulodinium təyin olunmuşdur. 

Bu forma üst Oliqosenin sərhəddə yaxın çöküntülərində rast gəlinir.  

Мikrofauna: Saccammina cf. ampulacea (Brady), Glomospira sp., Textularia aff. conica Orb. 
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Dominant spor və tozcuq formalar: Fagасеае 40%, Betulaceae 24%, Juglandасеаe və Taxo-

diаceae – 10% [ 2 ]. 

DƏSTƏ 2. Qalınlıq 11 m. Qonur gillər (açıqdan tündədək) strukturlar: qırıntılı laylı, yağlı, na-

zik yarozit laylı və gips möhtəvili.  

Dinosistlərin dominant taksonu Labyrintodinium truncatum, Batiacasphaera sphaerica Stov., 

B. micropapillata Stov. və Operculodinium. Prozinofitlərdən  Cymatiosphaera və Lingulodinium ta-

pılmışdır.  

Мikrofaunа: Saccammina cf. ampulacea (Brady), Glomospira sp., Textularia aff. conica Orb. 

Dominant spor-tozcuq formalar: Taxodiаceae 66%, Ephedraceae 16% [ 2 ]. 

DƏSTƏ 3. Qalınlıq 80 m. Gil və qumdaşıların növbələnməsi müşahidə olunur. Gillər qonur-

boz (açıqdan tündədək) laylı, massiv, bəzən çanaq qırıntılı. Qumdaşılar (boz və qonur-qara) müxtə-

lif fraksiyalı, laylı horizontal yatımlı və dalğavari-laylı subhorizontal yatımlıdır.  

Dinosistlər 8, 10, 13, 16 № -li nümunələrdə rast gəlinir. Batiacasphaera sphaerica Stov., B. 

micropapillata Stov., В. hirsute Stov. və Operculodinium dominantlıq təşkil edir. Thalassifora pela-

gica, Pentadinium sp., Leptodinium keçid forması tək sayda rast gəlinir (nüm. №8). Həmçinin yaşıl 

yosunlar  və akritarxlar da tək sayda qeyd olunmuşdur.  

Мikrofauna: Saccammina robusta (Grzyb.), S. variabilis Bogd., Glomospira aff. charoides 

(Park. Et Jons.), G. irregularis (Grzyb.), Triplasia aff. variabilis (Brady), Trochamminoides aff. ir-

regularis White. 

Dominant spor və tozcuq formalar: çılpaqtoxumlu bitkilərin toxumları: Taxodiaceae (67%), 

Palmae (7%) və Ephedraceae (17%). Örtülütoxumlu bitkilərin tozcuqları rast gəlinmir. [ 2 ]. 

DƏSTƏ 4. Qalınlıq 18 m. Laylı, massiv qonur gillər. Subhorizontal yatımlı, xırda-orta qum-

daşılı sıx boz lay (20 sm) qeyd olunur.  

Dəstədə dinosistlərin miqdarı və müxtəlifliyi artır. Batiacasphaera sphaerica Stov., B. micro-

papillata Stov., В. hirsute Stov. və Operculodinium dominantlığı davam edir. Hystrichostrogilon, 

Selenopemphix sp., Thalassifora, Pentadinium, Deflandrea, Distatodinium, Chiropteridium rast gə-

linir.  

Мikrofauna: Saccammina aff. complanata (Frank.), Glomospira ex gr. Irregularis (Orb.), Re-

ophax scalaria Grzyb. 

Dominant spor və tozcuq formalar: Juglandасеаe 34%, Betulaceae 28%, Fagасеае 27% [ 2 ]. 

DƏSTƏ 5. Qalınlıq 6 m. Şistlənmiş qonur tünd boz gillər. Plitə strukturlu gilli qumdaşlı iki 

lay (15-20 sm) qeyd olunur.  

Dəstədə köçürülmüş Oliqosen növləri Wetzeliella gochtii və Rombodinium qeyd olunmuşdur. 

Tək sayda Tasmanitos, Pterospermella və akritarxlar təyin olunmuşdur. 

Мikrofauna: Triplasia aff. conica Orb., Clavulina cylindrical (Hantken). 

Dominant spor və tozcuq formalar: Fagасеае 29%, Betulaceae 20%, Juglandасеаe və Taxo-

diаceae – 12% [ 2 ]. 

DƏSTƏ 6. Qalınlıq 8 m. Yarozitli massiv, boz və qonur (açıqdan tündədək) gillər. Möhtəvi 

şəklində mergel konkresiyalar qeyd olunur. Dəstənin dabanı (20 sm) plitəvari, xırda-ortadənəli 

qumdaşlarla təmsil olunur.  

Burada Qafqaz dinoflagellyat (5 əd.) növü qeyd olunmuşdur: Sumatradinium soucouyantiae 

(de Verteuil&Norris). 

Мikrofauna: Psammosphaera aff. fusca Schulze. 

Dominant spor və tozcuq formalar: Betulaceae 28%, Fagасеае 24%, Taxodiаceae 16%, Jug-

landасеаe 11% [ 2 ]. 

DƏSTƏ 7. Qalınlıq 30 m. Boz, qonur, qırıntılı, gil laylı (1-4 sm) tünd boz massiv gillər. Ta-

van (45 sm) sıx xırda ortadənəli plitəvari strukturlu qumdaşı ilə qeyd olunur. Dəstənin dabanında 2-

3 m-dən bir sıx xırdadənəli yarpaqvari strukturlu qumdaşı layları (15-20 sm) qeyd olunur. Batia-

casphaera sphaerica Stov., B. micropapillata Stov., В. hirsute Stov. və Operculodinium dominantlı-

ğı davam edir. Hystrichostrogilon, Selenopemphix sp., Thalassifora, Pentadinium, Deflandrea, Dis-
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tatodinium, Chiropteridium təyin olunmuşdur. 24 və 25 №-li nümunələrdə çox sayda bitki detriti 

vardır.  

Мikrofauna: Təyin olunmamışdır. 

Dominant spor və tozcuq formalar: Fagасеае 23%, Betulaceae 17%, Taxodiаceae 15% [2].

 DƏSTƏ 8. Qalınlıq 36 m. Tünd boz, demək olar ki, qara, massiv, yarozit laylı (1-4 sm) mer-

gelvari gillər (çanaq qırıntıları rast gəlinir). Tavan (45 sm) gil-karbonat xırdadənəli qumdaşı ilə 

qeyd olunur.  

Dinosistlər və mikrofauna: təyin olunmamışdır.  

Dominant spor və tozcuq formalar: Fagасеае 36%, Juglandасеаe 23%, Betulaceae 20% [2]. 

DƏSTƏ 9. Qalınlıq 36 m. Tünd boz, nazik yarpaqvari strukturlu və massiv, yarozit rəngli gil-

lərin növbələnməsi. Dəstənin orta hissəsində zəif karbonatlı, xırdadənəli qumdaşı layları (15-20 sm) 

qeyd olunur.  

Dinosistlərdən Operculodinium, Hystrichostrogilon, Selenopemphix sp., Impadinium, Pteros-

permella, Brigantinium, Deflandrea, Sumatradinium soucouyantiae (deVerteuil&Norris) və Cous-

teaudinium aubryae (de Verteuil & Norris) təyin olunmuşdur. 

Мikrofauna: qeyd olunmamışdır 

Dominant spor və tozcuq formalar: Tozcuqlar azdır. İynəyarpaqlılar – Taxodiaceae (83%) və 

Pinaceae (17%) tək sayda toxumlarla təmsil olunur [2]. 

DƏSTƏ 10. Qalınlıq 9 m. Gillər boz (açıqdan tündədək) və lil rənglidir, qırıntılı, massiv 

strukturlu plitəvari, xırdadənəli qumdaşı layları (2-3 sm) müşahidə olunur. Dəstənin ortasında boz, 

massiv dolomit lay (50 sm) müşahidə olunur 

Dinosistlərdən Operculodinium, Hystrichostrogilon, Selenopemphix sp., Impadinium, Pteros-

permella, Brigantinium, Deflandrea, Sumatradinium soucouyantiae (deVerteuil&Norris) və Cous-

teaudinium aubryae (de Verteuil & Norris) dominantlığı davam edir. 

Мikrofauna: müşahidə olunmur.  

Dominant spor və tozcuq formalar: Fagus (11-29%), Juglans (10-20%), Quercus (7-26%) [2]. 

DƏSTƏ 11. Qalınlıq 9 m. Müxtəlif strukturlu, qırıntılı, qalın laylı, massiv, tünd-boz gillər 

Dinosistlər və mikrofauna qeyd olunmamışdır.  

Dominant spor və tozcuq formaları: Ginkgo cinsinə aid az sayda tozcuqlar (10 toxum). 

DƏSTƏ 12. Qalınlıq 17 m. Boz (açıqdan tündədək) laylı və massiv, güclü yarozitlənmiş gil-

lər. Dəstənin yuxarı hissəsində gillər sıxlaşmış və zəif karbonatlıdır. Dabanda iki lay оxralı qum 

qeyd olunur.  

Dinosistlərdən Operculodinium, Hystrichostrogilon, Selenopemphix sp., Impadinium, Pteros-

permella, Brigantinium, Deflandrea, Sumatradinium soucouyantiae (deVerteuil&Norris) və Cous-

teaudinium aubryae (de Verteuil & Norris) dominantlığı davam edir. 

Мikrofauna: Saccammina barbaria, S. variabilis, Clavulina cylindrical, Textularia conica, si-

lisiumlu süngərlərin sterastrları. 

Dominant spor və tozcuq formalar: Fagасеае 28%, Juglandасеаe 21%, Betulaceae və Taxo-

diаceae – 15% [2]. 

DƏSTƏ 13. Qalınlıq 45 m. Dolomitləşmiş əhəng ilə boz (açıqdan tündədək) laylı, massiv, iki 

lay çatvari, gillər.  

Burada daha çox Batiacasphaera iştirak edir. Yaşıl yosunlardan Tasmanitеs və fitoplankton-

dan başqa 41 №- li nümunədə Kotsaxur yaşlı dinosistlər Cousteaudinium aubryae (de Verteuil & 

Norris) vardır.  

Мikrofauna: Saccammina cf. variabilis Bogr., S .cf. barbaria (Mjatl.), Glomospira ex gr. irre-

gularis (Grzyb.), Ammodiscus aff. tenuisculus Subb., Rhabdammina robusta (Grzyb.). 

Dominant spor və tozcuq formalar: Juglandасеаe 27%, Betulaceae və Fagасеае – 22% [2]. 
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Alınan nəticələr 

Qobustan rayonun Şıxzahırlı kəsilişindən aparılan dinosist tədqiqatları aşağı Miosenin stratiq-

rafik bölgülərini müəyyən etməyə imkan yaradıb. 

Dəstə 1-3 xarakter aşağı Maykopdan üst Maykopa keçən dinosist komplekslərinə görə (Def-

landrea spinulosa аf. majcopiсa Alb., Chiropteridium galea (Maier).) keçid zonası kimi təyin edilib. 

Dəstə 4-7 Qafqaz regiomərtəbəsin Chiropteridium galea dinosist zonası kimi müəyyənləşdirilib. 

Dəstə 8 palinoloji cəhətdən səciyyələnmir. 

Dəstə 9-12 Tapilan dinosist komplekslərinə (Pterospermella, Tasmanites və dinosist Batia-

casphaera sphaerica Stov., B. hirsuta Stov., Sumatradinium soucouyantiae (de Verteuil & Norris)) 

görə Sakaraul regiomərtəbəsinə uyğundur. 

Dəstə 13-14 müəyyən olan dinosist Cousteaudinium aubryae (de Verteuil & Norris) növünə 

əsasən Kotsaxur regiomərtəbəsi kimi qəbul edilmışdir. 

Beləliklə üst Maykop seriyası çöküntülərinin palinostratiqrafik tədqiqatı və onların bölgüləri-

nin verilməsi üzərində apardığımız işlər, Krım-Qafqaz regionunda geniş yayılmış bu olduqca maraq 

kəsb edən süxurların stratiqrafiyası və paleontologiyasının öyrənilməsindəki boşluğu dolduracaqdır. 
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PALYNOLOGICAL FEATURES OF UPPER MAYKOP (LOWER MIOCENE) SEDI-

MENTS OF GOBUSTAN REGION 

 

E.B. Abdullayev  

Institute of Geology and Geophysics of Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

In the article, the palynological features of the upper Maikop (lower Miocene) sediments (di-

noflagellate algae, spore pollens) were studied on the example of Shikhzahirli section of Gobustan 

region. The taxonomic composition of dinocysts and spores was found on the basis of 45 samples of 

the studied cross-section. Palynocomplexes have been identified for the upper Maykop series sedi-

ments of Gobustan region and palinostratigraphic distributions have been given on their basis. 

Keywords: dinosist, palynostratigraphy, spores -polen , Maikop series, Gobustan region 

 

 

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРХНЕ-МАЙКОПСКИХ (НИЖНИЙ 

МИОЦЕН) ОТЛОЖЕНИЙ ГОБУСТАНСКОГО РАЙОНА  

 

Э.Б. Абдуллаев  

Институт Геологии и Геофизики Национальной Академии Наук Азербайджана 

 

В статье изучены палинологические особенности отложений верхнего майкопа (ниж-

ний миоцен) (динофлагеллятные водоросли, споровая пыльца) на примере разреза Шихза-

хирли Гобустанского района. Таксономический состав диноцист и спор определен по 45 об-

разцам изученного разреза. Выделены палинокомплексы для отложений верхней майкопской 

серии Гобустанского региона и дано палиностратиграфическое распределение на их основе 

Ключевые слова: диносист, палиностратиграфия, споры – полен , Майкопская серия, 

Гобустанский район 
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ŞİRVAN DÜZÜNÜN ÇƏMƏN-BOZ TORPAQLARINDA MİKROELEMENTLƏRİN 

PAMBIQ BİTKİSİ ALTINDA TƏTBİQİNİN EFFEKTİVLİYİ 

 

A.Ş. Dadaşova  

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, Az1073, Bakı ş., Məmməd Rahim küç. 5 

e-mail: aytac953@gmail.com 

 

Məqalədə Şirvan düzündə zəif şorlaşmış çəmən-boz torpaqlarda manqan, molibden, mis və 

sink mikroelementlərinin makrogübrələr fonunda pambıq bitkisi altında tətbiqinin bitkinin boyuna, 

qozaların sayına və bitkinin reproduktiv orqanlarının tökülməsinə  təsirinin öyrənilməsi verilmişdir. 

Bu nöqteyi nəzərdən mikroelementlərin bitkinin məhsuldarlığına təsirini göstərən təcrübələrin əhə-

miyyəti xüsusilə qeyd edilmişdir. Mikrogübrələr: MnSO4, (NH4)2MoO4, CuSO4 və ZnSO4 duzları 

şəklində azot, fosfor və kalium gübrələri fonunda verilmişdir. Bu gübrələr sahəyə 2 dozada bitkinin 

inkişafının qönçələmə fazasında verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, manqan, molibden, mis və sink 

mikroelementlərinin Şirvan düzünün suvarılan çəmən-boz torpaqlarında pambıq bitkisi altında tət-

biqi bitkinin boyuna və bir kolunda olan qozalarının miqdarına müsbət təsir göstərmiş və bitkinin 

reproduktiv orqanlarının tökülməsini kəskin sürətdə azaltmışdır. Bu da öz növbəsində pambıq bitki-

sinin məhsuldarlığının artmasına və pambığın keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, 

bu mikroelementlərin tətbiq edilməsi istehsalat üçün iqtisadi baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: torpaq, mikroelement, pambıq, bitki, kənd təsərrüfatı, gübrə 

 

Giriş 

Respublikamızda qeyri-neft sektorunun inkişafı, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 

emalına dair “strateji yol xəritəsi”ndə də kənd təsərrüfatı sahəsinin, xüsusilə prioritet sahə sayılan 

pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi, xüsusən şoran torpaqlarda onun məhsuldarlığının artırılması, key-

fiyyətinin yaxşılaşdırılması günün aktual məsələlərindəndir. 

“Strateji yol xəritəsi”ndə göstərilən aqrokimyəvi tədbirlər kompleksinin mühüm tərkib hissəsi 

olan mineral gübrələrdən, o cümlədən mikrogübrələrdən istifadə olunması kənd təsərrüfatı bitkiləri-

nin məhsuldarlığının və keyfiyyətinin artırılmasında, onlarda gedən bioloji və fizioloji proseslərin 

sürətləndirilməsində, eləcə də torpaq münbitliyinin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır. 

Mikroelementlərin kənd təsərrüfatı bitkilərinin böyüməsi, inkişafı və məhsuluna müsbət təsiri 

müxtəlif dövrlərdə bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilsə də hazırda da bu məsələ öz aktuallığını 

itirməmişdir. Bu nöqteyi nəzərdən mikroelementlərin pambıq bitkisinin məhsuldarlığına təsirini 

göstərən təcrübələrin əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır [1]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, məqalədə Şirvan düzündə zəif şorlaşmış çəmən-boz torpaqlarda 

manqan, molibden, mis və sink mikroelementlərinin makrogübrələr fonunda pambıq bitkisi altında 

tətbiqinin bitkinin boyuna, qozaların sayına və bitkinin reproduktiv orqanlarının tökülməsinə  təsiri-

nin öyrənilməsi verilmişdir. Aşağıda təcrübədə tətbiq olunan mikroelementlər haqqında qısa məlu-

mat verilmişdir [6]. 

Manqan (Mn) – torpaqlarda digər mikroelementlərlə müqayisədə daha çox yayılmışdır. 

Ə.N.Güləhmədova görə Respublikanın pambıqaltı torpaqları xeyli manqan ehtiyatına malikdir. 

Əgər manqanın litosferdə klarkı 9·10-2%-sə, bu torpaqlarda 1·10-2-14,5·10-2% arasında tərəddüd 

edir. Manqanın valentliyi 2-7 arasında dəyişir. Süxurlardan pirolyuzin, qausmanit, manqanit və s. 

tərkibinə daxildir. Torpaqda Mn-ın mütəhərrikliyi mühitin reaksiyasından asılıdır. Manqan turş mü-

hitdə əgər sulfat, xlorid və digər duzlar formasında olursa, mühit reaksiyasının qələviliyə doğru nis-

bətən dəyişməsi (pH=8-8,5) nəticəsində hidratların çökməsi (Mn(OH)2) baş verir, daha sonra isə o, 

manqanitə (Mn2O3) çevrilir, suda və təbii turş sularda həll olmayan MnO2 əmələ gətirir [5]. 
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Manqan birləşmələrinin əmələ gəlmə prosesinin torpaqda getməsinə üzvi maddənin olması 

çox mühüm təsir göstərir. Torpaqda Mn-ın əsasən 2 və 4 valentli birləşmələrinə rast gəlinir. İki va-

lentli mütəhərrik, dörd valentli isə həll olmayan formadadır. Mn əsasən torpağın lil hissəciklərində 

toplanır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, mədəni bitkilərin tələbatını ödəmək üçün torpaqda manqanın miqdarı 

kifayət hesab edilmişdir. Lakin Mn-ın mütəhərrik forması, yəni bitkilər tərəfindən mənimsənilə bilən 

forması torpaqda çatışmır. Bununla əlaqədar torpaqda mütəhərrik formada Mn-ın olması - 4 valentli 

manqanın 2 valentli (Mn+4→Mn+2) manqana reduksiya olunmasından asılıdır. Bitkidə manqanın miq-

darı onun mütəhərrik formasının torpaqdakı miqdarından və bitkinin bioloji xüsusiyyətlərindən asılı-

dır. Bununla əlaqədar olaraq manqan elementinin mənimsənilməsinin eyni bir bitkinin müxtəlif qida-

lanma fonunda onun müxtəlif inkişaf fazalarında öyrənilməsi böyük maraq doğurur [2]. 

Mis (Cu) – misin litosferdə klarkı 1·10-2% təşkil edir. Onun ən çox miqdarına əsas süxurlarda 

(bazalt) rast gəlinir (7·10-3%). Oksidləşdirici  fermentlərdən polifenoloksidaza, lakkaza, askarbinok-

sidazanın, karboanhidrazanın və s. tərkibinə daxildir. Mis elementi askorbin turşusunun (C vitami-

ni) əmələ gəlməsində mühüm rol oynayır. O, həmçinin B qrupundan olan vitaminlərin tərkibinə də 

daxildir. Mis elementi çatışmayanda bitki zəif böyüyür, yarpaqlar xloroz xəstəliyinə tutulur, rəngi 

ağarmağa başlayır, turqor vəziyyətini itirir, məhsul azalır. Göstərilən hallar bitkinin cavan orqanla-

rında daha tez baş verir. Demək olar ki, qara torpaqlar istisna olmaqla, qalan bütün torpaqlarda mis 

elementi bu və ya digər dərəcədə azdır. Mis elementinin çatışmaması nəticəsində bitkilərdə ağ vəba-

adlanan xəstəlik baş verir [4]. 

Molibden (Mo) – Molibden elementi D.İ.Mendeleyevin dövrü sistemində sıra nömrəsi 42, 

atom çəkisi 95,94-dür. Molibdenin torpaqlarda orta miqdarı əsasən mexaniki tərkibdən və humusun 

miqdarından asılıdır. O, təbiətdə geniş miqyasda yayılmışdır. Bu element nitrat azotunun ammon-

yak azotuna çevrilməsində böyük rol oynayır.Qeyd etmək lazımdır ki, molibden çatışmadıqda sər-

bəst azotun bitki tərəfindən mənimsənilmə prosesi zəif gedir, bitkilərdə amidlərin, amin turşularının 

və zülalların sintezi zəifləyir, yarpaqların sahəsi kiçilir, fotosintez prosesi zəifləyir, çiçəklər zəif in-

kişaf edir, nəticədə məhsuldarlıq aşağı düşür. Molibdenin çatışmamazlığı əsasən turş torpaqlarda 

müşahidə olunur. Zəif qələvi və qələvi torpaqlarda isə molibdenin mütəhərrik formasının miqdarı 

artıq olur ki, bu ümumi formada olan molibdenin 7-30%-ni təşkil edir [5]. 

Sink (Zn) – Sink elementi D.İ.Mendeleyevin dövrü sistemində II qrupa daxil olub, atom çəki-

si 65,39; bir və iki valentlidir. A.P.Vinaqrodovagörə torpaqlarda sinkin orta miqdarı 5∙10-3%-dir [5]. 

Turş torpaqlarda isə onun miqdarı 6∙10-3%, süxurlarda isə sink 8∙10-3% təşkil edir. Sink əsasən turş 

süxurlarda əsas süxurlara nisbətən daha çoxdur. Turş torpaqlarda bitkilər tərəfindən asanlıqla mə-

nimsənilir (pH 6 və ya ondan az olduqda). Sink əsas biofil elementlərdən olub, canlı orqanizmlərdə 

bəzi fermentlərin tərkibinə daxildir, o, zülal, karbohidrat, lipid və fosfor mübadiləsində iştirak edir. 

Onun çatışmamazlığı və ya artıqlığı vitaminlərin, boy maddələrinin - auksinlərin biosintezini pozur. 

Bitkidə miqdarı torpaqdakı miqdarından və bitkinin növmüxtəlifliyindən asılı olaraq dəyişir. Sinkin 

miqdarı bitkinin müxtəlif orqanlarında da fərqlidir [4]. 

 

Tədqiqatın metodları 

Çöl təcrübələri Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun Ucar rayonunda yerləşən 

təcrübə sahəsinin zəif şorlaşmış çəmən-boz torpaqlarında 4 təkrarda 9 variantlı sxem əsasında qo-

yulmuşdur. Təcrübə sahəsində hər bir bölmənin sahəsi 50m2-dir. Təcrübələr qoyulmamışdan əvvəl 

torpaqdan nümunələr götürülmüş və bu nümunələrdə manqan, molibden, mis və sink mikroelement-

lərinin ümumi və mütəhərrik forması təyin edilmişdir. Bu elementlərin ümumi forması atom-ab-

sorbsion, mütəhərrik forması isə manqan – persulfat-ammonium, molibden – ammonium-rodanit, 

mis – dietilditiokarbomat və sink – ditizon metodu ilə təyin edilmişdir. 

Mikrogübrələr: MnSO4, (NH4)2MoO4, CuSO4 və ZnSO4 duzları şəklində azot, fosfor və kali-

um gübrələri fonunda verilmişdir. Bu gübrələr sahəyə 2 dozada bitkinin inkişafının qönçələmə faza-

sında verilmişdir. 
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Nəticələr və onların müzakirəsi 
Təhlillərin nəticəsi göstərir ki, Şirvan düzünün pambıqaltı çəmən-boz torpaqlarında tətbiq et-

diyimiz Mn, Mo, Cu və Zn mikroelementlərinin ümumi miqdarı uyğun olaraq 315-660mq/kq; 0,65-

1,85; 4,2-20; 15-36mq/kq arasında tərəddüd edir. Bu elementlərin mütəhərrik formalarının miqdarı 

isə Mn üçün 3,5-19,0; Mo üçün 0,025-0,22; Cu üçün 0,2-1,6; Zn 0,4-3,0mq/kq-dır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, mikroelementlərin (Mn, Mo, Cu, Zn) tətbiqi məhsuldarlığa olduğu 

kimi bitkilərin, o cümlədən, pambıq bitkisinin keyfiyyət göstəricilərinə də müsbət təsir göstərir. 

Pambıq bitkisində mikroelementlərin təsiri onun inkişafının 5 fazası üzrə öyrənilmişdir: inki-

şafın başlanğıcı fazası, qönçələmə fazası, çiçəkləmə, meyvə əmələgəlmə və yetişmə fazası. Müəy-

yən edilmişdir ki, mikroelementlər pambıq bitkisi tərəfindən ən çox onun inkişafının çiçəkləmə və 

meyvə əmələgəlmə fazasında mənimsənilir [3]. 

Məlumdur ki, fenoloji müşahidələr başqa hesablamalarla, yəni məhsul kütləsinin artma dina-

mikası ilə birlikdə gübrənin hətta məhsul yığımına qədər qalmayan səmərəsinin səbəblərini aydın-

laşdırmağa imkan verir. Ümumiyyətlə fenoloji müşahidə son məhsul artımının hansı göstəricilərin 

təsiri ilə olduğunu da müəyyənləşdirir. 

Pambıq bitkisin reproduktiv orqanı olan qozaların sayı dedikdə bitkinin bir kolunda olan yeti-

şən və yetişməyən qozaların ümumi sayı nəzərdə tutulur ki, buna da barvermə deyilir. Vegetasiya-

nın sonunda olan barvermə kənd təsərrüfat bitkilərinin məhsuldarlığında əsas rol oynayır. Belə ki, 

vegetasiyanın sonunda məhsul verə biləcək ümumi formalaşmış, tam yetişmiş və yetişməmiş qoza-

ların ümumi miqdarına təsərrüfat barverməsi deyilir. 

Pambıq bitkisi üzərində aparılmış fenoloji müşahidələrin nətəcələri aşağıdakı cədvəldə öz ək-

sini tapır (Cədvəl 1). 

 

Cədvəl 1  
 

Qönçələmə fazasında  verilmişMn, Mo, Cu və Zn mikrogübrələrinin bitkinin böyüməsinə və qozaların 

əmələ gəlməsinə təsiri(orta hesabla bir bitkidə) 

 

Variantlar Bitkinin boyu Qozaların miqdarı 

sm-lə %-lə ədədlə %-lə 

Fon – N90P90K45 64,4 100 16 100 

Fon + Mn2 81,5 127 24 150 

Fon + Mn3 74,3 115 26 163 

Fon + Cu2 78,4 122 21 131 

Fon + Cu3 69,4 108 20 125 

Fon + Zn1,5 77,9 121 19 119 

Fon + Zn3 68,9 107 18 113 

Fon + Mo1 85,9 133 27 169 

Fon + Mo2 81,5 127 25 156 

 

1 saylı cədvəldən göründüyü kimi Mn, Mo, Cu və Zn mikroelementlərinin tətbiq olunan hər 

iki dozası fonla müqayisədə bitkinin boyuna və bir kolda olan qozalarının miqdarına müsbət təsir 

göstərmiş, bitkinin reproduktiv orqanlarının tökülməsini azaltmışdır. Ən yüksək nəticə isə fonla 

müqayisədə Mo mikroelementinin hektara 1kq tətbiq edildiyi variantda olmuşdur (uyğun olaraq bit-

kinin boyu və bir kolda olan qozaların sayı 85,9 sm və 27). Həmçinin, tətbiq edilən mikroelementlə-

rin pambıq bitkisinin vegetasiya dövrü ərzində onun müxtəlif inkişaf fazalarında reproduktiv orqan-

larının tökülməsinə təsiri də öyrənilmişdir (Cədvəl 2). 
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Cədvəl 2  
 

Tətbiq olunan Mn, Mo, Cu və Zn mikroelementlərinin pambıq bitkisinin reproduktiv orqanlarının 

tökülməsinə təsiri 

 

 

Reproduktiv 

orqanların 

tökülməsi 

Variantlar 

F
o
n

 –
 N

9
0
P

9
0
K

4
5
 

F
o
n

 +
 M

n
2
 

F
o
n

 +
 M

n
3
 

F
o
n

 +
 C

u
2
 

F
o
n

 +
 C

u
3
 

F
o
n

 +
 Z

n
1

,5
 

F
o
n

 +
 Z

n
2
 

F
o
n

 +
 M

o
1
 

F
o
n

 +
 M

o
2
 

ədədlə 19 10 13 12 11 7 8 9 11 

%-lə - 52 68 63 57 36 42 47 57 

 

Müəyyən edilmişdir ki, manqan, molibden, mis və sink mikroelementlərinin Şirvan düzünün 

suvarılan çəmən-boz torpaqlarında pambıq bitkisi altında tətbiqi bitkinin boyuna və bir kolunda 

olan qozalarının miqdarına müsbət təsir göstərmiş və bitkinin reproduktiv orqanlarının tökülməsini 

kəskin sürətdə azaltmışdır. Bu da öz növbəsində pambıq bitkisinin məhsuldarlığının artmasına və 

pambığın keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, bu mikroelementlərin tətbiq edilmə-

si istehsalat üçün iqtisadi baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Mn, Mo, Cu və Zn mikroelementlərinin tətbiq olunan hər iki dozası fonla müqayisədə bitkinin 

boyuna və bir kolda olan qozalarının miqdarına müsbət təsir göstərmiş, ən yüksək nəticə isə fonla 

müqayisədə Mo mikrogübrəsinin hektara 1kq tətbiq edildiyi variantda olmuşdur (uyğun olaraq bit-

kinin boyu və bir kolda olan qozaların sayı 85,9 sm və 27). 

Müəyyən edilmişdir ki, mikrogübrələrin Şirvan düzünün suvarılan çəmən-boz torpaqlarında 

pambıq bitkisi altında tətbiqi bitkinin reproduktiv orqanlarının tökülməsini kəskin sürətdə azaltmış-

dır. Bu da öz növbəsində pambıq bitkisinin məhsuldarlığının artmasına və pambığın keyfiyyətinin 

yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, bu mikroelementlərin tətbiq edilməsi istehsalat üçün iqtisadi 

baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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EFFECTİVENESS OF APPLİCATİON OF MİCROELEMENTS UNDER COTTON İN 

MEADOW-GREY SOİLS İN SHİRVAN STEPPE 

 

A.Sh. Dadashova  

Institute of Soil Science and Agrochemistry, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Az1073, 

Baku, Mammad Rahim str. 5 

aytac953@gmail.com 

 

Study of the impact of manganese, molybdenum, copper and zinc microelements application 

in the microfertilizers background under the cotton plant in the weak salinized meadow-grey soils 

of the Shirvan plain on plant growth, bolls quantity and plant reproductive organs falling was given 

in the article. From this point of view, an importance of the experiments which show an influence of 

microelements on plant productivity was noted. Microfertilizers: have been applied as MnSO4, 

(NH4)2MoO4, CuSO4 and ZnSO4 salt in the background of nitrogen, phosphorus and potassium fer-

tilizer. This fertilizer was applied at two doses in a phase of the shooting of plant development. It 

was determined that an application of manganese, molybdenum, copper and zinc microelements un-

der the cotton plant in the irrigated meadow-grey soils of the Shirvan plain influenced positively on 

plant growth and a quantity of the bolls in one bush and strongly reduced falling of the reproductive 

organs of plant. In addition, this was a reason for increase of productivity and quality of the cotton 

plant. So, an application of these microelements assumes a great importance for production. 

Keywords: soil, microelement, cotton, plant, agriculture, fertilizer 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПОД ХЛОПЧАТНИК В 

ЛУГОВО-СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ ШИРВАНСКОЙ СТЕПИ 

 

А.Ш. Дадашова  

Институт Почвоведения и Агрохимии Национальной Академии наук Азербайджана,  

Аз1073, Баку, улица Мамеда Рахима 5 

aytac953@gmail.com 

 

В статье дано исследование влияния внесения микроэлементов марганца, молибдена, меди 

и цинка в фон микроудобрений под хлопчатник на слабозасоленных лугово-сероземных почвах 

Ширванской степи на рост и развития растений, количество коробочек и опадение репро-дук-

тивных органов растений. С этой точки зрения отмечена важность экспериментов, пока-зы-ва-

ющих влияние микроэлементов на продуктивность растений. Микроудобрения: при-менялись в 

виде MnSO4, CuSO4, ZnSO4 и (NH4)2MoO4 на фоне азотных, фосфорных и калийных удобрений. 

Удобрение вносили двумя дозами в фазу бутонизации развития растений. Установлено, что вне-

сение микроэлементов марганца, молибдена, меди и цинка под хлопчатник на орошаемых луго-

во-сероземных почвах Ширванской степи положительно влияло на рост и развития растений и 

количество коробочек в одном кусте и сильно снижало опадение репродуктивных органов рас-

тений. Кроме того, это послужило поводом для повышения урожайности и улучшения качества 

хлопка. 

Ключевые слова: почва, микроэлемент, хлопок, растения, сельское хозяйство, удоб-

рение 
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AZƏRBAYCANDA YAYILAN BƏZİ İYNƏYARPAQLI BİTKİLƏR VƏ ONLARIN 

ƏHƏMİYYƏTİ 

 

Ş.A. Məmmədova  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, 

 

Çılpaqtoxumlular qədim bitki qrupu olub, onlara qədərki bitkilərlə üzvi surətdə əlaqəli olmuşlar. 

Çılpaqtoxumluların inkişafının ən yüksək dövrü mezozoy erasına təsadüf edir. İynəyarpaqlı bitkilər me-

şə fondunun çılpaq, daşlı, skeletli kasıb sahələrinin, magistral yolların kənarlarının və s. yaşıllaşdırıl-

masında əvəzsiz rol oynaya bilər. Azərbaycan ərazisində yabanı halda bitən və introduksiya olunmuş, 

taksonomik baxımdan 3 fəsilə və 17 cinsi təmsil edən 50 növ iynəyarpaqlı bitki mövcuddur. 

Açar sözlər: iynəyarpaqlılar, çılpaqtoxumlular,toxum, yaşıllaşdırma, şamkimilər 

 

Giriş. Azərbaycanın bitki ehtiyatları növ tərkibinə görə Qafqazın digər regionlarından zəngin 

olub yüksək ekoloji və xalq təsərrüfatı əhəmiyyətinə malikdir. Respublikamızın yabanı florasında 

rast gəlinən ali bitkilər 4557 növ olmaqla bütövlükdə Qafqazın təbii florasında olan ali bitki növləri-

nin 70%-dən çoxunu təşkil edir. Bu zənginlik, regionun təbii-tarixi və fiziki-coğrafi şəraitinin müx-

təlifliyi ilə izah edilir [1]. 

Çılpaqtoxumlular qədim bitki qrupu olub, onlara qədərki bitkilərlə üzvi surətdə əlaqəli ol-

muşlar. Çılpaqtoxumluların inkişafının ən yüksək dövrü mezozoy erasına təsadüf edir. Bu dövrdə 

istisevər bitkilər hegemonluq edirdilər. Mezozoy erasının sonunda isə bitkilər məhv olmağa başla-

yır. İkinci dəfə isə onlar öz başlanğıcını həmin eranın soyuğadavamlı formalarından götürmüş-

dür. Ola bilsin ki, bu formaların meydana gəlməsi, yerin materikdaxili buzlaşması ilə əlaqədar-

dır. Soyuğadavamlı növlər kaynazoy erasında geniş bir ərazini tutaraq Şimal yarımkürəsinin mü-

layim və mülayim-soyuq iqlim qurşağında hegemonluq etmişlər. Müasir dövrdə də onlar həmin 

ərazilərdə, bitki örtüyünün geniş bir sahəsini təşkil edirlər [3].  

İynəyarpaqlılar yarımsinfi bütün çılpaqtoxumlular arasında ən çox növə malik və ge-

niş yayılmış bir qrupdur. İynəyarpaqlılara praktiki olaraq Arktika və Antarktika istisna 

olmaqla, yer kürəsinin bütün sahələrində təsadüf olunur. Yer kürəsinin tarixində iynəyar-

paqlılar paleozoyun ikinci yarısından məlumdur.  

Azərbaycanda yabanı halda bitən və introduksiya edilərək mədəni florada əkilib-becərilən qiymət-

li iynəyarpaqlı bitki növlərinin müasir elmi yanaşmalarla öyrənilməsi, sistematik baxımdan onların növ 

tərkibinin dəqiqləşdirilməsi, texnogen şəraitin reproduktiv orqanlara təsirinin araşdırılması, çoxaldılma 

üsullarının işlənib hazırlanması və introduksiyasının proqnozlaşdırılması mühüm aktuallıq kəsb etməklə 

yanaşı, eyni zamanda tədqiqatçıların ən çox diqqətini cəlb edən problemlərdəndir [2].  

Müasir iynəyarpaqlılar əsasən ağac, bəzən kol, nadir hallarda sərilmiş formada olur. An-

caq onların məhv olmuş növlərinin arasında otşəkilli formalara da rast gəlinirdi. İynəyarpaqlıla-

rın zoğları ya uzun, ya da qısa olur. Bu bitkilərin adının iynəyarpaqlı olmasına baxmayaraq heç 

də həmişə onların yarpağı iynəşəkilli olmur.  

Tədqiqatın materialları və metodları. Tədqiqatın obyektini yaxın və uzaq qonşu öl-

kələrdə və Azərbaycanda yayılmış aborigen və introduksiya olunmuş iynəyarpaqlı (cəmi 

50 növ) bitkilər təşkil edir. Azərbaycanın fərqli botaniki-coğrafi rayonlarını əhatə edən 

ekspedisiyalar zamanı aparılan tədqiqatlar marşrut üsulu ilə həyata keçirilmişdir [3]. 

Azərbaycan ərazisində yabanı halda bitən və introduksiya olunmuş, taksonomik baxımdan 3 

fəsilə və 17 cinsi təmsil edən 50 növ iynəyarpaqlı bitki mövcuddur. Onlardan 9 növü respublika flo-

rasında təbii halda bitir, qalan 41 növü isə dünyanın müxtəlif botaniki-coğrafi bölgələrindən əsasən 

Abşeron yarımadasına introduksiya edilərək əkilib-becərilir. Yarımadada iynəyarpaqlı bitkilərdən 

yalnız 2 növə yabanı halda rast gəlinir  [2]. 
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Təhlil və müzakirə. Çılpaqtoxumluların əksəriyyətində toxumlar sakitlik dövrü keçirir. To-

xumun inkişafı zamanı ilk olaraq rüşeym kökcüyü əmələ gəlir, bu kökcükdən də sonra kök inki-

şaf edir. Çox az növlərdə əsas kök əlavə və yan köklərlə əvəz olunur. Əsas kökün olması ağac bit-

kilərinin formalaşmasına imkan vermişdir. Ağac bitkilərinin meydana gəlməsinə səbəb həm də 

uzunmüddətli funksiya daşıyan kambinin, həm də mexaniki möhkəmliyə malik su ötürən toxu-

maların formalaşmasıdır. Müasir çılpaqtoxumluların əksəriyyəti ağac bitkiləridir. Lakin qeyd et-

mək lazımdır ki, qədim çılpaqtoxumlular arasında ot, kol və gövdəsi zəif inkişaf edən ağac forma-

lara da rast gəlinirdi. Müasir saqovniklər arasında özəyi və qabığı yaxşı inkişaf etmiş ağac forma-

ları, həm də kökyumrulu zoğlara malik yarımodunlaşmış və tipik ot bitkiləri vardır [3]. 

İynəyarpaqlıların əksəriyyəti həmişəyaşıl ağaclardır. Yarpaqların ömrünün uzunluğu cin-

sin bioloji xüsusiyyətlərindən və ekoloji şəraitdən asılıdır. İşıqsevən bitkilərdə yarpaqlar 2-5 il 

yaşaya bilir. Kölgəyə davamlı növlərdə 10-15 il, yüksək dağ şəraitində isə hətta 25-30 il yaşaya 

bilirlər. Bütün həmişəyaşıl cinslərin yarpaqları sərt, möhkəm, kutinləşmiş və sklerofıtləşmiş 

olur. Onların ağızcıqları yarpağın alt tərəfində çökəkliklərdə yerləşir ki, bu da qış vaxtı buxar-

lanmanı kifayət qədər azaldır. Yarpaqlarını tökən cinslərdə qara şamlarda (Larix) və yalançı qa-

ra- şamda (Pseudolarix) iynəyarpaqlar adi yarpaq kimi incə və yumşaqdır. Bəzi iynəyarpaqlılar-

da, məsələn, qaraçöhrə (Taxus), metasekvoya (Metaseguoia) və şam (Pinus) cinslərində, hətta 

budaq düşmə prosesinə rast gəlinir. Bu vaxt tək-tək yarpaqlar deyil, qısa budaqlar düşür. 

İynəyarpaqlılarda sporların əmələ gəlməsi müxtəlif yaş dövrlərində başlayır: işıqsevən 

cinslərdə ömrünün 15-20-ci ilində, gec böyüyən kölgəyədavamlı cinslərdə isə 40-60, hətta 80-ci 

illərində. Mikrostrobil rolu oynayan erkək qozalar yerləşməsinə, ölçülərinin və formalarının, 

həm də mikrosporofillərin xarakterinə görə müxtəlifdir. Daha qədim cinslərdə erkək qozalar 

zoğların təpəsində və yarpaq qoltuğunda tək-tək yerləşir. Onların ölçüləri 10-25 sm-ə çatır və 

yüzlərlə mikrosporofıllərə malik olur. Ancaq iynəyarpaqlıların çox hissəsində erkək qozalar da-

ha kiçikölçülü olur, ölçüləri bir neçə sm-lərlə, bəzən isə mm-lərlə ölçülür, sayı isə onlarla he-

sablanır. Tək, iri erkək qozaların çoxsaylı xırda qozalara keçməsinə meylliliyinin izlənməsi tə-

kamülün tədqiq edilməsində çox böyük bioloji əhəmiyyət kəsb edir: 1) tozluqların əmələgəlmə 

vaxtının sürətlənməsi tozlanma ehtimalını artırır; 2) hər bir erkək qozanın sərbəstliyi onların 

ümumi qorunma ehtimalını artırır; 3) mikrostrobillərin forması çox müxtəlif ola bilər, məsələn, 

qozaşəkilli, üçbucaq formalı, rombvarı və yastı. Nadir hallarda onlar radial simmetriyaya, əksər 

hallarda isə dorzoventral quruluşa malik olurlar [3]. 

Dişi qozalar konstrobil şəklində olub, onların oxu üzərində örtücü pulcuqlar yerləşir. Bu 

pulcuqların qoltuğunda toxum pulcuqları formalaşır. Daxili yuxarı hissədə isə rüşeym başlanğı-

cı yerləşir. Toxum pulcuğunun mənşəyi məsələsi alimlər tərəfindən 10 illərlə müzakirə olun-

muş, eyni zamanda müxtəlif alimlər bu məsələni müxtəlif cür şərh edirlər. Paleobotaniki materi-

alların, anatomik faktların və müqayisəli morfologiyanın öyrənilməsi əsasında alimlərin əksə-

riyyəti belə hesab edirlər ki, toxum pulcuqları formasını dəyişmiş spordaşıyıcı zoğdur, başqa 

sözlə, meqastrobildir. 

Sərvkimilər (Cupressaceae) fəsiləsi 19 cins və 130-dan çox növü özündə cəmləyir. Bunla-

rın bəzi növləri Şimal yarımkürədə, digərləri isə Çənub yarımkürədə yayılmışdır. Cinslərin çoxu 

monotipdir və hər bir cinsə 2-3 növ daxildir. Bu onların çox qədimliyindən xəbər verir. Növlə-

rin hamısı həmişəyaşıl ağac və kollardır. Yarpaqları qarşı-qarşıya dəstə ilə düzülmüşdür. Yar-

paqlar iynəşəkilli və ya pulcuqvarı olur. Sərvkimilər (Cupressoideae) yarımfəsiləsi üçün yerini 

dəyişən toxum pulcuğu və ağaclaşmış qozalar xarakterikdir. Yarımfəsiləyə 15 növü özündə 

cəmləyən 1 cins (sərv-Cupresus) daxildir. Bu növlər Avropanın, Asiyanın, Afrikanın və Şimali 

Amerikanın mülayim isti rayonlarında yayılmışlar. Sərvlər həmçinin Kırım, Qafqaz və Azər-

baycanda becərilir. Sərvlər piramida formalı və dağınıq çətirə malikdir [3]. 

Tuyakimilər (Thujoideae) yarımfəsiləsi  özündə 15 cinsi birləşdirir. Onların qozaları 

dəricikşəkilli, ağaclaşmış pulcuqlu olur. Yetişmə zamanı qozalar yana əyilir. Daha çox yayılmış 

cins tuya 6 növə malikdir.  
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Azərbaycanda, əsasən də Abşeron yarımadasında bəzək bitkisi kimi əkilib becərilir. 

Hündürlüyü 15-18 m, çətirinin diametri isə 10-12 m olur. Bu növ keyfiyyətli oduncağının 

olması ilə yanaşı, həm də ekoloji baxımdan dözümlüdür. O, havanın çirklənməsinin və tor-

paq eroziyasının qarşısını alır. Tuyaların bütün növləri yüngül, yumşaq, çürüməyə da-

vamlı oduncağa malikdir və inşaat materialı kimi çox qiymətli sayılır [3]. 

Ardıckimilər (Juniperoideae) yarımfəsiləsinə yalnız bir cins ardıc (Juniperus) daxildir ki, o 

da özündə 70-ə qədər növü birləşdirir. Bu növlər Arktikadan tutmuş subtropiklərə qədər yayıl-

mışdır. Ardıclar əsasən sərilmiş formalı kollardır və ya çox az hallarda hündürlüyü 10-12 m-ə 

çatan ağaclardır. Ardıcın bəzi növlərinə dəniz səviyyəsindən 4000 m hündürlükdə dağlarda rast 

gəlmək mümkündür. Onlar torpağın üst qatlarında sərilərək dərinləşən möhkəm kök sisteminin 

köməyilə dağ yamaclarını əhatə edirlər. 

Ardıcın Azərbaycan Respublikası ərazisində 8 növü yayılmışdır. Bunlar əsasən birevli və 

ya ikievli həmişəyaşıl bitkilərdir. Həyati formalarına görə ağac və ya kol bitkiləridir. Yarpaqları 

iynəformalı olub, adətən, üçər olmaqla topa şəklində yerləşirlər [3]. Azərbaycanda ardıc seyrək 

meşəlik sahələri, arid seyrək meşəliklərinin bəzi formasiyaları olan, şam-ardıc, yabanı püstə-ar-

dıc meşələri ilə də müşahidə olunur. Onlar işıqsevən, torpağa az tələbkar olduqlarından daşlı-

qayalı ərazilər üçün xarakter bitki hesab olunur. Ardıcın oduncağı möhkəmdir, çox ətirlidir, on-

lardan təmir işlərində və karandaş istehsalında istifadə olunur. 

Qaraçöhrə sırasının Azərbaycan florasında iki fəsiləsinə qaraçöhrəkimilər (Taxaceae) və 

şamkimilərə (Pinaceae) rast gəlinir. Qaraçöhrəkimilər fəsiləsinin nümayəndələri əsasən Şimal 

yarımkürəsinə uyğunlaşmışdır. Bu fəsilənin bir çox özünəxas xüsusiyyətləri, sistematikada ona 

ayrıca bir sıra kimi yanaşmağa imkan verir.  Bu fəsiləyə 4 cins daxildir. Onlardan ən çox yayı-

lanı qaraçöhrə (Taxus) cinsidir. Cinsə 6 növ daxildir. Azərbaycanda qorunub saxlanmış qaraçöh-

rə meşələri nadir meşələr hesab olunur. Qaraçöhrə ağacına Azərbaycanın Kiçik və Böyük Qaf-

qaz, həm də Talış dağlarının meşələrində təbii halda rast gəlinir Qaraçöhrə 2-3 min il ömrü olan 

uzunömürlü bitkidir. İynəyarpaqlılar arasında qaraçöhrə ən çox kölgəyədavamlı və gec böyü-

yəndir. O, ildə 2-3 sm artır. Buna görə də bir neçə yüz il ömrü olan ağaclar cəmi 15-20 m hün-

dürlükdə olur. 

Qaraçöhrə pöhrə vermək qabiliyyətinə malikdir, lakin qiymətli, möhkəm və çürüməyə da-

vamlı oduncağın olmasına görə yerli əhali tərəfindən intensiv doğranılır ki, bu da onların sayını 

kəskin azaldır. Qaraçöhrənin cavan zoğları və toxumları taksin alkoloidi ilə zəngindir. Bu alko-

loid insan və bəzi ev heyvanları üçün çox zəhərli hesab olunur [3]. 

 Şamkimilər (Pinaceae) fəsiləsi çılpaqtoxumlular arasında ən geniş yayılmış və böyük tə-

sərrüfat əhəmiyyətinə malik fəsilədir. Fəsiləyə Şimal yarımkürəsinə uyğunlaşmış 3 yarımfəsilə, 

10 cins və 250 növ daxildir. Bütün şamkimilər birevli bitkilərdir. Erkək qozaların mikrostrobil-

ləri tək-tək yerləşir. Onlar oxdan və onun üzərində spiral qaydada düzülmüş hamar mikrosporo-

fıllərdən ibarətdir. Onların aşağı hissəsində iki ədəd mikrosporangi formalaşır ki, bu da onların 

uzaq məsafələrə yayılmasına kömək edir. Tozcuqlar iki protallial hüceyrəyə malikdir [3]. 

Şamkimilərdə qozaların çox müxtəlif formaları müşahidə olunur. Bununla yanaşı bütün 

növlərdə toxum pulcuqları dəricik şəklində və ya oduncaq tərkibli olur. Ağ şam və yalançı qara 

şamda qozalar yetişən zaman açılıb tökülür, qalan cinslərdə isə qozalar tez tökülür. Şamkimilə-

rin təsərrüfat əhəmiyyəti çox böyükdür. Onların çoxunun oduncağı inşaat materialı kimi xarrat-

lıq işlərində çox tətbiq edilir. Küknarın və ağ şamın düz oduncağı musiqi alətlərinin hazırlan-

masında, akustika yaradılmasında xüsusi yer tutur. Şam ağacından kağız sənayesində geniş ist-

fadə olunur. Şamkimilər atmosferi ozon qazı ilə təchiz etdiklərinə və havaya uçan bakterisid 

maddələr yaydığına görə ekologiyanın sağlamlaşdırılmasında da az rol oynamırlar. Ona görə də 

Şimal və Cənub yarımkürələrində yayılmış təbii meşələrə baxmayaraq süni surətdə küknar və 

şam ağaclarının əkilməsi geniş vüsət alıb.  

Azərbaycan florasında şam cinsinin endemik və relikt növü olan Eldar şamına və bəzi me-

şələrdə kox şamına rast gəlinir. Eldar şamı Gəncə bölgəsində olan Eldar yaylasında 50 ha qədər 
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ərazini əhatə edən təbii meşə sahəsidir ki, bu ərazi buzlaşmaya məruz qalmadığı üçün üçüncü 

dövrdən bu günə qədər qorunub saxlanılmışdır. Təbiətin memarlıq abidəsi olan Eldar şamının 

əhəmiyyətini nəzərə alaraq həmin ərazi 2004-cü ildən Dövlət Qoruğu elan edilmişdir. Azərbay-

can Respublikasının şəhər və kəndlərinin yaşıllaşdırılmasında Eldar şamı (P.eldarica), Kox şamı 

(P.kochiana) və Hələb şamı (.P.halapensis) növlərindən geniş istifadə olunur [3]. 

Şamın təsərrüfat əhəmiyyəti olduqca yüksəkdir. Onun oduncağından evlərin tikintisində, 

gəmiqayırmada, vaqon düzəltmədə, aviasiyada, xarratlıq işlərində və mebel hazırlanmasında ge-

niş istifadə olunur. Daş kömür şaxtalarının bərkidilməsində onun müxtəlif  növlərindən istifadə 

olunur. Çünki müxtəlif dərəcədə gərilmə nəticəsində onlar xarakterik səs çıxarır ki, bu da təhlü-

kədən xəbər verir. Şamların qətranından konifol, skipidar, kamfora hazırlanmasında istifadə 

olunur. İynəyarpaqlılar çoxlu miqdarda C vitamininə və karotinə malikdir. Onların iynələrindən 

un hazırlanır ki, bu un heyvandarlıqda yem kimi istifadə olunur. Şamlar dekorativ ağaclar oldu-

ğuna görə şəhərsalmada istifadə olunur. 

Şam ağacının iynəyarpaqlarından diş ağrısının müalicəsində istifadə olunur. Ağızı iynəyarpaq 

həlimi və sirkə ilə yaxalamaq uğurlu nəticə verir. İynəyarpağın tüstüsü qaş və kipriklərin tökülmə-

sində, gözdən yaş gəldikdə və zəif görmədə kömək edir. Şam ağacı tumurcuğunun həlimi öskürəyə 

qarşı vasitədir. İynəyarpağından böyrək xəstəliklərinə qarşı preparatlar və vanna üçün şamağacı 

ekstraktı hazırlanır. İynəyarpaq-karotin pastası yaraların müalicəsində işlənir. Şamağacı gövdəsini 

yardıqda qətranın efir yağında məhlulu olan və "terpentin" adlanan qatı qətran əldə edilir. Bu qətran 

yara sağaldıcı vasitə kimi istifadə olunur [4]. 

 Çılpaqtoxumluların əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir. 

Ali toxumlu bitkilərdir; ilk dəfə bunlarda əsas kök və toxum əmələ gəlib; ağac və kol şəklində 

olurlar; ot şəkilli növü yoxdur, soyuq və mülayim iqlimdə, yüksək dağlarda  yayılmış və həmişəya-

şıl meşələr əmələ gətirmişlər; birevli bitkilərdir; yarpaqları iynə və pulcuqşəkillidir, ginko və saqov-

niklər də isə enliyarpaqlıdır; yarpaqlar qışda tökülmür; toxum vasitəsilə çoxalırlar; hər toxumun 

üzərində qanadcıq olur; toxumlar qanadcıqların köməyi ilə külək vasitəsilə yayılırlar; külək vasitə-

silə çarpaz tozlanırlar; çarpaz tozlanma adlanan proses may ayında gedir;  mayalanma sudan asılı 

deyil; mayalanma hərəkətsiz erkək qametlər- spermlər vasitəsi ilə gedir; endosperm ancaq ana orqa-

nizmin xüsusiyyətlərini daşıyır; meyvələri  və çiçəkləri olmur; çılpaqtoxumlulardan şamlar və sərv-

lər fəsiləsinin nümayəndələri geniş yayılmışdır; gövdəsində qabıq hissə nazik, oduncaq hissə isə qa-

lındır; özək də zəif inkişaf edib; oduncaq əsasən dayaq və ötürücü funksiya daşıyan ölü hüceyrələr-

dən təşkil olunub; bəzi növlərin qabıq və oduncağında içərisi efir yağları və qətranla dolu kanallar 

var; bu maddələrin buxarlanması  ətrafa xoş  iy  verir, bakteriyalara isə öldürücü təsir edir; dünya-

nın ən hündür, yoğun və uzunömürlü ağacı sekvoya (mamont ağacı) da çılpaqtoxumlulara mənsub-

dur [5]. 

Nəticə. Çılpaqtoxumlular meşə fondunun çılpaq, daşlı, skeletli kasıb sahələrinin, maqistral 

yolların kənarlarının və s. yaşıllaşdırılmasında iynəyarpaqlı bitkilər əvəzsiz rol oynaya bilər. Azər-

baycanda ardıc seyrək meşəlik sahələri, arid seyrək meşəliklərinin bəzi formasiyaları olan, 

şam-ardıc, yabanı püstə-ardıc meşələri ilə də müşahidə olunur. Ardıcın oduncağı möh-

kəmdir, çox ətirlidir, onlardan təmir işlərində və karandaş istehsalında istifadə olunur. 

Qaraçöhrə pöhrə vermək qabiliyyətinə malikdir, lakin qiymətli, möhkəm və çürüməyə da-

vamlı oduncağın olmasına görə yerli əhali tərəfindən intensiv doğranılır ki, bu da onların sayını 

kəskin azaldır. Şamkimilər (Pinaceae) fəsiləsi çılpaqtoxumlular arasında ən geniş yayılmış və 

böyük təsərrüfat əhəmiyyətinə malik fəsilədir. Şamın təsərrüfat əhəmiyyəti olduqca yüksəkdir. 

Onun oduncağından evlərin tikintisində, gəmiqayırmada, vaqon düzəltmədə, aviasiyada, xarrat-

lıq işlərində və mebel hazırlanmasında geniş istifadə olunur. 
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SOME CONIFERS COMMON IN AZERBAIJAN AND THEIR MEANINGS 

 

Sh.A. Mammadova  
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Gymnosperms are an ancient group of plants that were organically related to the plants that 

preceded them. The highest period of development of gymnosperms falls on the Mesozoic era. 

Conifers can play an invaluable role in landscaping bare, stony, skeletal-poor areas of the forest 

fund, the outskirts of highways, etc. On the territory of Azerbaijan there are 50 species of conifers 

growing and introduced in the wild, taxonomically representing 3 divisions and 17 genera. 

Keywords: conifers, gymnosperms, seeds, landscaping, pine 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

 

Ш.А Мамедова 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, 

 

Голосеменные - древняя группа растений, которые были органически связаны с 

предшествующими им растениями. Наивысший период развития голосеменных приходится 

на мезозойскую эру. Хвойные растения могут сыграть неоценимую роль в озеленении голых, 

каменистых, скелетно-бедных участков лесного фонда, окраины автомобильных дорог и т.д. 

На территории Азербайджана встречается 50 видов хвойных растений, произрастающих и 

интродуцированных в дикой природе, таксономически представляющих 3 отдела и 17 родов. 

Ключевые слова: хвойные, голосеменные, семена, озеленение, сосновидные 
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İSHAL VƏ ONUN MÜALİCƏSİ ZAMANI BUZOVLARIN KLİNİKİ-FİZİOLOJİ 

GÖSTƏRİCİLƏRİ 

 

İ.T. Məmmədzadə 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,  Əczaçılıq və baytarlıq-sanitariya 

ekspertizası kafedrası, Gəncə ş. 
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Tədqiqat işi Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonu şəraitində yeni doğulan buzovlar arasında 

qeydə alınan ishalın (dispepsiya) profilaktika və müalicəsində dərman bitkiləri ilə antibiotikləri 

birlikdə tətbiq etməklə müalicə sxemlərinin hazırlanmasına həsr olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir 

ki, ishalın müalicəsində dərman bitkilərinin dərman preparatları ilə birlikdə təbiqi buzovların 

kliniki fizioloji göstəricilərinin normada saxlanılmasına və müalicənin effektliliyinin yüksəlməsinə 

səbəb olur.  

Açar sözlər: Buzov, hibrid, bədən temperaturu, tənəffüs hərəkətləri, ürək döyüntüləri 

 

Giriş 

Həyatının ilk həftəliyində yeni doğulan buzovların ölümü, inkişafın erkən postnatal dövründə 

həzm sistemi funksiyasının pozulması nəticəsində baş verir. Mədə-bağırsaq pozğunluqları ilə müşa-

hidə edilən xəstəliklər içərisində ishal (diareya) xüsusi yer tutur. İshal diaqnozu ilə doğulan buzovlar 

arasında qeydə alınan ölüm halları ilə yanaşı ölü və zəif doğulan buzovların da sayı artır. Epizootolo-

ji monitorinqlərin nəticələri göstərir ki, yeni doğulan buzovların  həyatının ilk 10-15-ci günlüklərin-

də mədə-bağırsaq xəstəliyi əlamətləri ilə müşahidə edilən ishal, cavan heyvanların 20-30%-nin 

məhv olmasına səbəb olur [1, 2, 6, 13,].  

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq hal-hazıra qədər yeni doğulan buzovların kəskin həzm sis-

temi xəstəlikləri problemi üzərində tədqiqatlar aparılmasına, müxtəlif müalicə vasitələrinin və 

sxemlərinin təklif edilməsinə baxmayaraq bu xəstəliyin müalicə və profilaktikası hələ də aktual ola-

raq qalır [5, 7, 4, 11, 9, 10, 8, 3] 

Tədqiqatlarda məqsəd yeni doğulan buzovların ishalının dərman bitkilərinin dərman preparat-

ları ilə kompleks müalicəsi zamanı onların bəzi kliniki-fizioloji göstəricilərində baş verən dəyişik-

likləri müəyyənləşdirməkdir.  

  

Material və metodika 

Tədqiqatlar 2011-2015-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  Əczaçılıq və bay-

tarlıq-sanitariya ekspertizası kafedrasında yerinə yetirilmişdir. Təcrübələr Azərbaycan respublikası-

nın Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunda,  Qapanlı fermer təsərrüfatında (Şəmkir rayonu) yetiş-

dirilən ətlik istiqamətli hibrid (Kuba zebusu x Qafqaz qonuru) və Suliddinoğlu fermer təsərrüfatında 

(Samux rayonu) isə yetişdirilən südlük istiqamətli buzovlar (qara-ala) üzərində aparılmışdır. Tədqi-

qatlara Qapanlı fermer təsərrüfatından 20 baş, Suliddinoğlu fermer təsərrüfatından isə 25 baş buzov 

cəlb edilmişdir. 

Təsərrüfatlarda buzovların müalicəsi aşağıdakı sxem üzrə aparılmışdır. Suliddinoğlu fermer 

təsərrüfatında I qrupa daxil edilən qara-ala cins buzovlar palıd (Quercus L.) + söyüd (Salix L.), qa-

bığı bişirilməsi, Oletetrin və Seftrakson, II qrupa daxil edilən buzovlar zoğal (Cornus mas L.) + 

adaçayı (Salvia L.) dəmləməsi, Oleterin və Seftrakson, III qrupa daxil edilən buzovlar at əvəliyi 

(Rumex confferus) + ətrəng qırxbuğum (Polygonum carneum) dəmləməsi, Oletetrin və Seftrakson, 

IV qrupa daxil edilən buzovlar adı dazıotu (Hypericum perforatum) + boymadərən (Achillea mulle-

folium) dəmləməsi Oletetrin və Seftrakson, V qrupa daxil edilən buzovlar isə Oletetrin və Seftrak-

son, Qapanlı fermer təsərrüfatında bəslənilən hibrid buzovların I qrupu palıd + söyüd qabığı bişiril-
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məsi, tetrasiklin və seftrakson, II qrupa daxil edilən buzovlar zoğal + adaçayı dəmləməsi, Tetrasik-

lin və Seftrakson, III qrupa daxil edilən buzovlar at əvəliyi + ətrəng qırxbuğum dəmləməsi, Tetra-

siklin və Seftrakson, IV qrupa daxil edilən buzovlar adı dazıotu + boymadərən dəmləməsi, Tetrasik-

lin və Seftrakson, V qrupa daxil edilən buzovlar isə Tetrasiklin və Seftrakson ilə  müalicə edilmiş-

dir. Müalicə məqsədilə dərman bitkilərindən 1:10 nisbətində hazırlanan dəmləmələr və bişirmələr, 

bütün qruplarda olan heyvanlar yedizdirmədən 15 dəqiqə əvvəl, sutkada 2 dəfə olmaqla 12 saat in-

tervalla, birinci qrupda hər bir buzova 150 ml, digər qruplarda isə 100 ml içirdilmiş, oletetrin 2 q, 

seftriakson 1q, tetrasiklin 1 q dozada 12 saat intervalla 2 dəfə əzələ daxilinə yeridilmişdir. 

Buzovların bədən temperaturu, səhər saatlarında heyvanların düz bağırsaqından termometr 

vasitəsilə ölçülmüş, 1 dəqiqədə tənəffüs hərəkətlərinin və ürək döyüntülərinin sayı fenedoskopdan 

istifadə etməklə sayılmışdır.  

Tədqiqat nəticəsində alınan bütün kəmiyyət göstəricilərinin statistik işlənilməsində Statistica 

10 və MS Excel 2016 proqram paketlərindən da istifadə edilmişdir. P≤0,05 olduqda baş verən dəyi-

şikliklərin statistik dürüst olduğu qəbul edilmişdir.  

 

Alınan nəticələr və onların müzkirəsi 

Fizioloji sağlam buzovlarda müşahidə edilən ishalın yüngül forması ananın fizioloji fəziyyə-

tindən asılı olmayıb, yeni doğulan buzovların yemləmə qaydalarına, daha doğrusu onlara ağız südü-

nün verilməsi qaydalarına düzgün əməl edilməməsi səbəbindən baş verir [16, 20]. İshalın əsas əla-

məti qaz qabarcıqları və selik ilə zəngin çox miqdarda sarı rəngli nəcisin xaric edilməsidir. İshalın 

kəskin, ağır formasında heyvanların iştahası kəsilir. Bağırsağın peristaltikasının sürətlənməsi nəticə-

sində bağırsaq möhtəviyyatının itkisi öz növbəsində orqanizmin su itkisinə səbəb olur. Disbakterioz 

meydana çıxır, su-elektrolit mübadiləsi, qələvi-turşu tarazlığı pozulur, qaraciyər və böyrəklər zədə-

lənir və beləliklə, patoloji proseslərə bütün orqanizm qoşulur. Bədən temperaruru 36-350С-ə düşür. 

Əlverişsiz şəraitdə ölüm 2-3 sutkadan sonra baş verir [15]. Xəstəliyin əlamətləri aradan qaldırıldıq-

dan və dietoterapiya təyin ediləndən 1-3 sutka sonra heyvanların sağalması başlayır [14]. 

Buzovların kliniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsində onların bədən temperaturu, ürək dö-

yüntülərinin sayı, tənəffüs hərəkətlərinin sayı, heyvanların ümumi vəziyyəti, aktivliyi diqqətdə sax-

lanılmışdır. Yeni doğulan buzovlarda sağlam və ya  xəstə olmasından asılı olmayaraq ümumi əla-

mətlər - bədənin titrəməsi, ehtiyatlı hərəkətlər müşahidə edilmişdir. Xəstə heyvanlardan fərqli ola-

raq sağlam buzovlarda bütün tədqiqat dövründə iştahalarının yüksək olması qeydə alınmışdır. Bəzi 

buzovlarda iştahanın pisləşməsi, yatması, yatanda başını və boynunu qabağa uzatması, istəksiz aya-

ğa qalxması kimi hallar müşahidə edilmişdir. Xəstəliyin müşahidə edilən etioloji xüsusiyyətləri di-

gər tədqiqatçıların məlumatları ilə oxşardır [12, 14, 15, 16].  

Suliddinoğlu fermer təsərrüfatında yaradılan təcrübə qruplarından I və V qruplarda buzovların 

100%-ində, II və III qrupların hər birinın 80%-ində (hər qrupda 4 buzov), IV qrupda buzovların 

68%-ində (3 buzov), Qapanlı fermer təsərrüfatında isə təcrübə qruplarından II, III və IV qruplarda 

buzovların 100%-ində, I qrupda 80%-ində (4 buzov), V qrupda isə 68%-ində (3 buzov) ishal qeydə 

alınmışdır. İshalın kəskin kliniki əlamətləri Suliddinoğlu fermer təsərrüfatında I və V qruplarda, Qa-

panlı fermer təsərrüfatında isə III və IV qruplarda (hər birində bir buzov) müşahidə edilmişdir. Tə-

sərrüfatların heç birində buzovlar arasında ölüm halları və xəstəliyinin ağır forması qeydə alınma-

mışdır. 

Tədqiqatın ekspermental hissəsi aparılan Suliddinoğlu və Qapanlı fermer təsərrüfatlarında 

sağlam və müalicə edilən buzovların bədən temperaturunun, ürək döyüntülərinin və tənəffüs hərə-

kətlərinin  dinamikası haqqında məlumatlar cədvəldə tədqdim edilir. 

Suliddinoğlu fermer təsərrüfatında 1-ci gün təcrübə qruplarından I-IV qruplarda olan buzovla-

rın bədən temperaturu fizioloji norma daxilindədir. V qrupda, buzovların bədən temperaturunun or-

ta göstəricisi 37,00C təşkil edib ki, bu da kontrol qrupun göstəricisindən 0,80C aşağıdır. İshalın 

müalicəsi tək dərman preparatları ilə aparılan V qrupun göstəricisini, I, II, III və IV qrupun müvafiq 

göstəriciləri ilə müqayisə etdikdə müəyyən edilmişdir ki, V qrupun göstıricisi, I qrupun göstərici-
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sindən 0,10C, II qrupun göstəricisindən 0,30C, III qrupun göstəricisindən 0,20C, IV qrupun göstəri-

cisindən isə 0,40C aşağıdır (cədvəl). 

Bütün təcrübə dövründə əldə edilən məlumatları müvafiq qrupların əvvəlki günlərinin göstəri-

ciləri ilə müqayisə etdikdə məlum olur ki, I qrupda birgünlük buzovların bədən temperaturu 380C 

təşkil edirsə, 10-cu günə kimi 0,90C yüksələrək 38,90C təşkil edir. Bu qrupda 3-cü gün buzovların 

bədən temperaturu kontrol qrupun göstəricisindən 0,10C, 7-ci və 10-cu günlərdə müvafiq olaraq 

0,80C və 0,10C yüksək olmuşdur. Oletetrin və Seftrakson ilə müalicə olunan V qrupda 3-cü gün 

kontrol qrupun göstəricisi ilə müqayisədə heyvanların bədən temperaturu 0,80C, 7-ci və 10-cu gün-

lər isə 0,30C aşağı olmuşdur. 3-cü gün II, III və IV qruplarda buzovların bədən temperaturu müalicə 

sxemindən asılı olmayaraq 38-38,70C arasında dəyişmişdir ki, bu da norma hüdudundadır. 7-ci gün, 

II qrupda buzovların bədən temperaturu kontrol qrupun göstəricisi ilə müqayisədə 0,10C və 0,30C 

aşağı, III qrupda isə 0,10C yuxarı olmuşdur. 10-cu gün, I qrupda buzovların bədən temperaturu 

kontrol qrupun göstəricisindən 0,10C yüksək, II və IV qruplarda 0,20C, III və V qruplarda isə müva-

fiq olaraq 0,10C və 0,30C aşağı olmuşdur. Qruplar arası və kontrol qrupun göstəriciləri ilə müqayi-

sədə baş verən dəyişikliklər statistik dürüst olmamışdır (P>0,05). 

Suliddinoğlu fermer təsərrüfatında sağlam buzovların nəbz döyüntülərinin sayı 10-cu gün əv-

vəlki günlər ilə müqayisədə azalaraq dəqiqədə 102 təşkil edir. Eksperiment müddətində, müalicə 

olunan qruplarda 1-7-ci günlər, buzovların nəbz döyüntüləri kontrol qrupun göstəricilərindən aşağı 

həddə olmuşdur. Suliddinoğlu fermer təsərrüfatında kontrol qrupda 1-10 günlük buzovların nəbz 

döyüntülərinin sayı dəqiqədə 102-140 arasında dəyişmişdir. Müalicə sxemlərindən asılı olaraq  bu-

zovların nəbz döyüntülərinin sayında statistik dürüst dəyişikliklər baş verdiyi müəyyən edilmişdir 

(cədvəl).  

Qapanlı fermer təsərrüfatında Kontrol qrupda 1-10 günlük buzovların normal bədən tempera-

turu 38,7-39,60C arasında dəyişmişdir. Birgünlük buzovların bədən temperaturu 39,60C təşkil edir-

sə, üçgünlük heyvanlarda temperatur 39,00C-yə enir, yeddinci gün 39,30C-yə qalxır, onuncu gün ye-

nidən 38,70C-yə qədər aşağı enir. Müalicə sxemindən asılı olmayaraq bütün təcrübə qruplarında, 

buzovların bədən temperaturunun kontrol qrupun müvafiq göstəricisindən aşağı olduğu müəyyən 

edilmişdir. 1-10 günlük sağlam buzovların nəbz döyüntülərinin sayı dəqiqədə 100-139 arasında va-

riasiya edir. Təcrübə qruplarının göstəricilərinin müqayisəli analizi sübut edir ki, buzovların ishal 

xəstəliyinin dərəcəsindən asılı olaraq, onların ürək döyüntülərinin sayının azalmasına səbəb olur. 1-

ci və 3-cü günlər bir dəqiqəlik nəbz döyüntülərinin sayında qeydə alınan dəyişikliklər statistik dü-

rüstdür (P<0,01). 

Cədvəldə verilən məlumatlardan görünür ki, müalicənin sonunda, patoloji proseslərin yün-

günləşməsi ilə əlaqədar olaraq bütün qruplarda buzovların nəbz döyüntülərinin sayı kontrol qrupun 

göstəriciləri ilə müqayisədə aşağı olsa da fizioloji norma hüdüdündadır. 

Alınan nəticələrin müqayisəsi göstərir ki, heyvanların yaşı artdıqca tənəffüs hərəkətlərinin sa-

yı da azalır. Suliddinoğlu və Qapanlı fermer təsərrüfatlarında müalicə olunan qruplardan, tənəffüs 

hərəkətlərinin ən yüksək sayının I qrupda (müvafiq olaraq 37,6 və 38,9) olduğu qeydə alınmışdır. 

Lakin, bu göstərici ilə kontrol qrupun göstəriciləri arasında qeydə alınan fərq statistik dürüst olma-

mışdır (P>0,05).  

Bəzi tədqiqatçıların apardıqları tədqiqat işlərinin nəticələrinə görə, buzovların dispepsiyası za-

manı bədən temperaturunun, 1 dəqiqədə ürək döyüntülərinin və tənəffüs hərəkətlərinin sayında baş 

verən dəyişikliklərin norma səviyyəsində qaldığını göstərilir [17,18]. Bizim tədqiqatın nəticələrinə 

görə təcrübə müddətində qara-ala cinsdən olan buzovların ishalının müalicəsi zamanı, temperatur 

göstəricisində müşahidə edilən azalmaların norma səviyyəsində olduğu müəyyən edilsə də, hibrid 

buzovlarda doğumdan sonra ishalın qeydə alındığı ilk gün, bədən temperaturunun göstəricisində 

qeydə alınan azalmanın I-IV qruplarda statisik dürüst (P<0,05) olduğu müəyyən edilmişdir. 
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Nəticə. 

Beləliklə, tədqiqatın nəticələri göstərir ki, dərman bitkilərinin dərman preparatları ilə birlikdə 

ishal əleyhinə kompleks təbiqi buzovların kliniki-fizioloji göstəricilərinin normada saxlanılmasını 

təmin edir. 

 

Cədvəl  
 

Yeni doğulan buzovların ishalının kompleks müalicəsi zamanı bəzi kliniki-fizioloji göstəricilərin 

dinamikası 

 

Göstəricilər 

B
u
zo

v
la

rı
n
 y

aş
ı,

 g
ü
n
lə

 Suliddinoğlu fermer təsərrüfatı Qapanlı fermer təsərrüfat 

Qruplar  Qruplar  

K
o
n

tr
o
l 

I II III IV V 

K
o
n

tr
o
l 

I II III IV V 

Bədən 

temperaturu, 
0C 

1 38,7 38,0 38,2 38,1 38,3 37,9 39,6 38,0* 38,1* 38,2* 38,1* 38,3 

3 38,8 38,9 38,7 38,0 38,2 38,0 39,0 38,8 38,6 38,4 38,3 38,1 

7 39,1 38,9 39,0 39,2 38,9 38,8 39,3 38,7 38,9 38,8 39,0 38,9 

10 38,8 38,9 38,6 38,7 38,6 38,5 38,7 38,6 38,6 38,5 38,5 38,5 

1 dəqiqədə 

ürək 

döyüntülərinin 

sayı 

1 138 96** 92** 89** 91** 97** 100 89** 86** 90** 88** 89** 

3 140 98** 95** 89** 91** 98** 139 98** 94** 90** 89** 98** 

7 109 105 103 105 100 102 112 107 104 103 98* 100* 

10 102 107 105 105 104 104 105 103 104 103 100 101 

1 dəqiqədə 

tənəffüs 

hərəkətlərinin 

sayı 

1 40,3 36,0 34,0** 33,0** 34,0** 32,0** 38,3 36,9* 35,0** 36,8** 36,6** 36,0** 

3 41,2 37,6 34,9* 34,5** 34,6** 32,0** 41,5 38,9 36,1** 36,2 35,7 35,9** 

7 30,5 28,6 28,5 28,9 29,0 29,1 30,7 29,9 29,7 29,8 29,6 29,9 

10 28,1 27,9 28,0 27,9 28,4 28,3 29,3 28,6 28,3 28,7 28,6 29,0 

 
Qeyd: * P≤0,05, ** P≤0,01,  ***P≤0,001 
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CLİNİCAL-PHYSİOLOGİCAL İNDİCATORS OF CALVES DURİNG  

DİARRHEA AND İTS TREATMENT 

 

I. T. Mammadzade  

Azerbaijan State Agrarian University, Department of Pharmacy and BSE, Ganja, Azerbaijan 

 

 Research carried out in the Ganja-Gazakh economic-geographical region among newborn 

calves was dedicated to the development of treatment regimens using antibiotics in combination 

with medicinal herbs for the prevention and treatment of diarrhea (dyspepsia). It was found that in 

the treatment of calf diarrhea, the use of medicinal herbs in combination with medications maintain 

normal clinical and physiological parameters and lead to an increase in the effectiveness of 

treatment. 

Keywords: Calf, hybrid, body temperature, respiratory movements, heart rate 

 

 

 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2021 VII cild, №1 

 152 

КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛЯТ 

ПРИ ДИАРЕЕ И ЕГО ЛЕЧЕНИИ 

 

И.Т. Мамедзаде  

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, кафедра Фармации и ветери-

нарно-санитарной экспертизы г. Гянджа 

 

Исследования, проводившиеся в Гянджа-Газахском экономико-географическом районе 

среди новорожденных телят были посвящены разработке схем лечения с применением 

антибиотиков в сочетании с лекарственными травами для профилактики и лечения диареи 

(диспепсии). Было установ-лено, что при лечении диареи телят, применение  лекарственных 

трав в ком-бинации с лекарственными препаратами поддерживают нормальные клини-ко-

физиологические параметры и приводят к повышению эффективности лечения. 

Ключевые слова: Теленок, гибрид, температура тела, дыхательные движения, ча-

стота сердечных сокращений 
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AZƏRBAYCANDA QUDUZLUQ XƏSTƏLİYİNİN EPİDEMİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

VƏ MOLEKULYAR XARAKTERİZASİYASI: 2014-2018 

 

Ş.K. Zeynalova 

Azərbaycan, Bakı ş., Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 3-cü Biotəhlükəsizlik  

Səviyyəli Mərkəzi Referens Laboratoriya 

 

Azərbaycanda quduzluq xəstəliyinə görə qeyri sağlam ərazilərin uzun müddətə dəyişməməsi 

və ya az dəyişməsi, zona xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq xəstəliyə qarşı mübarizə və qarşısının alın-

ması üçün tədbirlərin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac yaratmışdır. Bunun üçün epizootik vəziyyətin di-

namikasının ətraflı öyrənilməsi tələb olunurdu. Məlumatın vaxtında alınması və dolğunluğu çox va-

cibdir, lakin bu günə qədər ölkənin təhlükə altında olan bölgələrində quduzluq virusunu test edən 

laboratoriyaların olmaması, bu işə maneə törədir. Bu sahədə retrospektiv epidemioloji analizlərin 

əhəmiyyəti böyükdür. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində 2014-2018-ci illərdə aşkar edilmiş 10 gen 

quduz virusu sahə izolatları sekvensiya edilmişdir. Sekvens olunmuş izolatların müqayisəsi göstərdi 

ki, onlar iki filogenetik klada yerləşdirilə bilər: CA2 və CA4.  

Açar sözlər: quduzluq, sekvens, klad, epidemiologiya, ştam, Azərbaycan 

 

Giriş 

Quduzluq insanlar və heyvanlar arasında yayılan yoluxucu xəstəliklərdən biridir ki, nəticədə 

insan və heyvanların ölümünə, karantin və profilaktik tədbirlərə çəkilən xərclər, sahibsiz itlərin və 

pişiklərin tutulması, vəhşi yırtıcıların sayının tənzimlənməsi, həmçinin diaqnostik testlərin aparıl-

ması ilə xarakterizə olunur və böyük iqtisadi ziyana səbəb olur. Virusların Taksonomiyası üzrə Bey-

nəlxalq Komitənin təsnifatına görə, quduzluq virusu Mononegavirales, ailəsi Rhabdoviridae, Lyssa-

virus cinsinə aiddir. Bu günə qədər Lyssavirus cinsinin 14 növü var. Qeyd edək ki, növlərin çoxu 

yarasalarda tapılıb. Quduzluq xəstəliyi, anti-epizootik və anti-epidemioloji tədbirlər sisteminin tər-

kib hissəsi olaraq, davamlı genişmiqyaslı monitorinq tələb edir. Azərbaycan Respublikası Qafqazın 

cənub-şərqində və İran yaylasının şimal-qərbində Avropa və Asiya qitələrinin təmas zonasında yer-

ləşir. Dövlət sərhədləri cənubdan İranla 765 km, Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 391 km, şi-

mal-qərbdən Gürcüstan ilə 471 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. Onun 825 km-i 

su sərhəddidir. Sahil xəttinin uzunluğu 713 km-dir. Azərbaycanın həmcinin Xəzər dənizi sektorun-

da Türkmənistan, Qazaxıstan, İran və Rusiya ilə sərhədə malikdir [1, 2] 

Azərbaycanda quduzluq hadisələrinin tarixi itlərdə quduzluq xəstəliyinin başlaması ilə ehti-

mal olunur,  xüsusəndə sahibsiz itlər və vəhşi təbiətdə quduzluq hadisələrinin qeydə alınması. Mü-

təmadi olaraq epidemioloji göstəricilərlə birlikdə quduzluğun epizootoloji monitorinqi aparılır. Av-

ropadakı quduzluq hadisələrinin tarixində olduğu kimi, Azərbaycandada küçə itləri və vəhşi heyva-

narda (tülkü, canavar, çaqqal)  xəstəliyin daşıyıcılığı müəyyən edilmişdir [3,4,5.6].  

Son zamanlarda qlobal səviyyədə quduzluq virusunun (RABV) molekulyar tədqiqatları və bu 

virus növünün müxtəlifliyi haqqında anlayışlar  artmışdır [16]. Avropada, RABV-lər də Asiya, Af-

rika və Amerikaya geniş yayılmadan 'Cosmopolitan nəsli' daxilində çoxluq təşkil edir [10,11,12,13]. 

İranda, "Cosmopolitan xətti" RABV'nin nəsilləri də yaranmışdır, ancaq P genlərin ardıcıllığı, Arkti-

ka qrupunun da qismən mövcudluğunu göstərdi [14,15].  

Azərbaycanda RABV-nin molekulyar epidemiologiyası ilə bağlı çox az əhatəli tədqiqatlar 

dərc edilmişdir (Shalala Zeynalova et.al, Epidemiological characteristics of human and animal rabi-

es in Azerbaijan) [4]. 

Bu araşdırmanın məqsədi Azərbaycanda quduz virus izolatlarının filogenetikası və təkamülü 

haqqında daha çox məlumat əldə etmək;  quduzluq xəstəliyinin yayılma təhlükəsi dərəcəsinə görə 

bölgələrin epizootoloji təsnifatını və xisusiyyətlərini araşdırmaq idi. 
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Metod və materiallar 

Bütün metodlar, Fransanın OIE / WHO / AB Milli ANSES, quduzluq laboratoriyasında, 

Azərbaycan Respublikası Baytarlıq Laboratoriyası, Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda  aparılmış-

dır. Prosedurlar Biotəhlükəsizlik qaydaları Standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilmişdir.  

Quduzluq hadisələrinin illik hesabatları Respublikası Baytarlıq Laboratoriyasından götürül-

müş məlumatlar əsasında hazırlanmışdır. 2012-2018 ci illərdə Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından 

toplanılmış izolatların müayinəsi İFR və bioloji sınağ ilə başlanmışdır. Beynin çıxarılması və başla-

rın patoloji otopsiyası fərdi biotəhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla xüsusi bir yarma otağında 

aparılmışdır. 

Elektroforez-Amplifikasiya məhsulları SYBR Safe ilə boyanmış 2% agaroz geli üzərində 

elektroforez ilə həll edilmiş, son konsentrasiyasında 1/10000 nisbətində, sonra UV trans-işıqlandır-

ma altında fotoşəkil çəkilmişdir. Bütün amplifikasiya PCR məhsulları -20º C-də saxlanıldı. 

 

Real vaxtda TaqMan qRT-PCR 

 

RT-PZR, hər biri 800 nmol olan N165-N146 və JW12 pan nişanlı RNT 2 mkl və 23 mkl mas-

ter-miks qarışığı (QuantiTect probe RT-PCR Mater qarışığı, Qiagen, Fransa) ilə son bir həcmə gəti-

rildi.  

TaqMan RABV probunun 100 nmolu (Lys-Gtl). Universal Pan Lyssavirus praymerləri 

(JW12:5-'ATGTAACACCYCTACAATG və N165-146: GCAGGGTAYTTRTACTCATA) və 

TaqMan RABV zondu (Lys-Gtl 5 ACAAGATTGTATTCAAAGTCAATAATCAG) aşağıdakı isti-

lik və soyutma proqramına: 30 dəqiqə 50'C, 15 dəqiqə 95'C bir dövrə, 30 saniyə üçün 95 * C 45 

dövrə, 30 saniyə üçün 55 * C və 30 saniyə üçün 72 * C 0.03 olan kritik bir eşik dövrü sayı (Ct) isti-

nad olaraq istifadə edildi. Kritik hədd dövrü sayı, reaksiya flüorissentliyi Rotor - Gen Q-Real-Time 

proqram təminatı tərəfindən fondan statistik olaraq daha yüksək olan bir dəyəri aşan PZR dövrü sa-

yına uyğundur. Tələbləri doğrulamaq üçün mənfi və müsbət kontrol daxil edildi. Bütün PZR reaksi-

yaları iki nüsxədə sınaqdan keçirilmişdir. 

 

Sekvensiya 

Amplifikasiyadan sonra PZR məhsulları Eurofins Genomics (Ebersberg, Almaniya) tərəfin-

dən PCR-lərdə istifadə olunan eyni M13 praymerlərlə (M13 Ötür və M13 Tərs (-29) və üç daxili 

irəli və tərs praymerlə (JW662-684F, JW938) hər iki istiqamətdə sıralanmışdır. -959R, JW938-

959F).  

 

Nukleotid analizi 

Ardıcıllıqlar Vector NTI proqramı, versiya 11 (Invitrogen, Fransa) olan ContigExpress proq-

ramından istifadə edərək yığılmışdır. Cədvəl 2-də göstərilən beş ardıcıllıq praymerdən istifadə edə-

rək çox ardıcıllıqla üst-üstə düşməyə nail olundu. Gen ardıcıllığını tərcümə etmək üçün BIOEDIT 

proqramından istifadə edilmişdir. İdentiklik faizi və oxşarlıq balları BIOEDIT-də müəyyənləşdiril-

mişdir. 

 

Nəticə və Müzakirə 

2014-2018-ci ildən başlayaraq hər il passiv müşahidə yolu ilə ölkədə 245 hadisə baş vermiş-

dir. Bu rəqəmlər rəsmi hesabatın nəticəsidir (RBL hesabatları), hansı ki, laboratoriyaya göndərilmiş 

nümunələrin sayı ilə hesablanmışdır. Lakin 2016-cı ildə Qax-Zaqatala bölgəsində aparılan tədqiqat 

göstərdi ki, kəndlərdə quduzluq hadisələrinin sayı daha çoxdur, ancaq insanlar hər zaman xəstəlik 

haqqında məlumat vermirlər (Assessing the impact of public education on a preventable zoonotic 

disease: rabies). Bunun səbəbi kimi, insanların maarifli olmaması, ucqar kəndlərin şəhər mərkəzi ilə 

əlaqələrinin zəif olması, vəhşi heyvanların virusun daşıyıcısı olması barədə məlumatsızlıq göstər-

mək olar. 
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Quduzluq xəstəliyinin yayılma təhlükəsi dərəcəsinə görə bölgələrin epizootoloji təsnifatı 

Ölkənin faunası çox müxtəlifdir. Azərbaycanın bölgələrdə göstərilən növ heyvanlar yaşayır: 

tülkü, canavar, çaqqal, ayı, kaftarlar, qəhvəyi dovşan, vəhşi qaban, maral, yenot və s.. Siçan kimi 

gəmiricilərdən qırmızı siçovul ən geniş yayılmışdır, qərb bölgələrində - qara siçovul, ev, tarla, meşə 

siçanları, yarasa və s. 

Quduzluq xəstəliyində epizootoloji ocaqlar, xəstəliyin əsas daşıyıcılarının - tülkülərin və ca-

navarların ekologiyasından asılı olan xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir. Tülkülər orta hesabla 10-

30 km məsafədə məskunlaşdığı üçün, yoluxucu təsirə məruz qalan ətraf ərazidə, infeksiya mənbəyi-

nin yerləşdiyi yer - vəhşi heyvanlarda quduzluq üçün epizootik mərkəz hesab olunur, yəni 30 km ra-

diusda. 

Əhəmiyyətli epizootik göstəricilər, xəstəliyin başlaması və davam etməsidir. Bu, həm quduz-

luğun qarşısının alınması və nəzarət tədbirlərinin fərqli şəkildə həyata keçirilməsi, həm də epizooti-

yanın dinamikasının proqnozlaşdırılması prinsiplərinin inkişafı üçün vacibdir [7,8]. 

5 il ərzində 2014-2018 ilədək quduzluq xəstəliyinin təkrarlanmasının öyrənilməsi zamanı epi-

zootik ocaqların fərqli yerdəyişmələri aşkar edilmişdir:  Bakı-14%, Beyləqan -6.1%, Balakən 5.3%, 

Ağdaş - 4.5%, Qusar - 4.5%, Ucar – 4%, Siyəzən -3.7%, Bərdə - 3.7%, Qax -3.2%, Salyan – 3.2%. 

Bölgələr üzrə quduzluq xəstəliyinin yayılma tezliyi barədə məlumatlar 1-ci cədvəldə verilmişdir. 

 

 
 

Şək.1. Quduzluq xəstəliyinin yayılma  dərəcəsinə görə bölgələrin epizootoloji təsnifatı: qırmızı sütünlar –

hadisə sayına görə seçilən rayonlardır 

 

Xəstəliyin əsas daşıyıcılarının (vəhşi ətyeyənlər) yayılma sıxlığını, heyvanların yayılma və-

ziyyətini və meşə örtüyünü nəzərə alaraq,  əraziləri quduzluq xəstəliyinin yayılmasının təhlükə də-

rəcəsinə görə təsnif edək. 

Xəstəliyin baş vermə riskinin maksimal dərəcəsi ilə xarakterizə olunan birinci qrupa Bakı-Ab-

şeron, Beyləqan, Balakən, Şəki, Siyəzən, Qusar, Salyan, Ucar, Ağdaş, Bərdə rayonları daxildir.  

İkinci qrupa (baş vermə təhlükəsinin orta səviyyəsi) daxil edilmişdir: Şəmkir, Kürdəmir, Daş-

kəsən, Yevlax, Ağsu, Tər-tər, Cəlilabad, Masallı,Ağcəbədi, Daşkəsən, Yevlax. 

Üçüncü qrupa (nadir, sporadik quduzluq halları) daxil edilmşdir: Lənkəran, Lerik, Qobustan, 

Xaçmaz, Qəbələ, Gədəbəy, Sabirabad. 
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Şək. 2. 2014-2018-ci illərdə heyvanlar arasında baş vermiş quduzluq xəstəliyinin insidentlik  

dərəcəsinə görə rayonlar üzrə yayılması 

 

Xəritədə (Şəkil 2) 2014-2018-ci illərdə quduzluq xəstəliyinin yayıldığı ərazilər, insidentlik 

göstəricisinə görə ayrılmışdır. Quduzluq virusunun çox yayılmasının səbəbi ölkənin coğrafi xüsu-

siyyətləri ilə əlaqələndirilə bilər. Lakin artıq yüksək dağlar quduzluq xəstəliyinin yayılması üçün 

keçilməz bir maneə hesab edilə bilməz. 

Azərbaycanın Gürcüstanla iki sərhəd zolağı var. Bunlardan biri şimalda Balakən sərhəddi, di-

gəri isə qərbdə Qazax-Qırmızı körpü sərhəddi. Balakən sərhəddi qalın meşə örtüyünün olması ilə 

digərindən fərqlənir. 5 illik hesabatın və daha əvvəlki illərdə aparılan tədqiqatlara (Sh. Zeynalova, 

2015) baxsaq görərik ki, quduzluq hadisələrinin böyük hissəsi bu bölgəyə aiddir. Qazax rayonu sər-

həddinə xəstəlik hadisəsi qeydə alınmamışdır.  

Azərbaycanda quduzluğun məkan təkamülü uzun müddət Bakı-Abşeron yarımadasında və öl-

kənin şimalında virusun mövcudluğunu göstərdi [3,4]. 2014-2018 illər ərzində xəstəliyə yoluxan 

heyvanların 43.7% ev heyvanları (it, pişik), 35% kənd təsərrüfatı heyvanları (inək, at, qoyun), 7.3% 

vəhşi heyvanlar (tülkü, çaqqal, canavar), 13.4% küçə itləri təşkil etmişdir.  Mal-qara arasında qu-

duzluq hadisələrinin çoxluğu əsasən vəhşi ətyeyənlərin hücumu ilə əlaqələndirilmişdir. Bundan baş-

qa, globallaşma, insanların miqrasiyası, heyvanların yerdəyişməsidə virusun geniş yayılmasının sə-

bəblərindən biridir.  

Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda quduzluğun yayılmasındakı məkan fərqləri 

rezervuara əsasən baş verir.  

 

Quduzuq virusunun molekulyar epidemiologiyası 

2014-2018 –ci illərdə Azərbaycanda müxtəlif  ərazilərdən toplanılmış izolatların molekulyar 

genetik araşdırması göstərdi ki, test edilən on nümunədən yeddi nümunə real vaxt RT-PCR və qis-

mən və tam N geninin artması üçün şərti RT-PCR ilə müsbət olmuşdur. Tam N gen ardıcıllığının 

yeddi Azəri ardıcıllığı ilə 62 referens Lyssavirus ardıcıllığı arasında müqayisəyə əsaslanan filogene-

tik analiz göstərdi ki, yeddi nümunə Cosmopolitan kladına aiddir. Tədqiqat, təhlil edilən yeddi nü-

munədən altısı və birinin, müvafiq olaraq, Orta Asiyanın CA4 və CA2 alt alt qruplarına aid olduğu-

nu göstərdi. 
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Tədqiqatın yeddi Azərbaycan ardıcıllığı, 11 istinad Azəri ardıcıllığı və 61 istinad Lyssavirus 

ardıcıllığı ilə qismən N gen ardıcıllığının müqayisəsinə əsaslanan filogenetik analiz göstərdi ki, 

CA4 nəslindəki itlər və digər itlər arasında olan viruslar, 6 it, 1 çaqqal və 6 ev heyvanı CA4 altsinfi-

ni təşkil etmişdir. Bunun əksinə olaraq, İran, Türkiyə, İrak və Azərbaycandan ayrılmış 9 ştammdan 

ibarət olan KA2 alt kateqoriyası, iki Azərbaycan ştamı ilə - KJ645928 və Balakədəki bir pişikdən 

təcrid olunmuş AZER5 (ölkənin mərkəzində) ardıcıllığı ilə meydana gəlmişdir: 2 çaqqal və 6 ev 

heyvanı: 4 inək, 1 pişik və 1 qoyun. 

 
 

Şək. 3. Viral tipizasiyaya edilmiş yeddi Azərbaycan müsbət quduz nümunəsinin coğrafi lokalizasiyası. Hər 

bir viral gərginlik xəritədə filogenetik analizlə təyin olunan müvafiq filogenetik subklad (CA2 və CA4) ilə 

müəyyən edilmişdir 

 

Xəritədəndə göründüyü kimi, 2013-2015-ci illərdə aparılmış tədqiqatda Azərbaycanda 2 kla-

dın olduğu təsdiq etmişdir. 2014-2018-ci illərin tədqiqatı yenidən bu nəticəni sübüt edir, belə ki, 

Azərbaycandan yeddi izolat arasındakı filogenetik tədqiqat və Azərbaycan ardıcıllığı, ölkədə ən az 

iki xəttin mövcudluğunu göstərdi, bu da CA4 alt kateqoriyada itlərin üstünlük təşkil etdiyi ilə əlaqə-

dardır. İtlər və digər vəhşi canidlər qonşu ölkələrdə vektor rolunu oynayırlar. Azərbaycanda müəy-

yən edilmiş ME və CA2 alt örtüyünün mövcudluğunu izah edən qonşu ölkələrdən yoluxmuş hey-

vanlardır. 

Nukleotid ardıcıllığı üçün uyğun olan PZR məhsullarını əldə etmək üçün, N genomunu pato-

loji materialda və RT-PCR aparılmışdır. Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, seçdiyimiz PCR vari-

antı, müxtəlif antigen variantlı və genqruplara aid olan sahə izolatlarının genomunu və həmçinin 

fiks olunmuş ştamları  aşkar etməyə imkan verir. Yaranan məhsullar nukleotid ardıcıllığı üçün isti-

fadə edilmişdir. Müxtəlif sahə izolatları olan patoloji materialda  və peyvənd ştamlarında əldə edi-

lən nəticələr, PZR –dən istifadə edərək, tamamilə uyğun olmuşdur. Bu PZR-in yüksək həssaslığını 

göstərir və bioloji sınaq ilə müqayisədə daha inkişaf etmiş və rutin diaqnostika üçün istifadəsi və 

optimallaşdırılması öyrənilərək təsdiqlənmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, başda olan antigenin İFR 

ilə birbaşa aşkarlanması quduzluq xəstəliyini üçün bir istinad metodudur [69, 108]. Seçilmiş fraq-

mentlərin ilkin quruluşunun öyrənilməsi nəticələri N, G-genlər və Ψ-qrup bu nəticəyə gəlməyə im-

kan verir ki, Azərbaycanda quduzluq virusunun iki əsas qrupu var.  

Azərbaycanda təcrid olunmuş  izolatların N-,G-genlər və Ψ-fraqmentlərinin, Avropa və Asia 

nukleotid ardıcıllıqları ilə müqayisəsi göstərdi ki, əksər hallarda izolatlar öz cöğrafi mənsubiyyətin-



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2021 VII cild, №1 

 158 

dən asılı olaraq qruplaşırlar. Bəzi hallarda Azərbaycan izolatlarının – Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan və 

İrandan olan izolatlarla qohumluğu müəyyən edilmişdir. Bu hal xəstəliyin bir ölkədən digərinə ya-

yıldığını sübüt edir. 

 

Yekun 

Müxtəlif ərazilərdə quduzluq xəstəliyinin qeydə alınmasının fərqli tezliyi bu məlumatlardan 

ərazilərin statistik-kartoqrafik analiz vasitəsilə xəstəliyin baş vermə təhlükəsi dərəcəsi ilə müqayisə-

li qiymətləndirilməsi üçün istifadə etməyə imkan verdi. Heyvanlardakı quduzluq hallarının proqno-

zunu aparmaq üçün Sh.Zeynalova və s. (Epidemiological characteristics of human and animal rabi-

es in Azerbaijan, 2015) təcrübələrinə əsaslanaraq, bölgənin xəstəliyin baş vermə təhlükəsi dərəcəsi 

ilə müqayisəli qiymətləndirilməsi zəruri görünürdü ki, bu da profilaktik tədbirləri hazırlayarkən nə-

zərə alınmalıdır. 

Peyvəndləmə dövlət proqramının bir hissəsidir və pulsuz aparılır. Vaksinlər iynə şəklində vu-

rulur. Ölkədə itlərin identifikasiya sisteminin olmaması bütün peyvənd prosesini çətinləşdirir və qu-

duzluğa qarşı mübarizəni zəiflədir. Quduzluq xəstəliyinin ev və kənd təsərrüfatı heyvanlarında daha 

çox aşkar edilməsi, ərazidəki bütün itlər və pişiklərlə bağlı ciddi qanunvericiliyə əlavə olaraq xəstə-

liyin gözlənilməz genişlənməsinin qarşısını almaq üçün məcburi peyvəndləmə vacib olmuşdur. 

Xəstəliyin baş vermə təhlükəsi dərəcəsinə görə bölgələrin nəticələri profilaktik tədbirləri plan-

laşdırarkən nəzərə alınması üçün Aqrar Xidmətlər Agentlyinə təqdim edilmişdir. Azərbaycanda 

vəhşi heyvanlar arasında oral vaksinasiya aparılmır.  

 

Təşəkkürlər: Fransa, ANSES laboratoriyası, quduzluq laboratoriyasının direktoru, Gliquet 

Florence. Asəf Ömərov, Xəzər Universitetində həyat elmləri kafedrasının müdiri. 
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EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND MOLECULAR CHARACTERISTICS OF 

RABIES IN AZERBAIJAN: 2014-2018 

 

Sh.K. Zeynalova 

Azerbaijan, Baku, Ministry of Agriculture, Central Reference Laboratory  

of the 3rd level of biosafety 

 

The fact that the unhealthy territories in Azerbaijan have not changed or changed insignificantly 

over a long period of time has created the need for improvement the measures for the control and preventi-

on the disease, subject to the characteristics of the zone. This required a thorough study of the dynamics of 

the epizootic situation. The timely obtaining of information and its completeness is very important, but un-

til today, the absence of laboratories for testing rabies virus in areas of the country at risk is an obstacle to 

this work. The importance of retrospective epidemiological analysis in this area is significant.  

10 gene field isolates of rabies virus found in different regions of Azerbaijan in 2014-2018 

were sequenced. Comparison of previously sequenced isolates showed that newly separated isolates 

can be placed in two phylogenetic clades described earlier: CA2 and CA4. 

Keywords: rabies, sequencing, clade, epidemiology, strain, Azerbaijan 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА БЕШЕНСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: 2014-2018 

 

Ш.К. Зейналова 

Азербайджан, Баку, Министерство сельского хозяйства, Центральная Референс  

Лаборатория 3-го уровня биобезопасности 

 

Тот факт, что нестабильные по бешенству  районы в Азербайджане не меняются в течение 

длительного времени или мало меняются, породил необходимость совершенство-вания мер по 

борьбе с заболеванием и его профилактике с учетом особенностей зоны. Это потребовало 

детального изучения динамики эпизоотической ситуации. Своевременный дос-туп и полнота 

информации имеют решающее значение, но на сегодняшний день, отсутствие лабораторий, 

диагностирующие бешенство в находящихся под угрозой районах страны затрудняет эту работу. 

Важность ретроспективного эпидемиологического анализа в этой области велика. Были 

проведены секвенция 10 полевых изолятов вируса бешенства, обнаруженных в 2014-2018 гг. в 

разных регионах Азербайджана,. Сравнение последова-тель-ностей этих изолятов показало, что 

они могут быть помещены в две филогенетические клады CA2 и CA4. 

Ключевые слова: бешенство, секвенирование, клад, эпидемиология, штамм, Азербайджан 
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ВНУТРИ- И МЕЖПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РАЗМЕРНО-ВЕСОВЫХ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ ОБЫКНОВЕННОЙ ПОЛЕВКИ (MicrotusarvalisPallas, 1778) АЗЕРБАЙДЖАНА 

НА ОСНОВАНИИ КОЛЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Л.В. Гасанова1, М.А. Крохалева2 
1Институт Зоологии НАНА 

2Институт Экологии растений и животных РАН 
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Исследования внутри- и межпопуляционной изменчивости размерно-весовых показа-

телей у обыкновенной полевки (M. arvalis) с использованием однофакторного диспер-

сионного и кластерного анализов выявили статистически значимые различия между особя-

ми трех изолированных природно-географических областей Азербайджана.  Показано, что 

необходимым условием получения корректных результатов сравнений является учет воз-

растной и половой изменчивости анализируемых признаков.Для объяснения природы выяв-

ленных межпопуляционных различий необходимы дальнейшие исследования, в том числе, с 

привлечением молекулярно-генетических методов. 

Ключевые слова: обыкновенная полевка, размерно-весовые показатели, однофак-

торный дисперсионный анализ, кластерный анализ 

 

Введение 

Обыкновенная полевка (Microtus arvalis) – широко распространенный в Азербайджане 

вид, обитает в разных географических зонах и является важным компонентом природных 

экосистем, а также, наряду с другими грызунами, имеет первостепенное санитарно-

эпидемиологическое и сельскохозяйственное значение [3,13]. Длина тела достигает 140 мм, 

хвост – обычно меньше половины тела, составляет примерно 30-40% от его длины. На по-

дошве задней ступни имеются 6 хорошо выраженных бугорков. Окраска меха серо-бурая с 

палевой, ржавой или рыжеватой примесью, нижняя сторона серо- или грязно-белая. Хвост 

слабо двухцветный [2,4]. На основании данных о различии кариотипов для M. arvalis описа-

ны две хромосомные формы «arvalis» и «obscurus», которые при равном числе хромосом в 

диплоидном наборе имеют разное суммарное число хромосомных плеч [7,8]. На территории 

Азербайджана обитает обыкновенная полевка формы «obscurus» [6].  

Исследованиям внутривидовой и межпопуляционной изменчивости обыкновенной по-

левки посвящен ряд работ [5,11,12]. Задачей данного исследования была оценка степени раз-

личий географически удаленных популяций по основным морфометрическим показателям. 

Исследования затронули горные районы трех природно-географических областей Азербай-

джана: Большой (Шамахинский р-н), Малый (Шушинский р-н) Кавказ и Ленкоранскую при-

родную область (Лерикский р-н) (Рис. 1).  

Большой Кавказ – наибольшая по площади горная система Восточного Закавказья высотой 

до 4466 м над у. м. (г. Базардюзю). Сюда входят Главный Кавказский и Боковой хребты. В этих 

горах представлены все классические высотные ландшафты от предгорных степей до нивального 

пояса. На предгорьях и низкогорьях развиты сухо-степные и аридно-лесные, в среднегорье – пре-

имущественно лесные, а в высокогорьях – скально-осыпные ландшафты. По сравнению с другими 

областями здесь еще сохранились относительно большие массивы горных лесов. 

Малый Кавказ включает Муровдагский, Зангезурский и Нагорно-Карабахские хребты, 

а также ряд нагорий. Область возвышается до 3904 м над у. м. (г. Капыджык). Здесь пред-

ставлены аридные (в предгорьях), аридно-лесные (в низкогорьях), горно-лесные, луговые и 

скально-осыпные ландшафты. 



BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR  ELMLƏR 

 

 161 

Ленкоранская природная область занимает самую юго-восточную часть Азербайджана. 

Эта природно-географическая область отличается от остальных влажным субтропическим 

климатом. Образована тремя хребтами высотой до 2493 м над у. м. (г. Кѐмюркей), которые 

отделены от Каспийского моря узкой Ленкоранской низменностью [10]. 

В пределах Азербайджана M.arvalis населяет все вертикальные пояса, за исключением 

полупустыни и обитает в 3-х из 4-х природно-географических областей. На территории 

Большого Кавказа на высоте 1400-2500 м, ее поселения прослеживаются до побережья Кас-

пия [1], в Ленкоранской природной области полевка встречается в нагорной степи, начиная с 

высоты 2000-2100 м. На Малом Кавказе обитает на высоте 1200-2500 м. Здесь полностью за-

селяет альпийский и субальпийский пояса, отчасти горный лес и нагорную степь [4]. 

 

 
 

Рисунок 1. Физико-географическая карта Азербайджана (красным обведены районы,  

выборки из которых были сравнены в ходе исследования) 

 

Материалы и методы 

Материалом послужили образцы обыкновенных полевок (M.arvalis) из коллекционного 

фонда института Зоологии НАН Азербайджана. В их сборе принимали участие Х.Алекперов, 

С.Ерофеева–  1973-1975 гг. и Э.Мамедрзаева – 1997-2001 гг. 

Исследованы 4 экстерьерных показателя – вес тела, длина тела, длина хвоста, длина 

стопы, высота уха, которые приведены на этикетках коллекционных материалов, у 360 

обыкновенных полевок (214♀♀, 146♂♂), двух возрастов (полувзрослые - subadultus, взрос-

лые - adultus) добытых в Шамахинском (Большой Кавказ), Шушинском (Малый Кавказ) и 

Лерикском (Ленкоранская природная область) районах (Таб. 1).  
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Таблица 1 

 

Шамаха Шуша Лерик 

Subadultus Adultus Subadultus Adultus Subadultus Adultus 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

101 69 14 5 36 53 41 7 14 10 8 2 

 

Измерения проводили согласно Б.Виноградову и И.Громову [2]. Были проведены как 

внутри-, так и межпопуляционные сравнения параметров. Достоверность парных сравнений 

оценивалась с помощью критерия Стьюдента (t). 

Сравнения размерно-весовых параметров между особями трех популяций выполнены с 

помощью однофакторного дисперсионного анализа с использованием пакета прикладных 

статистических программ SPSS 22.0. Для выявления межгрупповых различий так же был ис-

пользован критерий Бонферрони. Кластерный анализ проведен в программе PAST 4.05. Ис-

пользован алгоритм кластеризации Ward'smethod и Евклидово расстояние, рассчитанное по 

средним значениям изученных признаков.  

В таблицах приняты следующие сокращения: G – вес тела (г), L – длина тела (мм), C – 

длина хвоста (мм), Pl – длина стопы (мм), Au – высота уха (мм). 

 

Результаты и обсуждение 

Попарный анализ внутрипопуляционных различий полувзрослых особей обыкновенной 

полевки показал, что у самцов Шамахинской популяции длина тела (t=2.49, p˂0.05), хвоста 

(t=2.93, p˂0.05) и стопы (t=2.09, p˂0.05) значимо больше, чем у самок. У полувзрослых сам-

цов обыкновенной полевки из Шуши наблюдается большая, по сравнению с самками, длина 

хвоста (t=2.07, p˂0.05) и стопы (t=3.27, p˂0.05). В Лерикском районе половой диморфизм по 

исследуемым параметрам не был отмечен. Взрослые самцы Шамахинского региона превос-

ходят самок по длине стопы (t=4.32, p˂0.05), из Шуши – по весу (t=2.32, p˂0.05) и длине тела 

(t=2.6, p˂0.05), из Лерика – по высоте уха (t=3.31, p˂0.05). 

Межпопуляционные сравнения размерно-весовых параметров показали, что у полу-

взрослых особей значимы различия по длине тела и хвоста. Наибольшая длина тела была у 

обыкновенных полевок из Шуши (p˂0.05), наименьшая длина хвоста –  у особей из Лерик-

ского района (p˂0.05) (таб. 2). 

Таблица 2 
 

Характеристика экстерьерных параметров у Microtus arvalis (“subadultus”) 

 

Параметры 

П

о

л 

Лерик Шамаха Шуша 

M±m M±m M±m 

G 
♀ 16,91±0,81 15.95±0.39 15.97±0.34 

♂ 17,69±1,62 16.12±0.44 16.07±0.27 

L 
♀ 77,79±1,54 76.97±0.75 83.35*±1.12 

♂ 74,43±1,48 79.89±0.9 84.44*±0.98 

C 
♀ 23,37±1,23 26.76±0.35 26.93*±0.42 

♂ 22,74±1,93 28.43±0.45 28.05*±0.34 

Pl 
♀ 14,32±0,37 14.38±0.13 14.51±0.1 

♂ 14,87±0,3 14.75±0.12 14.95±0.09 

Au 
♀ 11,36±0,32 10.71±0.11 9.99±0.1 

♂ 10,96±0,51 10.69±0.13 10.17±0.08 
* - группы, статистически значимо различающиеся 
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Среди взрослых самцов особи из Шуши превосходят по длине тела (p˂0.05) и длине 

хвоста (p˂0.05) особей из Шамахии Лерикского р-на.Взрослые самки Шушинского региона 

обладают бóльшим весом (p˂0.05) и длиной тела (p˂0.05);Лерикские – имеют наименьшую 

длину хвоста (p˂0.05) и наибольшую высоту уха (p˂0.05) (таб. 3). 

 

Таблица 3 
Характеристика экстерьерных параметров у Microtus arvalis (“adultus”) 

 

* - группы, статистически значимо различающиеся 

 

Для визуализации степени сходства/различия изученных выборок (по средним зна-

чениям признаков) на внутри- и межпопуляционном уровне был использован метод кластер-

ного анализа (Рис. 2). Полученные результаты прежде всего подтверждают необходимость 

учитывать возрастной фактор при любых сравнениях (как внутри- так и межпопуляционных) 

размерных и весовых характеристик, так как два основных кластера сформированы именно в 

соответствие с принадлежностью выборок либо к группе «adultus» (Рис. 2, 1-6) либо к группе 

«subadultus» (Рис. 2, 7-12). Различия между этими группами существенно выше, чем разли-

чия между географически удаленными группами (выборками), представленными одновоз-

растными особями. По изученным признакам и в группе «adultus», и в группе «subadultus» 

однозначно дифференцируются кластеры, представленные самцами и самками популяции 

«Шуша» (Рис. 2).  В группе «subadultus» самцы и самки популяций «Лерик» (Рис.2, - 7,8) и 

«Шамаха» (Рис. 2, 9,10) образуют кластер, в пределах которого объединяются в соответствие 

с принадлежностью к популяции.  

Если самцы и самки в группе «subadultus»кластеризуются по популяциям, то в группе 

«adultus» в кластере, объединяющем популяции «Лерик» (Рис. 2 - 1,2) и «Шамаха» (Рис. 2 - 

3,4), нет четкой дифференциации, что может быть обусловлено недостаточной репрезен-

тативностью выборок (прежде всего ♂ «Лерик»). На уровне тенденций можно пред-

положить, что в группе «adultus» в популяциях «Лерик» и «Шамаха» по изученным призна-

кам половой диморфизм превышает межпопуляционные различия, но для проверки этого 

требуется существенное увеличение размеров выборок. Принципиальным является то, что и 

группа «subadultus» и группа «adultus» из популяции «Шуша» отличаются по стандартным 

размерно-весовым характеристикам от популяций «Лерик» и «Шамаха». 

 

Па-

раметры 

П

о

л 

Лерик Шамаха Шуша 

M±m M±m M±m 

G 
♀ 33.94±2.32 32.42±2.62 39.83*±0.95 

♂ 38 40.92±4.02 49.14±3.9 

L 
♀ 103.78±2.12 103.15±2.18 112.46*±1.03 

♂ 103.5 106.06±4.8 124.2*±4.39 

C 
♀ 28.38±1.92 36.3±1.37 36.71±0.49 

♂ 36.5 36.32*±2.73 36.81±1.27 

Pl 
♀ 14.84±1.24 15.61±0.27 15.9±0.1 

♂ 16.75 17.45±0.33 16.04±0.37 

Au 
♀ 13.06*±0.42 11.56±0.29 11.96±0.15 

♂ 11.25 12.08±0.34 12.63±0.44 
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Рисунок 2. Результаты кластерного анализа стандартных размерно-весовых характеристик M. 

arvalisиз трех регионов Азербайджана с учетом пола и возраста особей. Группа «adultus»: «Лерик» – 

1(♀), 2(♂); «Шемаха» – 3(♀), 4(♂); «Шуша» – 5(♀), 6(♂). Группа«subadultus»: «Лерик» – 7(♀), 8(♂); 

«Шемаха» – 9(♀), 10(♂); «Шуша» – 11(♀), 12(♂) 

 

В связи с обнаруженными межпопуляционными различиями обыкновенной полевки 

Большого, Малого Кавказа и Ленкоранской природной области по размерно-весовым показа-

телям представляется перспективным проведение молекулярно-генетических исследований 

данных популяций. 

 

Выводы 

Таким образом, между обыкновенными полевками (M.arvalis) Большого, Малого Кав-

каза и Ленкоранской природной области выявлены статистически значимые различия по 

стандартным размерно-весовым показателям. Принципиальным условием корректных внут-

ри- и межпопуляционных сравнений является учет возрастной и половой изменчивости ана-

лизируемых признаков. Выявленные различия могут быть обусловлены физико-географи-

ческими, экологическими отличиями изолированных друг от друга регионов, а также други-

ми факторами. Для объяснения природы этих различий необходимы дальнейшие исследова-

ния, в том числе, с привлечением молекулярно-генетических методов.  
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AZƏRBAYCANDA ADİ ÇÖL SİÇANININ (MICROTUS ARVALIS PALLAS, 1778) 

KOLLEKSİYA MATERİALI ƏSASINDA POPULASİYA DAXİLİ VƏ POPULASİYA 

ARASI ÖLÇÜ VƏ ÇƏKİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏHLİLİ 

 

L.V. Həsənova1, M.A. Kroxaleva2 
1AMEA Zoologiya İnstitutu 

2 REA Heyvanların və Bitkilərin Ekologiyası İnstitutu  

leyla_h-va@list.ru, krohaleva-mariya@mail.ru 

 

Birtərəfli ANOVA və klaster analizlərindən istifadə edərək adi çöl siçanının (M. arvalis) ölçü 

və çəki parametrlərinin populyasiya daxili və populyasiya arası dəyişkənliyinin tədqiqatları Azər-

baycanın üç təcrid olunmuş təbii-coğrafi bölgəsinin fərdləri arasındakı statistik əhəmiyyətli fərqləri 

aşkar etdi. Düzgün müqayisə nəticələrini əldə etmək üçün zəruri şərt - təhlil olunan xüsusiyyətlərin 

yaş və cinsi dəyişkənliyinin nəzərə alınmasıdır. Aşkar edilmiş populyasiya arasındakı fərqlərin tə-

biətini izah etmək üçün molekulyar-genetik metodların iştirakı ilə daha çox tədqiqata ehtiyac var. 

Açar sözlər:adi çöl siçanı, ölçü və çəki göstəriciləri, dispersiyanın birtərəfli təhlili, klaster 

təhlili 
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INSIDE AND INTERPOPULATION ANALYSIS OF THE SIZE AND WEIGHT  

INDICATORS OF THE COMMON VOLE (MICROTUS ARVALIS PALLAS, 1778)  

OF AZERBAİJAN ON THE BASİS OF THE COLLECTİON MATERİALS 

 

L.V. Hasanova1, M.A. Krohaleva2 

1Institute of Zoology NAS of Azerbaijan 
2Institute of Animal and Plant Ecology RAS 

leyla_h-va@list.ru, krohaleva-mariya@mail.ru 

 

Studies of intra- and interpopulation variability of size and weight parameters in the common 

vole (M. arvalis) using one-way ANOVA and cluster analyzes revealed statistically significant dif-

ferences between individuals of three isolated natural-geographical regions of Azerbaijan. It is 

shown that a necessary condition for obtaining correct comparison results is taking into account the 

age and sex variability of the analyzed characteristics. To explain the nature of the revealed inter-

population differences, further research is needed, including with the involvement of molecular ge-

netic methods. 

Keywords: common vole, size and weight indicators, one-way analysis of variance, cluster 

analysis 
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TOXUMLARIN SƏPİNDƏN ƏVVƏL QAMMA ŞÜALARLA İŞLƏNMƏSİNİN 

BİTKİLƏRDƏ ENERGETİK MÜBADİLƏ FERMENTLƏRİNİN AKTİVLİKLƏRİNƏ 

TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 

 

K.G. Qarayeva  

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Radiobiologiya laboratoriyası, B.Vahabzadə 9, Bakı, 

Azərbaycan, k.haciyeva@gmail.com 

 

İşdə toxumların səpindən əvvəl müxtəlif dozalarda γ-şüalarla işlənməsinin lobya, badımcan,  

xiyar və pomidor bitkilərində energetik mübadilə fermentlərindən olan karboanhidrazanın, ribulo-

za-1,5-bifosfat-karboksilazanın, fosfoenolpiruvat karboksilazanın aktivliklərinə təsiri öyrənilmişdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, toxumların γ –şüaların təsirinə cavab reaksiyası olaraq, xiyar və pomidor 

bitkilərində hər üç fermentin aktivliyi artır, badımcanda bu fermentlər nisbətən kiçik, lobyada isə 

daha da kiçik aktivlik nümayiş etdirirlər. Əlavə olaraq, müəyyən edilmişdir ki, karboanhidraza və 

ribulozo - 1.5 - bisfosfatkarboksilaza fermentləri xiyar və pomidor bitkilərində şüalanma dozasın-

dan asılı oxşar formada dəyişmə dinamikası nümayiş etdirirlər.  

Açar sözlər: toxumların səpindən əvvəl qamma şüalarla işlənməsi, lobya, badımcan,  xiyar, 

pomidor bitkiləri, energetik mübadilə fermentlərinin aktivlikləri 

 

Giriş 

Məlum olduğu kimi, canlı orqanizmlərdə maddələr mübadiləsinin əsasını təşkil edən biokim-

yəvi reaksiyalar fermentlərin iştirakı olmadan baş verə bilməz. Bu səbəbdən də biokimyəvi reaksi-

yaların katalizatoru rolunu oynayan fermentlərin aktivliklərinin bu prosesdə yüksək olması cox va-

cibdir. Ayrı-ayrı tədqiqatların nəticələrindən aydın olur ki, biokimyəvi reaksiyalarda katalizator ro-

lunu oynayan fermentlərin aktivlikləri ətraf mühitin müxtəlif ekstremal amillərinin  təsiri ilə dəyişə 

bilir [1]. 

Ekstremal təsirlərə cavab reaksiyası kimi energetik mübadilə sistemi fermentlərinin aktivliklə-

rinin dəyişməsi də tamamilə yolveriləndir. Bu prosesdə bitkilərin stress şəraitinə adaptasiyasında 

mühüm rol oynayan karboanhidraza (KA) fermentinin əhəmiyyəti çox böyükdür. Məlum olduğu ki-

mi, bu ferment fotosintezin susbstratı, tənəffüsün isə son məhsulu olan CO2 – nin hüceyrə ağızcıqla-

rından diffuziyasıını təmin etməklə yanaşı, həm də onun karboksilləşmə mərkəzinə nəqlini həyata 

keçirir.  

C3 – bitkilərində bu prosesdə ribuloza-1,5-bifosfat-karboksilaza (RBFK) fermenti diffuziya 

olunan CO2 -ni ribuloza-1,5-bisfosfatla karboksilləşdirməklə fotosintezin növbəti reaksiyasını həya-

ta keçirir [2]. 

C4-bitkilərində isə əsas karboksilləşdirici ferment rolunu fosfoenolpiruvatkarboksilaza 

(FEPK) oynayır. Bitkilərdə azot və karbon metabolizmində vacib rol oynayan bu ferment fosfoenol-

piruvatı oksalasetata çevirir [3].  

Məlum olduğu kimi, stress amilin metabolik proseslərə təsiri son nəticədə bitkilərin məhsul-

darlığının azalmasına səbəb olur. Bu baxımdan, yüksək dozalarda radioaktiv şüalanma, stress amili 

kimi, böyük çəki əmsalına malikdir [4].  

Burada bir faktı da qeyd etmək yerinə düşərdi. Belə ki, bitki toxumlarında metabolizmin 

(maddələr mübadiləsinin və energetik mübadilənin) tam dayanmasına baxmayaraq, onlarda sonrakı 

nəsillərə ötürmək üçün nəzərdə tutulmuş qenetik inkişaf proqramı caxlanılır. Metabolik reaksiyalar 

su mühitində baş verdiyindən  toxumların su mühitinə daxil olması ilə bu proqramın hesabına  inki-

şaf prosesi  başlayır və beləliklə də yağlar, zülallar, karbohidratlar  kimi qida maddələri əmələ gəlir.  
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Qeyd edək ki, bitkilərin kimyəvi tərkibinin genetik olaraq təkamül prosesində formalaşmasına 

baxmayaraq, bu tərkibin ətraf mühit amillərinin təsiri ilə həm keyfiyyətcə, həm də kəmiyyətcə dəyi-

şə bilməsi mümkündür.  

Hesab olunur ki, kiçik dozalarda (stimullaşdırıcı doza oblastında) toxumların səpindən əvvəl 

γ-şüalarla işlənməsi genetik inkişaf proqramını dəyişdirə bilməsə də, bu şüalanmanın enerjisi requl-

yator sistemlərinə təsir etməyə kifayət edir. Bu isə inkişaf proqramının reallaşmasını sürətləndirə bi-

lir. Nəticədə ontogenezin ilkin fazalarının keçməsi sürətlənir, bu da bitkinin yetişmə müddətini qı-

saltmağa, əlverişli şəraitlərdə isə məhsuldarlığın artmasına və onların keyfiyyət göstəricilərinin yax-

şılaşmasına səbəb ola bilir [5,6].        

Təqdim olunan işdə deyilənlər nəzərə alınaraq, toxumların səpindən əvvəl müxtəlif dozalarda 

γ-şüalarla işlənməsinin energetik mübadilənin əsəs fermentlərindən olan karboanhidrazanın, ribulo-

za-1,5-bifosfat-karboksilazanın, fosfoenolpiruvatkarboksilazanın aktivliklərinə təsiri öyrənilmişdir.   

 

Təcrübi hissə. 

Tədqiqat obyektləri olaraq,  toxumları 1, 5, 10, 50, 100, 200, 300  və  400 Qr  dozalarda (şüa-

lanmanın gücü p= 0,858 rad/san)  şüalandırılmış lobya, badımcan,  xiyar  və  pomidor  bitkilərinin-

dən istifadə olunmuşdur. Şüalandırılmış toxumlar kontrol nümunələrlə birlikdə Elmi-Tədqiqat Tərə-

vəzçilik İnstitutunun təcrübə sahəsində əkilmişdir.  
 

Bitki nümunələrində karboanhidraza (KA) fermentinin aktivliyinin təyini. Karboanhid-

raza fermentinin aktivliyi elektrometrik üsulla, daha dəqiq desək,  
                                             

СО2 + Н2О  Н+ + НСО3
- 

 

reaksiyası nəticəsindəilə yaranan hidrogen ionlarının aktivliyinin ilkin dəyişməsi əsasında təyin 

edilmişdir [7].   

Fermentin aktivliyi şərti vahidlərlə  
 

U = 10 ( Тo / Т – 1 ) 
 

düsturuna əsasən hesablanmışdır  [8] (burada Тo - fermentin iştirakı olmadan baş verən reaksiyada 

(nəzarət reaksiyasında)  pH -ın dəyişməsini göstərən zaman,  T – isə fermentin iştirakı ilə gedən re-

aksiyada pH - ın dəyişməsini gəstərən zamandır (san-lərlə)).  

Fermentin xüsusi aktivliyi 1 mq zülala düşən aktivlik kimi təyin edilmişdir. 
 

Bitki nümunələrində ribulozo-1.5-bisfosfatkarboksilaza (RBFK) fermentinin  aktivliyi-

nin təyini. RBFK  fermentinin aktivliyi spektrofotometrik üsulla, fosfoqliseratkinaza  və  qliseral-

dehidfosfat dehidrogenaza fermentlərinin iştirakı ilə baş verən reaksiyada 3 - fosfoqliserin turşusu-

nun miqdarının təyininə əsaslanmışdır [9].  Bu zaman 0.05M tris -HCl  buferi (pH 7.8),  0.05 M  

NaHCO3,  0.01 M  MgCl2,  0.05 M ditiotreytol,  0.01 M  ATF, 0.25 mM NADH, 0.3 mM RBF, 10 

V fosfoqliseratkinaza, 10 V qliseraldehidfosfat dehidrogenaza və  0.2 - 0.4 mq tədqiq olunan zülal-

dan ibarət reaksiya mühiti yaradılmışdır. 

RBFK –in aktivliyi  30oC temperaturda  optik sıxlığın 340 nm dalğa uzunluğunda azalma sü-

rətinə əsasən ölçülmüşdür.  Nəzarət variantında reaksiya mühitinə NADH -dan başqa  yuxarıda sa-

dalanan bütün komponentlər daxil edilmişdir.  

Ferment aktivliyi 

                                                           

düsturunun köməyi ilə təyin edilmişdir (burada V - küvetin  3 ml  -ə bərabər həcmi,  ∆OS – optik 

sıxlığın dəyişməsi,  ε - 6.62 mM-1 sm-1  -ə bərabər ekstinksiya sabiti, b - ferment ekstraktının həcmi-

dir ki, bu da  300 mkl -ə bərabərdir).       

Ferment aktivliyi   mkmol  CO2  / ml .dəq  - lərlə müəyyən edilmişdir.   
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Bitki nümunələrində fosfoenolpiruvat karboksilaza (FEPK) fermentinin aktivliyinin tə-

yini. Fosfoenolpiruvat dekarboksilaza fermentinin aktivliyi spektrofotometrik metodla təyin olun-

muşdur [9].    

Reaksiya mühiti  50 mM  tris – HCl  buferi (pH 8), 10 mM  NaHCO3, 0.5 mM MgCl2,  0.01 

M  ATF,  0.25 mM  NADH,  10 V  malatdehidrogenaza,  0.4 - 0.8 mq  tədqiq olunan zülal və 5 mM  

fosfoenolpiruvat (FEP)  daxil edilməklə yaradılmışdır. Bu halda da, RBFK  aktivliyinin  ölçülmə-

sində olduğu kimi, nəzarət variantına NADH -dan başqa bütün komponentlər daxil edilmişdir.   

FEPK –in aktivliyi 340 nm dalğa uzunluğunda optik sıxlığın dəyişməsinə  əsasən ölçülmüş-

dür.  Ferment aktivliyi   bu halda da 

                                                                 

 

düsturunun köməyi ilə təyin edilmişdir  (burada V - küvetin  3ml  -ə bərabər həcmi,  ∆OS – optik 

sıxlığın dəyişməsi, ε - 6.62 mM-1 sm-1  -ə bərabər ekstinksiya sabiti, b – ferment ekstraktının həcmi-

dir ki, bu da  300 mkl -ə bərabərdir).       

Ferment aktivliyi  mkmol  HCO3
- / (ml ∙ dəq)  - lərlə müəyyən edilmişdir.     

 

Nəticələrin müzakirəsi 

 

Ferment aktivliklərinin toxumların şüalanma dozasından asılı dəyişmə dinamikası. 

Karboanhidraza. Karboanhidraza fermentinin aktivliyinin toxumların şüalanma dozasından 

asılılığına dair nəticələr şəkil 1-də öz əksini tapmışdır 
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Şəkil 1. Karboanhidraza fermentinin aktivliyinin toxumların şüalanma 

dozasından asılılığı 

 

Bu fermentin aktivliyinə dair aldığımız nəticələrdən aydın olur ki, tədqiq olunan bitkilərin 

kontrol nümunələri belə bir-birindən fərqlənən aktivliyə malik olur. Aydın olur ki, xiyarın aktivliyi 

pomidorun aktivliyindən, lobyanın aktivliyi isə badımcanın aktivliyindən  çox fərqlənməsə də, bi-

rincilərin aktivliyi ikincilərin aktivliyindən kəskin fərqlənir. Daha dəqiq desək,  xiyar və pomidorda 

bu fermentin aktivliyi badımcan və lobya ilə müqayisədə təxminən 2 dəfə yüksək olur.  

Digər maraqlı məqamlardan biri də karboanhidraza fermentinin aktivliyində toxumların şüa-

lanma dozasından asılı kəskin dəyişmələrin olmamasıdır. Tədqiq olunan bitkilərin hamısı üçün ki-

çik doza oblastında (1 – 50 Qr) ferment aktivliyinin təcrübənin xətası daxilində, demək olar ki, sabit 

qalması, yuxarı doza oblastında (50 – 400 Qr) isə şüalanma dozasının artması ilə  aktivliyin çox da 
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böyük olmayan azalması xarakterikdir. Bu formada azalma lobya və badımcan üçün daha nəzərə-

carpacaqdır. 

Ribulozo-1.5-bisfosfatkarboksilaza. Ribulozo - 1.5 - bisfosfatkarboksilaza fermentinin ak-

tivliyinin şüalanma dozasından asılı dəyişmə dinamikasına dair nəticələr  şəkil 2 – də  göstərilmiş-

dir. 

 

 
 

Şəkil 2. Ribulozo - 1.5 - bisfosfatkarboksilaza fermentinin aktivliyinin 

toxumların şüalanma dozasından asılılığı 

 

Bu fermentin də aktivliyi tədqiq olunan bitkilərin kontrol nümunələrində eyni olmur (xiyar və 

pomidorda onun aktivliyi badımcan və lobya ilə müqayisədə təxminən 2 dəfə  yüksək  olur) və şüa-

lanma dozasının artması ferment aktivliyində irimiqyaslı dəyişmələr yarada bilmir. Bu halda xiyar 

və pomidor üçün 1 –100 Qr şüalanma dozası oblastında  ribulozo - 1.5 - bisfosfatkarboksilaza fer-

mentinin aktivliyində çox da böyük olmayan artma, lobya və badımcan üçün isə çox da böyük ol-

mayan azalma müşahidə olunur. 

Maraq doğuran faktlardan biri də odur ki, karboanhidraza fermenti halında olduğu kimi, bu 

ferment halında da  xiyar pomidora, lobya isə badımcana oxşar formada dəyişmə dinamikası nüma-

yiş etdirir. Belə çıxır ki, karboanhidraza və ribulozo - 1.5 - bisfosfatkarboksilaza fermentləri stress 

şəraitində oxşar formada fəaliyyət göstərirlər. 

Fosfoenolpiruvat karboksilaza. Fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentinin aktivliyinin to-

xumların şüalanma dozasından asılılığı şəkil 3 –də göstərilmişdir.  

Fosfoenolpiruvat karboksilaza (FEPK) fermentinin aktivliyinə dair aldığımız  nəticələrdən ay-

dın olur ki, bu halda da ferment aktivliyi bitkinin növündən asılı olur və  xiyar və pomidorda onun 

aktivliyi badımcan və lobya ilə müqayisədə təxminən 2 dəfə  yüksək  olur. Sadəcə olaraq, bu fer-

ment karboanhidraza və ribulozo - 1.5 - bisfosfatkarboksilaza fermentlərindən fərqli olaraq şüalan-

ma dozasından asılı aktivlik nümayiş etdirmir. 

Toxumların γ –şüaların təsirinə cavab reaksiyası kimi energetik mübadilə sisteminin karboan-

hidraza, ribulozo - 1.5 - bisfosfatkarboksilaza və  fosfoenolpiruvat karboksilaza kimi fermentlərinin 

aktivliklərinin dəyişməsinə dair nəticələrdən aydın olur ki, xiyar və pomidor bitkiləri hər üç fermen-

tə görə yüksək aktivlik nümayiş etdirir, badımcan bitkisində fermentlərin aktivliyi nisbətən az, lob-

yada isə daha da az olur. 
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Şəkil 3. Fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentinin aktivliyinin toxumların 

şüalanma dozasından asılılığı 

                     

Maraqlı faktlardan biri də ondan ibarətdir ki, karboanhidraza və ribulozo - 1.5 – bisfosfatkar-

boksilaza fermentləri xiyar və pomidor bitkiləri üçün oxşar formada dəyişmə dinamikası nümayiş 

etdirir. Fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentinin aktivliyinin şüalanma dozasından asılılığı isə adı 

çəkilən bitkilər üşün müəyyən qədər fərqlənir. Belə ki, pomidorda bu fermentin aktivliyinin şüalan-

ma dozasından nəzərəçarpacaq asılılığı mövcud olmadığı halda, xiyarda 5 Qr şüalanma dozasından 

böyük dozalarda fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentinin aktivliyinin azalması müşahidə edilir. 

 

Nəticə 

- toxumların səpindən əvvəl müxtəlif dozalarda γ-şüalarla işlənməsinin lobya, badımcan,  xi-

yar və pomidor bitkilərində energetik mübadilə fermentlərinin aktivliklərinə təsiri müəyyən doza 

oblastında müşühidə olunur; 

- γ-şüaların təsirinə cavab reaksiyası kimi xiyar və pomidor bitkilərində energetik mübadilə-

nin hər üç fermenti yüksək aktivlik nümayiş etdirir, badımcan bitkisində bu fermentlərin aktivliyi 

nisbətən kiçik, lobyada isə daha da kiçik olur;  

- karboanhidraza və ribulozo-1.5-bisfosfatkarboksilaza fermentləri xiyar və pomidor bitkiləri 

üçün oxşar formada dəyişmə dinamikası nümayiş etdirir;  

- fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentinin aktivliyinin şüalanma dozasından asılılığı tədqiq 

edilən bitkilər üşün müəyyən qədər fərqlənir. Belə ki, pomidorda bu fermentin aktivliyinin şüalan-

ma dozasından nəzərəçarpacaq asılılığı mövcud olmadığı halda, xiyarda 5 Qr şüalanma dozasından 

böyük dozalarda fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentinin aktivliyinin azalması müşahidə edilir. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF PRE-SOWING GAMMA İRRADIATION OF SEEDS 

ON THE ACTIVITY OF ENZYMES OF ENERGY METABOLISM IN PLANTS 

 

K.G. Qarayeva 

Institute of Radiation Problems of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, laboratory 

"Radiobiology" B. Vagabzadeh 9, Baku, Azerbaijan,  

k.haciyeva@gmail.com 

 

The work investigated the effect of pre-sowing gamma irradiation of seeds on the activity of en-

zymes of energy metabolism, such as carbonic anhydrase, ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase and 

phosphoenolpyruvate carboxylase in beans, eggplants, cucumbers and tomatoes. It was found that in 

cucumbers and tomatoes, in response to γ-irradiation, the activity of all three enzymes increases, while 

these enzymes exhibit relatively low activity in eggplants and still low activity in beans. In addition, it 

was shown that, in cucumbers and tomatoes, carbonic anhydrase and ribulose-1,5-bisphosphate carbox-

ylase, depending on the radiation dose, demonstrate a similar dynamics of change. 

Keywords: pre-sowing gamma-irradiation of seeds, beans, eggplants, cucumbers, tomatoes, 

activity of energy metabolism enzymes 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПОСЕВНОГО ГАММА ОБЛУЧЕНИЯ  

СЕМЯН НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА  

В РАСТЕНИЯХ 

 

К. Г. Караева  

Институт радиационных Проблем НАН Азербайджана, лаборатория «Радиобиологии»  

Б. Вагабзаде 9, Баку, Азербайджан,   

k.haciyeva@gmail.com 

 

В работе исследовано влияние предпосевного гамма облучения семян на активности 

ферментов энергетического обмена, таких как карбоангидраза, рибулозо-1,5-бисфосфаткар-

боксилаза и фосфоенолпируваткарбоксилаза в фасоли, баклажанах, огурцах и помидорах. 

Обнаружено, что у огурцов и томатов в ответ на γ -облучение активность всех трех фер-

ментов возрастает, тогда как эти ферменты у баклажанов проявляют относительно малую, а 

у фасоли еще малую активность. Кроме того, показано, что в огурцах и помидорах 

карбоангидраза и рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилаза в зависимости от дозы облучения 

демонстрируют сходную динамику изменения.  

Ключевые слова: предпосевное гамма-облучение семян,, фасоль, баклажаны, огурцы, 

томаты, активность ферментов энергетического обмена 
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BİODİZEL İSTEHSALI ÜÇÜN OLEAGEN MİKROMİSET  VƏ MAYA  

GÖBƏLƏKLƏRİNİN SEÇİLMƏSİ 

 

A.Ə. Gözəlova  

AMEA Mikrobiologiya İnstitutu 

gozelovv94@gmail.com 

 

Oleagen maya göbələyi olan “Rhodotorula glutinis” dən lipid istehsalı və çıxarılan lipiddən 

biodizel istehsalı tədqiq edilmişdir. Maksimum lipid istehsal şərtlərini təyin etmək üçün başlanğıc 

pH, temperatur, təşviqat sürəti, fərqli karbon və azot mənbələri kimi müxtəlif sistem parametrləri-

nin təsirləri fermentasiya sistemində araşdırılmışdır. Lipidlər optimal şəraitdə iki pilləli fermentasi-

ya sistemi ilə istehsal olunur. Lipid çıxarılması Bligh və Dyer metoduna əsasən aparılmış və əldə 

edilən lipidlərin biodizel istehsalına yararlılığı təsdiq edilmişdir. Yağ turşusu və yağ turşusu metil 

esterlərinin analizi qaz xromatoqrafiyası-kütlə spektrometri aparatında aparılmışdır. Ən yüksək li-

pid yığılması istehsalın 4-cü günü% 5 (h / h) toxum dərəcəsi ilə, 30 ° C-də, 150 dövr / dəqiqə qarı-

şıq sürətində və ilkin orta pH 5-dir və optimal şəraitdə əldə edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində isteh-

sal olunan maksimum lipid miqdarı və biodizel məhsuldarlığı sıra ilə 29.53% ± 0.46 və 80.65%  

olaraq təyin olundu. Palmitin turşusu, olein turşusu və tərkibində lipidlər, yağ turşusu olan stearin 

turşusu tərkibinin biodizel istehsalı üçün uyğun olduğu müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: biodizel, oleagen, maya göbələkləri, mikroorqanizmlər, yanacaq 

  

Son illər dünya əhalisinin sayının artması enerjiyə olan tələbatı artırdırdığından yer kürəsində 

enerji böhranı müşahidə olunmaqdadır. 2007-2035-ci illər arasında isə dünya enerjisi istehlakının 

49% artacağı təxmin edilir. Təbii yanacaqların istifadəsi bu tempdə davam etdiyi təqdirdə, yaxın gə-

ləcəkdə tükənməsi problemi qaçılmaz olacaqdır. Enerji böhranlarını aşmaq məqsədi ilə neft mənşəli 

yanacaqlara alternativ olaraq hazırlanmış bioloji yanacaqlar son dövrlər geniş istifadə olunmaqda-

dır[2]. 

Biodizel alternativ enerji mənbələri içərisində istifadəsinin ən geniş yayılacağı proqnozlaşdırı-

lan bioloji yanacaq növlərindən biridir. Biodizel, yenilənə bilən biokütlədən əldə edilən triqliserol 

və ya sərbəst yağ turşularının qısa zəncirli alkoqollarla transesterifikasiya nəticəsində istehsal olu-

nur [5]. Biodizel, əldə edilməsi asan və molekulyar quruluşu günümüzdəki yanacaqlara uyğun oldu-

ğundan alternativ yanacaq olaraq qəbul edilmişdir. Biodizelin yanma xüsusiyyətləri dizel mühərrik-

lərində istifadə üçün əlverişlidir.  

Biodizel digər neft əsaslı yanacaqlarla müqayisədə çox az CO2 yaradır. Həmçinin biodizel  

tərkibində kükürd və aromatik birləşmələr daşımayan, toksik olmayan bir yanacaq növüdür. Bu sə-

bəbdən ətraf mühitin qorunması baxımından bir çox üstünlükləri var. Ekoloji cəhətdən təmiz yana-

caq olan biodizel həm də ölkələrin neft idxalından asılılığını azaldır [4]. Biodizel istehsalı üçün isti-

fadə olunan xammallar əsasən bitki, heyvan yağı və tullantı qızartma yağlarıdır. Neft əsaslı dizel ilə 

müqayisədə bitki mənşəli biodizelin qiyməti daha bahalıdır. Digər tərəfdən, tullantı qızartma yağla-

rının qiyməti bitki yağlarından 2-3 dəfə daha ucuzdur. Ancaq tullantı qızartma yağları yüksək tem-

peraturlara məruz qaldıqca, hidroliz, polimerləşmə və oksidləşmə kimi bəzi arzuolunmaz kimyəvi 

və fiziki dəyişikliklər baş verir və bu, alınan biodizelin keyfiyyətinə təsir göstərir.  

Biodizel istehsalı üçün xammal məhdudiyyətlərini aradan qaldırmaq üçün tədqiqatçılar son il-

lərdə müxtəlif yağ turşuları mənbələri olaraq fərqli bioloji mənbələrə müraciət edilər. Bu mənbələr 

arasında mikroorqanizmlər, xüsusilə yüksək yağ turşuları istehsal etdikləri üçün oleagenlər (mikro-

orqanizmlər) diqqət çəkir [5]. Biokütlələrində 20%-dən çox yağ toplayan bəzi maya, bakteriya və 

mikro yosun (mikroalg) növləri vardır. Mikroorqanizmlərdən əldə edilən yağlar bitki və heyvan 

yağlar ilə müqayisədə daha əlverişlidir. Çünki, mikroorqanizmlər qısa bir həyat dövrü yaşayır və 
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asanlıqla istehsal edilə bilir, daha az əmək sərf olunur və az  yer tələb olunur, mövsümi və iqlim şə-

raitdən aslı olmadan biodizel istehsalında xammal kimi daha sərfəli şəkildə istifadə edilə bilər [14]. 

Həmçinin mikroorqanizmlərdən alınan yağlar quruluşuna və yağ turşusu tərkibinə görə biodi-

zel tətbiqlərində istifadə edildiyindən xammal kimi bitki yağlarına alternativdir. Oleagenlər tərəfin-

dən istehsal olunan yağ turşularının əsas komponentləri tərkibinə görə soya və kolza kimi bitki yağ-

larına bənzər formada 16 və ya 18 karbonludur. Qısa müddətdə yetişən oleagen mikroorqanizmlər 

tərəfindən istehsal edilən bu yağlar mikroorqanizmlərdən çıxarılır və qısa zəncirli spirtlərlə transes-

terləşdirilir və müasir standartlara uyğun olaraq yüksək keyfiyyətli biodizel istehsal edilir. Geniş çe-

şidli mikroorqanizm yağları sayəsində biodizelin sahib olması gərəkən yüksək setan say, istilik də-

yəri və aşağı özlülük kimi bir çox xüsusiyyətləri inkişaf etdirilə bilməkdədir[1]. 

Bütün mikroorqanizmlər lipid sintez edə bilir, ancaq yalnız yağlı növlər əhəmiyyətli miqdarda 

lipid hüceyrələrində triqliserol olaraq istehsal edə bilirlər. Xüsusi ilə oleagen mikroorqanizmləri yağ 

turşusu biosintezinin  əsas vahidi olan asetil-KoA-nı yüksək dərəcədə sintez edə bilirlər.  Lipid is-

tehsalı iki mərhələli bir prosesdir. Birinci mərhələdə hüceyrələrin inkişafı üçün bütün qida element-

lərinin  olduğu, balanslı bir inkişaf var. Proses zamanı  qida maddələri tükəndiyi zaman  bu mərhələ 

başa çatır və lipid istehsal mərhələsi (lipogenik faza) başlayır. Bu mərhələ, karbon mənbəyi hücey-

rələr tərəfindən tamamilə istehlak edilənə qədər davam edir. Qida elementləri yenidən əlavə olunar-

sa, lipogen faza yenidən başlayır və hüceyrələr olduqca yüksək miqdarda lipid əldə edir[7]. 

Digər tərəfdən, mikroorqanizmlərin yetişdirmə şərtləri (temperatur, pH, oksigen miqdarı) və 

xammal olaraq istifadə edilən  substratlar lipid məhsuldarlığına, istehsal olunan lipidlərin tərkibinə 

və yağ turşusu paylanmasına təsir  göstərir. Buna görə parametrlərin təsirlərini araşdıran uzunmüd-

dətli tədqiqatlara ehtiyac var. Ancaq optimal şərtləri təmin edərək, həmçinin ucuz və təbii karbon 

mənbələrindən istifadə etməklə yüksək nisbətdə yağ əldə etmək və bununla da biodizel istehsalı 

xərclərini  minimuma endirmək olar. Əlverişli bir xammal mənbəyi olaraq, mayalar da biodizel is-

tehsalında geniş istifadə olunmaqdadır 

Hal-hazırda biodizel üçün lipid istehsalı xərclərini azaltmağa istiqamətlənmiş bütün işlər  sü-

rətlə davam etdirilir.  

Bu işdə, yüksək lipid istehsal qabiliyyətinə sahib yağlı maya- R.glutinis’dən çıxarılan lipidlə-

rin transesterifikasiyası nəticəsində biodizel istehsal edilmişdir. Mayanın istehsal olunduğu fiziki 

mühit şərtləri dəyişdirilərək lipid istehsal gücü artırılmaqdadır. 

Fiziki parametrlərin optimallaşdırılması ilə lipid məhsuldarlığında bir artım əldə edilmişdir. 

Ən yaxşı lipid tutma 5% toxum dərəcəsi (h / h), 30 ° C, 150 rpm qarışıq sürəti və başlanğıc mühiti 

ilə istehsalın 4-cü günü PH 5 ilə optimal şəraitdə əldə edilmişdir. Sulu mühiti boşaltmaq üçün mo-

nosodyum glutamate R.glutinis mayasının 5-20%-i əkildikdə, ən yaxşı biokütlə artımı12%  becərmə 

miqdarında olmuşdu. 

“Trichisporon capitatum” ilə apardıqları tədqiqatda da oxşar nəticələr əldə edildi. Azotla 

məhdudlaşdırılmış mühitdə 10% ”T.capitatum” becərilməsindən sonra 10 günlük inkubasiya döv-

ründə ən yaxşı biokütlə artımı və ən yüksək lipid miqdarı 6-cı gündə və sonrakı günlərdə əldə edilir. 

Hüceyrənin içərisində yığılan lipidin hüceyrələrin çoxalması üçün parçalandığı bildirilmişdir. 

Sahib olduğumuz nəticələrə görə temperaturun biokütlə dəyişikliyinə və lipid yığılmasına təsir gös-

tərdiyi müəyyən edilmişdir. Turşu ilə hidroliz edilmiş “Populus euramevicana” yarpaqlarında isteh-

sal olunan “R. glutinis”, 28 ° C-də, 28,55% lipid toplamışdır. İstilik həm hüceyrələrdə lipid yığılma-

sına, həm də yağ turşusunun tərkibinə təsir etməkdədir. “R.glutinis” tərəfindən sintez edilən yağ tur-

şuları 30 ° C və daha yüksək temperaturda yüksək doymuşluq xüsusiyyətini göstərmişdir. Tempera-

tur parametrinin təsirlərinin araşdırıldığı çalışmalarda yüksək temperaturda (35-40 °C) həm hüceyrə 

böyüməsi, həm də lipid sintezi həyata keçirilə bilmədi. Bir çox tədqiqat yüksək çalxalama  sürətinin 

hüceyrə böyüməsinin və qlükozanın istehlak nisbətini çox artıracağını göstərdi.  Bununla birlikdə, 

hüceyrələrin daha sürətli böyüməsi daha aşağı lipid tərkibi ilə nəticələnmişdi. Aşağı qarışdırma nis-

bəti, müxtəlif oleagen suşlarda yüksək lipid məzmunu və aşağı biokütlə konsentrasiyasına gətirib 

çıxardı [6]. 
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Həmçinin pH da mikroorqanizmlərin böyüməsində və metabolik istehsalında çox vacibdir. 

Ətraf mühit pH mikroorqanizmlərin ehtiyac duyduğu elementlərin həll dərəcəsində çox təsirli olub, 

bəzi metalların mikroorqanizmlər tərəfindən istifadəsinə təsir göstərir. Fərqli orta başlanğıc pH'ları 

R glutinis mayasının lipid sintezinə təsir etməklə,  ən yüksək lipid tərkibinin pH 4-də əldə edildiyini 

bildirdi. 

Karbon-azot (C / N) nisbəti lipid yığılmasına əhəmiyyətli təsir göstərir. Orta dəyişikliklərdə 

fərqli azot və karbon mənbələri və onların miqdarları test edildi. Nəticələrə görə, R.glutinis lipid 

biosintezi üçün üzvi və qeyri-üzvi azot mənbələrinə ehtiyac var. Rhodotorula 110 mayasının isteh-

sal olunduğu mühitə həm üzvi, həm də qeyri-üzvi azot mənbəyi əlavə edilmişdir [2]. Azotla zəngin 

mühitlər yaradıldıqda hüceyrələrin böyüməsi lipid biosintezinin təşviq edilməsi və məhdudlaşdırıl-

ması aparılan tədqiqatların nəticələri ilə paralellik göstərmişdi. Mikroorqanizmlərin lipid sintezi 

üçün üstünlük verilən  azot mənbələri də fərqlilik göstərməkdədir. “Rhodosporidium toruloides” 

aparılan çalışmada  azot mənbəyi olaraq NH4Cl istifadə etdikdə 18 % lipid miqdarı əldə edərkən bu 

nisbət glutamat, və ya maya ekstraktı istifadə edildikdə 50 %dən yüksək olmuşdur. “R. toruloides”  

“R. glutinis”-dən fərqli olaraq üzvi azot mənbələrini seçmişdir. Qeyri-üzvi azot mənbəyi prosesə 

əlavə edilmədikdə də NH4 + miqdarı daha az olduğundan, yüksək səviyyədə lipid sintez edilə bil-

məmişdir. Sadəcə olaraq oleagen mayaların tərkibində olan ATP-sitrat liaz fermenti NH4+ion tələb 

edir [31]. Pepton, maya ekstraktı və NH4Cl reaksiyaya əlavə edildikdə yüksək lipid məhsuldarlığı 

və biokütlə bərpası təmin edilir. Lakin (NH4) 2SO4 qeyri-üzvi azot mənbəyi kimi istifadə edildikdə 

yalnızca azot deyil, sulfat mənbəyi baxımından zəngin bir reaksiya yaradıldığı üçün lipid miqdarını 

artıra bilməmişdir. 

“Rhodosporidium toruloides” mayasının istehsal olunduğu reaksiyaya Na2SO4 əlavə edildik-

də istehsal da yüksək olur. Nəticələrə əsasən bu maya növü lipid biosintezi üçün üzvi və qeyri-üzvi 

azot mənbələrinə birlikdə ehtiyac duymaqdadır. 

Karbon-azot (C / N) nisbəti oleagen mayaların istehsalı zamanı lipid yığılmasının açar müəy-

yənedicisidir: yüksək C / N nisbəti lipid sintezini inkişaf etdirir. Azot bu prosesdə vacib bir ele-

mentdir. Ətrafdakı azot miqdarının azalması zülal və nuklein turşusu sintezinin yavaşlamasına sə-

bəb olarkən lipid istehsalını artırmaqdadır. Çünki oleagen mayalarda asetil-KoA,  azot məhdudlaş-

dırması nəticəsində sitosolda yığılmış sitratın parçalanmasından ibarətdir (oleagen olmayan maya-

lardakı asetil-KoA qlikolizdən təmin olunur). Oleagen mikroorqanizmlərdə azot məhdudlaşması 

AMP (adenozin monofosfat) deaminazı aktivləşdirir. Beləliklə, azot çatışmazlığı yaşayan hüceyrə-

lərdə hüceyrədaxili AMP parçalanır və IMP (inosin monofosfat) və NH4 + əmələ gəlir. Mitoxondri-

al AMP konsentrasiyasında azalma izositrat dehidrogenaz aktivliyində azalma ilə nəticələnir. Bun-

dan sonra trikarboksilik turşu dövrü (TCA) izositrat fazasında dayanır. Akinotaz vasitəsilə sitrata 

çevrilir. Yığılan artıq sitrat, sitrat / malat dövrü ilə mitoxondridən çıxarılır [3]. Sitosolik ATP-sitrat 

liaz (ACL), sitrat əvvəl oksaloasetata, sonra asetil-KoA-ya parçalanır. 

Bu reaksiya olduqca çox nisbətdə asetil-KoA’nın lipid sintezi əmələ gəlməsinə şərait yaradır. 

Bu ferment oleagen olmayan mikroorqanizmlərdə tapılmır. İki mərhələdən ibarət olan lipid yığılma-

sının ilk mərhələsi sabit inkişafın gözlənildiyi və metabolizmin biokütlə artımına istiqamətləndiyi 

bir mərhələdir. Bu mərhələdə həm biokütlə artımı, həm də lipid sintezi mövcuddur. Bununla birlik-

də, azotla zəngin mühitlərdə AMP-deaminaz fermenti aktivləşmədiyindən, mitoxondridə AMP kon-

sentrasiya və buna bağlı olaraq  izositrat dehidrogenaz aktivliyi yüksək olmaqdadır. Beləliklə TCA 

dövrü bloklanmır və lipid istehsalı baş vermir.  

“Lipomyces starkeyi” mayasının 40-180 q / L arasında konsentrasiyalarda qlükoza olan mühit-

də Lipid yığılma qabiliyyətini araşdırdıqları tədqiqatları, ən yüksək qlükoza konsentrasiyasında 

(180 q / L) biokütlə və lipidlərin miqdarının olduqca aşağı olduğunu göstərdi. Bunun səbəbi yüksək 

qlükoza konsentrasiyasının osmotik təzyiqin artması ilə əlaqəli olduğu bildirilmişdir [4]. Ayrıca, li-

pid istehsal mühitindəki yüksək başlanğıc qlükoza konsentrasiyasının lipid yığılmasına inhibitor tə-

sir göstərdiyini “Trichosporon Fermentans” mayası ilə aparılan tədqiqatlarda da bildirilmişdir   



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2021 VII cild, №1 

 176 

 Ən yüksək lipid yığılması və biokütlə mübadiləsi, 5% bəkməz olan mühitdə əldə olunsa da, 

bu nəticələr “R. glutinis” standart lipid istehsal mühitində istehsalında əldə edilənlərdən daha aşağı 

olmuşdur. Bəkməzin tərkibindəki mövcud azotlu birləşmələr kifayət etməməkdədir. “Rhodotorula 

mucilaginosa” nın istehsal etdiyi bəkməzin içinə  də 1 g / L (NH4) 2SO4 əlavə edilmişdir [6]. Steril 

bəkməz  istifadə edildikdə, əlavə azot mənbəyi olaraq ammonium sulfat seçilmişdir. Qeyri-üzvi azot 

mənbələri maya ekstraktı və pepton kimi üzvi azot mənbələrindən daha ucuzdur. Başlanğıc pH 5 

olan bəkməz mühitinin 4 gün inkubasiya edildikdən sonra, pH dəyəri 7-8 aralıqda olduğu, yəni art-

dığı məlum oldu.  pH lipid istehsalında çox mühüm əhəmiyyətə sahibdir. Bəkməzli mühitlərdə pH-

ın metabolik fəaliyyətlər nəticəsində artması lipid sintezini məhdudlaşdırmışdır. 

Bəkməzdəki azotlu birləşmələrin nisbəti maya böyüməsi və ya lipid sintezi üçün kifayət etmə-

diyi üçün, əlavə bir azot mənbəyi əlavə etməyin zəruriliyi elmi ədəbiyyatlarda da bildirilmişdir [7]. 

Həm də Rhodotorula ammonium sulfat iştirakı ilə digər qeyri-üzvi azot mənbələri ilə müqayisədə 

suşlar lipid istehsal etdiyi bildirildi. Araşdırmamızda əldə etdiyimiz nəticələr, bu ümumi fenomen-

dən fərqli olaraq, “R. glutinis”in NH4Cl iştirakı ilə yüksək dərəcədə lipidləri sintez edə bildiyini 

göstərdi. Bəkməzli reaksiyalarda sulfat zəngin olduğundan, sulfatla zəngin mühitdə lipid istehsalı 

məhdudlaşdırılmışdır[38]. Belə ki, qeyri-üzvi azot mənbəyi olaraq NH4Cl seçilmişdir. 

Son vaxtlara qədər aparılan tədqiqatlarda, pendir suyu içərisindəki laktozanın oleagen mikro-

orqanizmlər üçün uyğun bir karbon mənbəyi ola bilməyəcəyi bildirilsə də, bu gün laktoza tərkibli 

pendir suyu birhüseyrəli yağ istehsalında  qlükoza və nişasta tərkibli  reaksiyalar kimi istifadə oluna 

biləcəyi bildirilmişdir [39]. Bəkməz və pendir suyu qarışdırılaraq hazırlanmış bir mühitdə “Crypto-

coccus laurentii” ilə yüksək lipid məhsuldarlığı əldə edilmişdir [4]. Gəldiyimiz nəticələrimiz, pen-

dir suyunun  standart lipid istehsalına  alternativ olaraq azot məhdudiyyətli bir mühit təşkil etdiyini 

göstərdi. 

Oleagen mayalar tərəfindən istehsal olunan lipidlər, əsasən biodizel kimi istifadə üçün uyğun 

olan C16 ilə C18 yağ turşularından ibarətdir. Palmitin turşusu, olein turşusu və stearin turşu tərkibli  

lipidlər, yağ turşusu  qarışımının biodizel istehsalı üçün uyğun olduğu müəyyən edilmişdir. 

Biodizel kimi bərpa olunan enerji növlərinin istifadəsi, ölkənin xaricdən asılı olan enerji siya-

sətinin dəyişə bilməsinə müsbət təsir edir. Bakteriya mənbələrindən əldə edilən biodizeldən geniş 

istifadə edilməsi mümkün enerji böhranlarını həll etmək üçün uyğun bir metod ola bilər. Tədqiqat 

nəticələrimiz oleagen mayalardan alınan lipidlərin biodizel istehsalında istifadə ediləcək bir xammal 

ola biləcəyini göstərməkdədir. 
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SELECTION OF OLEAGENS BETWEEN MICROORGANISMS AND YEASTS 
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 Due to the global energy crisis and environmental pollution of natural fuels, there is a 

need for environmentally friendly alternative energy sources. Among alternative energy sources, 

biodiesel is distinguished by its many positive features. In addition, due to the use of microbial 

lipids as biodiesel raw materials, the restrictions on plant and animal lipids are exceeded. Efforts to 

reduce the cost of lipid production by microorganisms are also progressing rapidly. 

Keywords: biodiesel, oleagens, yeasts, microorganisms, fuels 

 

ВЫБОР ОЛЕАГЕНОВ МЕЖДУ МИКРООРГАНИЗМАМИ И ДРОЖЖАМИ 

 

А.А. Гозалова 

Институт микробиологии НАНА 

 

 В связи с глобальным энергетическим кризисом и загрязнением окружающей среды 

природным топливом существует потребность в экологически чистых альтернативных ис-

точниках энергии. Среди альтернативных источников энергии биодизель отличается множе-

ством положительных характеристик. Кроме того, из-за использования липидов микробов в 

качестве сырья для биодизеля превышаются ограничения на липиды растений и животных. 

Усилия по снижению стоимости производства липидов микроорганизмами также быстро 

развиваются. 

Ключевые слова: биодизель, олеагены, дрожжи, микроорганизмы, топливо 
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MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ BEYNƏLMİLƏL İNGİLİS-AMERİKANİZMLƏR 
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Müasir dövrdə terminologiyada gedən prosesləri səciyyələndirən cəhətlərdən biri də beynəl-

miləl ingilis-amerikanizmlərin sayının sürətlə artmasıdır. Azərbaycan ədəbi dilində işlənən ingilis-

amerikanizmlər daha geniş sahələri əhatə edir və gündəlik fəaliyyətimizdə də onlar tez-tez işlənilir. 

Məqalədə ingilis dilinin qlobal statusu, ingilis mənşəli söz-terminlərin sürətli yayılma səbəbləri, 

müxtəlif strukturlu termin, termin-söz birləşmələri və yayılma sferaları təhlil edilir. 

Açar sözlər: Azərbaycan dili, ingilis dili, beynəlmiləl termin, ingilis-amerikanizmlər, qlobal dil 

 

Ingilis dili dünyəvi ünsiyyət dilidir. Heç təsadüfi deyil ki, ingilis dilini “XX əsrin latını” ad-

landırırlar. XX əsrin sonundan Azərbaycan dilinə keçən alınmaların böyük qismi ingilis-amerika-

nizmlərin payına düşür. Müasir dövrdə ingilis-amerikanizmlər Azərbaycan dilində çoxluq təşkil 

edir və hər insan gündəlik həyatda onlardan müəyyən dərəcədə istifadə edir. Hər gün TV bizə bir 

axın informasiya ötürür ki, burada ingilisdilli sözlər qaçılmaz hal alıb. Belə ki, qloballaşma, iqtisa-

diyyat, maliyyə, siyasət və digər fəaliyyət sahələrində beynəlxalq təşkilatların yaranması, yeni kom-

munikasiya texnologiyalarından (internet, peyk tv) istifadə dildə neologizmlərin yaranmasına gəti-

rib çıxarır.       

İngilis dili  müasir dünyada qlobal dildir. Dilin qlobal status qazanması üçün müəyyən faktor 

və şərtlərin, məsələn, ölkədə davamlı siyasi və sosial, eləcə də hərbi və iqtisadi vəziyyətin olması 

vacibdir. Hal-hazırda məhz ingilis dili bu tələblərə daha çox cavab verir. 

Müasir tədqiqatlarda “qlobal ingilis dili” [7], “dünyəvi ingilis dili” terminləri işlənir. “Qlobal 

ingilis dili” termini dedikdə, indiki dövrdə yayılmış və işlənmiş, beynəlxalq ünsiyyəti təmin edən və 

dünya ictimaiyyətini birləşdirməyə səbəb olan ingilis dili başa düşülür. 

Dilçiliyə “qlobal dil” termini D.Kristal tərəfindən gətirilmişdir. Hesab olunur ki, dilin qlobal 

statusaçatması üçün onun dünya dövlətlərinin əksəriyyətində xüsusi rolunun olması önəmlidir. 

D.Kristal bu statusun qazanılması üçün üç yol və ya dilin üç fərqli funksiyasını göstərir: “birincisi, 

bu əksər ölkələrin sakinləri üçün dövlət dilinin əsas funksiyasıdır. İkincisi, dil rəsmi status qazana 

və hakim orqanlarda, hüquq, reklam, KİV və təhsil sistemində yayıla bilər. Bu vəziyyətdə potensial 

olaraq qlobal dil üstünlüyü milli dilə verərək “ikinci”, eləcə də “birinci” ola bilər və onun öyrənil-

məsi vaxtından əvvəl başlanıla bilər: o həmçinin yarırəsmi ola, insan fəaliyyətinin bəzi sahələrində 

istifadə oluna bilər. Dilin qloballaşmasının üçüncü yolu ölkənin təhsil siyasəti ilə bağlıdır, rəsmi 

statusu olmadan belə dil tədrisdə prioritet sayıla bilər. Müəyyən xarici dilin seçimi üçün səbəblər 

müxtəlifdir. Onlar tarixi, siyasi zərurətdən və ya da ki, ticarət, mədəni və texnoloji əlaqələrin tələ-

bindən irəli gələ bilər [7, səh.4].     

Qlobal dil termini dedikdə, ictimai-tarixi şərtlərin hesabına geniş yayılmış istənilən təbii dün-

ya dili anlaşılır. Qlobal dil aşağıdakı faktorlara cavab verməlidir: 1) dünyanın əksər ölkəsində döv-

lət dili kimi işlənməli; 2) müxtəlif dillərarası əlaqələrin reallaşmasında yüksək dərəcəyə malik ol-

malı və dövlət dili yox, işlək dil olaraq dövlətlərin bəzi sahələrində yarırəsmi dil kimi istifadə olun-

malıdır.  

Beləliklə, müasir dövrdə məhz ingilis dilinin beynəlxalq ünsiyyət dili kimi işlənməsinə olan 

tendensiya açıq-aşkar bəllidir və bu da ona qlobal status rolunu verir. Planetin təxminən 400 milyon 

sakini üçün ingilis dili doğma dildir, qalan 700 milyon isə ondan ikinci dil kimi istifadə edir. Bun-

dan başqa ingilis dili bir çox beynəlxalq təşkilatların işçi dili sayılır: BVF (Beynəlxalq Valyuta Fon-

du), ÜST (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı), BMT, NATO, YUNESKO, AB və s.  
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Digər əsas səbəb isə ingilis dilinin dünyanın yüzdən artıq ölkəsində ən çox öyrənilən xarici dil 

hesab olunmasıdır. Hazırda bu dildə danışanların sayı təxminən 1,5 mlrd. yaxın təşkil edir. Beləlik-

lə, ingilis dili qloballaşmanın üç mərhələsini artıq keçmiş və dünya üzrə birinci dil hesab olunur, 

rəsmi dil statusuna malikdir və öyrənilən xarici dillər arasında dominantlıq mövqeyinə malikdir. 

Praktik olaraq hər çıxan yeni kəşf, yeni vasitə ingilis dilində təlimata malikdir. Bundan əlavə, bir sı-

ra beynəlxalq təşkilatlar, hərəkatlar, keçirilən aksiyalarda vahid dildə ünsiyyət qurmaq tələbatı ya-

randı və bu da ingilis dili əsasında oldu.  

İngilis dilinin qloballaşması elm və texnika sahəsində yeni anlayışların yaranmasına səbəb 

olur ki, bu da öz növbəsində mütəxəssislərin yeni nümunə, yeni sənədləşmənin tərtibi, həmçinin ye-

ni vahid keyfiyyət standartlarının işlənib hazırlanmasına diqqətini yönəldir. Onun bütün dünyada 

yayıldığını artıq elm və texnika kimi sahələr təsdiq edir. Ümumdünya şəbəkəsi İnternet, peyk televi-

ziyaları da ingilis dilinin bütün dünyaya yayılmasına təsir edən əsas amillərdəndir.  

Dünyada internetin artan sürətlə yayılması, kommunikasiyanın güclü vasitə olması universal 

dilə olan ehtiyacı artırır ki, bu da bütün dünyada internet istifadəçilərin ortaq anlaşmasını təmin edə 

bilir. Şəbəkə dilləri arasında ingilis dilinin faiz nisbəti ilə dominantlığı onunla izah olunur ki, saytla-

rın təxminən 70 %-i  bu dildə yazılır, çünki əksər saytlar kommersiya xarakterlidir və ABŞ-da yara-

dılır. Bundan başqa, iki və çoxdilli ölkələrdə internet saytların sayı aşağıdır, o zaman qeyri-ingilis-

dilli ölkələrdə şəbəkələrdə səhifələr əksərən ingilis dilində fəaliyyət göstərir [6]. Statistikaya əsasən, 

qlobal şəbəkədə 80% informasiya ingilis dilindədir.  

İngilis  dilinin qloballaşması nəinki beynəlxalq ünsiyyətə xidmət edir, həmçinin siyasi əhə-

miyyət daşıyır. K.Nəzirli ingilis mənşəli termin-sözlərin yaranmasının dilxarici səbəblərini aşağıda-

kı kimi qeyd edir: 

- Amerika və Böyük Britaniya xalqlarının mədəni təsiri; 

- Qərbyönlü ölkələrlə şifahi və yazılı əlaqələrin olması; 

- İngilis dilinə marağın artması; 

- İngilis dilinin beynəlxalq nüfuzu; 

- Ayrı-ayrı sosial təbəqələrin ingilis mənşəli yeni termin-sözləri qəbul etməsi [2, səh.38]. Gö-

ründüyü kimi, müəllif ingilis dilinin beynəlxalq dil kimi inkişafının əsas səbəblərini müəyyənləşdirir.  

Bəzi tədqiqatçılar ingilis-amerikanizmlərin doğma dilə gəlməsində pis bir şey görmür və hətta 

bunu vahidləşən dünyada qloballaşma prosesinin bir hissəsi hesab edirlər [8]. Digərləri isə o fikirdə-

dirlər ki, doğma dildə xarici sözlərin artması müəyyən sərhədə qədər olmalı, çünki dil bu zaman 

konkret dil olmaqdan uzaqlaşır və anlaşılmaz slenqə çevrilir. Doğma dilə xarici sözlərin, əsasən də 

ingilis-amerikanizmlərin axınına qarşı əksər dövlətlər təhdidedici miqyasda onların istifadəsini 

məhdud edən siyasət aparır. Lakin istənilən linqvistik hadisə müəyyən ekstralinqvistik faktorlarla 

əlaqəlidir. Bu faktorlar hazırki vəziyyətdə çox güman ABŞ-ın dünya miqyasının qəbul etdiyi aktiv 

mədəni ekspansiyasıdır. L.Arsoba yazır ki, ABŞ-ın siyasi, iqtisadi və texnoloji inkişafı dünya miq-

yasını amerikanın təsirindən asılı etdi və bununla da amerikan ingilis dili II Dünya Müharibəsindən 

sonra beynəlxalq əhəmiyyət daşıdı [5]. Məhz ingilis dili sadalanan faktorlar gücünə hal-hazırda 

dünya dillərinə dominantlıq mövqeyindədir.  
1) ABŞ əhalisinin sayı; 

2) Müasir dünyada ABŞ-ın siyasi və hərbi vəziyyəti; 

3) Yüksək inkişaf səviyyəsi və Amerikan iqtisadiyyatının miqyası;  

4) Elektron inqilab, xüsusən kompüter texnologiyası və internet; 

5) Ingilisdilli KİV-in çoxsaylı olması; 

6) Ümumdünya informasiya cəmiyyətinə qoşulmaq istəyi. Müasirləşməyə, sənayeləşmə və texno-

logiyada rəqabətə qoşulmağa cəhd edən istənilən dövlət ingilis dilində olan informasiyanı qəbul etməli və is-

tifadə etməlidir; 

7) Amerikan mədəniyyətinin dünyaca məşhurluğu. 

Ingilis-amerikanizmlər Azərbaycan dilinə XIX əsrdən daxil olmağa başlasa da, onların axını 

XX əsrə qədər zəif idi. Azərbaycan və ingilisdilli ölkələr arasındakı əlaqələr XX əsrdə olduğu kimi 

yüksək deyildi. XX əsrin sonlarından Azərbaycan dilinin terminoloji sisteminə ingilis-amerikanizm-
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lərin aktiv axını müşahidə olunmaqdadır. S.Quliyeva yazır ki, terminologiyada inkişaf xüsusiyyətlə-

ri arasında yeni terminlərin ingilis dilində formalaşması və yaranması mühüm yer tutur. İkinci xüsu-

siyyət ingilis dili ilə birbaşa əlaqələrin güclənməsi, termin yaradıcılığının daha çox beynəlxalq dil 

zəminində getməsi ilə səciyyələnir. Ingilis dilinin aparıcı mövqeyi getdikcə güclənir [1, səh.80]. 

Son dövrlər ingilis dilindən Azərbaycan dilinin terminoloji sisteminə incəsənət və mədəniyyət 

(musiqi, kino və s.), kompüter, İKT, reklam texnologiyaları, elm, dəb və s. sahə ilə bağlı yeni aktual 

anlayışlar daxil olmaqdadır. “Müasir dövrün səciyyəvi cəhətlərindən biri də qabaqcıl texnologiya-

nın qərbdə toplanması, ingilis dilinin millətlərarası dil rolunda çıxış etməsidir. Ona görə də yeni əş-

ya və anlayışlar artıq daha çox adları ilə birgə alınır. Nəticədə bu adlar dildə alınmalar kimi öz yeri-

ni tutur. İngilis dilli söz və amerikanizmlərin dilin lüğət tərkibindəki çəkisi artır” [3,səh.113].  

Azərbaycan dilinə daxil olan ingilisdilli bir çox yeni termin söz-birləşmələr sistemli şəkil-

də dilimizin qrammatik quruluşuna təsir edir. Artıq Azərbaycan dilində blək-aut, veb-brauzer, 

print-server, praym-taym, pik-taym, internet-provayder, intranet, podkastinq, saund-bayt və s. 

müxtəlif quruluşlu termin söz-birləşmələrdən daha geniş formada istifadə edilir. Terminlərin 

tədqiqatı zamanı  məlum olur ki, ingilis dilinin terminoloji sistemində mürəkkəb strukturlu ter-

minlər Azərbaycan dilində bir söz kimi işlənir. Məsələn, log in < login – kompüter sisteminə 

daxil olmaq üçün hərflər və rəqəmlərdən ibarət fərdi qeydiyyat yazısı; body text < boditekst – 

qəzet, jurnal və kitabın, digər çap məhsulunun, veb-səhifənin məzmununun (kontentinin) əsas 

hissəsini formalaşdıran mətn;  flash mob < fləşmob – bir qrup insanın gözlənilmədən ictimai 

yerdə toplaşaraq qısa müddət ərzində həyata keçirdiyi və cəld dağılışdığı qeyri-adi aksiya; sock 

puppet <sokpappet – İnternetdə süni olaraq yaradılmış yalançı personaj, gerçəklikdə mövcud ol-

mayan istifadəçi və s. Yaxud da ki, ingilis dilindən fərqli olaraq Azərbaycan dilində qoşa söz 

modelində işlənən terminlər: flash card < fləş-kart – rəqəmsal informasiyanın yazılması və sax-

lanması üçün elektron yaddaş qurğusu; sim card < sim-kart – mobil telefonlarda nömrə yazılan 

elektron kart; webmaster < veb-master – veb qovşağın yaradılmasına, onun işləmə qabiliyyətinə 

və onda yeniliklər etməyə cavabdeh şəxs və s.   

Bu gün Azərbaycan dilində işlənən ingilis-amerikanizmlər daha geniş sahələri əhatə edir. İn-

gilis-amerikanizmlərin daha çox istifadə olunduğu sahə KİV-in (tv, radio, kino, elektron mass-me-

dia, yazılı pressa) payına düşür, çünki KİV alınma sözlərin Azərbaycan dilinə daxil olmasında əsas 

vasitə sayılır. Qəzet, informativ tele və radioproqramların dili ingilis-amerikanizmlərlə zəngindir. 

Müşahidələrə əsasən, müasir dövrdə KİV-elektron yolla keçən söz-terminlər daha çoxluq təşkil et-

məkdədir. Məsələn, realiti-şou, praym-taym, kastinq, prodakşn, reytinq, blək-out, pik-taym, lid, 

makreyker, nyusmeyker, nyusrum, bobsley, frilansler, tretman və s.  

Mədəniyyət, iqtisadiyyat, biznes, kompüter texnologiyaları və s. kimi fəaliyyət sahələrinin ak-

tual və dinamik inkişafı, Azərbaycan dilinə böyük miqdarda ingilis-amerikanizmlərin axınına səbəb 

oldu. 

Dünyada gedən proseslərlə, ictimai-siyasi dəyişiklərlə bağlı yaranmış ingilis mənşəli terminlər: 

sammit, tender, mitinq, parlament, lider, biznes, impiçment, mer, brifinq, eskalasiya, lokaut  və s.  

İngilis-amerikanizmlərin intensiv daxil olması iqtisadi terminologiyada da müşahidə olunur, 

çünki məhz bu sahələr son iki yüz illikdə daha köklü dəyişiklərə məruz qalmışdır. Məsələn, vauçer, 

defolt, overdraft, ofşor, spiçrayter,astroterfinq, fyuçers, françayzinq, varrant, autsorsinq, anderay-

tinq, baydaun, bençmarkinq, eksport, import, dempinq, çek, barter, trest, overdrayf, nau-hau, piar, 

prays-list, broker, lizinq, riteyler, reliz, autsayder və s. 

Nəqliyyat sahəsi ilə bağlı olan terminlər: radar, tunel, spoyler, rels, heçbek, buldozer, çarter, 

eskalator, pikap, naviqator və s.  

Hələ iyirmi il əvvəl məhsul və xidmət reklamları bizə yad gəlirdi. Reklam biznesi o qədər sü-

rətlə bizim həyata daxil oldu ki, hal-hazırda həyatımızı reklamsız təsəvvür edə bilmərik. Müasir 

reklamlar isə diqqət cəlbedən və prestijli xarici sözlərlə, xüsusən ingilis-amerikanizmlərlə zəngin-

dir. Reklam sahəsi ilə bağlı dilimizə daxil olan ingilis-amerikanizmlərə: brend, pray-list, sloqan, 

advertial,poster, bilbord, klifhenger, daycest  və s. kimi sözləri nümunə göstərmək olar.  
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İncəsənətlə bağlı olan terminlər: şou, şou-men, tolk-şou, sinql, trek, saundtrək, remeyk, çart, 

dJ və s.  

Son dövrlər dəbə maraq dilə ingilis-amerikanizmlərin daxil olmasına zəmin yaratdı: top, fedo-

ra, qlamur, bluz, jemper, tunik, meykap, trend, botford, trençkot, snikers, oversayz, vinteç, autlet, 

luk, bodi,klaç, legins və s. 

Kosmetoloji sahə ilə bağlı terminlər: konsiler, pilinq, liftinq, meyk-ap, pirsinq,skrab,botoks, 

tonik, muss  və s. 

Yeni idman oyunlarıvə növlərinin yaranması, son illər Azərbaycanın müxtəlif nüfuzlu idman 

yarışlarına ev sahibliyi etməsi yeni idman terminlərinin Azərbaycan dilinə daxil olmasına zəmin ya-

ratdı.Məsələn, bodibildinq, snoubord, armrestlinq, poverliftinq, dayvinq, sörfinq, peyntbol, şeypinq, 

skeytbord, maç, terkinq, qol, start, taym, aut, həndbol, boks, finiş, rekord, basketbol, rinq, hokkey, 

dopinq və s. Yeni ingilis mənşəli beynəlmiləl alınmalar idmanın yeni növləri ilə bağlı olaraq yaranır 

və terminoloji xarakter daşıyır. 

Yeni ixtiralar nəticəsində də Azərbaycan dilinə ingilis sözləri axın etməyə başlayır: elektrik 

avtomobili – elektrik enerjisi ilə işləyən bir və ya bir neçə mühərrikdən ibarət avtomobil; giroskuter 

– küçə elektrik nəqliyyat vasitəsi olan ikitəkərli skuter.  

Müasir dövrü kompüter və internetsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. İngilis dili kom-

püter sahəsinin rəsmi dili sayılır. Dilin lüğət tərkibini əsaslı formada genişləndirən İTK və inter-

neti xüsusi sahə kimi ayırmaq lazımdır. Bu gün biz internet dövründə yaşayırıq və bu səbəbdən 

elektron yenilik sensor və insan şüuruna qlobal ekspansiya ilə müşahidə olunur. Hiss olunma-

dan insan davranışına müəyyən dərəcədə təsir edən İnternet dil kommunikasiya proseslərinə tə-

sir edir. Bu tip təsirlərin nəticəsi kimi kompüter, elektron texnologiyaları sahəsi ilə bağlı dilə 

çoxsaylı ingilis-amerikanizmlər daxil oldu: loqin, nik, bloqosfer, podkast, proksi-server, kon-

tent, akkaunt, həştaq, link, mikşer, trekinq, trollinq, vebinar, vebkastinq, sokpappet, sound-bayt, 

trevellinq, listinq, trollinq, bufer, brauzer, displey, ekstranet, haytek, hotmeyil, soket, dek, ko-

ted, dok-fayl və s.    

Dildə işlənən ingilis mənşəli terminləri də iki yerə bölmək olar: terminoloji səciyyə daşıyan 

İTK terminləri: dok-fayl, kodek, sirkumfleks, listinq, trollinq, histerezis, exopleks, dek, katod, soket, 

proksi-server, sniffer, interfeys, faks, kartric, bufer, drayver, bloqosfera, brauzer, provayder, disp-

ley, ekstranet, fişinq, haytek, hotmeyil və s.  

Sosial şəbəkələr gündəlik həyatımıza o qədər nüfuz edib ki, artıq İTK terminləri ictimailəşə-

rək gündəlik nitq proseslərində geniş istifadə olunur. Məsələn, smartfon, printer, modem, sayt, fayl, 

skaner, vay-fay, fləş, link, feysbuk, vatsap, vayner, loqin, instaqram, tvitter və s. Ingilis dilinin baza-

sında yaranan hesablama texnikasının terminologiyası yeni sözlərlə artır və bu sözlər kompüterdən 

istifadə edən insanların nitqində daha çox işlənir. Əvvəllər bu terminlər yalnız kompüter istifadəçi-

lərinin məhdud dairəsi üçün anlaşılırdı, lakin 90-cı illərin sonu onların determinləşmə tendensiyası 

üzə çıxmağa başladı və məişətdə internetin geniş yayılması ilə dil daşıyıcılarının danışığında aktiv 

işlənməyə başladı. İldən-ilə bu istifadəçilərin sayının artması ilə əlaqədar olaraq bu ingilis-amerika-

nizmlər terminoloji sahədən gündəlik nitqə keçir.  

Son illər əmək bazarında informasiya texnologiyaların inkişafı ilə bağlı yeni peşələr yaran-

maqdadır. XXI əsrdə sığorta, İTK, iqtisadiyyat, incəsənət, dizayn və s. kimi sahələr ilə bağlı xeyli 

peşələr yaranmışdır. Məsələn, veb-dizayner, bloger, vayner, jobber, merçendayzer, supervayzer, an-

derrayter, yutuber, broker, imicmeyker, stilist, kolorist və s.  

Son dövrlər Amerikan kinolarının yayılması və yerli televiziya, kinoteatrlarda nümayişi ilə  

Azərbaycan dilinə blokbaster, triller, vestern kimi sözlər daxil oldu. 

İngilis dilindən alınmaların bir səbəbi də söz birləşməsini bir sözlə ifadə etmək tendensiyası-

dır. Məsələn, snayper –sərrast atıcı; inauqurasiya – ölkə prezidentinin vəzifəyə keçməsi üçün məra-

sim; killer – muzdlu qatil və s.  

İngilis-amerikanizmlər dünyanın bütün dillərində özünə yer tutmuşdur və demək olar ki, bey-

nəlmiləl alınmaların böyük bir hissəsi məhz ingilisdilli sözlərdir. Hazırda informasiyanın ötürülməsin-
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də ingilis terminləri dəqiq və lakonik vasitə sayılır, doğma dilimizi zənginləşdirir və doldurur, lakin 

bununla yanaşı bəzi dil daşıyıcılarının anlamasında baryerlər yaradır. Lazımi alınmalarla yanaşı lazım 

olmayan alınmalar da var ki, onların istifadəsini cəlbedicilik, prestijlik, daha dəbli müasir sözə meylli-

liklə izah etmək olar. Məsələn, dedlayn – son tarix; yuzer – istifadəçi; layk– bəyənmək və s.  

Hazırda müasir Azərbaycan dilində ingilis mənşəli sözlərin işlənməsi qaçılmaz haldır. Bunu 

Azərbaycanın dünyanın digər ölkələri ilə genişlənən əlaqələri, informasiyanın beynəlxalq mübadilə-

sinə zərurəti, yeni ideya, əşya, texnologiyaların yaranması və yayılması zəruri edir. Yeni anlayışları 

adlandırma, onların beynəlmiləşməsinə tələbat yaradır. Müasir həyatın elmi-texniki proqreslə aktual 

əlaqəsi, ABŞ və Böyük Britaniyanın beynəlxalq məkanda aparıcı rolu ingilis dilindən beynəlmiləl 

söz-terminlərin alınma prosesini qaçılmaz edir.  
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One of the features of the processes taking place in modern terminology is the rapid growth of 

the number of international Anglo-americanisms. The Aglo-americanisms used in the Azerbaijani 
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Одной из особенностей процессов, происходящих в современной терминологии, явля-

ется стремительный рост числа интернациональных англо-американизмов. Англо-америка-

низмы, используемые в азербайджанском литературном языке, охватывают более широкое 

поле, и они часто используются в нашей повседневной деятельности. В статье анализируется 

глобальный статус английского языка, причины быстрого распространения слов и терминов 

английского происхождения, различные структурные термины, термино-словосочетания и 

сферы распространения. 

Ключевые слова: Азербайджанский язык, английский язык, интернациональный термин, 

англо-американизмы, глобальный язык 
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İbrahim Tahir – XX əsrin 20-40-cı illərində klassik janrların en məşhur şair ve sənətkarların-

dan biridir. Yaradıcılığı boyunca, şair yalnız əruz vəznində Fuzuli qəzəllərinə çoxsaylı nəzirə, iki 

təxmis bir tarbi yazmışdır. Qarabağın ədəbi mühitində böyüyən şair, yaradıcılığına klassik şairlərin 

ədəbi mirasını öyrənməklə başladı. Məqalədə, şairin Füzuli qəzəllərinə yazdığı nəzirə  ve təxmislər 

təhlil edilir. 

Açar sözlər: nəzirə, təxmis, Füzuli, qəzəl, klassik ənənələr 

 

XX əsrin 20-40-cı illərində əruz vəznində, klassik janrlarda şeirlər yazan sənətkarlarımızdan 

biri də İbrahim Tahirindir (1869-1943). Ömrünün sonuna qədər qələmini əldən yerə qoymayan, bü-

tün şeirlərini əruz vəznində yazan şair Füzuli qəzəllərinə çoxsaylı nəzirələr, 2 təxmis və bir tərbi 

yazmışdır. Tərbi  bəndləri hər hansı bir şairin şeirinin beytlərinə  iki misranın əlavəsi ilə yaranan, 

hər bəndi 4 misradan ibarət klassik şeir janrıdır (5, s.87). İ.Tahir Füzulinin “Könüldə min qəmim 

vardır ki,pünhan eyləmək olmaz” misrası ilə başlanan 7 beytdən ibarət lirik-aşiqanə mövzulu qəzə-

linə 6 beytlik nəzirə yazmışdır. Füzulinin şeirində lirik qəhrəman-aşiq könlündəki eşqini izhar edə 

bilmədiyindən, buna görə də dərdinə əlac tapa bilmədiyindən şikayət edir. İ.Tahir nəzirəsinin ilk 

beytlərində öz könlünə müraciət edib, onu sakitləşdirmək, ahu fəğanına son qoymaq istəyir. İkinci 

beytdə səba yelinə üz tutaraq deyir ki, əsib məşuqənin qara saçlarını tərpətmə, onda aşiqin dərdi da-

ha da artır. Onsuz da pərişan olanı bir daha pərişan etmk mümkün deyil: 

 Könül, bəsdir bir bunca əfğan eyləmək olmaz, 

 Bu hal ilə ümidi-vəsli-canan eyləmək olmaz. 

 Əsüb tərpətmə könlümü, səba, zülfi-siyahində 

 Pərişanə dəgib, bir də pərişan eyləmək olmaz. (6, s.88). 

Bu beytlərdəki ən diqqətəlayiq fikirlərdən biri odur ki, hədsiz kədər içində olan aşiq bu vəziy-

yətində vüsala ümid edə bilməz, bir az təmkinli olmaq, sakitləşdirmək lazımdır. Birinci beytin birin-

ci misrasında vəznin pozulduğunu qeyd etmək istərdik. Füzuli qəzəlinin beşinci bəndində gözəlin 

aşiqin ürəyini tar-mar edən dodaqlarından şikayət edir, deyir ki, heç nədən bu qədər qan etmək ol-

maz. İbrahim Tahir bu beytə cavab olaraq yazdığı beytində gözəlin aşiqlərə cəllad kəsilmiş gözlə-

rindən şikayət edir, ona üz tutub,- bunca hədər qan eyləmək olmaz-deyir: 

 Kəsilmiş çeşmi-məstin qanlu bir cəllad üşşaqə, 

 Gözün nuri, sakın, bunca hədər qan eyləmək olmaz. (6, s.88). 

Sevgilisinin gözlərindən şikayət edən aşiqin ona “gözüm nuru” deyə müraciət etməsi maraqlı 

müəllif tapıntısıdır, klassik irsdə, Füzuli yaradıcılığında da rast gəlinən  belə tapıntılar poetik əsərin 

bədiiliyini, təsirini artırır. 

Füzuli qəzəlinin ikinci beytində deyir ki, dünyada bütün dərdlərin əlacı vardır. Eşq gör nə 

müşkül dərddir ki, ona heç cür əlac eləmək olmur. İbrahim Tahir bu beytə yazdığı cavabda əslində 

mənaca dahi şairin sözlərini təkrar edir. Özünə müraciətən deyir ki, ömrün eşq dərdindən möhnət 

yatağında keçdi, anlamalısan ki, Şərqdə bütün dərdləri müalicə edən həkim kimi tanınan Ərəstu gəl-

sə belə bu dərdə dərman tapmaq mümkün deyil: 

 Bayıldın ömrlərdir bəstəri-möhnətdə, ey Tahir, 

 Ərəstu gəlsə dərdi-eşqə dərman eyləmək olmaz (6, s.88). 
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İbrahim Tahir Musayevin Füzulinin “Bu” rədifli 7 beytlik qəzəlinə yazdığı nəzirə 11 beytdən 

ibarətdir. Şair nəzirəsinin üç beytində Füzulinin qafiyə sözlərini (axırzamandır, rəvandır, yalandır) 

təkrar etmişdir. Şeirinin birinci beytində Füzuli aşiqin dərdini canla, ruhla müqayisə edir.Təsəvvür-

lərə görə can, ruh insan bədənində özünə yuva qurmuşdur, bəzi hallarda, insan ölərkən oranı tərk 

edir. Füzuli deyir ki, əgər eşq dərdi bədənimdən çıxsaydı, deyərdim ki, bu candır. Bu dərd, bədə-

nimdən heç bir zaman çıxmadığına görə onu ruhdan da vacib hesab etmək lazımdır; 

 Əgər çıxsaydı dərdin cismdən, derdim ki candır bu. 

 Nə hacət dərdini yeydir demək candan, əyandır bu (3, s.266). 

İ.Tahir nəzirəsinin Füzulinin həmin beyti ilə səsləşən mətlə beytində dərdlər, kədərlər məkanı 

olan könlündən danışılır: 

 Könüldən sorma çox, sinəmdə bir cayi-nihandır bu, 

 Ələmlər cilvəgahı, qəmlərə darül-əmandır bu (6, s.354). 

Füzuli qəzəlinin beşinci beytində məşuqəsinə deyir ki, sən dünyaya gəldiyin gündən saçların 

ətrafa fitnələr saçmaqdadır və bu qiyamətin, axırzamanın ibtidasıdır. İ.Tahir nəzirəsinin bu beytə 

cavab olan üçüncü beytində deyir ki, sənin qiyami-qamətin, qəddin-qamətin dünyanı üsyana, qarı-

şıqlığa sürükləyir. Deyəsən bu elə peyğəmbərimizin  vəd etdiyi axırzamandır: 

 Qiyami-qamətindən ixtilal almış cahan yoxsa, 

 Rəsuli-əkrəmin vəd etdiyi axırzamandır bu (6, s.354). 

Füzuli qəzəlinin dördüncü beytində sevgilisini həyat gülzarının zinəti olan sərvi-rəvana bən-

zədir. Sərvi-rəvan cənub bölgələrində bitən həmişəyaşıl ağacdır. “Sərvi-rəvan” izafət birləşməsində-

ki “rəvan” sözü ağacın uca olduğunu bildirir. Klassik Şərq poeziyasında məşuqənin boyunun ucalığı 

gözəllik əlaməti olduğuna görə, burada o, sərvi-rəvana bənzədilmişdir. İ.Tahir bu beytə yazdığı ca-

vabda bu qafiyə sözünü “seyli-rəvan” izafət söz birləşməsinin tərkibində işlədib. “Rəvan” sözü həm 

də axan mənasını bildirir (2, s.512). Şair burada gözəlin eşqində gözündən axan yaşları selin suyuna 

bənzətmişdir: 

 Axar sular gülalud oldu gözdən bir gül eşqində, 

 Təmaşa qıl, bahar əyyamı bir seyli-rəvandır bu (6, s.355). 

Füzuli qəzəlinin altıncı beytində deyir ki, bixəbərlər yarın kuyini, küçəsini cənnətə bənzədir-

lər, oradan gələn Adəm isə bunun yalan olduğunu söyləyir. Yəni yarın küçəsi cənnətdən də üstün-

dür: 

 Dedilər bixəbərlər: baği-cənnət kuyinə bənzər, 

 Xəbər verdi mənə andan gələn Adəm, yalandır bu (3, s.266). 

Burada Adəm peyğəmbərin cənnətdən qovulması əhvalatına təlmih vardır. Şairin böyük mə-

harətlə işlətdiyi“andan gələn Adəm”-“oradan gələn Adəm” ifadəsi həm cənnətə, həm gözəlin kuyi-

nə aiddir. Adəm hər iki məkanda olmuş, müqayisə edərək məşuqənin dərgahını daha üstün saymış-

dır. İ.Tahirin eyni qafiyəli beyti daha sadədir, burada heç bir təlmih yoxdur. Şair deyir ki, xalq için-

də deyilənə görə, odu su ilə söndürmək mümkündür. Əgər bu doğru olsaydı, gözlərimdən axan yaş-

lar içimdəki gizli dərdi, atəşi söndürərdi: 

 El içrə, Tahira, derlər sudan xamuş olur atəş, 

 Gözüm yaşıyla sözməz suzi-pünhanım, yalandır bu (6, s.355). 

İ.Tahirin Füzuli qəzəllərinə yazdığı nəzirələrdə bir tərəfdən onun dahişairimizin şeir texnika-

sını, bədii ifadə vasitələrindən istifadə etmək məharətini öyrəndiyini, digər tərəfdən, özünün bədii 

tapıntıları, yaradıcılıq dəst-xətt ilə çıxış etmək cəhdini görürük. İ.Tahirin nəzirələri sadəcə Füzuli 

şeirlərinin təqlidi deyil, eyni zamanda müəllifin müstəqil yaradıcılığının məhsuludur. Bu deyilənləri 

bir sıra digər nəzirə yazan şairlərimizə də aid etmək olar. 

İ.Tahirin və bir sıra şairlərimizin təxmislərini də yalnız təqlid kimi deyil, eyni zamanda, müəl-

lifin əsəri, yaradıcılığının bəhrəsi kimi dəyərləndirmək lazımdır. Bəzi tədqiqatçıların təxmisi müstə-

qil janr hesab etməməsi ilə razı olmayan Raqub Kərimov və İlahə Vəliyeva göstərirlər ki, müəllifin 

istedadından asılı olaraq bu janrda da keyfiyyətsiz və yüksək səviyyəli əsərlər yazılmışdır: “Şeirin 

bu növünə düzgün qiymət verməyən bəzi tədqiqatçılar  çox zaman onu təqlid kimi qəbul etmiş, belə 
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şeirlərdə orijinal fikir, təzə məna və məzmun axtarmağın əbəs olduğunu sübut etməyə çalışmışlar. 

Düzdür, təzmin olunan elə şeirlər vardır ki, onların səviyyəsi son dərəcə zəif olduğu üçün müəllifinə 

şöhrətdən daha çox nədamət gətirmişdir... Şairlərin təxmis yazmasını həm özlərini sınaması, imta-

han etməsi, həm də müxatibinə bənzəməyə çalışması, onunla müqayisə olunmaq istəyi kimi də qiy-

mətləndirmək olar” (7, s.43). 

İbrahim Tahir Musayev Qarabağ ədəbi mühitinin yetirməsi olmuş, Mir Möhsün Nəvvab özü-

nün təzkirəsində onu istedadlı bir şair kimi təqdim etmişdir (8, s.627). Klassik sənətkarların ədəbi 

irsini öyrənməklə yaradıcılığa başlayan şairin Füzuli qəzəllərinə yazdığı təxmislərdən onun dahi 

şairin yaradıcılığına dərindən bələd olduğunu görürük. Tədqiqatçı N.Mustafayeva haqlı olaraq ya-

zır: “İbrahim Tahir Musayev Füzuli qəzəllərinə yazdığı təxmislərin bəndlərində şairin fikirlərinə, 

hiss və həyəcanlarına uyğun misralar yazmağa çalışmışdır” (2, s.403). Bir cəhətə diqqəti cəlb etmək 

istərdik: şair bəzi təxmislərini təzmin və nəzirə başlığı altında vermişdir ki, bu faktı da həmin janrlar 

arasındakı yaxın cəhətlərin olması ilə izah etmək lazımdır. İ.Tahir Füzulinin “Mana badi-səba ol 

sərvi-gülrüxdən xəbər verməz” misrasıyla başlanan 7 beytlik qəzəlinə 6 bənddən ibarət təxmis yaz-

mışdır. Füzulinin 

 Əgər can almaq istərsən tənimdən, oxunu kəsmə 

 Ki, pəjmürdə nihalə verməyincə su, səmər verməz (3, s.152). 

-beyti kənarda qalmışdır. Füzuli qəzəlinin ikinci beytində məşuqəsi olmadığı halda göz yaşı 

töküb ölmək istədiyini, lakin göz yaşının girdabından əcəl, ölüm peykinə yol tapmadığını deyir. 

İ.Tahir bu beytə əlavə etdiyi misralarda aşiqin vəziyyətinin faciəviliyini nəzərə çatdırır, oğlunu itir-

miş Yəqub kimi dərd içində olduğunu, gözlərinin tutulduğunu, qəm fəzasından bir çıxış yolu tapma-

dığını deyir: 

 Kəsilmişdir bana Yəqub tək beytül-həzən məva, 

 Əlimdən Yusifim getmiş, olubdur gözlərəm əma, 

 Fəzai-qəmdəyəm, yoxdur bana bir rəhgüzər peyda, 

 “Töküb göz yaşımı sənsiz həlakim istərəm, əmma, 

 Əcəl peykinə seyli-əşk girdabı güzər verməz (6, s.561). 

Qəzəlinin sonuncu beytində Füzuli deyir ki, əzab çəkmədən, göz yaşı axıtmadan dünyadan 

kam almaq olmaz. Necə ki, nisan-aprel yağışlarından su almayınca sədəflərdən gövhər almaq müm-

kün deyil: 

 Füzuli, dəhrdən kam almaq olmaz olmadan giryan, 

 Sədəf su almayınca əbri-nisandan gühər verməz ( 3, s.152). 

İ.Tahir bu beytə əlavə etdiyi misralarda sevgilisindən ayrı düşdüyünə görə həmişə ahü əfğan 

etdiyindən, yarının camalını görməyincə xəstə canını ölümə tapşırmayacağından danışır. Bundan 

sonra gələn Füzuli beyti bənd daxilində məntiqi səslənir. İnsan əziyyət çəkməsə, göz yaşları tökmə-

sə heç nəyə nail ola bilməz. Diqqəti cəlb edən bu bənddə dahi şairin beytinin birinci misrasının də-

yişdirilməsidir. Bu variant ilk baxışdan Füzuli beytində deyilənin əksidir. Füzuli giryan olmayınca 

kam almağın mümkünsüzlüyündən danışdığı halda, İ.Tahirin bəndində kam almayına çox da giryan 

olmamaq, ağlamamaq məsləhət görülür. Ola bilər ki, şairin əlində olan Füzuli divanı əlyazmasında 

belə yazılmışdır. O da mümkündür ki, təxmis müəllif özü misranı təhrif etmişdir. Ola bilər ki, İbra-

him Tahir Füzulinin fikrini inkişaf etdirmək istəmişdir: Doğrudan da əzab çəkmədən, göz yaşı axıt-

madan kama çatmaq mümkün deyil, və əgər belədirsə, bunu nəzərə alıb məqsədə çatınca çox da 

üzülməmək, özünü qorumaq lazımdır: 

 Cəmalın görməyincə Tahirül-xəstə verməz can, 

 Giribanşak olıb eylər həmişə ahilə əfğan, 

 Muradınca onun dövr etmədi bu bivəfa dövran, 

 “Füzuli dəhrdən kam almayınca olma çox giryan, 

 Sədəf su almayınca əbri-nisandan gühər verməz (6, s.561). 

İ.T.Musayevin bəzi başqa təxmislərində də Füzuli beytlərinin dəyişdirildiyini görürük. 
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İbrahim Tahirin Füzulinin “Kargər düşməz xədəngi-təneyi-düşmən mana” misrasıyla başlanan 7 

beytlik qəzəlinə yazdığı 7 bəndlik təxmisi onun dahi şairin yaradıcılığına hörmət və ehtiramının, diqqətli 

münasibətinin nümunəsidir.Füzuli beytlərinin birində bağbana üz tutaraq deyir ki, başımda bir sərvi-sə-

nubərin, gözəlin eşqi var, gülşəni seyr etməyi mənə faydası olmaz. İ.Tahir bu beytə əlavə etdiyi misra-

larda eşqin intəhasız səhrasından, buradakı təhlükəli, dəhşətli yerlərindən danışır. Bu misralar irfani, tə-

səvvüfi məna daşıyır, burada salikin-Haqq yolçusunun getdiyi yolda qarşısına çıxan çətinliklərə işarə 

edilir. N.Göyüşovun  tərtib etdiyi “Təsəvvüf anlamları və dərvişlik rəmzləri” adlı kitabında oxuyuruq: 

“Salik. Təsəvvüfün məqam və hallarını keçərək Tanrıya doğru hərəkət edən  Haqq yolçusu. Salik mər-

hələ-mərhələ fəna və tövhid dərəcəsinə yetişir” (4, s.159). İ.Tahirin misralarından sonra Füzulinin beyti 

də daha artıq dərəcədə irfani məna kəsb edir. Bəndin ümumi mənası belə alınır ki, bağbanın təklif etdiyi 

gülşənin –bu dünyanın gözəllikləri əsl aşiqin diqqətində deyil, onun məqsədi bütün çətin mərhələlərdən 

keçərək Tanrıya qovuşmaqdır, onun fikrini məşğul edən bu sevdadır: 

 Eşqin, ey dil, bir fəna, bintiha səhrası var, 

 Gər nə qafil hər qədəm başında bir səhrası var, 

 İşbu dəştin müxtəlif bin bumi-dəhşətzası var, 

 “Başda bir sərvi-sənubər vəslinin sevdası var, 

 Sud qılmaz, bağban, nəzzareyi-gülşən mana” (6, s.573). 

Qəzəlinin məqtə beytində Füzuli dünyanın var-dövlətinə, büsati-səltənətinə nifrət etdiyini, 

bunlardansa hamamının isti güşəsini üstün tutduğunu deyir. İ.Tahir bu beytə artırdığı misralarda bu 

dünyada var-dövlətin axırının olmadığından, ən ülvi uca mənzilə fəqr əhlinin çatacağından, miskin-

lik-yoxsulluq zövqünün tükənməz bir zövq olduğundan danışır: 

 Dövləti-dünya, bu vazehdir, olur biaqibət, 

 Fəqrdən fəqr əhli kəsb eylər ülüvvi-mənzilət, 

 Bir tükənməz zövqdür, Tahir, nişati-məskənət 

 “Ey Füzuli, odlara yansan büsati-səltənət, 

 Xoşdur ondan, Həq bilir, bir guşeyi-gülxən mana  (6, s.573). 

Füzuli qəzəlinin sonuncu misrasındakı “yeydür” sözünün “xoşdur” kimi getməsini İ.Tahirin 

əlindəki əlyazmada olan nüsxə fərqi ilə izah etmək olar. Buradakı “andan” sözü dahi şairin divanı-

nın 2005-ci il nəşrində “ondan”, “bilür” sözü isə “bilir” kimi getmişdir. Hər iki sözün Füzulinin na-

şirləri tərəfindən müasirləşdirildiyini görürük. Füzuli divanının ən mötəbər əlyazmalarında həmin 

sözlər İ.Tahirin təklif etdiyi variantda getmişdir. 
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FUZULI'S INFLUENCE ON IBRAHIM TAHIR'S CREATIVITY 

 

Lala Alakbarova 

Institute of Literature named after Nizami Ganjavi 

 

Ibrahim Tahir - one of our most famous poets and writers of classical genres in the 20-40s of the 

20th century. Throughout his poetry, the poet wrote exclusively in the aruz metre and many imitative 

poems, two takhmises and one tarbi about the Fuzuli ghazals. Growing up in the literary environment of 

Karabakh, the poet began his work with a study of the literary heritage of classical figures. The article 

analyzes the imitative poems and takhmises written by the poet in the Fuzuli ghazals. 

Keywords: imitative poem, takhmis, Fuzuli, ghazal, classical traditions 

 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗУЛИ НА ТВОРЧЕСТВО ИБРАГИМА ТАХИРА 

 

Лала Алекперова 

Институт литературы имени Низами Гянджеви 

 

Ибрагим Тахир - один из наших самых известных поэтов и писателей  классических 

жанров в 20-40-х годах 20-го века. На протяжении всей своей поэтической деятельности поэт 

написал исключетелно в аруз метре и множество назиров, два тахмис и один тарби о газелах  

Физули. Выросший в литературной среде Карабаха, поэт начал свое творчество с изучения 

литературного наследия классических деятелей. В статье анализируются назиры и тахмисы, 

написанные поэтом в газелах Физули. 

Ключевые слова: назира, тахмис, физули, газель, классические традиции 
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MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN NƏSRİ; BƏZİ ƏDƏBİ CƏRƏYANLARIN 

TƏŞƏKKÜL TARİXİ 

 

M.Q. Əliyev 

                                      AMEA-nın Lənkəran Regional Elmi Mərkəzinin elmi katibi  

 mehman.aliyev57@gmail.com 

 

Əsl ədəbiyyatın öz social-fəlsəfi məzmunu və estetikası ilə dünyəvi olması faktını, zənnimizcə, 

qəbul etməyən yoxdur. İdeoloji qəliblərdən tədricən uzaqlaşan Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsri-

nin istedadla yazılmış hər bir nümunəsi də mahiyyət baxımından dünyəvi olduğundan, onları konk-

ret ədəbi cərəyanlara şamil etmək mümkün deyildir.  

Biz məqalədə bəzi ədəbi cərəyanların təşəkkül tarixinə qısa nəzər salmaqla yanaşı, yuxarıdakı 

fikrin əyani sübutunu, həmçinin hər hansı bir ədəbi cərəyanın eyni vaxtda və ya qısa fərqli zaman-

larla incəsənətin digər  növlərində, xüsusən, rəssamlıqda parelel yaranıb inkişaf etdiyini göstərmə-

yə çalışmışıq.  

Məlumdur ki, modernizm yeni yaranan hər bir cərəyanda özünü göstərə bilir. Lakin texnogen 

XX əsr özünəqədərki ənənələri dekonstruksiya edərək yeni düşüncə modeli ortaya qoydu. Həm də 

proses qloballaşan dünyanı əhatə etdiyindən, burada “milli” ənənə, öyrəncəli baxış və resursların 

tədricən zəifləməsi açıq-aşkar sezilmədi. Vurğulanır ki, bütün ədəbi cərəyanlar, xüsusən, moder-

nizm ilk əvvəl nə qədər rezonans doğursa, aqressiv ritorika və provokasiya intensivliyi ilə seçilsə 

də, sonda obrazlı desək, realizmin “total” basqısı altına düşür.        

Açar sözlər: Müstəqillik, cərəyan, postsovet, dil, modernizm, model, simvolik elementlər  

 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı janr təyinatından asılı olmayaraq, xalqımızın ic-

timai-siyasi həyatı və mənəvi aləmində baş verən proqressiv dəyişikliklərə həmin andaca reaksiya 

vermiş, gerçəkliyə konkret və sərt baxış sərgiləmiş, sürətlə qloballaşan dünyaya milli-mental 

dəyərlər müstəvisindən baxaraq, özünün çox aydın ədəbi-estetik mövqeyini ortaya qoymuşdur. So-

vet rejimi dağılandan sonra ədəbiyyat da məkan genişliyi əldə etdi, dünyada gedən proseslərin 

dalğaları daha sürətlə bizə çatmağa başladı. Həm də məlum oldu ki, ötən əsrin 20-ci illərindən sonra 

dünya incəsənətində gedən ədəbi proseslərin bəziləri artıq bizim üçün “köhnəlib”, amma buna bax-

mayaraq, o prosesi biz də adlamalı idik. Abstraksionizm, simvolizm, impressionizm, magik realizm, 

primitivizm, dadaizm, simvolizm və digər ədəbi-fəlsəfi cərəyanlar ideya-estetik istiqamətləri və 

ümumu üslubi özəlliklərinə görə modernizmin tərkib hissələri sayıla bilər. XX yüzillikdə ədəbiy-

yatımız bütün bunları küll halında, sistemli şəkildə öz daxilindən keçirməsə də, tək-tək cərəyanlar 

şəklində yaşamışdır. 

Ədəbi cərəyanlara münasibətdə son dərəcə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bəzən “ehtiyatsızlıq”dan 

meyarlar itir. Nədə ehtiyatlı olmalıyıq? Birincisi, bugün tanıdığımız və tanımadığımız bütün ədəbi 

cərəyanların izləri hansı dövrdə yaranmasından asılı olmayaraq,  özündən daha əvvəlki dövrlərə 

gedib çıxır. Homerdən Nizamiyə qədər və onlardan üzübəri yaranan ədəbi nümunələrdə haqqında 

danışacağımız cərəyanlardan nəsə vardır. Lakin bunlar əsinti şəklindədir. Cərəyan, axın şəklində 

deyildir. Ona görə də biz Nizamidə realizm, romantizm, sürrealizm, modernizm, hətta postmodern-

izmin və digər “izm” lərin izlərini çox rahat görə bilərik. İkincisi, modernizm həm ədəbi cərəyan 

kimi, həm də yaşam tərzi, həyat modeli kimi qavranılmalıdır. Şair və yazıçılarımızın çoxunda mod-

ern keyfiyyətlər vardır. Lakin bu, əsas vermir deyək ki, haman yazar modernist və ya postmodern-

istir. Gənc tədqiqatçı Nərmin Kamal yazır: “Postmodernizmin oturuşmuş, sistemli, sərhədli bir 

fəlsəfəsi yoxdur, çünki o hər hansı bir sistemliliyə, mütləq vahid məzmuna qarşıdır”. [6, 47]. 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev “Pəri cadu haqqında qeydlər”ində yazır: “Dоxsanıncı illərin 

оrtasında simvоlizm deyilən bir ədəbiyyat üsulu teatrо səhnəsinə atıldı. Alman ədibi Hauptmanın 
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“Qərq оlmuş can” sərlövhəli faciəsi mədəniyyət aləminə bir şəşəə saldı. Bu üsulun Şərq ruhuna 

xeyli uyğun оlması məni artıq həvəsə gətirdi. Və mən Şərq həyatından götürülmüş simvоliк bir əsər 

teatrоmuz üçün yazmaq fiкrinə düşdüm. Nəhayət 1901-ci sənədə “Pəri cadu” nam əsərimi yazdım. 

Bu neçə ilin müddətində “Pəri cadu”nun səhnədə müvəffəqiyyət qazanmasına səbəb, haman mən 

dediyim simvоlizmin bizim ruhumuza uyğun оlmasıdır”. [5, 332]. Böyük ədib haqlı idi. Lakin 

ədəbiyyatı öz inhisarına almış avtoritar rejimdə ədibin haqq səsini eşidən kim idi?! Ədəbiy-

yatşünaslığımızın “gücü” də ona çatdı ki, Haqverdiyevi dünya ədəbiyyatı kontekstindən ayırıb “sati-

rik yazıçı” kimi təqdim etsin. 7 may 1927-ci ildə Ə. Haqverdiyev dostu Əziz Şərifə yazırdı: ”Necə 

ki, bilirsən, “Azərnəşr” mənim yazılarımı çap edir, amma... (bu üç nöqtənin “demədikləri” müəllifin 

dediklərindən qat-qat çoxdur – M.Q) “Pəri cadu”nu buraxmaq istəmir; səbəbi mənim orada cin və 

şəyatin ortalığa çıxartmağıma mövhumat mənası verirlər. Və bir də deyirlər ki, “Pəri cadu” haqqın-

da inqilabdan sonra bir mükəmməl tənqid qəzetlərədə çıxmayıbdır”. Bu fikirlər Əbdürrəhim bəy 

Haqverdiyev və qələm dostlarının yaşadığı epoxal faciəni çox dəqiq səciyyələndirir.  Dünyada bun-

dan cəfəng səbəblər ola bilərmi? Belə çıxır ki, Azərbaycan sovet ədəbiyyatı hara, cin hara? Absurd 

görünsə də, repressiyaya ilk məruz qalanların siyahısına cin və şeytanların adlarını da yazmaq 

lazımdır. Əlacı kəsilən Haqverdiyev öz məktubunda Əziz Şərifdən “Pəri cadu” haqqında bir məqalə 

yazmağı xahiş edir. 

“Simvolizm” fransız sözü olub “rəmz”, “rümuz”, “işarə” deməkdir. XIX əsrin sonu, XX əsrin 

əvvəllərində Avropada yaranmış simvolizm ədəbi cərəyanı gerçəkliyi simvollar səviyyəsində ümu-

miləşdirib əks etdirirdi. Realizmin “şineli”ndən çıxsa da, ona müxalif idi. Amma digər cərəyanlar 

kimi simvolizm də sonda realizmə gəlib çıxırdı.  

Nizamidən üzübəri simvolikadan həmişə yararlanıblar. Amma təbii ki, cərəyan səviyyəsində 

yox!  

Uğurlu forma, dil və ifadə vasitələri ilə incəsənətin bütün sahələrinə gərəkən miqdarda nüfuz 

edib, bədii-estetik cəhətdən onları zənginləşdirən simvolizmin Azərbaycan ədəbiyyatında 

oturuşması birmənalı olaraq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyrevin adı ilə bağlıdır. Ona görə yox ki, 

yazıçı özü bunu bəyan edir. Zatən, ədibin söylədiyi fikirlər də bizə ipucları verir. Bunlar öz yerində! 

Başlıcası, ona görə ki, Haqverdiyev dövründə fikri birbaşa ifadə etmək üçün əlverişli şərait olma-

dığından uyğun modellər tapmaq ehtiyacı yaranmışdı. Digər tərəfdən, Haqverdiyevin nəsr texnikası 

özünəqədərki mövcud standartlara uyğun gəlmirdi. Biz bunu Mirzə Cəlil yaradıcılığında da müşa-

hidə etmişik; onun geniş spektrli nəsri bizə bunu deməyə imkan verir; sərt realizmlə simvolik ele-

mentlər Mirzə Cəlil nəsrində qovuşuq, çulğalaşmış çəkildədir, hansının daha çox olduğunu 

soruşsalar, təbii ki, realizm üzərində dayanardıq. Haqverdiyevdə isə meyarlar tərəzisinin gözü daha 

çox simvolizmə tərəf əyilmişdir. “Pəri cadu” bunu deməyə əsas verir. Amma proses “Pəri cadu” ilə 

bitmədi, bütünlüklə nəsrinə adladı – “Haqq Mövcud”, “Uca dağ başında” “Çeşmək” və s. şedevrlər 

yarandı. 

Kamal Abdulla Haqverdiyevi həm də magik realizmin banisi hesab edir. Təkcə “Xortanın 

cəhənnəm məktubları” bu fikrin nə qədər doğru olduğunu sübut edir. Burada mistik elementlərdən, 

alleqoriyadan, rəmzlərdən yetərincə istifadə olunur. Amma fikri genişləndirib, Latın Amerikası 

ədəbiyyatı kontekstində, Kortasarın, Markesin magik realizmi səviyyəsində ədəbi paralellər 

aparsaq, fikir haçalana bilər. 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin sadə, “elementar”, adidən də adi həyat həqiqətlərini təcəssüm 

etdirən nəsri bizə əsas verir deyək ki, o həm də Azərbaycan ədəbiyyatında primitivizm cərəyanının 

banisidir.  

XIX yüzilliyin sonu, XX yüzilliyin əvvəllərində dünya incəsənətinin bütün sahələrində yeni 

yaranan təmayüllər fonunda davamlı eksperimentlər həyata keçirilirdi.  Primitivizm də bir cərəyan 

kimi bu dövrdə yaranaraq incəsənətin müxtəlif sahələrinə nüfuz etdi. Lakin daha çox rəssamlıqda 

qabarıq görünməyə başladı. Dahi fransız Qogen (1848-1903) impressionizm və primitivizmin ən 

böyük nəhənglərindən sayılır. Adətən, onun haqqında belə deyirlər: “Rənglərin və qadınların kralı”. 
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Sivilizasiyanı qəbul etməyən dahi Taitidə və Markiz adalarında yaşayır və ömrünün sonuna qədər 

sadəliyin, təbiiliyin, bir sözlə, primitivizmin cazibəsindən çıxmır. 

Məşhur gürcü rəssamı Niko Pirosmani (Pirosmanişvili 1862-1918) gələcək şöhrətindən xəbərsiz 

səfil, sərgərdan, sərsəri bir həyat yaşayırmış. Onun rəsmlərinə baxanlar deyərlərmiş: “Mən bundan 

yaxşı çəkə bilərəm”. Saysız-hesabsız rəsm çəkən rəssam sağlığında demək olar ki, tanınmayıb. Sadə 

kənd həyatından götürülən mövzular onun tablolarını misilsiz edir. O, primitivizmin ən böyük 

ustadıdır.  Rəsmlərinin adları da mövzuları kimi sadə və gözəldir: “Beqonun kampaniyası”, “Kaxetiya 

çaxırı”, “Beş zadəganın şənlənməsi”, “Zürafə”, ”İnək sağan”, “Odun daşıyan” və s. 

Tiflisin – “Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitinin baş qərərgahı”nın (İ.Həbibbəyli) Zaqafqaziya 

üçün nə demək olduğunu, zənnimizcə, bilməyən yoxdur. Təsadüfi deyildir ki, Cəlil Məmmədqulu-

zadə Tiflisi “Qafqaz türklərinin mərkəzi” adlandırırdı. A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, İ.Qutqaşınlı, 

M.F.Axundzadə və digər aydınların formalaşmasında Tiflis mühiti müstəsna rol oynamışdır. Şuşa 

realnı məktəbinin 6-cı sinfini bitirən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin də öz təhsilini Tiflisdə davam 

etdirməsi onun gələcək ədəbi taleyini müəyyənləşdirdi.  

Dünya mədəniyyəti və incəsənətində baş verən yeniliklərin dalğası ilk növbədə bu şəhərdə 

hiss olunurdu. Rus dilini dərindən öyrənib, rus və dünya klassikləri ilə tanış olan Haqverdiyev həm 

də Pirosmaninin müasiri idi. Dahi rəssam gələcəyin böyük yazıçısından cəmi səkkiz yaş böyük idi. 

Onlar ruhən bir-birini tamamlayırdılar. Rəssamlıqda olduğu kimi, ədəbiyyatda da pimitivizm ən 

sadə, “bəsit”, çox da nəzər-diqqəti cəlb etməyən hadisə və obrazların təsviri ilə şərtlənir. Hər şey 

zahirən (məhz zahirən!) o qədər aydın və şəffafdır ki, snki hər hansı bir gizlinin olmasından söhbət 

belə gedə bilməz! Təhkiyəçinin nəql etdiyi hadisənin qayəsi sanki kasadakı suyun üzündə üzür. 

Necə deyərlər, əlini at və tut! Elə məsələnin qəlizliyi də məsafənin bu qədər yaxınlığından doğur – 

mətndən oxucuya tuşlanan ideya şüasını cidd-cəhdlə gizlədən “primitiv” qat kifayət qədər para-

doksallıq yaradır.  

Tənqidçilərimiz modernizmin nəzəri məsələlərindən yetərincə danışırlar. Çünki bu barədə 

nəzəri resurslar çoxdur. Amma konkret olaraq ad çəkməyə gələndə duruxurlar. Kimin adını 

çəksinlər? Və beləcə susqunluğu “qızıl orta” hesab edirlər. Polemika “açıq” qaldığından yazarlar öz 

aralarında ona aydınlıq gətirmək istəyirlər.  “Gözəgörünməz” savaşlar gedir. Hecə deyərlər, hər kəs 

bu və ya digər şəkildə közü öz ətəyinə doğru çəkmək istəyir. Haqqında söhbət açdığımız Haqver-

diyev də Azərbaycan ədəbiyyatına simvolizm, magik realizm və primitivizmi gətirdiyinə görə 

klassik anlamda modernist və hətta posmodernist sayıla bilər. Lakin çağdaş anlamda bunu söyləmək 

doğru olmazdı. 

Postmodernizm bütöv bir dünyagörüşüdür, dövriyyədə olan elmi, bədii, fəlsəfi və bunların 

sərhədlərinə sığmayan sistem və cərəyanları bir növ dekonstruksiyaya uğradıb yenidən “sistem-

ləşdirilməsi”dir. Burada inkar özündəinkardır; ananın öz balasını itələməsi kimidir, ona görə də 

“qorxulu” deyildir. Tutaq ki, postmodernizm modernizmi “tanımır”. Axı, bu həm də üstmoderniz-

mdir, “modernizmdən sonra”kı anlamı verir. Ən azından, simvolik sıralanma bunu təsdiq edir. 

Nəzəri biliklər xəritəsində ağrı nöqtələrinin simvolik xətlə birləşdirilməsi və o nöqtələrin üzərinə bir 

qədər ironik və radikal duzun səpilməsi posmodernizmin başlıca ideya istiqamətidir. Həm də dil bu 

“qarışıq” prosesdə və ya xaosda yeni status qazanır, obrazlı desək,  dil postmodern dalğalalarda 

yuyunaraq parlayır və onun magik gücü heyrətamiz əlvanlığı ilə görünür. 

Postmodernizm bütün ədəbi qitələrdən keçir, onu coğrafi termin kimi qəbul edib hər hansı bir 

arealla məhdudlaşdırmaq kökündən yanlışdır. Çünki dünyada elə bir yazıçı yoxdur ki, onda fərqli, 

modern görünməyə canatım olmasın.  Akademik İsa Həbibbəyli Kamal Abdullanın “Düma ilə Coys 

arasında” kitabının ön sözündə haqlı olaraq yazır: “Bütövlükdə Azərbaycan postmodernizmi Qərbin 

eyni adlı cərəyanının tam bənzəri deyildir. Azərbaycan posmodernizmi bu ədəbi cərəyanın ümumi 

cəhətləri ilə yanaşı, milli xususiyyətləri ilə təzahür edir”. [1, 14]. 

 Zənnimizcə, bizdə posmodernizm daha çox dil faktı kimi təzahür etdi. Ümumi yanaşanda 

bütün cərəyanlar dillə maddiləşir. Amma postmodernizmdə dil müəllifin “nəzarəti”ndən çıxıb 

özünə yeni zaman və məkanlar tapa bilir. Kolumbiyalı Qabriel Markes “Patriarxın payızı”nı nikara-
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qualı şair Ruben Darionun poeziya dili üzərində qurduğunu deyir. Kamal Abdullanın da “Yarımçıq 

Əlyazma”sı “Dədə Qorqud” eposu və Şah İsmayıl Xətai dövrünün dili üzərində qurulduğu 

şəksizdir. Hər iki əsər çox maraqlı alınıb. Bir yerdə durmaq lazım deyil, bir qədər də “irəli” gedib, 

tutaq ki,  totalitar dövrünü təcəssüm etdirən hər hansı bir əsəri Hüseyn Cavid, Süleyman Rüstəm, 

Mikayıl Müşfiq, Səməd Vurğun, Məmməd Rahim, Rəsul Rza, Süleyman Rəhimov və başqalarının 

dili üzərində qurmaq olar. Dilə bütövlükdə təbiətin bir parçsı kimi baxmaq lazımdır. XX əsrin ən 

nüfuzlu filosovlarından biri olan fransız Mişel Fuko “Sözlər və nəsnələr” kitabında yazır: “Dil  

eyniliklərin və əlamətlərin böyük bölgüsünün bir hissəsini təşkil edir. Buna görə də o, təbiətə 

məxsus olan nəsnə kimi öyrənilməlidir”. [3, 69]. 

İzolə edilmiş cərəyan ola bilməz, yəni istedadla yazılmış hər hansı bir  ədəbi nümunədə bir 

çox cərəyanların sintezini görə bilərik. Bəzi çağdaş ədəbi nümunələrə diqqət yetirək.  Azər Ab-

dullanın “Gül yağışı” hekayəsində qəbir həyatı fonunda gerçəkliklər hiperrealistik, bəzən surreal 

həssas detallarla, magik realizmə xas olan impulsların “şüur axını” ilə assosiasiya edilərək modern 

nəsr texnologiyaları ilə verilməsi heyranedici bir effekt yaradır. Əgər desək ki, nəsrimizdə bu qədər 

mistik açar və göndərmələri olan nümunələr barmaqla sayılacaq qədərdir, zənnimizcə, mübaliğə 

etmiş olmarıq. Özümüz özümüzə sual veririk: Ölənin yadından çıxmayan bir şey qaldımı? Oradan 

bu tərəflər təcridxanada ən əziz adamlarla görüşərkən ortada antiharmonik sədd kimi qəddarcasına 

dikələn şəffaf şüşə təbəqə arxasından görünür sanki. Sənin vaxtın az olduğundan və ya heç olma-

dığından çalışmalısan ki, öləri, ötəri cizgilərə əhəmiyyət verməyəsən, sənin üçün ən vacib olanlarını 

süngər kimi daxilinə çəkəsən. Gör bizim həyatımızda nə qədər səfeh populist bəyanat, sərsəm, de-

pressiv şüarçı fikirlər, social ağrılara qrafoman yanaşmalar, mənasız sözlər, işarələr və pauzalar 

varmış. “Qəfildən qəbirdə dirilmək qorxusu” da bu yandan… 

Biz həmişə bu qənaətdə olmuşuq ki, yalan-gerçək istənilən yazarı istənilən “izm”ə müncər 

etmək olar və olunur da! Olsun ki, yazar bir müddət belə “izm”lərin  bihuşedici qarışıq qoxusundan 

məst də olsun. Amma bu “qarışım”ın təsiri gedəndən sonra o nə edəcək?! Birmənalı olaraq realiz-

min bütün “izm”lərin fövqündə dayanması təkzibolunmaz bir həqiqətdir. Yerdə qalanlar, sadəcə, 

“qatqı” funksiyasını yerinə yetirir. “Müasir realizm şəxsiyyət haqqında qlobal konsepsiyanın ax-

tarışındadır; bu realizmi insanlar arasında “özgələşmə, əlaqəsizlik, yadlaşma, tənhalıq, ətalət prob-

lemləri, adamları bir-birindən ayrı salan amillərin aradan qaldırılması imkanları və yolları narahat 

edir”. [2, 208]. Azər Abdullanın “Gül yağışı”  hekayəsində də sözügedən problemlər qabardılır.  

Əgər hekayəni dünyanın fərqli insanları oxusa, həyatımızı ağırlaşdıran anormallıqlar və etnopsix-

oloji elementlərin inandırıcı təsvirlərindən biləcəklər ki, qəbirdə yatan şəxs məhz azərbaycanlıdır. 

Çünki bizim qədər həm buranı (yalan dünyanı!), həm də oranı (doğru dünyanı, sonsuzluğu!) 

cəhənnəmə çevirən ikinci bir xalq yoxdur! Müəllif “həyəcan təbili” çalır!  Həm də İlahi nizama olan 

inamı qəlbinə aramlıq gətirir: “Saysız-hesabsız bu qurğu, bu düzülüş, bu nizam, bu ardıcıllıq 

təsadüfdürmü? Balaca kişinin dediyi – “Yaradan bilər” – qulağnda səsləndi”. Və həm də təhkiyəçi 

çox ümidlidir; əgər yuxarıda qızılgüllər bitibsə, “qızılgül ləçəklərini qızın başı üstünə havaya atan” 

öz ağ köynəkli oğlanlar da olacaq. 

“Dünən tualetdən çıxıb kəmərini bağlaya-bağlaya fikirləşdi ki, bəlkə, özünü öldürsün”. “Ar-

vadı pişikləri xoşlayır, ona görə o, hərdən pişik olur”. Bu cümlələr Saday Budaqlının “Yağmursuz 

havalar” hekayəsindəndir. Bilərəkdən hekayənin ilk və son cümlələrini yanaşı yazdıq. Hər bir 

cümləni ayr-ayrılıqda psixoloji ənvalı simvollaşdıran nərdivan kimi qəbul etsək, birincidə eniş, dax-

ili-mənəvi çöküş, ikincidə isə dirçəlişi, pişik kimi dırmanış cizgilənir. İkinci cümlənin məchul “x” 

üzündən dahi N.Hikmətin bir tək misrasının vulkanik həqiqəti qıpqırmızı lava kimi tökülür: “Qadın-

lardan başqa kimsəyə yalan söyləmədim”. Nə qədər ki, ailədaxili və ya xarici, fərqi yoxdur, müna-

sibətləri balanslaşdıran gerçəkliklərə (şələ-şələ yalan və eşq macəralarına!) Şərqlə Qərb arasında 

“avaralana-avaralana” dar milli-mentalitet nəfəsliyindən baxırıq, bədən və ruh mədəniyyətinin 

polemikasına açıq deyilik, hələ çox kişilərimiz nəinki kəmərini bağlaya-bağlaya intihar haqqında 

düşünər, əksinə, elə həmin kəmərlə də özlərini  asacaqlar. Əgər sən həyatınla barışıb, heç olmasa, 

təhlükəli “qırmızı xıtt”i ömründə bircə dəfə keçməmisənsə, deməli xatırlamağa da bir şeyin olma-
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yacaq və intihar labüdləşəcək. Amma müəllifin yozumunda bu da var, axı:  “Kim bilir, bəlkə 

taleyimizlə barışanda biz elə xoşbəxt oluruq?!” Hisslərin dinamik metamorfozu üzərində qurulan 

hekayədə təhkiyəçi “gözləniləməz” dil jestləri ilə ən incə psixoloji nüansları oxucuya çatdırmaq 

istəyir. Həm də öz qəhrəmanına münasibətdə “tərəfsizlik” nümayiş etdirməsi təqdir olunası haldır. 

“Yazıçı adamları ittiham edə bilməz, o, bütün insanlara qarşı mərhəmət hissi duymalıdı, əks 

təqdirdə pis yazıçıdı”. [4, 77]. 

Ədəbi oppozisiyası həmişə aydın və şəffaf olan Rasim Qaracanın  həm şeir, həm də nəsr 

yaradıcıığında mistik işarələr, surreal keçidlər, metafizik sezmələr sərt realizmlə (daha çox cod, 

tikanlı, pırpızlı, eyhamlı realizmlə!) həmişə iç-içədir, qovuşuqdur. Müəllifin “Çaqqala görüş” hek-

ayəsi də də istisna deyildir. Çoxluğun içərisində nadir “tək”lərdən olan və hər nəsnədə gizli bir 

məna axtaran Professor Azər Ramizov həmin məşum gün qarpız küməciyinə - çoxlu “enerji 

kürəsi”nə rast gəlməsəydi, başına həmin dəhşətli qəziyyə də gəlməzdi. Amma yazıçı yozumunda, 

professor öz ölümünü özü haqq eləmiş olur, çünki insanı sosial təcridə, inamının tükədilməsinə, 

qutsal dəyərlərlə spekulyasiyaya, ruhunu büsbütün deqredasiyaya uğradıb karikaturaya çevirməyə 

və s. murdarlıqlara sövq edən bir cəmiyyətdə ölüm Ariadna ipindən (xilas, qurtuluş ipi!) başqa bir 

şey deyildir. Diskursda “yuvarlaq canlının üzərində cızıqlar” məhz bu funksiyanı yerinə yetirmiş 

olur. Əgər təbiətdəki kiçik bir qarpız lap balacalıqdan bir çaqqal tərəfindən cırmaqlanıbsa və həmin 

cırmaq izləri qarpızla bir yerdə böyüyübsə, indi gör insan özü ilə nə qədər haqsız zərbələri, 

mənəviyyatının aşağılanmasına yönəlik yersiz təhqirləri, qlobal ruhi-mənəvi aşınmaları, sonsuz 

ağrı-acıları özüylə birgə böyüdür, böyüdür və sonda götürə bilmədiyi “yük”ə yenir, təslim olur...  

İnsanlardan qaçıb “çaqqallarla görüş”ə can atan professorun dəhşətli taleyinin Azərbaycan və 

dünya ədəbiyyatından gələn ən avanqard meyillər və təcrübə əsasında, çox xəsis rənglərlə, tərəfsiz, 

aram və sakit bir intonasiya ilə nəql edilməsi təqdirəlayiq  bir haldır və hekayəyə xüsusi bir ca-

zibədarlıq gətirir. 

Bügünkü dünyamızda harmoniya ilə xaos arasında amansız mübarizə gedir. Bu da istər-

istəməz dünyanın ciddi formatlaşmaya məhkum olduğunu göstərir və yeni prosedurların tətbiqi 

labüdləşir. Ədəbiyyat da bu ciddi proseslərdən kənarda qala bilməz. İstənilən fəaliyyətdən əvvəl 

fəaliyyət fəlsəfəsinin olması vacibdir. Ədəbi cərəyanlar da fəaliyyət üçün dinamik baza rolunu 

oynayır. Lakin bu o demək deyildir ki, yazıçı qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş cərəyanlar və ya 

xətlər üzrə hərəkət edir. Ümumiyyətlə, yazı prosesi belə ehkamları rədd edir.  

Dünyada gedən sürətli qloballaşma və inteqrasiya Müstəqillik dövrü nəsrimizi də öz ağuşuna 

aldığından genetik yaddaşımıza hopmuş ənənəçiliklə modern keyfiyətlərin sintezi çox rahat baş tu-

tur və belə olan təqdirdə ədəbi cərəyanları bir-birindən ayıran sərhəddən yox, sərhədsizlikdən 

danışmaq daha münasibdir. Məqalədə bu fikri qabarıq vermək istədik.       
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INDEPENDENCE PERIOD AZERBAIJANI PROSE; HISTORY OF FORMATION OF 

SOME LITERARY CURRENTS 
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True literature has its own social- philosophical content and aesthetics with the fact that it is 

secular , I think there’s no one who doesn’t accept. 

From ideological molds  gradually moving away from Independence period of Azerbaijani prose 

each written with talent , since the examples are secular in nature , it is impossible to apply them to 

specific literary trends. 

We have some literature in the article to the archeology of currents in addition to a brief a look vis-

ual of the above idea proof, as well as any simultaneously of a literary trend or a short different 

times in other types of art , especially parallel in painting that originated and developed we tried to 

show. It is known that modernism ideas emerging each can manifest itself in the current. 

But man – made XX century precedents new by deconstruction revealed a model of thinking. 

Both processes are globalizing because it covers the world here the “national “ tradition learned re-

views and resources gradually weakening is not scary. It is emphasized that all literary currents, in 

particular, how much modernism first aggressive if it resonates rhetoric and provocation although 

distinguished by its intensity, in the end figuratively speaking, the “total” of realism comes under 

pressure. 

Keywords: Independence, current, post-Soviet, language, modernism, model, symbolic ele-

ments 

 

 

 

ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ПРОЗА; АРХЕОЛОГИЯ  

НЕКОТОРЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕЧЕНИЙ 

 

М.Г.Алиев 

Ученый секретарь Лянкяранского регионального научного центра НАНА 

 

У истинной литературы есть свои социально-философское содержание и эстетика тем, 

что он светский, поскольку примеры по своей сути светские , их невозможно применить к 

конкретным литературным направлениям. 

В статье есть литература к археологии течений  кратко взглянуть визуальный из вышеупомя-

нутой идеи доказательство, как и любые одновременно литературного направления или в 

разное время в других видах искусства особенно параллельно в живописи который возник и 

развился , мы пытались показать . 

Известно, что модернизм идеи появляются и каждый может проявляться в течении. 

Но рукотворный  XX век предвзятые мнения новый путем деконструкции раскрыла модель 

мышления. 

Оба процесса глобализируются потому что он покрывает мир , вот «национальная» 

традиция , усвоенная обзоры и ресурсы постепенно ослабление не страшно. 

Упор делается на всю литературу , в частности сколько модернизма сначала агрессивный, 

если это резонирует  риторика и провокация хотя и отличается своей интенсивностью , в 

конце концов , образно говоря « тотальный» реализма попадает под давление. 

Ключевые слова: Независимость, нынешний, постсовет, язык, модернизм , модель, 

символический элементы 
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Azərbaycan Dillər Universiteti 

vusale.agabeyli@gmail.com  – 

  

Bədii əsərin məzmunu xalq həyatından, dövrün aktual hadisə və əhvalatlarından götürülür. 

Burada xalqın həyatı, mübarizəsi, meyl və təşəbbüsü görünür, onun milli məişətinin, adət-ənənəsi-

nin, əmək və mərasim bayramlarının təsvirinə geniş yer verilir. İrihəcmli əsərlərdə obrazın xasiyyə-

ti, düşüncə və psixologiyası açılanda məişət səhnələri yaradılır, şivə və dialektlərdən, müxtəlif üs-

lublardan istifadə olunur. Bunlar isə ədəbiyyatşünası etnoqrafiyanı, sosiologiyanı öyrənməyə və bu 

elm sahələrindən faydalanmağa aparır.  

Ədəbiyyat, müəyyən mənada, bəşərin universal bədii təhkiyəsidir, insanlar arasında mənəvi 

ünsiyyət vasitəsidir. (Plexanov). O, cəmiyyəti oyadır (Çexov), fəaliyyəti gücləndirir, hərəkət və mü-

nasibətlərə dəyişdirici istiqamət verir. Ədəbiyyat həyatı ifadə edir və bizə həyatı xatırladır, həyatda 

insan üçün maraqlı nə varsa, sənətin məzmununu təşkil edir. (Çernışevski) [1, s.22]   

Zəngin ədəbi təcrübə, hərtərəfli müşahidə və axtarış sənətkarlarda belə bir inam oyatmışdır: 

“Ədəbiyyat – insanşünaslıqdır”. Bu ona görə belədir ki, yazıçı nədən, həyatın və ictimai münasibət-

lərin hansı sahəsindən yazırsa yazsın, fərqi yoxdur, onu insan, insanın fikri – mənəvi aləmi, düşüncə 

və psixologiyası, mövqe və münasibətləri maraqlandırır. [1, s.38] Bu baxımdan da, ədəbiyyat, müa-

sir cəmiyyəti və insanı düşündürən son dərəcədə aktual və maraqlı olan gender məsələlərindən də 

yan keçmir. Müasir əsərlərdə, yazıçılar, kişilərin və qadınların dünya haqqında fikirlərini özündə 

cəmləşdirən, hər birinə tarixən müəyyən bir rol verilən dünyanın gender mənzərəsindən danışırlar. 

Məlum məsələdir ki, bədii əsərin yaradılması yazıçının yaradıcı niyyətindən və qabiliyyətindən asılı 

olaraq, onun dünya və insan haqqında olan biliklərini, fikir və düşüncələrini digər insanlara çatdır-

maq, aşılamaq və onlarla paylaşmaq arzusu ilə birbaşa əlaqəlidir. Gender məsələlərinin müzakirəsi 

və problematikası sosial-siyasi, o cümlədən iqtisadi kontekstdən çıxış edərək mədəniyyətə, bədii 

ədəbiyyata yol alırdı. Əslində, Simon de Bovuarın “İkinci cins” əsəri gender məsləsini gündəmə gə-

tirən ilkin mənbə hesab olunur. Gender problemi terminoloji olmasa da, ideya baxımından ilkin ola-

raq, məhz bu əsərdə müzakirə olunmaqla feminist nəzəriyyələrin ideyalarını əks etdirən yeni bir 

metod və yeni sosial elm sahəsinin yaranmasına istiqamət və təkan verdi. 

 

Bədii ədəbiyyatda gender məsələləri 

XX əsrin ortalarından başlayaraq artıq gender məsələləri ədəbiyyatda öz əksini tapırdı. İlkin 

mənbələr, xüsusilə Qərb ədəbiyyatında – fransız və ingilisdilli ədəbiyyatda aşkarlansa da, tezliklə, 

digər ölkə ədəbiyyatlarına da bənzər fikirlər siraət etməyə başladı. XX əsrin ən təsirli əsəri olan 

“İkinci cins” əsərində Simone de Bovuar bəşər tarixi boyunca kişilər tərəfindən qadının həmişə kişi-

nin “digəri”, kişidən sonrakı hesab olunduğunu, mədəniyyət və sivilizasiya məsələsindən də daim 

uzaqlaşdırıldığını, ikinci dərəcəli bir varlıq hesab edildiyini qeyd edir. Bunun üçün də o, əsərdə bəzi 

mütəfəkkirlərin və yazıçıların fikrinə istinad edərək onların fikirlərini qınaq obyektinə çevirir. Mə-

sələn, “The female is female by virtue of a certain lack of qualities,” Aristotle said. Aristotelin söz-

lərinə görə, “Qadın, elə onda müəyyən keyfiyyətlər çatışmadığı üçün qadındır”. “We should regard 

women’s nature as suffering from natural defectiveness.” Saint Thomas in his turn decreed that wo-

man was an “incomplete man,” an “incidental” being. Humanity is male, and man defines woman, 

not in herself, but in relation to himself; she is not considered an autonomous being. “Woman, the 

relative being,” writes Michelet. [2, s.25]  
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Tomas “Qadın təbiətinin təbii qüsurdan əziyyət çəkdiyini qəbul etməliyik” deməklə, qadını 

“natamam bir insan”, “təsadüfi” bir varlıq olaraq qəbul edir. Bəşəriyyət kişidir və kişi qadını qadı-

nın özünə görə deyil, kişiyə münasibətlə müəyyənləşdirir; qadın sərbəst varlıq hesab edilmir. Mic-

helet isə yazır ki, “Qadın nisbi varlıqdır”. Bütün bu qeyd olunan tipli fikirləri tənqid edən Simon de 

Bovuarın əsas məqsədlərindən biri, elə bu əsərdə “niyə qadın kişinin “digəri” – “törəməsi”  olmalı-

dır?” sualına cavab axtarmaqdır. De Bovuar izah edir ki, filosof Hegelin fikrincə, gerçəklik əks qüv-

vələrin qarşıdurmasından ibarətdir. Bu, insanın özünü başa düşməsi ilə tamamilə eynidir. Özünü 

müəyyənləşdirmək üçün isə insan özünə qarşı olanı da müəyyənləşdirməlidir. De Bouvar qeyd edir 

ki, kişi özünü subyektiv və  azad varlıq kimi ifadə etdiyi zaman “bəs digəri?” sualı ortaya çıxır. O, 

bildirir ki, hər subyekt üçün mütləq bir obyekt var. Bu qarşılıqlı əlaqə ekzistensialist düşüncənin 

əsas şərtidir və subyektivlik üzərində kişi monopoliyasının təməl problemə işarə edir. [2, s.27] 

Qeyd etdiyimiz kimi, XX əsrin ortalarından başlayaraq əsas postneoklassik nəzəriyyələrdən 

biri kimi meydana çıxan genderşünaslığın elmi-fəlsəfi əsaslarının formalaşmasında bir sıra görkəmli 

tədqiqatçıların əhəmiyyətli rolu olmuşdır. Bu tədqiqatçılara Robert Stoller, Ann Oakley, Adrienna 

Rich, Margaret Atvud, Simon de Bovuar, Karen Xorni, Klara Tompson, Betti Fridan, Keyt Millet, 

Culiet Mitçel, Nensi Çodorou, Ursula Kinq, Haidi Hartman, Elis Rossi, Canet Riçards, Süzan Okin, 

Natali Blüston, Kristina Delfi, Sulamif Fayerston, Meri Deyli, Katerin Makkinnon, Toril Moy, Mo-

nika Plaza, Monika Vittiq, Alisa Jardin, Yuliy Kristeva, Elen Siksu, Lüsi İriqarey, Rozi Braydotti, 

Cudit Batler və başqalarını aid etmək olar. 

 

Feminist ədəbiyyatşünasların narratologiyanın təhlilinə dair fikir ayrılığı 

Gender tədqiqatlarını cinsin fəlsəfı və ya daha doğrusu, cinslərin cəmiyyətdə (sosiumda) qar-

şılıqlı münasibətlərinin fəlsəfəsinin təhlili adlandırmaq olar. Bu halda cinslərin iki fərqi nəzərə çar-

par: Birinci, qadın və kişilərin təbii, əsil, təbiətən olan-fızioloji fərqləri. İkincisi: kişi və qadınların 

rolunun süni, sosio-mədəni fərqləridir ki, bu da praktiki olaraq öz əksini cəmiyyətin bütün həyat 

fəaliyyəti sahələrində tapır.  

İngilisdilli ədəbiyyatda bu fərqlər iki termin – “sex” və “gender” anlamı ilə müəyyən olun-

muşdur. Cinslərin fərqlərinin cinsi əlamətləri (özünün aldadıcı “təbii” adına baxmayaraq) cəmiyyə-

tin dünyagörüşü və mədəniyyəti ilə bağlıdır. Onlar demək olar ki, həmişə cinslərin əsl differensiya-

sını (fərqlənməsini) yox, konkret cəmiyyətin maddi-mənəvi dəyərlərini və ideallarının mürəkkəb 

sistemini əks etdirirlər. Buna görə də cəmiyyətin bütün sosio-mədəni quramasında (mozaikasında), 

hətta dildə kişi və qadın cinslərinin süni fərqləndirilməsini müşahidə edirik. Belə ki, dildə qramatik 

cinslər həmçinin təbii deyil, süni xarakter daşıyır. Məsələn, ingilis dilindəki "He- she - it" (Rus di-

lində "Oн –oна - oно") əvəzlik fərqləri türk dillərində, o cümlədən, Azərbaycan dilində də yoxdur: 

burada onların hər üçünü ifadə edən yeganə əvəzlik - "o" işlənir. [1, s.15] Gender tədqiqatları mən-

tiqli şəkildə isbat etdi ki, əslində, məsələ ayrılıqda qadın və kişi ayrıcalığı deyil, məsələ məhz cə-

miyyətdir, genderdir.  Cermeyn Qrir ("Qadın - xacə", 1974) elmə patriarxal cəmiyyət termini daxil 

edərək, aydınlıq gətirir ki, ümumilikdə, qadınların azad olunması - həm də kişilərin azad olunma- 

sıdır. "Qadın doğulmuş" kitabının müəllifı Andrienna Riçin flkrinə görə isə bu cür azadlıq, qadın tə-

fəkkür tərzinin kişi təfəkkür tərzinə inteqrasiyası (yəni birləşməsi) və reallığın dərkinin universal di-

lin yaradılması ilə mümkündür. [1, s.19] 

Gender məsələləri ilə bağlı qeyd etdiyimiz bütün fikirlər, tamamilə, ədəbiyyat tarixinə də 

aiddir. Ədəbiyyat tarixini araşdırarkən məlum olur ki, qadın yazıçılar kişi yazıçılara nisbətən daha 

azdır. Feminist ədəbiyyatşünaslar iddia edirlər ki, dominantlıq təşkil edən ədəbiyyat nəzəriyyələrini 

ya kişilər yazıb, ya kişilərin yazdıqları mətn və tarix əsasında yaradılıb. Qadın müəlliflər, yazıçılar 

bu nəzəriyyələrin meyarlarına cavab vermədiyi üçün nəzərə alınmayıb, araşdırılmayıb, fikirləri 

önəmli hesab edilməyib. [8, s.5] 

Bu fikirlərə əsaslanaraq, tədqiqatçılar-feministlər dominantlıq edən ədəbiyyat nəzəriyyələrinə, 

xüsusilə də, narratologiyaya yenidən baxılmağın vacibliyini qeyd edirlər. Yeni narratologiya, şüb-
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həsiz ki, gender məsələlərini, qadın ədəbi yaradıcılığını əhatə etməklə yanaşı, qadın müəlliflərin 

həm mətn yaradıcısı, həm də mətn tədqiqatçısı kimi töhfələrindən də bəhrələnməlidir. [5, s.342] 

Problemin bu şəkildə qoyuluşu, əslində, həqiqətən də, ədəbiyyatda “qadın üslubu” və ya “qa-

dın dəsti-xəttinin” olub-olmaması, qadınların və kişilərin həqiqətən də, bir-birindən fərqli şəkildə 

yazıb-yazmadığı kimi vacib sualların cavablandırılmasını tələb edir. Onu da vurğulamaq lazımdır 

ki, bir çox tədqiqatçılar  müəllifin cinsindən asılı olaraq ədəbiyyatda bölgü fərqləndirilmə aparılma-

sına qarşı çıxırlar. Əlbəttə ki, ədəbiyyat ümumbəşəri insani dəyərləri əks etdirir, lakin eyni zaman-

da, əsərin yaradıcı-müəllifi öz cinsinə məxsus olan təcrübədən, sosial, dini, milli, mənəvi və mədəni 

mühitindən çıxış edərək əsəri yazır. 

  

Sosial təcrübədə yaranan fərqlərin kişi və qadın yaradıcılığında əksi 

Satklif qeyd edir ki, incəsənət müəllifin şəxsiyyəti və xüsusiyyətlərini müəyyən edən fərdi ya-

radıcılıq aktı, forması və məzmunudur. Yaradıcı bir şəxsin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri onun 

bioloji cinsi təcrübəsi, daha üstünü isə sosioloji gender aspektidir. [9, s.121]  

Fərqli cinsli müəlliflərin əsərlərinin müzakirəsi ilə bağlı məsələlərdə E.İ.Trofimovanın fikirlə-

ri daha məntiqli görünür. Birinci, bəşəriyyətin hər iki cinsinə xas olan psixoloji xüsusiyyətlərin 

fərqliliyinə baxmayaraq, bir çox ümumi xüsusiyyətlər var ki, kişi və qadın psixologiyasını dərk et-

məyə və onlar haqqında danışmağa imkan verir. Bu sahədə aparılan tədqiqatlar müəyyən bir şəxsin 

zehniyyətinin və mentalitetinin formalaşmasına təsir edən kişi və qadın komplekslərinin, arxetiplə-

rin mövcudluğunu aşkarlayır.  

İkincisi isə, kişilərin və qadınların üz ifadələrində və bədən dilində əks olunan anatomik və fi-

zioloji xüsusiyyətləri ətraf mühit hadisələrinə fərqli reaksiyaları və buna uyğun olaraq həmin mühit-

də davranışlarının fərqliyini müşahidə etməyə imkan verir. Beləliklə, liberal feminizm nümayəndə-

lərinin fikirlərinə əsaslanaraq müvafiq cinsin nümayəndəsi olan qadın və kişilərə xarakterik psixolo-

ji xüsusiyyətlər haqqında ümumi nəticəyə gəlmək mümkündür. Məntiqə əsasən də qeyd etmək olar 

ki, ayrı-ayrılıqda kişi cinslərinə və qadın cinslərinə məxsus olan ümumi ortaq psixoloji xüsusiyyət-

lər onların yaradıcılıqlarında da öz əksini tapır. [10, s.47-48] 

Əgər sosial-mədəni mühitin təsiri ilə kişi-qadın münasibətlərinin fərqini izah edən radikal fe-

ministlərin mövqeyindən çıxış etsək, görərik ki, həqiqətən də, fərqli sosial təcrübələr əsasında qaza-

nılan sosial imkanlar və qoyulan sosial məhdudiyyətlər haqqında danışmağa kifayət qədər əsas var. 

Təbii ki, sosial təcrübədə yaranan bu fərqlər kişi və qadın yaradıcılığında da özünü mütləq şəkildə 

göstərir.   

  

Bədii ədəbiyyatda maskulin və feminin üslublarının müzakirəsinə  fərqli yanaşmalar 

Maskulin və ya patriarxal cəmiyyət iki cinsin də varlığını qəbul etmiş kimi davransa da, əslin-

də, onların siyasəti bəşəriyyəti təkcinsli hesab etməklə, qadınları üst-örtülü olaraq arxa planda “inki-

şaf etməmiş kişi” kimi təqdim edir. Lakin feministlər kişilərin bu cür ayrı-seçkiliyini görərək, onla-

ra qarşı çıxır və cinslərarası fərqləri y0x etməyə çalışırdılar.  

Bu androgenik (tək cinslik) fəlsəfəsi, kişilərin və qadınların tam bərabərləşdirilməsi, hətta tə-

biət fərqlərinin sərf-nəzər edilməsi cəfəngiyyata gətirib çıxartdı - qadının əsas təbii funksiyası - ana-

lıq - sınaq şüşəsinə - süni uşaq doğuluşuna ötürülürdü. Əslində belə radikal feministlərin sayı çox 

deyildi, çünki qadın hərəkatının digər önəmli xətti əsas diqqəti patriarxal cəmiyyətin tənqidi və şü-

urlu şəkildə gender tədqiqatlarının təsiri altında cəmiyyətin yenidən formalaşması üçün cəmlənmiş-

di. Elə bu məzmunlu və konkret şüurlu istiqamət gender probleminin əsasını qoydu.  

Bədii ədəbiyyatda qadın və kişi üslublarının mövcudluğu haqqında fərziyyəsi heç vaxt ciddi 

şəkildə təkzib edilməsə də, uzun müddət tənqid edilmişdir.  

Ənənəvi olaraq, kişi yazıçıların üslubu enerjili, aqressiv, birbaşa, məntiqli, obyektiv, qadın ya-

zıçıların üslubu isə həssas, emosional, uyğunsuz, subyektiv kimi qiymətləndirilir. Əslində, bu xüsu-

siyyətlər yazı tərzindən, üslubdan daha çox yazıçının cinsindən asılı olaraq stereotipik xüsusiyyətlə-
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rini əks etdirir. Beləliklə də, kişilərin və qadınların bir-birindən fərqli üslubda yazdıqları ehtimal 

olunur.  

Bu zaman belə bir xüsusi maraq doğuran sual da meydana gəlir ki, qadın müəlliflərinin yazdı-

ğı mətn kişi müəlliflərin mətnindən xarici görünüşünə, formasına görə formal da olsa fərqlənirmi?   

Feminizm cərəyanlarının, feminist ədəbiyyatın formalaşmasının əsasını fransız nəzəriyyəçilər 

qoyduğu üçün bu məsələnin də müzakirəsində onlar mühüm rol aynayır. Fransız nəzəriyyəçi-psi-

xoanalitiklərdən olan E.Siksoz (Cixous) və L.İriqarey hesab edirlər ki, Qərb rasional fəlsəfəsi “fe-

mininliyin” meydana çıxması ilə dəyər qazandı. Bu alimlər iddia edirlər ki, bədii ədəbiyyatla əlaqəli 

olan fəlsəfi diskursda femininlik, qadın həzzi, qadın zövqünə yer yoxdur, qadın hər zaman passiv-

liklə əlaqələndirilir. Təqdimatdan asılı olaraq bu cür passivlik və süstlük avtomatik olaraq, kişinin 

əzəmətli görünməyinə şərait yaradır. [8, s.7].  

Lakin Siksuz hesab edir ki, yazı, mətn, yazıçılıq qabiliyyəti, siyasi və iqtisadi sistemlərdən, 

problemlərdən qurtulmağın mümkün olduğu bir məkandır, sahədir. Qadınların öz qadın üslubları ilə  

yazıda özlərini ifadə etmək üçün müstəsna imkanlara sahibdirlər, beləliklə, qadın öz biseksuallığını 

ört-basdır etmir, inkar etmir, əksinə özündə olan başqa bir kimliyi, başqa varlığı da tanıyır, qəbul 

edir. [3, s.85-86]. Bədii ədəbiyyat yazıçı qadına cəmiyyətdə, iqtisadiyyatda verilməyən sərbəstliyi, 

azadlığı verir. Qadın yazıçı düşüncələrini canlandırmaqda, obrazlara istədiyi çaları qatmaqda özgür 

olduğu üçün qadın ədəbiyyatı qadına müstəsna imkanlar sərgiləyən bir sahədir.  

Siksuz qadın yazı üslubunu gender rollarında xilas olmaq və “digərinə” yəni qadına üzə çıx-

mağa görünməyə imkan yaradan vasitə hesab edir. O iddia edir ki, bizim hamımız biseksualıq. Ona 

görə də sırf “qadın üslubu” yazıçının cinsiyyətindən asılı deyil. Öz dövründə Humbolt da bu haqda 

yazırdı: Əgər bir dahidə kişi qüdrəti müşahidə olunursa, onda o hər hansı bir ideal obyekt üzərində-

ki yaradıcılığında ağlı ilə hərəkət edəcək. Lakin bunun əksinə, əgər onda qadın məhsuldarlığı varsa, 

o zaman o, həmin obyektin təsirini həddindən artıq təsvir edəcək və bu təsirə cavab verəcəkdir. Be-

ləliklə də, Humbolt “kişi” yaradıcı təbiəti ilə “qadın” yaradıcı təbiətini fərqləndirərək, kişi yaradıcı-

lığını – “gərgin enerjili” və “qadın” yaradıcı təbiətini isə “dözümlü” və “təsirli” olaraq müəyyənləş-

dirir. 

Ümumiyyətlə, dünya ədəbiyyatında kişi yazıçıları arasında birinci yerdə fransız yazıçısı Mo-

passan, ikinci isə ingilis yazıçısı Maughamdir ki, qadın ruhunu dərinliyinə qədər, az qala qadının 

özü qədər hiss edib yaza bilsin, təqdim edə bilsin. Bu nüans da Siksusun bütün yazıçıları biseksual 

olaraq qəbul etmək və qadın üslubunun sırf yazıçının cinsindən asılı olmadığı fikrinə tam uyğun gə-

lir. Bir kişi olaraq, istər Mopassan, istərsə də Maughamin qadını ən incə detallarla təqdim edə bil-

məsi onların qadın psixologiyasına nə dərəcədə dərinliklə bələd olduqlarını göstərir.   

Siksuz, ümumiyyətlə, üslubların keyfiyyət fərqini müqayisə etmək kimi fikirləri qəbul etmir, 

lakin əlavə olaraq da onu vurğulayır ki, sırf qadın yazı üslubunu müəyyənləşdirməyin mümkün ol-

maması, onun mövcud olmadığı anlamına da gəlmir. [3, s.92].  

L.İriqareyin fikrincə, qadın maskulin diskursundan kənarında danışa bilmir, elə buna görə də, 

hələ ki, qadın dili mövcud deyil. İrigareyə görə, qadının bir yolu var, o da maskulin diskursa bir az 

femininlik qatmaqla onu imitasiya etmək, təqlid etmək. Qadınların təqlid məsələsində bacarıqlı ol-

maları faktı özü də göstərir ki, onlar hələ də bunu mənimsəyib özününküləşdirə bilməyiblər. Elə bu-

na görə də qadınlar eyni zaman kəsiyində, başqa yerdə ilişib qalırlar. İrigareyin fikrincə bu başqa 

yer, o deməkdir ki, qadın həmişə maskulin diskursda “başqadır, ikincidir, digəridir”. [4, s.76]  

Simon de Bovuar da məhşur “İkinci cins” əsərində kişilərin qadını öz törəmələri, özlərindən 

sonra gələn, başqası, ikinci dərəcəli bir varlıq hesab etməsini, kişilərin ilkin fikir və ideyaların məhz 

özlərinə xas olduqlarını düşünmələrini tənqid edir. Bovuar qeyd edir ki, kişilər qadınları bəşər tarixi 

boyunca mədəniyyət və sivilizasiyada, iqtisadiyyat və siyasətdə özlərindən aşağı görüblər. Kişilər 

hesab edir ki, qadın yaradıcılığı, qadın ədəbiyyatı üçün ilkin mənbə kişi təxəyyülüdür, hər şey kişi 

təxəyyülünün və fəlsəfəsinin üzərində qurulur. Hətta kişilər qadını nisbi varlıq hesab edərək, qadını 

özünə görə deyil, kişiyə münasibətlə müəyyənləşdirib adlandırırlar. [2] 
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S.Vayqel isə qadın üslubunun və onun keyfiyyətinin mövcudluğu haqqında düşünməkdənsə, 

qadının yazdığı yer haqqında danışmağa üstünlük verdiyini bildirir. Bu baxımdan da, xanım tədqi-

qatçı İriqareyə istinad edərək vurğulayır ki, qadın istər diskursun içərisində, istər də dirskurs xari-

cində kişi ilə müqayisədə marijinal vəziyyətdədir. Onun həm cəmiyyətə, həm də dilə xüsusi müna-

sibəti var. Bundan əlavə, qadın və qadınsallıq artıq kişi diskursunun obyekti olaraq tədqiq olunur və 

kişi baxış bucağından, kişi müəlliflərin nöqteyi-nəzərindən müəyyənləşdirilib ki, qadınlar onlar 

üçün qadağan olunmuş diskurs və ənənədən yazmağa çalışanda və ya həmin mühiti təsvir edəndə 

mütləq onlar üçün danışmaq imkanı yaradılan məkanı və mühiti təqdir etməlidirlər, çünki qadınlar 

özləri də görür ki, həmin mühitdə onlar artıq kişilər tərəfindən həm təsvir ediliblər, həm qələmə alı-

nıblar. [6, s.8]  

  

Nəticə 

Tədqiqatçıların fikrincə, qadın nəsrinin  vacib xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, qadın müəlliflə-

rin povest üslubu həyatdan götürülmüş hadisələrin, hekayələrin nəqlidir. Tənqidçilər bu nüansı bir 

tərəfdən, folklor ənənəsi ilə əlaqələndirirlər və qadın yazı üslubunun spesifik forması kimi xarakte-

rizə edirlər. Digər tərəfdən isə, təhkiyənin bu üslubu özəl, şəxsi həyatı ictimai səviyyəyə gətirərək 

özəl həyatı daha önəmli təqdim etməyə çalışmaqdır. Bundan da əlavə, təhkiyəçi bu üslubu seçməsi, 

povest yolu ilə nəql etməsi ilə patriarxal tənqidçilərin önündə “qadın boşboğazlığı” – cəfəng və qey-

ri-peşəkar söhbətlərə görə müəyyən qədər bəraət alır.  

Qadın nəsrinin digər önəmli cəhəti də çox vaxt sujetin olmamasıdır. Sujetin bütün mövcud nə-

zəriyyələri baş qəhrəmanın fəaliyyətinə əsaslanan hadisələrdən ibarət mətndir. Qadın nəsrindəki su-

jet çox vaxt qadınların daxili aləmini dərk etməyə cəhlərdən ibarət olur. [5, s.360] Hekayənin özü 

də sujetin bir elementi kimi götürülə bilər. Bundan əlavə, tədqiqatçılar həm də “gizli sujet” haqqın-

da da danışırlar. Bu “təcrübə bölgüsü”,  oxucu həyatının müəllifin təcrübəsinə uyğun olaraq dəyiş-

dirilməsi, müəllif hekayəsi ilə oxucu həyatının tamamlanması, oxucunun həyatına uyğun olması və 

ya həyatına əlavə olunması imkanıdır.   

Müasir qadının nəsrinin səyi isə qadının əsl simasının əsk olunmadığı “güzgünü” sındırmağa, 

kişi mədəni ənənələri ilə yaradılmış qadınsallıq mifini dağıtmağa yönəlmişdir. [7, s.65]. Bu məsələ 

də, artıq müəyyən spesifik xüsusiyyətləri ilə səciyyələnən qadın mətnlərinin öyrənilməsinin tədqiqat 

obyektinə daxil edilməsi və bununla da, əlaqədar olaraq ədəbi nəzəriyyələrə yenidən baxılmasının 

zəruriliyini şərtləndirir.  
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THE IDENTITY AND DIFFERENCE OF WOMEN’S AND MEN’S  

STYLES IN FICTION 
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All the ideas that are mentioned on gender issues are completely related to the history of 

literature. A study of the history of literature reveals that there are fewer female writers than the 

male writers. Feminist literary critics claim that the dominant literary theories were either written by 

men or based on text and history written by men. Female authors and writers were not been 

considered, researched, or considered important because they do not meet the criteria of these 

theories. Based on these views, feminist researchers emphasize the need to reconsider the dominant 

literary theories, especially narratology. The new narratology, of course, should cover the gender 

issues and women's literary work, as well as the contributions of women authors as both text writers 

and text researchers. It should also be noted that many researchers oppose the use of gender 

discrimination in the literature. Of course, literature reflects universal human values, but at the same 

time, the author writes according to his/her own gender experience, social, religious, national, 

spiritual and cultural environment. 

Keywords: gender, fiction, women's style, men's style, feminist theorists, writer 

 

ИДЕНТИЧНОСТЬ И РАЗЛИЧИЕ ЖЕНСКОГО И МУЖСКОГО СТИЛЕЙ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Вусала Агабейли 

Азербайджанский Университет Языков 

 

Все идеи, которые упоминаются по гендерным вопросам, полностью относятся к истории 

литературы. Изучение истории литературы показывает, что писателей-женщин меньше, чем 

писателей-мужчин. Литературные критики-феминистки утверждают, что доминирующие лите-

ратурные теории были либо написаны мужчинами, либо основаны на текстах и истории, 

написанных мужчинами. Женщины-авторы и писатели не рассматривались, не исследовались 

или не считались важными, потому что они не соответствовали критериям этих теорий. Осно-

вываясь на этих взглядах, исследователи-феминистки подчеркивают необходимость пересмотра 

доминирующих литературных теорий, особенно нарратологии. Новая нарратология, конечно же, 

должна охватывать гендерные вопросы и женскую литературную работу, а также вклад 

женщин-авторов как авторов текстов, так и исследователей текстов. Также следует отметить, что 

многие исследователи выступают против использования гендерной дискриминации в лите-

ратуре. Конечно, литература отражает общечеловеческие ценности, но в то же время автор 

пишет с учетом своего гендерного опыта, социальной, религиозной, национальной, духовной и 

культурной среды. 

Ключевые слова: гендер, художественная литература, женский стиль, мужской 

стиль, теоретики феминизма, писательница 
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İran türkləri və Güney Azərbaycan məsələsi türkologiya və İran elmləri çərçivəsində hər za-

man özünəməxsus yer tutmuşdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının ictimai və siyasi 

fəaliyyətini araşdırdıqda aydın olur ki, İran türkləri məsələsi daima onların diqqət mərkəzində ol-

muşdur. Həmin qurucular tərəfindən İran türkləri və Güney Azərbaycan məsələsinin geniş şəkildə 

araşdırılması daha çox onların mühacirət həyatı dönəminə təsadüf edir. Bu zaman Osmanlı Türki-

yəsi Rusiyanın işğaldan dərhal sonra qurduğu istibdad rejimindən qaçan türk toplumları aydınları-

nın sığındığı bir ölkəyə çevrilmişdir. Belə ki, Türk dünyasının fərqli yerlərindən İstanbula gələn hə-

min aydınlar türkçülük və Türk birliyi fikrinin Osmanlı Türkiyəsində güclənməsini təmin etmişdilər. 

27 aprel 1920-ci il tarixində gənc Azərbaycan dövlətinin Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olunmasın-

dan sonra mühacirət həyatını yaşamış həmin dövlət qurucularımız qardaş Türkiyəyə sığınaraq mü-

hacirətdə Rusiyaya qarşı ideoloji savaşlarını davam etdirməklə kifayətlənməmiş, eyni zamanda 

Azərbaycan məsələsini gündəmdə saxlamış və İranda da böyük bir türk varlığının olduğunu sübut 

etməyə çalışmışlar. Türkiyə ictimai-fikir tarixində İran türkləri anlayışını ilk dəfə 1911-ci ildə 

M.Ə.Rəsulzadə gündəmə gətirmiş və Güney Azərbaycan məsələsinə İran türkləri çərçivəsində bax-

mışdır. Sonralar Türkiyənin fikir adamları məhz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının yazı-

larına söykənərək bu sahədə davamlı araşdırmalar aparmış və Türkiyə ictimaiyyətində İran türkləri 

və Güney Azərbaycan məsələsini gündəmə gətirməyə çalışmışlar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

qurucularından Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Mirzə Bala Məmmədzadə Türkiyənin ictimai-siyasi 

həyatında fəal iştirak etmiş və elmi araşdırmalarında İranın etnik tərkibi, Güney Azərbaycan, İran-

da baş vermiş inqilablar, azərbaycanlıların İranın tarixi-siyasi proseslərində iştirakı və s. bu kimi 

önəmli məsələlərə toxunmaqla Türkiyə ictimai fikir tarixində İran türkləri və Güney Azərbaycan 

məsələsinin formalaşmasına nail ola bilmişlər.  

Açar sözlər: İran türkləri, Güney Azərbaycan, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Rəsulzadə, 

Məmmədzadə 

  

Giriş 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu tarixi dönəmi nəzər alsaq görərik ki, 

Azərbaycanın güneyində də türk kökənli qacarlar hakimiyyətdə olmuşdur. Birinci Dünya Müharibə-

si nəticəsində tamamilə məğlub duruma düşmüş Osmanlı dövləti əsas rəqibi olan Rusiyaya qarşı 

Azərbaycan türklərini birləşdirmək istiqamətində atdığı addımla Osmanlı cəmiyyətində quzeyli-gü-

neyli Azərbaycan haqqında ilkin təsəvvürlərin formalaşmasına nail olmuşdur. Müharibə Osmanlının 

bir dövlət olaraq tarix səhnəsindən tamamilə silinməsinə gətirib çıxardı. Bu proses eyni zamanda 

Anadoluda İstiqlal savaşının başlanmasına rəvac vermiş və nəticədə 1923-cü ildə Türkiyə dövlətçi-

liyi qurulmuşdur. Qonşu İranda isə 1925-ci ildə Qacarların devrilməsi ilə minillik Türk hakimiyyəti 

başa çatdı və Pəhləvilər hakimiyyətə gəldi (1, 73). Pəhləvilər isə milli anlamda Fars dövlətçiliyini 

qurmaqla yanaşı fars olmayan digər etnik qruplara qarşı irqçilik siyasətini formalaşdırdılar. Bundan 

ən çox əziyyət çəkən isə məhz Azərbaycan türkləri olmuşdur.  

Bütün bunları nəzərə alan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucuları Türkiyənin diqqətini bu 

məsələyə cəlb etmək üçün öz elmi araşdırmalarında davamlı olaraq İran türkləri məsələsinə toxun-
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muşdurlar. Türk dünyasının fərqli yerlərindən İstanbula gələn həmin aydınlar türkçülük və Türk bir-

liyi fikrinin Osmanlı Türkiyəsində daha da güclənməsini təmin etmişdirlər (5, 108-109). Türkiyənin 

ictimai fikir tarixində İran türkləri anlayışının və Güney Azərbaycan məsələsinin formalaşmasında 

təbii ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının və eyni zamanda Türkiyə Cümhuriyyətinin 

qurulmasında fəal iştirak etmiş Azərbaycan əsilli və digər bir sıra türk istiqlalçılarının göstərdiyi 

xidmətlər çox böyük təsir gücünə malik olmuşdur.  

Türkiyə ictimai fikrində İran türkləri anlayışının və Güney Azərbaycan məsələsinin ya-

ranmasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rolu  

Azərbaycan xalqının yetirdiyi görkəmli ictimai-siyasi xadim və Azərbaycan Xalq Cümhuriy-

yətinin qurucusu olmuş Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanın dünya miqyasında tanınması is-

tiqamətində böyük işlər görmüşdür. Həyatının çox böyük bir hissəsini Azərbaycanın milli azadlığı 

uğrunda mübarizəyə və xalqının maariflənməsinə həsr etmiş Rəsulzadə istər Çar Rusiyası dönəmin-

də, istər Azərbaycanın müstəqilliyi illərində, istərsə də Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərəfindən iş-

ğalından sonra milli məsələdə fəaliyyətini davam etdirmişdir. Çar Rusiyasına qarşı kəskin siyasi 

mövqeyi ilə seçilən Rəsulzadə XX yüzilliyin ilk illərində öncə İrana və sonra isə Osmanlı dövlətinə 

mühacirət etməyə məcbur olmuşdur. O, mühacirətdə olduğu illəri düzgün dəyərləndirərək İranda 

“Qafqaziya türkləri” və Osmanlı dövlətində “İran türkləri” və “İran nədir” məqalələrini yazmış-

dır. İran türkləri əsərini Türkiyədə (Osmanlı) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının bu sa-

hədə işıq üzü görmüş ilk yazısı hesab etmək doğru olar.  

M.Ə.Rəsulzadənin “İran türkləri” əsəri Osmanlı cəmiyyətini İranın siyasi və mədəni həyatı ilə 

məlumatlandırmış və İranda böyük bir türk varlığının olduğuna diqqəti çəkmişdir. 1911-ci ildə Türk 

Yurdu dərgisində yayınlanmış bu əsərdə Rəsulzadə haqlı olaraq əksəriyyətini farsların təşkil etdiyi 

bu talesiz məmləkətin (İranın) mühüm bir qismini türklərin təşkil etdiyini vurğulamışdır. Həmin ta-

rixi dönəmdə statistik məlumatların yetərli olmaması səbəbindən İran əhalisinin dəqiq sayı barədə 

birmənalı fikir mövcud deyildi. İran qəzetlərində İran əhalisinin sayı barədə 15 milyon rəqəmi qeyd 

olunsa da, əcnəbi qaynaqlarda bu rəqəmin 10 milyondan artıq olmadığı yazılmışdır ki, müəllif də 

bunun gerçəyə daha yaxın olduğunu qəbul edir və farsların və türklərin birgə yaşadığı İranda türklə-

rin böyük pay sahibi olduğunu xüsusi olaraq vurğulayırdı. İranın ümumi əhalisinin sayının 9 milyon 

olduğunu ehtimal edən Rəsulzadə, türklərin sayının bu rəqəmin üçdə biri, yəni ən azından 3 milyo-

nunun şübhəsiz türk olduğu qənaətinə gəlmiş və İran türklərinin başlıca olaraq (Güney) Azərbay-

canda məskunlaşdığını vurğulamışdır [4, 8]. Azərbaycan, İranın şimalında Rusiya və qərbində isə 

Osmanlı hüdudları ilə məhdud olduğundan strateji önəm kəsb etmiş və tarixi nöqteyi-nəzərdən İran-

da mövcud olmuş səkkiz əyalətdən ən mühümü olmuşdur. Müəllif məqalədə Azərbaycanın şəhərlə-

rindən bəhs edərkən Təbriz, Ərdəbil, Urmiya, Xoy, Səlmas, Maku, Sulduz, Marağa və Xalxalın adı-

nı çəkir və Azərbaycan paytaxtı olaraq göstərdiyi Təbriz şəhərinin İranın ticarət həyatında olduqca 

önəmli yer tutduğunu da vurğulamışdır. Sözsüz ki, Rəsulzadənin, İran türkləri məqaləsində yazdığı 

bu fikirlər Osmanlı cəmiyyətində İran türkləri, Azərbaycan və onun coğrafi yerləşməsi haqqında il-

kin təssüratlar yaradan mühüm məlumatlar olmuşdur.  

Ötən yüzilliyin başlanğıcında İran türkləri dedikdə ilk olaraq Güney Azərbaycan və orada ya-

şayan türklər nəzərdə tutulurdu. Ancaq türklər bu gün olduğu kimi hər zaman İranın demək olar ki, 

bütün əyalətlərində məskunlaşmışlar. Təbii ki, Güney Azərbaycan İran türklərinin daha sıx məskun-

laşdığı və sayca çoxluq təşkil etdiyi bir əyalət olmuşdur. Məqalədə bütün bunları yazmış Rəsulzadə 

üç milyonluq İran türkləri arasında Azərbaycan türkləri ilə yanaşı Şiraz əyalətində öz döyüşkənliyi 

ilə seçilən qaşqailər və Xəzər dənizi ilə sərhəddə yeləşən türkmən qəbilələrindən də bəhs etmişdir. 

Müəllifin İranda yaşayan türkmən qəbilələri haqqında yazdığı aşağıdakı qeydlər də diqqəti cəlb 

edir: “İranın şimalında Astarabad və Gümüştəpə ətrafında rus Türkistanı və Xəzər dənizi ilə həm-

hüdud olan türkmən qəbilələri də köçəri və əşirət halında yaşayan türklərdir. Bu gün İran şahlığın-

da hakim Qacar sülaləsi bu türkmən qəbilələrindən birinə mənsubdur” [4, 11]. Müəllif eyni zaman-

da İranın yüz illər boyunca türk kökənli sülalələr tərəfindən idarə dildiyini yazmışdır.  
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Rəsulzadə İran türklərinin siyasi hüquqlarından bəhs edərkən iddia edir ki, İran türkləri  Rusi-

yada olduğu kimi məhkum və Osmanlıda olduğu kimi hakim millət olmasa da, onlar İranda farslarla 

eyni hüquqlara sahibdirlər [4, 17]. İranın hər tərəfinə səpələnmiş və sayca əhalinin üçdə birini təşkil 

edən türklərin böyük ərazilərə sahib olmasına baxmayaraq, şiəlik onları fars mədəniyyəti qarşısında 

mənəvi olaraq məğlub duruma gətirib çıxarmışdır.Rəsulzadə bu məsələyə diqqəti çəkərək belə bir 

şərh vermişdir: “Şiəlik İran türklərini o qədər farslaşdırmışdır ki, indi onlar özlərini türkləşmiş 

fars, yəni əslən iranlı hesab edirlər” [4, 18]. Bu məsələ doğrudan uzun illər Güney Azərbaycanda 

yaşayan türklər arasında azərbaycanlı milli kimliyinin formalaşmasında ciddi bir problemə çevrildi. 

Güney Azərbaycanda (ifrat) şiəliyin dərindən kök saldığı bölgələrdə (örnək olaraq Qum şəhərini 

qeyd etmək olar) bunu aydın sezmək mümkündür.  

Rəsulzadə, İran türkləri başlığı altında işıq üzü görən başqa bir yazısında İran Məşrutə inqila-

bına toxunaraq Azərbaycanın və Azərbaycan türklərinin bu inqilabda oynadığı önəmli rolu ön plana 

çəkmişdir. Belə ki, müəllif İran inqilabını Fransa və Osmanlı inqilabları ilə müqayisə edərək Azər-

baycanın və Təbriz şəhərinin bu inqilabda mərkəzi yer tutduğunu göstərmişdir. Fəqət İranda yaşa-

yan Azərbaycan türkləri şiəliyin və fars mədəniyyətinin təsiri altında olduğundan İranda baş vermiş 

inqilablarda özlərindən daha çox İranın mənafeyini düşünmüş və hətta özlərini bu yolda fəda etmiş-

dirlər [4, 30]. Məşrutə inqilabına qədər Güney Azərbaycan əhalisi demək olar ki, fars dilinin təsiri 

altında olmuşdur. İnsanlar bir-biri ilə türkcə danışsalar da, mirzələr fars kökənli olduqları üçün rəs-

mi yazışmalar da fars dilində olmuşdur. Bu isə sözsüz ki, insanları fars mədəniyyətinin təsiri altında 

saxlayırdı. Bütün bunlara baxmayaraq Məşrutə inqilabından sonra Güney Azərbaycanda, xüsusilə 

də Təbriz və Urmiya şəhərlərində türkcə qəzetlər yayınlanmağa başlandı. Ana dilində ilk qəzetlər 

işıq üzü gördükdən sonra İran türkləri də maarifləndilər və Güney Azərbaycan bu prosesdə yenə də 

mərkəz rolunu oynayırdı.  

Beləliklə, fərqli vaxtlarda İran türkləri adı altında Türk Yurdu dərgisində işıq üzü görmüş 

M.Ə.Rəsulzadənin bu davamlı yazıları hələ Türkiyə Cümhuriyyəti qurulmamışdan öncə Osmanlı 

cəmiyyətində İran türkləri və İran türklüyü, Güney Azərbaycan və orada yaşayan türklərin İranın 

həyatında oynadığı aparıcı rol, İranda yaşayan digər türk tayfaları (qaşqai və türkmənlər), Azərbay-

can türklərinin Məşrutə İnqilabının qalib gəlməsindəki rolu və başqa bu kimi məsələlərlə ictimaiy-

yəti məlumatlandırmışdır. 

Türkiyə ictimai fikrində İran türkləri anlayışının və Güney Azərbaycan məsələsinin for-

malaşmasında Mirzə Bala Məmmədzadənin  rolu   

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasında fəal iştirak etmiş, ana dilimizdə “Azərbay-

can tarixi” anlayışının əsasını qoyan, Müsavaat partiyasının ön sıralarında yer almış və Rəsulzadə-

nin ölümündən sonra faktiki olaraq Müsavat partiyasına və Azərbaycan mühacirətinə liderlik etmiş, 

Bakı ədəbi məktəbinin yetirmələrindən biri olmuş Mirzə Bala Məmmədzadə 1927-ci ildə Türkiyədə 

yayına buraxdığı “Ermənilər və İran” adlı əsəri ilə Türkiyə ictimai fikir tarixində İran türkləri, Gü-

ney Azərbaycan məsələsinin və ermənilərin İranda Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı həyata keçir-

dikləri məkrli planlarının işıq üzü görməsinə nail olmuşdur.  

M.B.Məmmədzadə “Ermənilər və İran” əsərinin ilk bölümlərində erməni millətçilərinin Şərqi 

Anadoluda və Qafqazda türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımı siyasətini həyata keçirmiş Daş-

naksütyun partiyasının, eyni zamanda Təbrizdə yeni yaradılmış Aror təşkilatının İranda, Qərbin ma-

raqlarına xidmət edən fəaliyyətini işıqlandırmışdır. Güney Qafqaz ölkələrinin Sovet Rusiyası tərə-

findən yenidən işğalından sonra həmin ölkələrin ziyalı və millətçi olan qismi zaman-zaman yurdla-

rını tərk edərək qonşu İrana və Türkiyəyə sığınmalı oldular. Bu zaman hər iki qonşu ölkədə siyasi 

durum fərqli idi. “Böyük Ermənistan” xəyalından heç vaxt vaz keçməyən erməni millətçiləri İranda 

anti-türk əhval-ruhiyyəsinin yaranmasına nail olmaq üçün hər vasitəyə əl atır və Avropada yaşayan 

ermənilərlə bağlantı quraraq mediada bu məsələni daha da sərt qabartmağa çalışırdılar.  

Belə ki, erməni millətçilərinin bir qismi Daşnaksütyun partiyasından ayrılaraq Güney Azər-

baycanın siyasi mərkəzi olan Təbriz şəhərində “Aror” adlı təşkilat qurmuşdur. Adı çəkilən təşkilat 

İrana köç etmiş bir çox erməniləri öz ətrafında sıx şəkildə birləşdirməyə nail olmuşdur. Təşkilatın 
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qarşısına qoyduğu əsas məqsəd rəsmi səviyyədə ölkədə anti-türk əhval-ruhiyyəsinin yaradılması və 

Böyük Ermənistan xülyasını Pan-İranizm siyasəti ilə həyata keçirmək idi. Demək olar ki, ticarətdən 

tutmuş ordu quruculuğuna qədər bir çox sahələrdə öz casuslarını yerləşdirmiş erməni millətçiləri ic-

timai-siyasi həyatda İran-Turan qarşıdurmasını canlandırmaq üçün Qərbin marağına xidmət edən 

“Aryanizm” və ya “Pan-İranizm” siyasətini işə salmağa çalışırdılar. Bunun üçün hətta Avropa me-

diyasında da ermənilərin işinə yarayacaq yazılar dərc olunurdu. Parisdə yayınlanan Truşak adlı er-

məni qəzetini incələyən müəllif “İran və Turan” başlıqlı yazını diqqətə çəkərək erməni millətçiləri-

nin İranda gerçək məqsədinin nə olduğunu göstərməyə çalışmışdır.  

Tarixi dəyəri olan bu möhtəşəm əsərdə M.B.Məmmədzadə ermənilərin tərəf dəyişdirərək öz 

maraqlarını gerçəkləşdirmək üçün iranlıları necə aldatdığını da dilə gətirmək istəmişdir. Tərəf də-

yişdirmək zatən ermənilərin bir millət olaraq adəti olmuşdur. Əski çağlara varsaq, bunun bir gerçək 

olduğuna əmin ola bilərik. Müəllif erməni Truşak qəzetindən istinad gətirərək onun gerçək məqsə-

dini oxucuların diqqətinə çatdırmışdır. İranın müstəqillik hərəkatında ermənilərin öncül rolunu gös-

tərən və farslarla qan bağlılığı olan ermənilərin İranı özlərinə ikinci vətən olaraq görməsini diqqətə 

çəkməyə çalışan Truşak qəzetində məsələyə belə yanaşılır: “Daşnaksütyun partiyası bu fəaliyyətin-

də heç bir şəkildə xüsusi bir məqsəd, erməni milləti üçün milli maraqları göz önünə almır, yalnız 

İranı əsarət və zülm altından qurtarmaqla yurda olan xidmətini yerinə yetirirdi. Bu, ermənilərin 

xidməti idi. Çünki dünyada yalnız İran milləti bizim böyük qardaşımız və daxilən dostumuz olmuş və 

beləcə də qalır” [3, 7]. Ancaq tarixdən bizə aydındır ki, ermənilər fərqli tarixi dönəmlərdə, fərqli 

millətləri özlərinə böyük qardaş bilmiş və bu şəkildə öz varlıqlarını sürdürməyə çalışmışlar.  

Müəllif, Truşak qəzetində yayınlanmış yazıları analiz edərək yazdığı bu əsərində erməni mil-

lətçilərinin gerçək iç üzünü açıb göstərməyə çalışmışdır. Truşak qəzeti qondarma erməni soyqırımı 

məsələsinə toxunaraq göstərməyə çalışmışdır ki, Osmanlının 1915-1916-cı illərdə ermənilərə qarşı 

soyqırımı törətdiyi zamanda yalnız İran konsulları erməni millətinin yardımına gələrək onları qır-

ğından qurtarmışdır. Türkləri hər iki millət (həm erməni, həm də fars) üçün özlərinə bir təhdid qay-

nağı olaraq görən Truşak türk düşmənliyini bu şəkildə təsvir etmişdir: “Bu iki milləti daima bir xa-

rici düşmən təhdid etmişdir. Ortaq və ümumi bir düşmən bu iki millətin həyat işığını söndürməyə 

çalışmış və bununla da bu iki milləti birləşdirmişdir. Bu düşmən də Türk millətidir... Əsrlər boyun-

ca Türk toplumları İran və Qafqaza axın etmişlər və bu barbarlar dalğasına qarşı ən böyük əngəl 

törədənlər ari qövmlərindən olan farslar ilə ermənilər olmuşdurlar” [3, 8-9]. Firdovsinin tarixi 

əsaslar üzərində yazılmış Şahnamə əsərindən yeni “Şahnamə” mifologiyası yaradan Daşnaksütyun 

partiyası İran-Turan qarşıdurması ilə bu bölgəni qarışdırmaq siyasətini həyata keçirmiş və türklərin 

bu torpaqlara gəlmə olduğunu göstərməyə çalışmışdır. Sözsüz ki, onların bu iddiasının heç bir tarixi 

əsası yoxdur. Əgər Firdovsinin Şahnaməsindəki Ferudin əfsanəsinə diqqət etsək, türklərin bu tor-

paqlarda əzəldən yaşadığını görə bilərik.  

1925-ci ildə Qacarların zəifləməsindən istifadə edən və inglislər tərəfindən dəstəklənən Pəhlə-

vi sülaləsi İranda hakimiyyətə gəldi və sonralar Daşnaksütyunun bu əsassız iddiasından bəhrələnə-

rək Pan-İranizm siyasətini yeritməyə başladı. İranda yaşayan bütün türklər bu anti-türk siyasətinin 

qurbanına çevrildilər. Erməni millətçiləri Truşak qəzetindəki yazılarında İranda türk kökənli Qacar 

xanədanlarının yıxılmasını və Pəhləvilərin İran taxtına yiyələnməsini ümumi olaraq ari irqinin Türk 

və Tatar qövümlərinə qarşı apardığı İran-Turan savaşının uğurlu sonu kimi dəyərləndirmişdir. “Er-

mənilər və İran” əsərində bütün bu mühüm məsələləri analiz etmiş müəllif göstərirdi ki, ermənilərin 

gerçək məqsədi istər İranda, istərsə də Türkiyədə Qərbin maraqlarına xidmət edən “Böyük Ermənis-

tan” dövlətinin qurulması olmuşdur.  

M.B.Məmmədzadə əsərin sonrakı bölümlərində Qafqazın, Anadolunun və İranın yüzillər ön-

cəki tarixindən bəhs edərək Çar Rusiyasının Qafqaza gəlməsindən sonra ermənilərin tarixində yeni 

bir səhifənin açıldığını xüsusi olaraq vurğulayır. Ermənilərin tarixi Azərbaycan torpaqlarına gəlməsi 

və sonra isə rusların dəstəyi ilə Azərbaycana qarşı ərazi iddiasını başlatması 1828-ci il tarixli Türk-

mənçay anlaşmasından sonra gerçəkləşdi. Yaranmış hər bir durumdan yararlanmağa çalışan erməni 

millətçiləri hər vasitə ilə Anadoluya və Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə çıxış edərək xəyali ola-
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raq təsvir etdikləri Böyük Ermənistan dövlətini bərpa etməyə çalışırdılar. Bunun üçün hətta Şərqi 

Anadoluda və quzeyli-güneyli Azərbaycanda türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırım törətməkdən 

belə çəkinməyən ermənilər İranda ciddi nüfuza malik idilər. Bu sərsəm ideyalarından əl çəkməyən 

erməni millətçiləri Azərbaycan, Türkiyə və İran torpaqları hesabına formalaşacaq “erməni” dövləti-

nin xəritəsini belə çəkmişdirlər. 10 dekabr 1919-cu il tarixində ABŞ Senatına senator Lodge tərəfin-

dən təqdim olunan layihədə “Böyük Ermənistan” sərhədləri müəyyən edilmiş və təsvir olunan xəri-

təyə Türkiyənin Qara dənizə və Ağ dənizə qədər uzanan torpaqları, Quzey Azərbaycanın Kür çayı 

boyunca Xəzər dənizə uzanan torpaqları və Güney Azərbaycanın isə Astara, Ərdəbil, Qaradağ, Təb-

riz, Xoy, Maku, Səlmas və Urmiya kimi tarixi torpaqları daxil edilmişdir [3, 21-22]. Bütün bunlarla 

yetinməyən ermənilər hətta Gürcüstana da ərazi iddiası edərək Qafqazda yalnız problemlərlə yadda 

qalmışdırlar. Əslində isə Güney Qafqazda ermənilərdən öncə xalqlar arasında bu dərəcədə dərin 

kök atmış düşmənçilik yox idi.  

Qafqazda, Anadoluda və eyni zamanda İranda xalqlar arasında baş vermiş bir çox problemlər 

XIX yüzilin sonlarında Ermənistan, Hınçak və Daşnaksütyun siyasi partiyalarının yaranması ilə or-

taya çıxdı. Məsələyə diqqəti çəkən gürcü sosialistlərindən Karibi “Qızıl Kitab” adlı əsərində ermə-

nilərin Qafqaza gəlişindən sonra baş verənləri belə şərh etmişdir: “Erməni inqilabçılarından, xüsu-

silə Daşnaksütyun partiyasının yaradılmasına qədər Güney Qafqazda sülh və dostluq hökm sürür-

dü. Bu ölkədə türklərlə ermənilər arasında olan qanlı qırğınların kölgəsini belə xatırlayan yoxdu. 

Ermənilər, türklər və gürcülər yüzillər boyunca bir yerdə yaşadılar. Bu uzun müddət ərzində millət-

lərarası ədavət görünmədi. Doğrudur, müsəlmanlarda qan düşmənliyi vardır, fəqət bu milliyyət mə-

sələsi ilə bağlı deyildi. Qan davası olan biri öz millətindən olana da, başqa millətlərə də eyni şəkil-

də reaksiya göstərirdi. Daşnaklar gəldilər və gələcəkdəki Ermənistan üçün yalnız ermənilərin yaşa-

yacağı bir yurd yaratmaq istədilər. Patriarxal Qafqaz kəndlərinə milli ədavət və qarşılıqlı nifrət 

duyğuları doldu. Ermənilərin silah oynatmalarına türklər də eyni şəkildə qarşılıq verdilər” [2, 49]. 

Buradan bir daha aydın olur ki, Qafqazda xalqlar arasında mövcud olan milli ədavətin yaranmasına 

erməni millətçilərinin təmsil olunduğu Daşnaksütyun partiyası səbəb olmuşdur.  

Tarixi dəyəri olduqca yüksək olan “Ermənilər və İran” əsərindən bir daha görünür ki, 

M.B.Məmmədzadə erməni millətçilərinin İranda göstərdiyi anti-türk fəaliyyətini araşdırmaqla kifa-

yətlənməmiş, eləcə də onların həm Azərbaycana, həm də Türkiyəyə qarşı ərazi iddiasını ortaya qoy-

maqla onların gerçək iç üzünü Türkiyə ictimai fikrində işıqlandırmış və gələcək araşdırmalar üçün 

bir qaynaq rolunu oynamışdır.  

Beləliklə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının illər öncəki elmi araşdırmalarını diq-

qətlə izlədikdə, görürük ki, İran, İran türkləri, Güney Azərbaycan və İran tarixində baş vermiş bir 

çox önəmli hadislər onların fəaliyyətində mühüm yer tutmuşdur. Günümüzdə Türkiyə ictimai fik-

rində Güney Azərbaycan anlayışından daha çox İran türkləri anlayışına üstünlük verirlər. Bu kimi 

məsələlərin Türkiyə ictimai fikir tarixində formalaşmasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quru-

cuları olan M.Ə.Rəsulzadə və M.B.Məmmədzadə mühüm xidmətlər göstərmişdilər.  
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The issue of Iranian Turks and South Azerbaijan always holds a special place in Turkology 

and Iranian science. The issue of Iranian Turks was the focus of attention of the founders of Azer-

baijan Democratic Republic while studying their socio-political activities. The extensive research of 

the issue of Iranian Turks and South Azerbaijan by these founders coincides with their period of 

emigration. So, these intellectuals who came to Istanbul from different parts of the Turkic world 

ensured the strengthening of the idea of Turkism and Turkic unity in Ottoman Turkey. These 

founders, who lived in exile after the occupation of the young Azerbaijani state by Soviet Russia on 

April 27, 1920, not only continued their ideological struggle against Russia in exile by taking refuge 

in brotherly Turkey, but also kept the issue of Azerbaijan on the agenda and tried to prove the major 

existence of Turks in Iran. For the first time in the history of Turkic public opinion, the concept of 

Iranian Turks was brought to the agenda by M.A.Rasulzadeh in 1911 and he analyzed the issue of 

South Azerbaijan within the framework of Iranian Turks. Later, Turkish intellectuals, based on the 

writings of the founders of the Azerbaijan Democratic Republic, conducted ongoing research in this 

area and tried to raise the issue of Iranian Turks and South Azerbaijan in the Turkish public. The 

founders of the Azerbaijan Democratic Republic, Mohammad Amin Rasulzadeh and Mirza Bala 

Mammedzadeh took an active part in the socio-political life of Turkey and they could form the con-

cept of Iranian Turks and the issue of South Azerbaijan, in general, in the history of Turkish public 

opinion by studying the crucial issues such as ethnic composition of Iran, revolutions took place in 

South Azerbaijan and Iran, the participation of Azerbaijanis in the historical and political processes 

of Iran.  

Keywords: Iranian Turks, South Azerbaijan, Azerbaijan Democratic Republic, Rasulzadeh, 

Memmedzadeh 

 

 

ПРОБЛЕМА ИРАНСКИХ ТЮРКОВ  И ЮЖНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА В НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ ОСНОВАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

 

А.Дж. Джаннатов 
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Проблема иранских тюрков и Южного Азербайджана всегда занимала особое место в 

тюркологии и иранской науке. Изучая общественно-политическую деятельность основателей 

Азербайджанской Демократической Республики, становится ясно, что проблема иранских 

тюрков всегда была в центре их внимания. Обширное изучение этими основателями вопроса 

об иранских тюрках и Южном Азербайджане больше совпадает с периодом их эмиграции. В 

то время Османская Турция стала страной убежища для тюрких интеллектуалов, бежавших 
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от тиранического режима, установленного Россией сразу после оккупации. Таким образом, 

те интеллектуалы, которые приехали в Стамбул из разных уголков тюркского мира, обеспе-

чили укрепление идеи тюркизма и турецкого единства в Османской Турции. Наши основате-

ли, которые жили в изгнании после оккупации молодого азербайджанского государства Со-

ветской Россией 27 апреля 1920 года, не только укрылись в братской Турции и продолжили 

свои идеологические войны против России в изгнании, но и оставили в повестке дня вопрос 

об Азербайджане и доказали существование великого турка в Иране. они работали. Впервые 

в истории турецкого общественного мнения концепция иранских тюрок была выдвинута 

М.А. Расулзаде в 1911 году, и он рассматривал вопрос Южного Азербайджана в рамках 

иранских тюрок. Позже турецкие интеллектуалы, основываясь на трудах основателей Азер-

байджанской Демократической Республики, проводили постоянные исследования в этой об-

ласти и пытались поднять в турецкой общественности вопрос об иранских тюрках и Южном 

Азербайджане. Основатели Азербайджанской Демократической Республики Мохаммад 

Амин Расулзаде и Мирза Бала Мамедзаде принимали активное участие в общественно-

политической жизни Турции и изучали этнический состав Ирана, революции в Южном 

Азербайджане, Иране, участие азербайджанцев в исторических и политических процессах 

Ирана. Затрагивая столь важные вопросы, Турции удалось добиться становления вопроса об 

иранских тюрках и Южном Азербайджане в истории общественного мнения.  

Ключевые слова: Иранские тюрки, Южный Азербайджан, Азербайджанской Демокра-

тической Республики, Расулзаде, Мамедзаде  
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TƏHLÜKƏSİZLİYİN MÜHÜM AMİLİ KİMİ 
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Məqalədə Azərbaycan iqtisadiyyatının müasir şaxələndirmə çağırışları ölkənin iqtisadi təhlü-

kəsizlik strategiyası fonunda təhlil edilmişdir. Müəllif hesab edir ki, ölkənin strateji siyasət sənədlə-

rində bu iki anlayışa münasibətdə müəyyən konseptual və strateji baxışlar yer almışdır. Lakin neft 

bumu dövrünün ortaya çıxardığı iqtisadi şaxələndirmə problemləri mövcud konyunkturda bir sıra 

təhlükəsizlik və dayanıqlıq riskləri doğurur. Buna görə də, müəllifin  fikrincə, iqtisadi şaxələndirmə 

çağırışlarının həm konseptual, həm də funksional olaraq iqtisadi təhlükəsizlik hədəfləri ilə uyğun-

laşdırılması zəruridir.   

Açar sözlər: iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, iqtisadi təhlükəsizlik, qeyri-neft ixracı, iqtisadi 

asılılıq, strateji baxış 

 

Giriş 

Qlobal iqtisadi sistemdə baş verən funksional və struktur dəyişikliklər milli iqtisadiyyatlar 

üçün yeni inkişaf çağırışları formalaşdırır. Bu dəyişikliklər iqtisadi kateqoriyaların ənənəvi şərhləri-

nin aktuallığının itirilməsinə yol açmaqla, həm də iqtisadi siyasət alətlərinin effektivliyini sıradan 

çıxarır. Bu çərçivədə daha sürətli mahiyyət “aşınması”na məruz qalan iqtisadi kateqoriyalar sırasın-

da iqtisadiyyatın struktur transformasiyası və iqtisadi təhlükəsizlik də yer almaqdadır. Beynəlxalq 

ticarət sisteminin dəyişən təbiətinə uyğun olaraq iqtisadiyyatın struktur transformasiyası artıq sadə-

cə kəmiyyət parametrləri ilə ölçülə bilən proses olmaqdan daha çox, yeni texnoloji-iqtisadi reallıq-

ların keyfiyyət xarakteri ilə qiymətləndirilən bir prosesə çevrilmişdir.  

Eyni zamanda qlobal geoiqtisadi ziddiyyətlərin güclənməsi iqtisadi təhlükəsizlik kateqoriyası-

nın mahiyyətində də əhəmiyyətli dəyişiklikləri şərtləndirir. Hesab edirik ki, artıq müasir geoiqtisadi 

güc mərkəzi yerdəyişmələri iqtisadi təhlükəsizliyin təminatında milli iqtisadiyyatlar üçün reaktiv 

deyil, proaktiv mövqelənmə strategiyalarının tətbiqini zərurətə çevirir. Qeyd edilən hər iki iqtisadi 

kateqoriyanın mahiyyətində baş verən dəyişikliklər Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək strateji in-

kişaf konturlarının formalaşmasına və onun qlobal iqtisadi sistemdəki əlverişli mövqelənməsinə 

əhəmiyyətli təsir edir. 

 

İqtisadi təhlükəsizlik: konseptual baxış və konyunktur şərtləndirmə 

Qlobal iqtisadi sistemin transformasiyası, eləcə də geoiqtisadi ziddiyyətlərin kəskinləşməsi  

fonunda iqtisadi təhlükəsizlik kateqoriyasının milli iqtisadi inkişaf strategiyalarının formalaşmasın-

dakı rolu daha da güclənir. İqtisadi təhlükəsizlik kateqoriyasına yanaşmalar olduqca fərqlidir. Ümu-

miyyətlə, elmi ədəbiyyatlarda iqtisadi təhlükəsizlik bir çox hallarda milli təhlükəsizlik kateqoriyası 

daxilində xüsusi norma kimi şərh edilir. Məsələn, Amerikalı tədqiqatçı Arnold Volfers təhlükəsizli-

yi obyektiv anlamda əldə edilən dəyərlərə münasibətdə təhdidin, subyektiv anlamda isə bu dəyərlə-

rə yönələn təhlükə qorxusunun olmamasını ölçü meyarı kimi qiymətləndirirdi [9]. Digər bir tədqi-

qatçı M. Ayoob isə təhlükəsizliyi dövlətlərin sahib olduqları dəyərlərə, milli və institusional struk-

turlara və rejimə yönəlik hər hansı bir təhdidin olmaması vəziyyəti kimi dəyərləndirir [2].   

 Ümumilikdə isə iqtisadi təhlükəsizlik iqtisadi inkişafın davamlılığına, iqtisadi münasibətlər 

sisteminin hər üç pilləsi – fərdlər, cəmiyyət və dövlət səviyyəsində tələbatların ödənməsinə imkan 

verən daxili və xarici şəraitlərin məcmusu, cəmiyyətin və dövlətin sosial-iqtisadi, siyasi, mənəvi-
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psixoloji sabitliyi üçün daxili və xarici təhlükələrin təsirinə qarşı tab gətirmək qabiliyyətinin təmin 

edildiyi vəziyyət kimi xarakterizə edilir. Başqa bir yanaşmada isə iqtisadi təhlükəsizlik mövcud re-

sursların və şəraitin qorunması, davam etdirilməsi baxımından daxili və xarici təhdidlərin davamlı 

tənzimlənməsi kimi təqdim edilir [3].  

Mahiyyət etibarilə iqtisadi təhlükəsizlik daha geniş kontesktdə milli təhlükəsizlik sisteminin 

bir elementidir. Bu çərçivədə iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası milli iqtisadiyyatın fəaliyyətinin fa-

siləsizliyinin, eləcə də onun xarici və daxili təhdidlərə münasibətdə dayanıqlılığının təmin edilməsi-

nə yönələn məqsədyönlü və uzunmüddətli fəaliyyətlərin məcmusudur. Burada diqqət çəkən məqam 

iqtisadi təhlükəsizlik risklərinin təbiətinə münasibətdə siyasət strategiyalarının formalaşdırılması ilə 

bağlıdır. Dünya Bankının yanaşmasında risk anlayışı təhdid və zəifliklərin funksiyası kimi təqdim 

edilir. Təhdidlər dedikdə milli dövlətlərin yurisdiksiyasından, bir çox hallarda isə iradəsindən kənar 

mövcud olan, milli iqtisadi sisteminin harmonik fəaliyyətinə, eləcə də onun inkişaf potensialına 

mənfi təsir göstərən obyektiv proses və reallıqlar nəzərdə tutulur ki, bunlara münasibətdə sərgilənən 

optimal yanaşma iqtisadi sisteminin bu təhdidlərə qarşı dayanıqlığının gücləndirilməsidir. Zəiflik 

konsepsiyası isə təhdidlərlə bağlı istifadə olunan amilləri, onların fəaliyyətini dəstəkləyən şərait və 

amillər məcmusu kimi xarakterizə edilə bilər. Məsələn, qlobal enerji bazarlarındakı volatil kon-

yunktur Azərbaycan iqtisadiyyatı, onun davamlı inkişaf üçün təhdid amili kimi çıxış edirsə, milli iq-

tisadiyyatın şaxələnmə məhdudiyyətləri zəiflik amili kimi ön plana çıxır. Yaxud Azərbaycanın coğ-

rafi-nəqliyyat qovşağı kimi geostrateji mövqeyinin onu transmilli qaçaqmalçılıq fəaliyyətləri üçün 

cəlbedici etməsi təhdid, bu sahə üzrə mübarizənin institusional çatışmazlıqları isə zəiflik ünsürü ki-

mi qiymətləndirilə bilər.  

İqtisadi inkişaf tsiklinin müasir mərhələsində Azərbaycan üçün iqtisadi təhlükəsizlik məsələsi 

bir neçə aspektdən əhəmiyyət kəsb edir. Birincisi, sürətlə dəyişən qlobal iqtisadi konyunktura uyğun 

olaraq milli iqtisadiyyatda struktur və institusional islahatların həyata keçirilməsi baxımından iqtisa-

di təhlükəsizliyin prioritetləşdirilməsi həlledici önəm daşıyır. İkincisi, xarici (iqtisadi) siyasət strate-

giyasının (xüsusilə, xarici ticarət siyasəti və interqrasiya birliklərində iştirak) əsas istiqamətlərinin 

formalaşdırılması prosesində iqtisadi təhlükəsizlik həm iqtisadi inkişafın dayanıqlığının, həm də 

milli təhlükəsizliyin təmin edilməsinin əhəmiyyətli imperativlərindən biri kimi kimi çıxış edir. 

 

İqtisadi təhlükəsizlik milli maraqlar və iqtisadi siyasət imperativi kimi 

İqtisadi təhlükəsizlik və iqtisadi təhdidlərə münasibətdə milli təhlükəsizlik siyasətinin başlıca 

imperativləri Milli Təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Qanun) və 

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında (Konsepsiya) yer almışdır. Belə 

ki, Qanunda iqtisadi sahədə milli təhlükəsizliyinin təmin olunması milli iqtisadiyyatının və iqtisadi 

münasibətlərinin inkişafına təhlükə yaradan daxili və xarici amillərdən qorunma kimi xarakterizə 

edilərək, özündə iqtisadi potensialın artırılması və iqtisadi müstəqilliyin təmin edilməsi, iqtisadiyya-

tın qeyri-mütənasib inkişafının qarşısının alınması, milli məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırıl-

ması və yerli istehsalçıların hüquqlarının müdafiə olunması, dünya iqtisadiyyatın adekvat inteqrasi-

ya yollarının seçimi, bank, dövlət maliyyəsi və idarəetmə sisteminin, eləcə də iqtisadi cinayətkarlıq-

la mübarizənin təkmilləşdirilməsi kimi olduqca geniş spektri əhatə etmişdir. Konsepsiyada isə xa-

ricdən iqtisadi asılılıq milli təhlükəsizliyə təhdid mənbələrindən biri kimi verilmişdir. Eyni zamanda 

ölkəni potensial qlobal və regional iqtisadi böhranların təsirinə qarşı müdafiəsiz vəziyyətə sala bilə-

cək neft və qaz gəlirlərindən asılılıq da makroiqtisadi tarazlıq üçün təhdid kimi qeyd olunmuşdur. 

Digər tərəfdən iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi isə strateji iqtisadi siyasət imperativi kimi müx-

təlif inkişaf sənədlərində yer almışdır. Belə ki, 2012-ci ilin dekabrında qəbul edilən “Azərbaycan 

2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin sürətləndirilməsi, 

neft gəlirlərinin səviyyəsindən asılı olmayaraq qeyri-neft sektorunun yüksək inkişaf tempinin əldə 

olunması və ixrac imkanlarını genişləndirməsi əsas vəzifə qismində yer alaraq, bu istiqamətdə hə-

dəflər müəyyənləşdirilmiş, ənənəvi iqtisadiyyatdan biliklər iqtisadiyyatına keçidin əsasının qoyul-

ması zərurəti əsaslandırılmışdır. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi zərurəti bununla izah edilmişdir ki, 
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iqtisadiyyatda karbohidrogen ehtiyatların ixracından mövcud asılılıq ölkənin qlobal iqtisadi siste-

min xammal əlavəsinə və texnoloji autsayderinə çevrilmək riskini özündə ehtiva edir. Eyni zaman-

da 2016-cı ilin sonlarında qəbul edilən Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi 

üzrə Strateji Yol Xəritəsində iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi qlobal geosiyasi ziddiyyətlər və güc 

mərkəzi çevrilmələri, texnoloji yeniliklərin tətbiqindən qaynaqlanan proseslərin doğurduğu təhdid-

lərə münasibətdə orta və uzunmüddətli dayanıqlı inkişafn təmin olunması zərurəti kimi şərh edil-

mişdir. Göründüyü kimi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi geniş mənada iqtisadi təhlükəsizliyin mü-

hüm komponenti kimi ölkənin orta və uzunmüddətli strateji inkişaf sənədlərində yer almışdır. Lakin 

hesab edirik ki, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin mövcud səviyyəsi iqtisadi təhlükəsizliyin təmina-

tı aspektindən hələ də aktual olan bir sıra problemləri özündə ehtiva edir.  

 

Azərbaycanda iqtisadi şaxələndirmə: konseptual və iqtisadi təhlükəsizlik problematikası 

Azərbaycanın iqtisadi şaxələndirmə çağırışları milli iqtisadi inkişaf strategiyasının gündəm 

maddələrindən biri kimi hər zaman siyasət qurucularının gündəmində yer alsa da, onun prioritetlilik 

səviyyəsi daha çox konyunktural xarakter daşımışdır. Belə ki, ötən dövr ərzində iqtisadiyyatın şaxə-

ləndirilməsi çərçivəsində iki amilin – (1) yüksək neft qiyməti mərhələsindəki iqtisadi artım tsiklinin 

və onun doğurduğu makroiqtisadi status-kvonun və (2) yerli istehsalın rəqabət qabiliyyətinin qorun-

masının dominantlığı mövcud olmuşdur. Bu səbəbdən ötən illər ərzində iqtisadi təhlükəsizliyin tə-

min edilməsi, milli iqtisadiyyatın beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması, makroiqtisadi sabitliyin 

qorunması və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi kimi başlıca iqtisadi siyasət imperativləri arasında op-

timal “qızıl orta”nın tapılması milli iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas vəzifələrindən biri olmuşdur. 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi fəaliyyətinin geniş miqyasına baxmayaraq, 2014-cü ildə baş verən 

neft qiyməti şoku milli iqtisadiyyatın struktur olaraq hələ də yüksək resurs asılılığına malik olduğu-

nu göstərdi. Milli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə bağlı əsas çətinlikləri üç istiqamətdə fərqləndir-

mək mümkündür: (1) iqtisadi şaxələndirmənin konseptual çatışmazlıqları; (2) milli iqtisadiyyatın 

struktur xüsusiyyətlərindən qaynaqlanan məhdudiyyətlər; (3) makroiqtisadi siyasət ilə bağlı məsələ-

lər [7]. 

İqtisadi şaxələndirmənin konseptual xarakteri Azərbaycan kimi keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə 

təkcə dövri iqtisadi siyasətin deyil, həm də strateji islahat gündəliyinin başlıca təyinedicilərdən biri-

dir. İqtisadi şaxələndirmə bir qayda olaraq iqtisadiyyatın vahid gəlir mənbəyindən bir neçə sektor və 

bazarlar üzrə çoxsaylı gəlir mənbələrinə sahib olmasına çevrilmə prosesi kimi xarakterizə edilir [8]. 

Lakin bir sıra hallarda bu proses sadəcə milli iqtisadiyyatın istehsal və ya ixrac strukturu üzrə kə-

miyyət bölgüsü dinamikası üzrə məhdudlaşdırılır. Hesab edirik ki, iqtisadi şaxələndirmənin yalnız 

istehsalın (geniş anlamda, iqtisadi konsentrasiya) və ya ixracın çeşidliliyi kimi xarakterizə edilməsi 

bu prosesin özəyini təşkil edən milli iqtisadiyyatın dəyər yaratma potensialının arxa plana keçməsi-

nə yol açır. Qlobal iqtisadi sistemdəki sənaye və texnoloji çevrilmələr fonunda milli iqtisadiyyatlar 

üçün onların beynəlxalq rəqabətliliyinə imkan verəcək “dəyər yaratma” potensialının gücləndiril-

məsi daha strateji xarakter daşıyır.  

Resurs zəngini bir sıra ölkələrin inkişaf və uğursuzluq təcrübələri göstərir ki, iqtisadi şaxələn-

dirmənin dar çərçivədə - istehsal və ixracın struktur çeşidliliyi kimi nəzərdən keçirilməsi uzunmüd-

dətli və dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin etmək üçün yetərli deyil. Çünki bu cür ölkələrdə dünya iq-

tisadiyyatına inteqrasiya əsasən zəngin resurs sektoru hesabına baş verir. Buna görə də, qeyri-resurs 

sektorunun beynəlxalq rəqabətliliyinin təmin edilməsi çətinliyi təkcə daxili deyil, həm də xarici 

amillərdən qaynaqlanır. Sənaye inqilablarından başlayaraq müxtəlif ölkələrin inkişaf təcrübələri 

yalnız iqtisadi aktivlərin daha səmərəli bölgüsü və istifadəsi şəraitində dövri artım dinamikasının in-

kişafa çevrildiyini söyləməyə əsas verir. Digər tərəfdən resurs zəngini ölkələrdə uğursuz şaxələndir-

mə təcrübələrinin meydana çıxması həm də bu ölkələrin institusional mühit xüsusiyyətləri ilə birba-

şa bağlıdır. Bu çərçivədə qəbul edilən siyasət qərarları dövri təmayüllərin təsiri altında qısamüddətli 

müsbət nəticələr versə də, orta və uzunmüddətli dövrdə ciddi səbatsızlıq təhdidlərini özündə ehtiva 

edir. Bu onunla izah oluna bilər ki, adıçəkilən əksər ölkələrdə aparılan institusional islahatların döv-
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ri təmayüllərin formalaşdırdığı konyunktur şərtləndirmələrinə təsir imkanları əsasən məhdud olur. 

Bu məhdudluq struktur islahatların natamam və dar interpretasiyası üzərində formalaşdırılan siyasət 

çərçivələrinin çox zaman müvəqqəti xarakter daşıyan işləkliyi ilə izah edilə bilər [7]. Azərbaycan 

iqtisadiyyatı üçün yuxarıda sadalanan amillər onun həm tranzitivlik xüsusiyyətləri, həm də iqtisadi 

şaxələndirmə çağırışları fonunda aktuallıq təşkil edir. 

Digər tərəfdən isə Azərbaycan nümunəsində milli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi iqtisadi təh-

lükəsizlik prizmasından bir neçə istiqamət üzrə əhəmiyyət daşıyır. Birincisi, milli iqtisadiyyatın is-

tehsal sahələri üzrə strukturunun şaxələndirilməsi həm onun mövcud resurs potensialının optimal 

realizasiyası, həm də məşğulluğun təmin edilməsinə imkan verir. Bu amil iqtisadiyyatın strateji sek-

torları üzrə xaricdən asılılığın azaldılması, eləcə də əmək resurslarının səmərəli yerləşdirilməsi (o 

cümlədən əmək miqrasiyasının məhdudlaşdırılması) aspektindən nəzərdən keçirilə bilər. Azərbay-

can iqtisadiyyatının miqyas effekti nəzərə alınmaqla burada idxaləvəzedici siyasət yanaşmasının tət-

biqinin heç də uzunmüddətli dayanıqlı və rasional xarakter daşımamasını nəzərə almaqla bərabər, 

iqtisadiyyatın bir sıra strateji məhsullar üzrə idxaldan asılılığının azaldılması ölkənin gələcək daya-

nıqlı inkişafının təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

İkincisi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və milli istehsal potensialının struktur transformasiya-

sı dayanıqlı xarici sektor balansının formalaşdırılması üçün əsasdır. Milli istehsal potensialının güc-

ləndirilməsi idxal asılılığının azaldılmasına və onun strukturunun milli iqtisadiyyatın real ehtiyacla-

rına uyğun formalaşmasına imkan verməklə bərabər, həmçinin ölkənin ixrac imkanlarının genişlən-

məsi, habelə qlobal dəyər zəncirlərinə qoşulma və yeni bazarlara çıxış imkanlarının genişləndiril-

məsi üçün zəruridir. Beləliklə, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün şaxələndirmə hədəfi bir neçə istiqa-

mət üzrə strateji əhəmiyyət daşımaqdadır. İlk öncə, iqtisadi şaxələndirmə tədiyə balansı çərçivəsin-

də milli iqtisadiyyatın valyuta axınlarının daha əlverişli strukturunun formaşalmasına və daha az vo-

latillik daşımasına imkan verə bilər. 2014-2015-ci illərin kəskin neft qiyməti şokları göstərdi ki, 

karbohidrogen resurslarından asılılıq tədiyə balansının xarici səbatsızlıqlara həssaslığının artmasına, 

bilavasitə ölkənin valyuta axınlarının daha çox xarici konyunkturdan asılı olaraq formalaşmasına 

yol açmışdır. Bu vəziyyət isə makroiqtisadi sabitliyin təminatında xarici amillərin təsir imkanlarını 

ön plana çıxarmışdır. Belə olan şəraitdə bir sıra makroiqtisadi hədəflərin - milli valyutanın effektiv 

məzənnə səviyyəsinin formalaşmasında1, dayanıqlı xarici iqtisadi sektor üzrə kəskin səbatsızlıqların 

məhdudlaşdırılmasında, ümumi makroiqtisadi tarazlığın qorunmasında artıq makrosəviyyədə siya-

sət qurucularının təsir imkanları əhəmiyyətli məhdudlaşır. Bu baxımdan iqtisadi şaxələndirmə mak-

roiqtisad sabitliyinin təmin edilməsi ilə yanaşı, həm də xarici şoklara qarşı siyasət qurucularının ma-

nevr imkanlarının qorunmasına da imkan verən strateji əhəmiyyətli bir hədəf kimi çıxış edir.  

Son 20 il ərzində Azərbaycanın geoiqtisadi müstəvidə ekspansiyasının davam etməsi fornun-

da iqtisadi şaxələndirmənin əhəmiyyəti də təkcə makroiqtisadi siyasət hədəfi kimi məhdudlaşmır. 

Geoiqtisadi ekspansiya müstəvisində iqtisadi şaxələndirmə ixrac imkanlarının kəmiyyət (valyuta 

daxilolmalarının miqyası) və keyfiyyət (ixracın strukturu) parametrləri üzrə genişləndirilməsinə yol 

açmaqla bərabər, həm də ölkənin iştirakçısı olduğu geoiqtisadi məkanda formalaşan iqtisadi axınlar-

dan daha çox pay əldə etmək imkanı yaradır. Son olaraq isə iqtisadi şaxələndirmə həm də milli iqti-

sadiyyatın qlobal iqtisadi transformasiya prosesinin tələblərinə uyğun olaraq milli istehsal potensia-

lına yeni keyfiyyət səciyyəsi qazandırılmasını, eləcə də iqtisadiyaytın institusional potensialının bu 

proseslərə uyğun olaraq yenidən qurulmasını şərtləndirir.  

Azərbaycanın xarici ticarət balansının iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və iqtisadi təhlükəsizlik 

aspektlərindən nəzərdən keçirilməsi bir sıra məqamları üzrə çıxarır. Birincisi, karbohidrogen resurs-

ları ötən dövr ərzində məcmu ixracda dominant paya sahib olmaqla təkcə xarici ticarət üçün “statis-

                                                 
1 Milli valyutanın məzənnə sabitliyinin təminatı həm də ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının səmərəli idarəedilməsi və 

qorunması kontekstində də əhəmiyyət daşıyır. Məzənnə sabitliyi eyni zamanda ölkəyə valyuta və kapital axınları 

volatilliklərindən qaynaqlanan şokların məhdudlaşdırılmasına da imkan verir. Azərbaycan iqtisadiyyatının struktur 

xüsusiyyətləri fonunda məzənnə sabitliyi valyuta və kapital axınlarının tənzimlənməsi, bilavasitə ölkənin maliyyə 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün aktiv təsir vasitələrindən biridir. 
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tik” deyil, həm də makroiqtisadi aspektdən əhəmiyyətli amilə çevrilmişdir. Xüsusilə cari hesab ba-

lansının strukturunun xarici şoklara həssaslığı makroiqtisadi tarazlığın təmini baxımından başlıca 

zəiflik mənbəyinə çevrilmişdir. Digər tərəfdən xarici ticarət balansı mövqeyi 2004-2008-ci illərdə 

milli valyutanın kəskin bahalaşmasını [5], bu isə öz növbəsində fiskal ekspansiya və ev təsərrüfatla-

rının artan gəlirlərinə müvafiq olaraq idxalın artımını şərtləndirmişdir. Bu iki amil isə həm kövrək 

iqtisadi şaxələnmənin və qeyri-neft sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin daha da azalmasına [1; 4; 

6], həm də idxalın artımına, bir sıra strateji məhsullar, xüsusilə ərzaq və sənaye məhsulları üzrə id-

xalın çəkisinin artımına yol açmışdır (Qrafik 1).  

 

 
 

Qrafik 1. 2005-2019-cu illərdə idxalın strukturu 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

 

İkincisi, iqtisadiyyatın qeyri-neft bölməsi üzrə məhsul buraxılışında son illərdə artım dina-

mikasının müşahidə olunmasına baxmayaraq onun əmtəə strukturu əsasən aşağı əlavə dəyərli 

məhsullar hesabına formalaşmışdır. Belə ki, 2004-2019-cu illərdə məcmu ixracın tərkibində 

neft-qaz sektorunun payının 47.5%-dən 90.5%-ə kimi artdığı halda, qeyri-neft ixracının əsasını 

aşağı əlavə dəyərli əmtəələr təşkil etmişdir. Eyni zamanda neft ixracının strukturunda da ən bö-

yük çəkini xam neftin ixracı təşkil edir. Bu amil əslində neft emalı sənayesinin də inkişaf səviy-

yəsinin məhdud olduğunu, neftin iqtisadi resurs kimi iqtisadiyyatın istehsal bölməsində realiza-

siya imkanlarının aşağı olmasını göstərir. Başqa sözlə, iqtisadiyyatın sənayeləşmə ilə əlaqədar 

problemləri həm neft-kimya, həm də qeyri-neft sektorları üçün aktuallıq daşımaqdadır ki, bu da 

özünü müxtəlif sənaye sahələrinin əlavə dəyər formalaşdırma potensialında nümayiş etdirir. Be-

lə ki, 2005-2019-cu illərdə sənaye sahələrində yaradılan əlavə dəyərin təxminən 84%-i məhz 

xam neft hasilatı və təbii qaz hasilatının payına düşür. Bundan başqa xam neft və qaz hasilatı 

sənayesində yaradılan əlavə dəyər ÜDM-in 2005-2019-cu illərdə 25.7-52.9%, emal sənayesində 

isə bu göstərici 4-6.5% arasında dəyişmişdir. 

Qeyri-neft ixracı üzrə diqqət çəkən məsələ onun struktur və xarici bazarlar üzrə təmərküzləş-

məsi ilə bağlıdır. Belə ki, Azərbaycanın qeyri-neft ixracında aşağı əlavə dəyərli kənd təsərrüfatı 

məhsulları, plastmassa və ondan hazırlanan məhsullar, eləcə də qızıl (emal olunmamış formada) üs-

tünlük təşkil edir. Digər tərəfdən qeyri-neft ixracı üzrə başlıca bazarların yüksək təmərküzləşməsi 

də iqtisadi təhlükəsizlik baxımdan təhdid təşkil edir. Belə ki, 2017-2019-cu illər üzrə qeyri-neft ix-

racında ən yüksək çəkiyə malik 3 ölkənin xüsusi çəkisi 64-65% təşkil edir. İsveçrəyə qızıl ixracını 

istisna etməklə, qeyri-neft ixracını təşil edən digər növ məhsullar üzrə Türkiyə və Rusiyanın kumul-
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yativ çəkisi 2017-2019-cu illər ərzində 55-57%, ayrılıqda Rusiyanın çəkisi isə 35-37% arasında də-

yişir. Qeyri-neft ixracı üzrə diqqət çəkən məqam həm də onun başlıca elementi olan kənd təsərrüfatı 

mallarının, xüsusilə meyvə-tərəvəz ixracının dövri amillərdən asılılığının olmasıdır. Başqa sözlə, 

Türkiyə və Rusiyanın xüsusi çəkisinin yüksək olması onların kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı 

üçün coğrafi yaxınlıq, böyüklük və nisbətən aşağı xərc tutumu ilə izah edilə bilər. Ümumilikdə he-

sab edirik ki, qeyri-neft ixracı üzrə mövcud  konyunktur stabil ixrac tendensiyasının təmin olunma-

sı, eləcə də ixrac bazarlarının şaxələndirilməsi imkanlarını məhdudlaşdırır. 

 

Nəticə 

Azərbaycan kimi keçid iqtisadiyyatlı resurs zəngini ölkələrin timsalında iqtisadiyyatın şaxə-

ləndirilməsi yalnız makroiqtisadi siyasət amili kimi deyil, həm də iqtisadi təhlükəsizliyin təminatı 

aspektindən əhəmiyyət daşıyır. Apardığımız təhlillər göstərir ki, sürətli iqtisadi artım mərhələsi bo-

yunca iqtisadi təhlükəsizlik və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin konseptual xarakterinə müansibət-

də strateji və taktiki aspektdə siyasət çərçivələri formalaşdırılsa da, bu çərçivələrin effektiv realiza-

siyası baxımından bir sıra problemlər hələ də mövcuddur. İqtisadi şaxələndirmənin mövcud səviy-

yəsi Azərbaycan iqtisdiyyatının xarici sektor üzrə dayanıqlığının təminatı, milli valyutanın məzən-

nəsinin sabitliyinin, bilavasitə makroiqtisadi tarazlığın bərqərar edilməsi baxımdan bir sıra risklər 

doğurur.  

Bu amil eyni zamanda milli iqtisadiyyatın beynəlxalq rəqabətliliyinin təmin edilməsi və onun 

dünya iqtisadiyyatına dayanıqlı inteqrasiya imkanlarına da məhdudlaşdırıcı təsir göstərir. Bütün bu 

elementlər iqtisadiyyatın bir sıra mallar, eləcə də maliyyə və texnologiyalar üzrə xaricdən asılılığı-

nın artmasına, onun xarici iqtisadi şoklara həssaslığının artmasına yol açır. Bu baxımdan islahatların 

müasir mərhələsində iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə münasibətdə siyasət yanaşmaları təkcə takti-

ki müstəvidə makroiqtisadi hədəflər deyil, eyni zamanda strateji müstəvidə iqtisadi təhlükəsizlik ça-

ğırışları əsasında formalaşdırılmalıdır.  
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In the article, diversification challenges of the Azerbaijan economy been analyzed in light of 

the country’s economic security strategy. The author considers that there are some conceptual and 

strategic views regarding these notions in the country’s strategic policy documents. However eco-

nomic diversification problems that arose in the oil boom years impose several security and sustai-

nability risks in the current conjuncture. Therefore, according to the author, adjustment of economic 

diversification challenges with the economic security goals is necessary both in conceptual and 

functional terms. 

Keywords: economic diversification, economic security, non-oil export, economic depen-

dency, strategic vision 
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Министерство экономики Азербайджанской Республики 

azarhasanli@outlook.com 

 

В статье анализируются современные призывы диверсификации экономики Азербайджана 

в свете стратегии экономической безопасности страны. Автор считает, что существующие  неко-

торые концептуальные и стратегические взгляды зафиксированные в этом плане стратегических 

политических документах правительства нуждается в дополнениях и корректировке. Так как, 

реализованные меры и намеченные задачи экономической диверсификации, в годы нефтяного 

бума, создают определенные риски для безопасности и устойчивости  в экономике, в нынешней 

конъюнктуре. Поэтому, по мнению автора, согласование или адаптация задач диверсификации 

экономики на данном этапе с целями экономической безопасности необходимо как в концепту-

альном, так и в функциональном плане. 

Ключевые cлова:диверсификация экономики, экономическая безопасность, ненефт-

яной экспорт, экономическая зависимость, стратегическое видение 
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BREKSİT QEYRİ-MÜƏYYƏNLİYİ ŞƏRAİTİNDƏ İNGİLTƏRƏ BANKININ  

DAVRANIŞI VƏ FUNT STERLİNQİN REAKSİYASI 

 

E.Z.Hüseynzadə 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

huseynzadehemin@gmail.com 

 

Breksit prosesinin təsir dairəsinə daxil olan sektorlar siyahısına Funt Sterlinq və onun tən-

zimləyən orqan olan İngiltərə Bankının qərarlarıda daxildir. Breksit prosesi gedişində bu sahəyə 

olan təsirlər əsas etibarı ilə 2016-cı il referendumundan sonra baş vermişdir. Bu isə bizə əsas verir 

ki, 2016-2020-ci illərdə monetar siyasətə təsir edən əsas göstəricinin məhz Breksit-in səbəb olduğu 

informasiyaların yaratdığı iqtisadi və siyasi qeyri-müəyyənliklər olduğunu düşünürük. Araşdırma-

nın məqsədi Breksit effekti ilə milli valyutada yaşanan dalğalanmalar və İnglitərə Bankının bu pro-

sesə vermiş olduğu reaksiyaların təhlilidir. Bu təsirlərdən qaynaqlanaraq, inflyasiya və işsizlik sə-

viyyəsində tərəddüd müşahidə edilmişdir. 

Açar sözlər: Breksit, İngiltərə Bankı, Monetar siyasət, Funt Sterlinq 

 

Giriş  

Breksit prosesini Birləşmiş Krallıqda avroskeptizmin zirvəsi hesab edə bilərik. Bu hal eyni 

zamanda Avropa İttifaqında da illərdir müzakirə edilir. Breksit qeyri-müəyyənliyi müəyyən açıqla-

malar sonrası öz təsirlərini iqtisadiyyat üzərində hiss etdirir. Baxmayaraq ki, Breksit prosesi əməli 

olaraq 2020-ci ilin 31 yanvar tarixində baş vermişdir. 2016-2020-ci illər aralığında Funt və İngiltərə 

Bankı bir sıra tarixi minimumlar yaşamış oldu. Breksit prosesi əsnasında Funt Sterlinq və İngiltərə 

Bankının davranışlarını xronoloji ardıcıllıq üzrə təhlil edəcəyik.  

 

 
             

2016-cı il üzrə Breksit-lə bağlı informasiyaların təsirləri 

Breksit ilə bağlı əməli addımların atıldığı il olaraq tarixə düşmüşdür. 2016-cı ilin 23 iyun tari-

xində Breksit referendumu keçirilmiş oldu. Daha əvvəl D.Kemeron öz seçki kompaniyasında Brek-

sit-i gündəmə gətirsədə, xüsusilə Brüsel görüşündə müəyyən güzətlər əldə etdikdən sonra Breksit-in 

əleyhdarı olduğunu bildirdi. Lakin referendumun nəticəsində əhalinin 51.9%-i Breksit tərəfdarı ol-

duğunu bildirmiş oldu.[10] Bu proses həmdə funt üçün tarixi eniş ilə yadda qaldı. Belə ki, 23 iyun 

tarixində funt ABŞ dolları qarşısında +1.16%-lik dəyər qazansada, 24 iyun tarixində -8.06% dəyər 
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itkisi yaşadı və 1.37 ABŞ dolları səviyyəsində qərarlaşdı. Bu 1985-ci ildən bəri qeydə alınan ən 

böyük dəyər itkisi idi.[12] Eyni zamanda avro, dollar qarşısında tarixinin ən böyük dəyər itkisini 

yaşamış oldu (-3.3%). İngiltərə Bankıdan M.Kerni bankın maliyyə sabitliyini təmin etmək üçün öz 

öhdəliklərini yerinə yetirəcəyini açıqladı.[14] Bankın bu məsələyə əsas müdaxiləsi 4 avqust 

tarixində faiz dərəcəsini 0.50%-dən 0.25% dərəcəsinə endirməklə reallaşdı. Bankın 322 illik 

tarixində ən aşağı səviyyə idi.(Şəkil 1)  

Həmçinin bank stimul paketi çərçivəsində 60 mlrd. funt və ya 80 mlrd. dəyərində aktiv almağı 

nəzərdə tuturdu. Bank növbəti ayda maliyyə sektoruna aid olmayan şirktlərə aid 10 mlrd. funt 

həcmində qiymətli kağız alacağınıda bildirdi. Faiz dərəcəsində qəbul edilmiş enişin və işlənmiş 

proqram Breksit-in səbəb ola biləcəyi böhranın qabağını almaq və iqtisadi canlanmanı təmin etmək 

məqsədi daşıyırdı. Bir sıra mütəxəssislər (məsələn, L.O.Karol) monetar siyasətin təklikdə bu 

prosesə müdaxiləsinin təsirsiz olacağını bildirdi. Bu halda düşünürük ki, fiskal siyasət ilə monetar 

siyasətə dəstək lazım gəlir.[3] 

 
 

İqtisadi göstəricilərə gəldikdə isə daha əvvəl bank iqtisadiyyatın 2.3% artacağını açıqlasada 

2016-cı il üzrə 2%-ə endirdi.[2] Bu hədd 1993-cü ildən sonra ən aşağı göstərici idi. İnflyasiya dərə-

cəsi idxal edilən mallara görə hədəflənən 2% dərəcəsindən 2.4%-ə artacağı proqnoz edildi. Eyni za-

manda M.Kerni daha aşağı faiz dərəcəsinin mümkün olduğunu bəyan etdi. 11 oktyabr tarixində 

T.Mey “Article 50”-ni 2017-ci ilin mart ayının sonuna qədər irəli sürəcəyini bildirdi və bu xəbər 

funtun dəyər itkisinə səbəb oldu (1.21 dollar).[18] Bu hal “Hard Brexit” ehtimalını artırdı və 28 

sentyabr tarixindən məcmu dəyər itkisi -7% həcmində oldu.(Şəkil 2) 

2017-ci il üzrə Breksit-lə bağlı informasiyaların təsirləri 

2017-ci ilin 16 yanvar tarixində T.Meyin Breksit ilə bağlı veridiyi açıqlamalar sonrası funt -

1.08% dəyər itirməklə 1.20 ABŞ dollarına mübadilə edildi. 18 aprel T.Mey parlament seçkiləri elan 

Şəkil 2: Funt Sterlinqin məzənnəsi (GBP USD) və Breksit, (2015-2020) 
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etdi və bu xəbərlə funt bahalaşdı (1.27-1.32 ABŞ dolları arasında). Sentyabr ayında “Soft Brexit” 

xəbərləri ilə funt 1.36 ABŞ dollarına mübadilə edildi. 

2017-ci il 2 noyabr tarixində İngiltərə Bankı 2007-ci ildən sonra ilk dəfə faiz dərəcəsini 

0.25% həddindən 0.50%-ə qaldırdı. M.Kerni artımın gələcəkdə də gözlənəcəyini bildirdi. Qeyd 

edək ki, o daha əvvəl aşağı faiz dərəcəsinə gedilə biləcəyini açıqlamışdı. Bu addımla ölkədə 45 mln. 

əmanətçi və təqaüdə çıxmağı planlayan insanlar daha yaxşı şərtlər əldə etdilər. Lakin əsas itkinin 

dəyişkən faiz dərəcələri ilə ipoteka alan ev təsərrüfatlarının yaşayacağı gözlənilir. M.Kerni öz açıq-

lamasında ingilislərin ehtiyyatlı olduğunu və üstünlüyü sabit dərəcəli kreditlərə verdiklərini bildirdi. 

Bu isə təqribən 2 mln. insanı əhatə edir.[24] Faiz artımı rekord səviyyədə aşağı işsizlik, artan infil-

yasiya, yavaşımaqda olan iqtisadi artımı və Breksit ilə bağlı təsirləri işarə edərək əsaslandırıldı.[17] 

İşsizlik səviyyəsi 42 ilin minimum səviyyəsinə düşmüşdü. İnflyasiyada olan artım və funtun dəyər 

itkisi ilə idxal qiymətlərindəki artım səbəbi ilə biznes sahəsində müəyyən çətinliklər yaşanırdı.  

Faiz dərəcəsi artımının ardından 2 noyabr tarixində funt dollar qarşısında -1.14%, avro qarşı-

sında -1.7% dəyər itirdi. Lakin 30 noyabr (1.353 dollar) və 29 dekabr (1.352 dollar) tarixlərində 

2017-ci il üzrə ən yüksək mübadilə kursuna sahib oldu.[12] Ümumilikdə 2017-ci ildə funt sterlinq 

ciddi dəyər itkisi yaşamadı. Bazarlar Breksit kimi qeyri-müəyyənlikləri sevmir. Lakin, Mərkəzi 

Bankların bu tip addımları və xüsusilə səlahiyyətli şəxslərin verdikləri müsbət informasiyalar sonda 

bazarlara müsbət təsir ilə ötüşür. Bu addımlar sonrası funt sterlinq 2018-ci ilin aprel ayının ortaları-

na qədər davamlı olaraq bahalaşdı.(Şəkil 2) 

2018-ci il üzrə Breksit-lə bağlı informasiyaların təsirləri 

2 avqust 2018-ci il tarixində İngiltərə Bankı faiz dərəcəsini 0.50%-dən 0.75%-ə qaldırdı. Bu 

hədd 2009-cu ildən sonra ən yüksək dərəcə idi. Bu addım gözlənilən idi. M.Kerni daha öncəki açıq-

lamalarında bu barədə bildirmişdi. Göstərilən səbələrə gəldikdə - Qlobal iqtisadiyyatda yavaşıma, 

2.0%-lik infilyasiyaya nail olmaq, Breksit qeyri-müəyyənliyi və təsirlərin minimallaşdırılması.[13] 

M.Kerni açıqlamasında qeyd edir ki, Breksit-in baş verməsinin müxtəlif ssenariləri var və bu ssena-

rilərin hər birində faiz dərəcəsi ən azı 0.75% olmalıdır.[4] Eyni ilə  bu açıqlamanın əksini bankın 

2019-cu ilin avqust ayına olan infilyasiya hesabatında görə bilərik. Hesabatda həmçinin bankın bun-

dan sonrada 2.0%-lik infilyasiya hədəfini əldə etmək üçün faiz artımına gedə biləcəyi bildirilir. Am-

ma bu hal tədricən baş verə bilər. Qeyd edək ki, bank eyni zamanda qlobal inkişafı zəiflədən göstə-

ricilərin Krallığa əsasən 2 növ təsirini qeyd edir:[13] 

1. İqtisadi inkişafda yavaşıma ilə bağlı Krallığın ixrac məhsullarına tələbin azalması; 

2. İqtisadi proseslərdə baş verən geriləmə nəticəsində investisyalarda azalma; 

Aydındır ki, bu iki təsirin müxtəlif şəkildə Breksit-lə əlaqələndirmək olar. Həmçinin Breksit 

effekti ilə bu təsirlər daha da güclənə bilər. Məsələn, İttifaqdan ayrılma qərarı ilə ittifaq ölkələri ilə 

olan ticarət münasibətlərində hüquqi tənzimləmənin səbəb olacağı çətinliklər və s.  

17 aprel tarixində funt sterlinq referendumdan sonra rekord həddə qədər (1.4288 ABŞ dolları) 

bahalaşdı. Avqust ayında bir sıra vəzifəli şəxslərin (B.Conson və D.Devisin) istefaları və “No-deal 

Brexit” ehtimalını artıran xəbərlərin təsiri ilə itki yaşadı. Noyabr ayında isə D.Raabın istefası, “Ağ 

vərəq” adlanan sənədin Avropa İttifaqı tərəfindən rədd edilməsi ilə Breksit-in asan başa gəlməyəcə-

yi bir daha aydın oldu.[8] Funt sterlinq 1.26-1.30 ABŞ dolları aralığına qədər ucuzlaşdı və 2018-ci 

ili azalan trendlə başa vurdu. (Şəkil 2) 

2019-cu il üzrə Breksit-lə bağlı informasiyaların təsirləri 

2019-cu il İngiltərə Bankının əsaslı müdaxilələri ilə yadda qalmasada lakin hadisələrin çoxlu-

ğu ilə məhşurdu. T.Mey 15 yanvar və 12 mart tarixlərində Breksit-lə bağlı razılaşmanı parlamentdə 

səs verməyə çıxarsada hər birində məğlub oldu.[1] Funt sterlinq təqribən -0.60% dəyər itkisi yaşadı. 

“Article 50”-nin tarixinin uzadılması qərarının ardından -0.73% dəyər itirdi. 24 may tarixində 

T.Meyin istefa verəcəyi xəbəri ilə +0.45% (1.27 ABŞ dolları) dəyər qazandı.[20] T.Meyin uğursuz-

luqları əhalini və investorları bezdirmişdi. 24 iyul B.Consonun baş nazir olması ilə zamanla 1.2407 

ABŞ dollarından 1.2037 ABŞ dollarına qədər dəyər itirmiş oldu. 10 oktyabr tarixində +1.94% 

(1.2443 ABŞ dolları) bahalaşan funt sterlinqin İrlandiyanın sərhəd məsələsi ilə bağlı keçirilən gö-
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rüşlərlə bağlı bahalaşdığını düşünürük.[6] 12 dekabr tarixində İngiltərədə növbədən kənar parla-

ment seçkiləri keçirildi və nəticədə B.Conson yenidən baş nazir seçildi. 16 dekabr B.Conson 

“Withdrawal Agreement”-ə dəyişikliklər edəcəyini bildirdi.[7] Dəyişiklik ilə 2019-cu ilin sonu ke-

çid dövrü olaraq rəsmiləşdiriləcəkdi və bu “Hard Brexit” və “No-deal Brexit” ehtimalını artırırdı ki, 

həmin tarixə 1.3331 ABŞ dollar olsada zamanla dəyər itirdi. Lakin 2019-cu ildə funt sterlinq artan 

trendlə yadda qaldı. (Şəkil 2) 

2020-ci il üzrə Breksit-lə bağlı informasiyaların təsirləri 

2020-ci ilin funt sterlinq üçün olduqca çətin il olduğunu demək olar. Çünki Breksit-in baş ver-

məsi ilə 31 yanvar tarixində +0.81% dəyər qazansada (1.3201 ABŞ dolları) mart ayında sürətli də-

yər itkisi və bir daha tarixi minimumlar yaşamış oldu.  

11 mart 2020-ci ildə İngiltərə Bankı faiz dərəcəsində azalmaya getdi (0.25%). Bu dəfə səbəb 

Covid-19-un təsirlərini minimallaşdırmaq idi. Kiçik və Orta Ölçülü Müəssisələr üçün Müddətli Sti-

mullaşdırıcı Maliyyələşmə Layihəsi adlanan və sahibkarlıq subyektlərinə bank ehtiyyatları hesabına 

yardımı nəzərdə tutan layihə hazırlandı. Virusun yayıldığı vaxtdan etibarən riskli aktivlərin sürətli 

artımı və dövlət istiqrazlarının gəlirliyi bütün zamanların ən aşağı həddinə düşmüşdür.[5] Maliyyə 

bazarları isə bu dəfə Breksit-in qeyri-müəyyənliyindən daha çox qeyri-müəyyəndir. M.Kerni isə öz 

açıqlamasında “maliyyə böhranının özəyi maliyyə sistemi idi. Hazır ki, proseslərin 2008-ci il böhra-

nına gətirib çıxarmasına heç bir səbəb yoxdur, problemin həlli üçün yaxşı çalışmaq tələb olunur” 

açıqlamasını verdi.[15] Bankın bu addımı bizə Breksit referendumundan sonra 2016-cı il 4 avqus-

tunda faiz dərəcəsini bu həddə salmasını xatırlatmış oldu. Hər iki halda bankın məqsədi: iqtisadiy-

yatı canlandırmaq  və ya təsirin minimallaşdırılması idi. Hazırda iqtisadiyyatın üzərində olan gər-

ginlik 2016-cı ildən davam edən və bitmək bilməyən Breksit ilə birgə daha ağır vəziyyət yarada bi-

lərdi. 19 mart 2020-ci ildə faiz dərəcəsi tarixi minimuma endirildi (0.10%). Səbəb Covid-19. İş yer-

lərinin və əmək haqqılarının qorunması üçün 200 mlrd. funt sterlinq həcmində layihə hazırlanmış 

oldu.[16]  

İngiltərə Bankının faiz dərəcəsinə müdaxilə etməsinin İstehlak Qiymətləri İndeksinə 

(CPİ) təsiri 

İngiltərə Bankının faiz dəyişikliyinin səbələri sırasında 2.0%-lik infilyasiyanın əldə edilməsi 

mövcud idi. İnflyasiya dərəcəsi Krallıq üzrə 2013-cü ildən başlayaraq davamlı şəkildə azalaraq 

2015-ci ildə 0.20%, referendum ərəfəsində isə 0.90% həddində idi. İlk faiz artımı (0.25%) qərarının 

ardından 2017-ci ilin sentyabr ayında infilyasiya 2.8% həddinə qalxmış oldu. Bu halda 2017-ci il 

üzrə proqnozlaşdırılan 2.4%-lik həddən 0.4% çox idi. 2 noyabr 2017-ci ildə 0.50%-lik faiz dərəcəsi-

nə cavab olaraq infilyasiyada azalma baş vermiş oldu. 2018-ci ilin aprelində infilyasiya dərəcəsi 

2.2% həddinə qədər enmiş oldu.[9] (Şəkil 3) 

Lakin Breksit-in səbəb olduğu qeyri-müəyyənliyin təsiri ilə funtun mübadilə kursunda dalğa-

lanma baş verməsi nəticəsində, infilyasiya yenidən yüksəlməyə başladı. İngiltərə Bankının 2018-ci 

il 2 avqust tarixində faiz dərəcəsi yenidən yüksəltdi (0.75%). Bu qərarın ardından infilyasiya dərə-

cəsində azalma baş verdi. Bankın qeyd etdiyi kimi bu hədd iqtisadiyyat üçün uğurlu sayıla bilər. 

Çünki infilyasiya dərəcəsi 2018-ci ilin avqust ayında 2.4% olsada sonrakı aylarda daha dəqiq 2018-

ci ilin sentyabr-dekabr aylarında 2.2-2.0%, 2019-cu il yanvar-mart 1.8%, aprel-may 2.0-1.9% aralı-

ğında sabitləşməkdə idi. Bank öz hesabatlarında infilyasiyanın 2.0% hədd ətrafında sabit qalacağını 

proqnoz edirdi. Lakin infilyasiya dərəcəsi 2019-cu ilin avqust ayından etibarən azalmağa başladı. 

2019-cu ilin dekabrında 2 ilin minimum həddinə, 1.4%-ə endi.[9] (Şəkil 3) 

Bu enişlərə səbəb kimi “No-deal Brexit” informasiyası göstərilə bilər. Breksitlə bağlı optimist 

fikirlər məzənnə yüksəlişinə səbəb oldu və bu halda infilyasiya azaldı. Yalnız 2020-ci ilin yanvar 

ayında 1.8%-ə qədər yüksəldi. Covid-19-un təsiri xüsusilə mart ayında hiss edilmiş oldu və bu hal-

da bank faiz dərəcələrini əsaslı dərəcədə azaltdı, eyni zamanda infilyasiya dərəcəsində azalma ya-

şanmış oldu.(Şəkil 3) 
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         Breksit informasiyası və onunla bağlı qəbul edilmiş qərarların Krallığın işsizlik dərəcəsi 

göstəricisinə təsiri 

Bankın faiz dərəcəsinə etdiyi düzəlişlərin səbəblərindən biri də işsizlik göstəricisi idi. 2017-ci 

ilin faiz artımı qərarında qeyd edilirdi ki, işsizlik dərəcəsi son 42 ilin minimum səviyyəsindədir. Bu 

səbəbdən bir sıra iqtisadçılar iqtisadiyyatın staqnasiya vəziyyətində olmasını qeyd edirdilər.[22] 

İşsizlik dərəcəsinə illər üzrə nəzər salsaq: 2013-cü il 7,6%; 2014-cü il 6,2%; 2015-ci il 5,4%; 2016-

cı il 4,9%; 2017-ci il 4,4%; 2018-ci il 4%; 2019-cu il 3,83%.[23] Bu hal iqtisadiyyat üçün normal 

sayılmır və 2013-cü ildən davam edən bu tendensiyanı faiz dərəcələrini qaldırmaqla həll etməyə 

çalışırlar. Son illərdə iqtisadiyyatda məşğulluq bumu yaşanır və 3 mln. nəfərdən çox insanın 

məşğulluğu təmin edilmişdir.[23][19] Bu hal durmadan artmaqdadır. Baxmayaraq ki, Breksit qeyri-

müəyyənliyi mövcuddur.  

Bu halı izah etmək üçün qarşılaşdığımız bir tezisə nəzər salaq. 2008-ci il qlobal maliyyə 

böhranı zamanı əmək haqqlarında azalma yaşanmışdır. Lakin böhrandan sonrakı dövrdə əmək 

haqqlarında əsaslı geri dönüş olmadı (Şəkil 4)[19]. Əhalinin gəlirləri gözlənilən səviyyədə artmadı. 

Buna rasional cavab verən əhalinin iki yolu var idi: ailədə işləyən şəxslərin sayı artmalı və ya daha 

çox saat işləmək tələb olunurdu.[25] Torsten Bell və Laura Gardiner bu tezisi sübut etmək üçün üç 

variant təklif edirlər.[21] 

Birinci, 1980-2008-ci il aralığında davam etmiş iş saatlarındakı azalmanın dayanması idi. 

1980-2008-ci il aralığında həftə üzrə orta iş saatı 35-dən 33 saata enmişdir. Lakin bu azalma 

tendensiyası böhrandan sonrada davam etmiş olsaydı hazırda 1 saat daha azalmış olmalı idi.  

Şəkil 3: CPI, Funt sterlinq Dollar və İngiltərə Bankının faiz dərəcəsi  

(2015-2020 aprel) 
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İkinci, qadınların məşğulluğu böhrandan əvvəl sabit olmağına baxmayaraq 2010-cu ildən 

sonra 65%-dən təqribən 72%-ə yüksəldi. 

 

 

 

                
 

Üçüncü göstərici olaraq isə onlar öz tezislərini sübut etmək üçün digər inkişaf etmiş ölkələrdə 

olan eyni davaranışı misal gətirilər. Yəni digər İEÖ-lərin əmək bazarında da gəlir şokuna eyni tipli 

reaksiya sərgilənmişdir. 

Əmək haqqında yaşanmayan artıma ola biləcək səbəblərdən bir isə əmək təklifində olan artım 

və bunun nəticəsində əmək təklifinin qiymətinin azalması ola bilər. Bu halı yarada biləcək səbəb isə 

Breksit kimi qeyri-müəyyənlik ola bilər. Bu halda Breksit-i 4-cü səbəb kimi təklif edirik. Çünki 

2008-ci il böhranı zamanı insanlar iş yerləri itirmişdilər və hazır ki, vəziyyətdə yeni böhran 

təhlükəsi yaranmışdır. Bu halda insanlar əmək haqqında artımı tələb etməkdənsə, iş yerlərini hər 

vəchlə itirməməyə çalışırlar.  

Görünən budur ki, İngiltərə Bankı iqtisadiyyatda Filips əyrisi effektinin olduğunu fərz edir. 

Bunu analiz etmək üçün 2010 yanvar - 2016-cı il iyun aylarına aid infilyasiya və işsizlik dərəcəsi 

göstəricilərinə nəzər salaq. Qarafikdən görünür ki, Filips əyrisi effekti müşahidə edilmir (r=0.90) 

(şəkil 5a). Breksit referendumundan sonra 2018-ci ilin avqust ayına (0.75% dərəcəsinin qəbul 

edildiyi) qədər olan dövrə nəzər saldıqda isə Filips əyrisi effektini görə bilərik. Müvafiq dövrdə 

korrelyasiya əmsalı -0.92-yə bərabərdir (şəkil 5b). Görünür ki, bank iqtisadiyyatda yaşanmaqda 

olan Filips əyrisi effektin müəyyən edə bilmişdir və buna əsaslanaraq faiz artımı qərarını verib.  

2018-ci ilin avqust ayından 2020-ci ilin fevral ayına qədər (Breksit günü) olan aralıqda bu iki 

göstəricini analiz etsək Filips əyrisinin yoxa çıxmaqda olduğunu görərik (r=0.69) (şəkil 5c). Lakin 

sonrakı dönəmdə baş verən Covid-19 virusunun təsiri ilə işsizliyin artması iqtisadiyyatın yenidən 

Şəkil 4: İşsizlik və əmək haqqında artım, 1971-ci ildən bəri 
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(5a) 2010-ci il yanvar - 2016-ci il iyun (%) (5b) 2016-ci il iyun - 2018-ci il avqust(%) 

 

 

(5c) 2018-ci il avqust, 2020-ci il fevral (%) (5d) 2008-ci il may - 2009-ci il dekabr (%) 

Şəkil 5: İnfilyasiya səviyyəsindəki dəyişiklik işsizlik səviyyəsinə qarşı, Birləşmiş Krallıq (%) 

Filips əyrisinə meyl etməsini görmək olur. Ümumilikdə Krallıq iqtisadiyyatına nəzər saldıqda iqti-

sadiyyatda qeyri-müəyyənlik və böhran halı yaşandıqda Filips əyrisi müşahidə etmək mümükündür. 

Bunun təsdiqini 2008-ci il maliyyə böhranı zamanındada görmək olar (şəkil 5d). 

 

 

 

Düşünürük ki, Şəkil 5c-də Milton Fridmanın bir zamanlar qeyd etdiyi kimi Filips əyrisi 

effekti məhz yuxarıda qeyd etdiyimiz 4-səbəb üzündən yoxa çıxmış oldu.[11] 

2019-cu il ərzində 3.8-3.9% arasında hərəkət etdi. 2019-cu ilin sonu və 2020-ci il ərzində 

işsizlik dərəcəsi 2019-cu il dekabr ayında 3.9%, 2020-ci ilin yanvar, fevral, mart aylarında 4.0%, 

aprel və may 4.1%, iyun 4.3, iyul ayında isə 4.5%-ə qədər artmış oldu.[23] Artımın mart ayından 

sonra şiddətlənməsinin Covid-19 virusunun təsiri ilə baş verdiyini düşünürük. 
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Nəticə 

1. Bazarlar qeyri-müəyyənlikləri sevmir və xüsusilə bu tip qeyri-müəyyənliklərin uzanma-

sı daha çox mənfi təsirlərə səbəb ola bilər ki, funt sterlinqin nümuməsində bunu görmüş olduq. Sə-

bəb insanların davranışları və psixologiyalarının qeyri-müəyyənliyin uzunmüddətli olması və bu in-

formasiyaların zamanla yenilənməsini, hər dəfə yeni mənfi xarakterli açıqlamaların verilməsini 

mənfi şəkildə analiz etməsidir. 

2. Krallığın siyasətçilərinin sərt Breksit informasiyalarından yayınmalarının şahidi olduq. Bu 

hal İngiltərə Bankınada aiddir. Məsələn, T.Meyin 2016-cı ildə verdiyi sərt Brexit açıqlamasının ardın-

dan funt sterlinq dəyər itirdi. Lakin İngiltərə Bankı bu tip açıqlamalardan yan keçir və öz hesabatların-

da, həmçinin bank rəsmilərinin çıxışlarında sərt Breksit-in gündəmdə olduğu vaxtlarda belə bankın 

buna hazır olduğunu bildirir və ya yumşaq Breksit-in baş verəcəyini daha ön plana çəkirdilər.  

3. İngiltərə Bankının həyata keçirdiyi müdaxilələr də ön planda ilk əvvəl Breksit təsirindən 

iqtisadiyyatı qorumaq idisə, sonrakı addımlarda bu planda Breksit bir qədər ikinci, üçüncü dərəcəli 

məsələ kimi görünürdü. Beləki iqtisadiyyatı yuxarı faiz dərəcələri ilə stimullaşdırmaq bir qədər qə-

lizdir. Belə olduqda bank Breksit təsiri ilə infilyasiyaya nail ola, eyni zamanda faiz dərəcələri və di-

gər alətlər ilə bu prosesi tənzim edərək qarşısına qoyduğu hədəflərə nail ola bilir.  

4. Qeyri-müəyyənlikdən makroiqtisadi nəticələrə nail olmaq üçün istifadə edilə bilər. Çün-

ki banka lazım olan əsas hədəflərdən bir 2.0% infilyasiya dərəcəsi idi. Bunun üçün funtun dəyər it-

kisi tələb edilirdi ki, bunuda Brexit etmiş oldu. Əgər bank özü bu addımı atmış olsaydı artıq bir 

“ənənəyə” çevrilən “bahalı” funtu ucuzlaşdırmaq əhali tərəfindən necə qarşılanacağı sual doğurur-

du. Hazır ki, halda “günahkar” Brexit-dir. 

5. Bankın işsizlik dərəcəsindəki minimum göstəricini həll etmək üçün Krallıq iqtisadiyya-

tında son illərdə hiss edilən Filips əyrisi effektinə güvənmişdir. Bu cəhdin uğurlu olması 0.50% də-

rəcəsində uğurlu olmadı. 0.75% dərəcəsində isə işsizlik səviyyəsindəki azalma nisbətən sabitləşdi. 

Amma artmadı. Bu prosesə mane olan səbəblərdən ən əsası əhalinin davranışları oldu. Son faiz artı-

mının ardından yalnız 4.0% ətrafında sabitləşmə hiss edilirdi. Sonrakı dövrdə Covid-19–un təsiri ilə 

işsizlik dərəcəsində artım yaşanmış oldu. Bu halda isə bank iş yerlərini və əmək haqqlarını qorumaq 

üçün müəyyən addımlar atmış oldu. 

 

ƏDƏBİYYAT 

 

1. Article 50: UK set to formally trigger Brexit process, BBC news, 2017, Retrived september 2020, 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-39422353 

2. Bank of England annual  report 2017, https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/annu-

al-report/2017/boe-2017.pdf?la=en&hash=32D14F11EF6AA4E3D708C168819F112FAC1D3681 

3. Bank of England cuts interest rates to 0.25% amid biggest ever GDP downgrade in modern his-

tory, Independent, 2016, Retrived 16 september 2020, https://www.independent.co.uk/news/busi-

ness/news/interest-rate-cut-decision-brexit-eu-referendum-bank-of-england-mark-Kerni-

a7171596.html 

4. Bank of England raises UK interest rates, BBC 2018, Retrived 16 august 2020, 

https://www.bbc.com/news/business-45043776 

5. BoE measure to respond to the economic shock from Covid-19, Bank of England, 2020, 

https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/boe-measures-to-respond-to-the-economic-

shock-from-covid-19 

6. Boris Johnson and Leo Varadkar say they 'see pathway' to Brexit deal, The Guardian, 2019, Ret-

rived 20 september 2020, https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/10/boris-johnson-and-leo-

varadkar-say-they-see-pathway-to-brexit-deal 

7. Boris Johnson will amend Brexit bill to outlaw extension, The Guardian, 2019, Retrived 15 octo-

ber 2020, https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/16/boris-johnson-will-amend-brexit-bill-

to-outlaw-extension 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-39422353
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/annual-report/2017/boe-2017.pdf?la=en&hash=32D14F11EF6AA4E3D708C168819F112FAC1D3681
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/annual-report/2017/boe-2017.pdf?la=en&hash=32D14F11EF6AA4E3D708C168819F112FAC1D3681
https://www.independent.co.uk/news/business/news/interest-rate-cut-decision-brexit-eu-referendum-bank-of-england-mark-Kerni-a7171596.html
https://www.independent.co.uk/news/business/news/interest-rate-cut-decision-brexit-eu-referendum-bank-of-england-mark-Kerni-a7171596.html
https://www.independent.co.uk/news/business/news/interest-rate-cut-decision-brexit-eu-referendum-bank-of-england-mark-Kerni-a7171596.html
https://www.bbc.com/news/business-45043776
https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/boe-measures-to-respond-to-the-economic-shock-from-covid-19
https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/boe-measures-to-respond-to-the-economic-shock-from-covid-19
https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/10/boris-johnson-and-leo-varadkar-say-they-see-pathway-to-brexit-deal
https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/10/boris-johnson-and-leo-varadkar-say-they-see-pathway-to-brexit-deal
https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/16/boris-johnson-will-amend-brexit-bill-to-outlaw-extension
https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/16/boris-johnson-will-amend-brexit-bill-to-outlaw-extension


İCTİMAİ  ELMLƏR 

 

 223 

8. Brexit timeline, Centre for European Reform, Retrived 5 september 2020, 

https://www.cer.eu/brexit-timeline 

9. Customer Price Index for UK, Office of National Statistics https://www.ons.gov.uk/eco-

nomy/inflationandpriceindices/timeseries/l55o/mm23 

10. EU referendum result, BBC news, 2016, Retrived 2020 https://www.bbc.com/news/poli-

tics/eu_referendum/results 

11. Friedman, Milton (1968). "The Role of Monetary Policy". American Economic Review, 58(1), 

p.1-17 

12. GBP exchange rates, Bank of England database, https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/da-

tabase/Rates.asp?Travel=NIxAZx&into=GBP 

13. Inflation report 2019 august, Bank of England, https://www.bankofengland.co.uk/inflation-re-

port/2019/august-2019/visual-summary 

14. Mark Carney says Bank of England ready to inject 250bn into economy to keep UK a float after 

EU, İndependent.co.uk, Retrived 1 september 2020, https://www.independent.co.uk/news/busi-

ness/news/mark-carney-says-bank-of-england-ready-to-inject-250bn-into-economy-to-keep-uk-af-

loat-after-eu-a7100486.html 

15. Mark Carney: Coronavirus won't be as bad as 2008 financial crisis, Yahoo Finance, 2020, Ret-

rived august 2020, https://uk.finance.yahoo.com/news/coronavirus-covid-19-bank-of-england-

mark-carney-2008-crisis-104945239.html 

16. Monetary policy summary and minutes 2020, Monetary policy summary for the special mone-

tary policy committee meeting on 19 march 2020, Bank of England, https://www.bankofeng-

land.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/monetary-policy-summary-for-the-special-

monetary-policy-committee-meeting-on-19-march-2020 

17. Monetary policy summary and minutes, Bank of England, 2017 november, https://www.banko-

fengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2017/november-2017 

18. Pound falls under $1.21 as Brexit fears hit sterling – as it happened, The Guardian,2016, Retri-

ved 16 september 2020, https://www.theguardian.com/business/live/2016/oct/11/pound-pressure-

city-fears-hard-brexit-bank-of-england-business-live 

19. Speech, Jon Cunliffe, Oxford Economics Society, The Phillips Curve lower flatter or in hiding? 

Bank of England 2017, p.1-15 https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2017/the-

phillips-curve-lower-flatter-or-in-hiding-speech-by-jon-cunliffe.pdf  

20. Theresa May announces she will resign on 7 June, The Guardian, 2019, Retrived 2 november 

2020, https://www.theguardian.com/politics/2019/may/24/theresa-may-steps-down-resigns-tory-lea-

der-conservative-brexit 

21. T. Bell & L. Gardiner, Feel poor, work more: Explaining the UK’s record employment, Resolu-

tion Foundation, November 2019, p. 3, 17, 20,  https://www.resolutionfoundation.org/app/uplo-

ads/2019/11/Feel-poor-work-more.pdf 

22. UK economy stagnates in final quarter of 2019, Financial Times, Retrived september 2020, 

https://www.ft.com/content/3b6192c8-4cb1-11ea-95a0-43d18ec715f5 

23. Unemployment rate (aged 16 and over, seasonally adjusted), Office for National Statistics, 13 

october 2020, https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemploy-

ment/timeseries/mgsx/lms 

24. What Is The Impact Of A Bank Of England Interest Rate Hike? FXCM.com, Retrived 1 october 

2020, https://www.fxcm.com/uk/insights/impact-bank-england-interest-rate-hike/#footnote-4 

25. Why is UK unemployment still low: We are working longer hours, The Guardian, 2019, Retri-

ved october 2020, https://www.theguardian.com/business/2019/nov/17/why-is-uk-unemployment-

still-low-we-areworking-longer-hours  

 

 

 

https://www.cer.eu/brexit-timeline
https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/timeseries/l55o/mm23
https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/timeseries/l55o/mm23
https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results
https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results
https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/Rates.asp?Travel=NIxAZx&into=GBP
https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/Rates.asp?Travel=NIxAZx&into=GBP
https://www.bankofengland.co.uk/inflation-report/2019/august-2019/visual-summary
https://www.bankofengland.co.uk/inflation-report/2019/august-2019/visual-summary
https://www.independent.co.uk/news/business/news/mark-carney-says-bank-of-england-ready-to-inject-250bn-into-economy-to-keep-uk-afloat-after-eu-a7100486.html
https://www.independent.co.uk/news/business/news/mark-carney-says-bank-of-england-ready-to-inject-250bn-into-economy-to-keep-uk-afloat-after-eu-a7100486.html
https://www.independent.co.uk/news/business/news/mark-carney-says-bank-of-england-ready-to-inject-250bn-into-economy-to-keep-uk-afloat-after-eu-a7100486.html
https://uk.finance.yahoo.com/news/coronavirus-covid-19-bank-of-england-mark-carney-2008-crisis-104945239.html
https://uk.finance.yahoo.com/news/coronavirus-covid-19-bank-of-england-mark-carney-2008-crisis-104945239.html
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/monetary-policy-summary-for-the-special-monetary-policy-committee-meeting-on-19-march-2020
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/monetary-policy-summary-for-the-special-monetary-policy-committee-meeting-on-19-march-2020
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/monetary-policy-summary-for-the-special-monetary-policy-committee-meeting-on-19-march-2020
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2017/november-2017
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2017/november-2017
https://www.theguardian.com/business/live/2016/oct/11/pound-pressure-city-fears-hard-brexit-bank-of-england-business-live
https://www.theguardian.com/business/live/2016/oct/11/pound-pressure-city-fears-hard-brexit-bank-of-england-business-live
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2017/the-phillips-curve-lower-flatter-or-in-hiding-speech-by-jon-cunliffe.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2017/the-phillips-curve-lower-flatter-or-in-hiding-speech-by-jon-cunliffe.pdf
https://www.theguardian.com/politics/2019/may/24/theresa-may-steps-down-resigns-tory-leader-conservative-brexit
https://www.theguardian.com/politics/2019/may/24/theresa-may-steps-down-resigns-tory-leader-conservative-brexit
https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2019/11/Feel-poor-work-more.pdf
https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2019/11/Feel-poor-work-more.pdf
https://www.ft.com/content/3b6192c8-4cb1-11ea-95a0-43d18ec715f5
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/timeseries/mgsx/lms
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/timeseries/mgsx/lms
https://www.fxcm.com/uk/insights/impact-bank-england-interest-rate-hike/#footnote-4
https://www.theguardian.com/business/2019/nov/17/why-is-uk-unemployment-still-low-we-areworking-longer-hours
https://www.theguardian.com/business/2019/nov/17/why-is-uk-unemployment-still-low-we-areworking-longer-hours


GƏNC TƏDQİQATÇI, 2021 VII cild, №1 

 224 

BEHAVIOR OF THE BANK OF ENGLAND AND THE REACTİON OF POUND 

STERLING IN THE CONDITIONS OF BREXIT UNCERTAINTY 

 

E.Z. Huseynzade 

Azerbaijan State University of Economics 

huseynzadehemin@gmail.com 

 

The list of sectors affected by the Brexit process include the pound sterling and including the 

decisions of the Bank of England, which is its regulatory body. Impacts on the Brexit process have 

largely occurred since the 2016 referendum This gives us reason to believe that the main indicator 

influencing monetary policy in 2016-2020 is the economic and political uncertainties created by the 

information caused by Brexit. The purpose of the study is to analyze the fluctuations in the national 

currency due to the Brexit effect and the reactions of the Bank of England to this process. Due to 

these effects, fluctuations in inflation and unemployment rate have been observed. 

Keywords: Brexit, Bank of England, Pound Sterling, Monetary policy 

 

 

ПОВЕДЕНИЕ БАНКА АНГЛИИ И РЕАКЦИЯ ФУНТА СТЕРЛИНГА: В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БРЕКСИТ 

 

Э.З. Гусейнзаде 

Азербайджанский Государственный Экономический Университет 

huseynzadehemin@gmail.com 

 

Список секторов, затронутых процессом Брексит, включает фунт стерлингов и включает 

решения Банка Англии, который является его регулирующим органом. Воздействие на процесс 

Брексит в значительной степени произошло после референдума 2016 года. Это дает нам 

основания полагать, что основным показателем, влияющим на денежно-кредитную политику в 

2016-2020 годах, является экономическая и политическая неопределенность, созданная инфор-

мацией, вызванной Брексит. Цель исследования - проанализировать колебания курса националь-

ной валюты из-за эффекта Брексита и реакцию Банка Англии на этот процесс. Из-за этих 

эффектов наблюдаются колебания инфляции и уровня безработицы. 

Ключевые слова: Брексит, Банк Англии, Фунт Стерлингов, Денежно-Кредитная Политика 
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XIX – XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ İRANDA YƏHUDİLİK  

 

Əli Fərhadov 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 

ali_farhadov@yahoo.com 

 

Məqalədə XIX-XX əsrin əvvəllərində İranda yəhudilik mövzusundan və dövrün görkəmli mu-

səvi mütəfəkkiri, dövlət xadimi Seraya Şapşaldan bəhs olunmuşdur. Həmçinin İran məşrutə inqila-

bına, onun səbəb və nəticələrinə nəzər salınmışdır. Məşrutə inqilabı öncəsi İranda yəhudilərin di-

gər qeyri-müsəlmanlar kimi təzyiqlərə məruz qalması, inqilabdan sonra bir qədər öz milli-dini haq-

larına qovuşduqları bildirilmişdir. Məqalədə XIX əsrin sonunda dünya yəhudilərinin Nəsrəddin şah 

Qacardan yəhudi haqlarını tələb etməsi, XX əsrin əvvəlində İran hakimiyyətinin konstitusiyaya və 

parlamentarizmə münasibətləri təqdim edilmiş, şah rejiminin xalqa zidd siyasəti haqqında, siyasi 

fəaliyyəti barədə məlumat verilmişdir. Qacar sarayında xidmət etmiş rusiyalı diplomat, şərqşünas 

Seraya Şapşalın həyat və yaradıcılığından bəhs edilmişdir. Göstərilmişdir ki, karayim mənşəli olan 

Şapşal Rusiya hökumətinin razılığı ilə İran sarayında xidmət etmiş, vəliəhd Məhəmmədəli Mirzənin 

müəllimi, daha sonra da şahın məsləhətçisi olmuşdur. O, məşrutə inqilabı dövründə inqilabçılara 

qarşı şahı dəstəkləmiş, parlamentin dağıdılmasında rol oynamışdır. Bu dövrdə oynadığı mənfi rola 

baxmayaraq, sonralar o, bir dini rəhbər kimi karayimliyin tamamilə türkləşdirilməsində mühüm 

xidmətlər göstərmiş, bu mövzuda əsərlər yazmışdır. Həmçinin Azərbaycan və türk ədəbiyyatının 

tədqiqində, karayimliyin tədqiqində, Azərbaycan – yəhudilik əlaqələrinin öyrənilməsində müsbət 

fəaliyyət göstərmişdir. Məqalədə M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə kimi Azərbaycanın 

görkəmli dövlət xadimlərinin, ziyalıların İran məşrutə inqilabına, İran hakimiyyətinə, həmçinin 

Şapşala münasibəti təqdim edilmişdir. M.Ə.Rəsulzadənin Şapşalın məşrutə dövründəki mənfi fəaliy-

yətini tənqid etməsinə baxmayaraq, sonralar onun elmi yaradıcılığına xoş münasibəti, yəhudiliyə və 

digər xalqlara  olan tolerant münasibəti məqalədə göstərilmişdir. 

Açar sözlər: XIX –XX əsrin əvvəlləri, İran, Azərbaycan, yəhudi, Şapşal 

 

Giriş 

Məqalədə ilk dəfə olaraq Azərbaycan tarixşünaslığında XIX-XX əsrin əvvəllərində İranda yə-

hudilərin vəziyyəti tədqiq edilmişdir. Bu dövrdə Qacarların hakimiyyəti altında olan İran çoxmillət-

li, çoxdinli və çoxməzhəbli bir ölkə olub, burada xeyli sayda sünnilər, zərdüştilər, yəhudilər və 

müxtəlif xristian məzhəbləri mənsubları da (nəsturi assurlar, ermənilər və s.) vardı. Lakin onlara 

mənfi münasibət var idi.  

Bu dövr İran və Azərbaycan tarixinin ən keşməkeşli dövrlərindən biridir. Türkmənçay müqa-

viləsindən sonra Cənubi Azərbaycan İranın tərkibində qalmışdı. Burada şahlıq rejimi müsəlman xal-

qa zülm etdiyi kimi, babi və bəhailər, xristian və yəhudilər də ayrı-seçkiliyə məruz qalırdılar. Bu ay-

rı-seçkilik və zülmlər müxtəlif babi üsyanlarına, tənbəki qiyamına, məşrutə inqilabına hətta Nəsrəd-

din şahın öldürülməsinə, Məhəmmədəli şahın ölkədən qovulmasına səbəb olmuşdu. Sadə xalqla ya-

naşı C.Əfqani, Mirzə Mülküm xan, M.F.Axundzadə kimi ziyalılar, Mirzə Şirazi kimi görkəmli ru-

hanilər də  Qacar hakimiyyətinə qarşı etiraz edir, mübarizə aparırdılar. XX əsrin əvvəlində Qacar 

hökmdarı Müzəffərəddin şah, onun Təbrizdə iqamət edən vəliəhdi, Azərbaycan hakimi Məhəmmə-

dəli Mirzə idi. “Molla Nəsrəddin” jurnalında Məhəmmədəli Mirzənin xalqa zidd siyasəti tənqid 

edilmiş, məşrutə inqilabı dəstəklənmişdi. XIX əsrin ortalarında baş verən babi üsyanları,  1891-

1892-ci illərdə Nəsrəddin şaha və ingilis müstəmləkəçiliyinə qarşı baş verən Tənbəki üsyanı, daha 

sonra Nəsrəddin şahın 1896-cı ildə sui-qəsdlə öldürülməsi İran və Azərbaycanda onsuz da ağır olan 

vəziyyəti daha da pisləşdirmişdi. Ölkə yeni bir inqilabın astanasında idi. 
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Qeyri-müsəlmanlara mənfi münasibət nadan ruhanilərdən qaynaqlandığı kimi dövlət də bu ki-

mi hallardan sui-istifadə edirdi. Məsələn, şah rejiminə və nadan din xadimlərinə etiraz edənlər babi 

adı ilə günahlandırılır, qətl edilirdi.  Bu ittihamlarla minlərlə Azərbaycan və İran ziyalısı, öz xalqı 

üçün, millətinin azad, xoşbəxt, digər millətlərlə bərabərhüquqlu, dini hürriyyət içində yaşaya bilmə-

si üçün mübarizə aparan bir çox din xadimi ya sürgün edilmiş, fiziki cəhətdən yox edilmiş, ya da öl-

kədən qaçmağa məcbur buraxılmışdır.  Qacar hakimiyyətinin yarıtmaz ictimai-siyasi idarəetməsi, 

dini azadlıqların boğulması, feodal və ruhani zülmü əhalini dini bir qurtuluş ideyası olan Mehdiliyə 

və buna əsaslanan babiliyə güclü zəmin hazırladı. Bu ideya XIX əsrin 40-50-ci illərində bütün Qa-

car dövlətini silkələyən babilik hərəkatının ortaya çıxmasına səbəb oldu. M.Ə.Rəsulzadə “İran və 

türkləri” əsərində yazır ki, “şah öz rejimini qorumaq və ruhanilərin rəğbətini qazanmaq üçün ölkə-

dəki dini və dünyəvi zülmlərə qarşı mübarizə aparan babilərə qarşı qəddarca davranıb, onların baş-

çılarını edam etdirdi. O, hətta babilik ittihamı ilə babi olmayan hürriyyətpərəstləri, rejim düşmənlə-

rini də məhv etdirirdi” (25, s.68). Müsəlmanlarla münasibətdə babilər, əliilahilər, xristian və yəhu-

dilər daha aşağı sosial statusda idilər.  

İran yəhudilərinin bu bölgədəki tarixi e.ə. VI əsrdən başlayır. Əhəməni çarı Kirin zamanında 

Babil əsarətindən qurtulan yəhudilər İranda məskunlaşdılar. Sasanilər zamanında da burada rahat hə-

yat sürən yəhudilər  ərəb istilasından sonra əsarətə düşdülər. Hz. Məhəmmədin qeyri-müsəlmanlara 

tolerant münasibətinə və onları cizyə qarşılığında qorumasına baxmayaraq, İranda dinlərarası münasi-

bət qarşılıqlı nifrət həddində idi. Çünki qeyri-islami dinlərin mənsubları napak, murdar sayılırdı (13, s. 

85; 35, c.276). Qacarların ilk dövründə hələ də ikinci dərəcəli vətəndaş sayılan zərdüştilərin öldürül-

məsi heç bir cəzaya səbəb olmayan bir hərəkət sayılırdı (17, s.543). Lakin iranlı xristianlar bir qədər 

şanslı olub Rusiya, Avropa və ABŞ tərəfindən dəstəklənir, xarici missionerlər onlara yardım edirdilər. 

XIX əsrdə müsəlman kürdlərin xristianlara olan hücumları amerikan missionerlərini ABŞ-dan siyasi 

yardım istəməyə məcbur etmişdi (4, s. 13). İngilis missionerləri xristian assurları kürd hücumlarına 

qarşı təşkilatlandırır, maliyyə yardımı edir (9, s. 544), missioner məktəblərində təhsil verir, qəzet, jur-

nal açıb maarifləndirirdilər. Lakin yəhudilər daha ağır və alçaldıcı durumda idilər (41, c.138). Onların 

yəhudilikdən imtina edib müsəlmanlaşmaları üçün ciddi təzyiqlər var idi (39).   

 

XIX-XX əsrin əvvəlləri İranda və Cənubi Azərbaycanda yəhudilik 

 XIX əsrin ikinci yarısında İranın tərkibində olan Cənubi Azərbaycanda yəhudilər əsasən Səl-

mas, Souçbulaq,  Miyandab şəhərlərində az sayda yaşayırdılar (21, s.12). Onların vəziyyəti yenə 

ağır olub, din dəyişdirməyə məcbur edilirdilər. Alman mənşəli rusiyalı hərbçi və tədqiqatçı İ.Qerber 

məlumat verir və qeyd edir ki, “ermənilər və yəhudilər xanın əmri ilə paltarlarının sinəsinə sarı 

rəngli bir parça taxmağa məcbur olurlar ki, bu, onların qeyri-müsəlman olmasına işarədir. Mömin 

müsəlmanlar onları kafir və murdar sayır və qətiyyən salamlaşmırlar” (36). General V.Zubovla bir-

gə İran yürüşündə iştirak edən tarixçi, dövlət xadimi P.Butkov da qeyd edir ki, “iranlılar yəhudilərlə 

kölə kimi rəftar edirlər. Özləri də çox kasıbdırlar” (41, c.110). Yəhudilərin İrandan Qafqaza köçmə-

sinin səbəbi də onlara İranda olan daha pis münasibətlə, hətta zorla müsəlmanlaşdırılma cəhdi ilə 

əlaqədar idi (41, c.111, 120). Rusiyanın Qafqazı işğalından sonra bölgənin yəhudiləri və erməniləri 

onları müsəlman hakimiyyətindən və cizyə vergisindən xilas etdikləri üçün rus məmurlara öz təşək-

kürlərini bildirmişdilər (41, c.123). 

Nəsrəddin şah Qacarın 1873-cü il Paris səyahətində “Alyans”ın (Ümumdünya Yəhudi İttifaqı) 

prezidenti, Fransa dövlət xadimi İ.A.Kremye İran yəhudilərinə təzyiqlərə son qoyulması üçün şaha 

ərizə ilə müraciət etmişdi. Şahın Kremyeyə vədinə baxmayaraq, yəhudilərə olan təzyiqlər İran məş-

rutə inqilabının qələbəsinə qədər davam etmişdi. “Alyans” ancaq 1898-ci ildən sonra İranda öz yə-

hudi məktəblərini açmağa nail olmuşdu (39).   

XX əsrin əvvəli İran yeni bir inqilaba hamilə idi. XIX əsrdə Nəsrəddin şahın dövründə babi 

üsyanları, şaha sui-qəsd, ingilis müstəmləkəçiliyinə qarşı 1891-1892-ci illər tənbəki qiyamı baş ver-

mişdi. Sadə xalqla yanaşı C.Əfqani, Mirzə Mülküm xan, M.F.Axundzadə kimi ziyalılar da şah reji-

minə qarşı idilər.  C.Əfqaninin və Mirzə Şirazi kimi ruhanilərin şahı küfrlə ittiham etməsi və şahın 
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1896-cı ildə öldürülməsi ölkəni yeni bir təlatümlə qarşı-qarşıya qoymuşdu. Görkəmli Azərbaycan 

mütəfəkkiri Ə.Ağaoğlu yazırdı ki, “İran inqilabını hazırlayan səbəblər - idarəçilikdə uyğunsuzluq; 

hakimiyyətdən sui-istifadə; xalqa zülm; əhalinin hədsiz fəqirliyi və ehtiyac içində olması; əcnəbi 

hücumları idi. İranlıların xariclə münasibətlərinin artması və bu sayədə müəyyən qədər avropalılaş-

ması,  Rusiyada və xüsusən Qafqazdakı oyanma hərəkətləri də buna təsir etdi” (3, s. 51). 

1906-cı ildə İran məşrutə inqilabının təsirilə Müzəffərəddin şahın konstitusiyanın qəbulu və 

parlamentin açılmasına icazə verməsi ölkədə qeyri-müsəlmanların halının yüngülləşməsinə səbəb 

oldu. Lakin İran ruhanilərinin konstitusiya layihəsinin bəzi maddələrinə etirazları var idi. Məsələn, 

8-ci maddədə deyilirdi ki, “İran məmləkətinin əhalisi hökumət qanunun qarşısında bərabər hüquqa 

malikdir”. Ruhanilər deyirdi ki, “Müsəlman və kafir şəriət cəzalarında eyni hüquqlu ola bilməz. Bir 

müsəlman bir yəhudini, zərdüştini və ya başqa bir kafiri öldürsə, onu ölüm cəzasına məhkum etmək 

olmaz, ondan qan bahası alınmalıdır”. Xüsusilə zərdüştilər parlamentdən hüquqi ayrı-seçkiliyin qal-

dırılmasını tələb edirdilər (30, s.372). “Molla Nəsrəddin” jurnalı da mürtəce din xadimlərinin qeyri-

müsəlmanlara təhqiramiz münasibətini öz səhifələrində geniş işıqlandırırdı. Məsələn, jurnalda mür-

təce mollanın dili ilə belə yazırdı: “Millət deyəndə yer üzündə bircə müsəlman millətidir, özgə mil-

lətlər heyvan kimi bir şeydirlər” (22, s.111). Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Ə.Hüseynzadə də 

yazırdı ki, “Bu nəzəriyyəyə görə bir qaç milyon müsəlmandan başqa bütün bəşəriyyət murdardır” 

(16, s.233). Qeyd edək ki, İranda yəhudilərə qarşı təzyiqlərə son qoymağa çağıran “Alyans” 

(Ümumdünya Yəhudi İttifaqı) 1904-cü ildə Həmədanda ilk yəhudi məktəbini də açmışdı. Yəhudi 

məktəblərinin açılması xristian, şiə və bəhai missionerlərinin yəhudiləri assimilyasiya etmələrinə 

qarşı yəhudilərin müqavimətini qüvvətləndirmiş oldu (39).  

İran konstitusiyasına 1907-ci il düzəlişləri ilə bütün iranlıların qanun qarşısındakı bərabərliyi 

təsdiq olundu, sünni, xristian, yəhudi və zərdüştilərin haqları artırıldı, lakin burada yeganə istisna 

babi və bəhailərə olan mənfi münasibət idi (2, s. 340). 

XX əsrin əvvəlində İranda 50 min yəhudi, o cümlədən 100 min bəhai, 80 min erməni, 90 min 

assur, 15 min zərdüştinin yaşadığı qeyd olunur (1, s.18). Bu dövrdə İranda fəaliyyət göstərən 

M.Ə.Rəsulzadə 1909-1911-ci illərdə sosial-demokrat istiqamətli İran Demokrat Partiyasının orqanı 

olan «İrane-nou» qəzetinin baş redaktoru idi (31, s.78). Qəzet xarici müdaxilələrə qarşı İranın bütün 

etnik və dini qruplarını vahid iranlı kimliyində birləşməyə də çağırırdı. Məsələn, qəzetin 16 fevral 

1910-cu il sayındakı “Biz vahid millətik” məqaləsində belə yazırdı: “Şah hökuməti bizi bir-birimiz-

dən uzaqlaşdırdı. Bəzilərinin zərdüşti olması bəhanəsilə müsəlmanlar tərəfindən öldürülməsinə ica-

zə verir, digərlərini yəhudi olduqları üçün düşmənçiliyi qızışdırır, bir qismini erməni olduğu üçün 

yabançı elan edir, başqalarını türkçülükdə ittiham edərək, onlara qarşı farslarda, türklərin qəlbində 

isə farslara qarşı düşmənçilik oyadırdı. Biz müxtəlif dillərdə və şivələrdə danışan, allaha müxtəlif 

tərzdə inam bəsləyən vahid millət təşkil etməliyik. Nə müsəlman və zərdüşti, nə erməni və yəhudi, 

nə də fars və türk vardır, yalnız iranlı olmalıdır. Biz vahid millətik” (27, s.307; 18, s.87). Təəssüf ki, 

xarici işğal dövründə düşmənə qarşı əhəmiyyətli olan bu ideya Qacarların süqutundan sonrakı Pəh-

ləvi hakimiyyəti dövründə digər etnik qrupları farslaşdırmağa xidmət etməyə başladı. 

 

Seraya Şapşal: həyat və yaradıcılığına baxış 

Təbrizdə Qacar vəliəhdi Məhəmmədəli Mirzənin əsas müşaviri rus dili müəllimi kimi yanında 

saxladığı, mənşəcə krımlı karayim (musəvi türk icması-Ə.F.) olan (32, c.13) Seraya xan Şapşal 

(1873-1961) rusiyalı şərqşünas, türkşünas alim və diplomat idi (30, s.178, 181). Şapşal Rusiya casu-

su kimi Məhəmmədəli Mirzənin üzərində böyük təsirə malik idi (3, s. 67; 11, s. 156). Vəliəhd özü-

nü dindar kimi göstərib dua və dini rəvayətlər kitabları nəşr etdirsə də, əslində Rusiyapərəst idi, ka-

zak paltarında şəkil çəkdirir, zalımlıqla, talançılıqla vaxt keçirirdi (30, s.178, 181). Məhəmmədəli 

Mirzənin sonralar məşrutə əleyhinə olan irticaçı fəaliyyəti də buna sübutdur. O, atası Müzəffərəddin 

şahın 1906-cı ildə  təsdiq etdiyi konstitusiyaya (19, s.187-188) və parlamentə müxalif çıxmış, 1908-

ci ildə Şapşalın tövsiyəsilə (7, s. 200) və kazakların hərbi dəstəyilə parlamenti zorla dağıtmışdı. 

Onun iki illik hakimiyyəti dövründə babi və bəhailərə, mütərəqqi müsəlman din xadimlərinə, kons-
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titusiya tərəfdarı məşrutəçilərə, azad mətbuata olan zülm və qətllər adi hal almışdı. 1908-1909-cu il-

lərdə məşrutə tələbilə baş verən Təbriz üsyanını qanla boğmaq istəyən Məhəmmədəli şah Cənubi 

Azərbaycanı aylarla mühasirədə saxlamış, bölgəni aclıq və qan içində boğmaq istəmişdi. Ölkənin 

şimalı Rusiyanın və cənubu İngiltərənin müstəmləkəsinə çevrilmişdi. 

Bu dövrün əsas hakimiyyət təmsilçilərindən biri olan Şapşal İranın Rusiyadakı səfiri Mirzə 

Rza xanın (1853-1937) təşəbbüsü, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin təqdimatı və çar II Nikolayın 

(1868-1918) şəxsi razılığı ilə İran hökmdarı Müzəfərəddin şah Qacarın (1853-1907) böyük oğlu, 

Azərbaycan əyalətinin valisi və İran taxt-tacının vəliəhdi Məhəmmədəlinin (1872-1925) rus dili 

müəllimi və mürəbbisi təyin olunmuşdu (42). O, bununla bağlı 1901-1908-ci illərdə İranda yaşayıb 

işləmiş, bir müddət Təbrizdəki Loğmaniyyə məktəbində müəllimlik də etmişdir (15, s.16-17). İran-

da o, “Ədib-üs-Sultan” adı ilə də tanınırdı (38, c.25; 40, c. 64). 

 Vəliəhd Məhəmmədəli atasının ölümündən sonra 1907-ci ilin yanvarında Şah taxtına əyləşə-

rək S. Şapşalı özünün müşaviri və general-adyutantı (saray naziri) təyin etmişdi. S. Şapşal həmçinin 

Şahın fərmanı ilə İranın bir sıra orden və medalları ilə təltif olunmuşdu. O, Məhəmmədəli şahı ta-

mamilə öz təsiri altına ala bilmişdi və onunla o qədər yaxınlaşmışdı ki, sözün həqiqi mənasında şa-

hın ailə üzvünə çevrilmişdi. Şah hətta bəzi idarəetmə məsələlərini S. Şapşala etibar etmişdi. Şahı 

dəfələrlə məşrutəçilərin sui-qəsdindən xilas edən (15, s.16-17) Şapşal Rusiyanın İrandakı siyasi və 

iqtisadi maraqlarını uğurla təmin edirdi. İranda yəhudilərə və ermənilərə qarşı planlanan kütləvi tə-

qiblərin qarşısı da bir neçə dəfə Şapşal tərəfindən alınmışdı (32, c.15).  

Məhəmmədəli Mirzənin Şapşalın təsiri altında olduğunu “Molla Nəsrəddin” jurnalı da qeyd 

edir (22, s.133). M.Ə. Rəsulzadə yazır ki, “Məhəmmədəli Mirzənin ustadı Şapşal ona rus dili dərsi 

verirdi, qibleyi-aləmin kəlləsi isə rus dilini qəbul etmədi. Amma adam öldürmək, vətən satmaq, əh-

di-peyman pozmaq, tənbəllik və zülmkarlığı öyrənib həyata keçirməyi öyrənmişdi” (15, s.16-17). 

M.Ə.Rəsulzadə Məhəmmədəli Mirzəni “fırıldaqçı” (25, s.18), ingilis şərqşünası E.Braun isə Şapşalı 

“qəddar dahi” (7, s. 118) adlandırmışdı. 

Məşrutə inqilabının qələbəsi nəticəsində 1909-cu ildə Məhəmmədəli şahın İrandan qovulma-

sından sonra Şapşal da ölkəni tərk etdi. E.Braun yazır ki, məşrutəçilər Rusiyadan çəkindikləri üçün 

Şapşala toxunmadılar (7, s. 207). Şapşal İrandan getdikdən sonra Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində, 

Peterburq Universitetində şərqşünas-pedaqoq, İstanbulda saray kitabxanasında kitabxanaçı və tərcü-

məçi, Litva və Polşada karayim dini icmasının rəhbəri vəzifələrində fəaliyyət göstərmişdir (32, 

c.13-23, 15-16, 18-20). O, II Dünya müharibəsində karayimlərin etnik olaraq yəhudi olmadığını al-

man faşistlərinə sübut edərək, onları soyqırımdan qoruya bilmişdi (42). Şapşalın elmi fəaliyyətini 

yüksək qiymətləndirən M.Ə.Rəsulzadə də Polşada mühacirət dövründə yazdığı məktublarda Şapşa-

la “Çox möhtərəm Sürəyya Bəyəfəndi!” deyərək müraciət edirdi (14, s.10, 19).  

Ümumiyyətlə M.Ə.Rəsulzadə türklük və islam ideyalarına bağlılıqla yanaşı multikultural, to-

lerantlıq, xalqlar dostluğu ideyalarına da sadiq idi. 1918-ci il dekabrın 10-da Azərbaycan Cümhuriy-

yəti Parlamentinin iclasında o, belə deyirdi: "Azərbaycan Cümhuriyyəti övladını ögey-doğmaya 

ayırmaz: erməni, rus, yəhudi, gürcü, nemsə, polyak və sair azlıqda olan millətlər Azərbaycan vətən-

daşı qalmaqla bərabər, milli-mədəni muxtariyyətə malik olub kəndi ümuri-məzhəbiyyə, milliyyə və 

mədəniyyələrini kəndiləri idarə etməlidirlər” (24, s.24). M.Ə.Rəsulzadə 1919-cu ilin sentyabrında 

Qubada səyahətdə olarkən yəhudi ravvini və yəhudilərlə də görüşmüş və belə demişdi: “Oxuduğu-

nuz Tövrat bizcə Kitabi-İlahidir. İnandığımız Quran kimi asimanidir. Quran bizə başqa dinlərə ehti-

ramı əmr edər. Cinsimiz türkdür. Türk dövlətlərində yəhudi zidliyi görülməmişdir. Müsəlman və 

Türk Cümhuriyyəti olan dövlətimizdə bütün millətlərlə bərabər siz yəhudilər də gərək şəxs və gərək 

millət etibarilə əmin və amanda olub, rahət yaşayacağınızdan əmin ola bilərsiniz!”. Bu haqda məlu-

mat Cümhuriyyətin rəsmi dövlət qəzeti olan "Azərbaycan”ın 1919-cu il 279-280 nömrəli (22-23 

sentyabr) saylarında "M.Ə.Rəsulzadə Qubada” başlıqlı məqalədə verilmişdi (12). M.Ə.Rəsulzadə-

nin 1915-ci il martın 22-də “İqbal” qəzetinin 892-ci sayında nəşr olunan “Yəhudi istiqlalı” adlı mə-

qaləsində isə yəhudilərin Fələstində müstəqil İsrail dövləti qurma arzusundan bəhs olunmuşdu (12). 
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Musəvi dininə mənsub karayim türklərinin tarixini, mədəniyyətini dərindən tədqiq edən Şap-

şal “Krım Karay türkləri” əsərinə görə filologiya doktoru elmi adına da layiq görülmüşdü (32, c.18). 

“Karayim adı arami-ibrani dilində “qara” sözündən gəlib “müqəddəs yazını (Tövrat) çox oxuyan-

lar” mənasındadır (10, s. 97; 26, s.424-426). Şapşal “Krım Karay türkləri” məqaləsində karayimlə-

rin türkcə yazılmış Tövrat əsərindən bəhs edir (10, s. 104) və karayim türklərinin musəviləşmiş xə-

zərlərin nəslindən olduqlarını qeyd edir (10, s. 104-105). Şapşalın türklüyə bir xidməti də karayim-

lərin istifadə etdiyi dini terminologiyadakı yəhudi terminlərini türkcə terminlərlə əvəz etməsi ol-

muşdur (20, c.255, 273; 5). O, türkcə danışan Şərqi Avropa və Krım karayim yəhudilərinin Altay 

bütpərəstliyini gizli şəkildə qoruyan qədim türklərin varisi kimi təqdim edirdi (28, s.349; 5). 

Lakin Şapşalın bu fikirlərilə razılaşmayan şərqşünaslar da vardır. Onlara görə VIII əsrdə mu-

səviliyi seçən xəzərlər Tövratla yanaşı onun təfsiri sayılan Mişna və Talmudu da qəbul edirdilər 

(29, s.117-120). Karayimlər Tövratın “Qanunun təkrarı” bölümündə yer alan “Sizə verəcəyim əmr-

lərə heç nə artırıb-əskiltməyin. Yalnız Allahınız Rəbbin əmrlərinə – sizə verəcəyim əmrlərə riayət 

edin” (23, s.196) hökmünə əməl edərək müqəddəs kitabın təfsiri sayılan Mişna və Talmudu qəbul 

etməzlər, ancaq Tövratın əmrlərinə riayət edərlər (26, s.424-426). Qeyd edək ki, Azərbaycanın Qu-

ba bölgəsində yaşayan yəhudilərin türk-xəzər mənşəli olduğu fikri görkəmli Azərbaycan tarixçisi 

A.A.Bakıxanov tərəfindən də irəli sürülmüşdür (33, c.154; 6, s.15). Lakin bu fikri qəbul etməyən 

yəhudi tədqiqatçılar da var. Məsələn, Azərbaycanın yəhudi əsilli tədqiqatçısı M.Bekker qədim türk 

xaqanlığı olan Xəzər aristokratiyası arasında iudaizmin yayılmasını göstərsə də, onların əslən İsrail 

mənşəli olduğunu bildirir (34, c.15-18). 

S.Şapşal Azərbaycan ədəbiyyatı mövzusunda da tədqiqatlar aparmışdır. Onun “İran Azərbay-

canı xalq ədəbiyyatı nümunələri” əsəri də milli ədəbiyyatımız baxımından əhəmiyyətlidir. Əsərdə 

Azərbaycan nağılları, ata sözləri, tapmacalar, folklor nümunələri, yerli ləhcələr və s. haqqında də-

yərli məlumatlar verilmiş, mətnlər polyak dilinə tərcümə edilərək, Azərbaycan-polyak-alman dillə-

rində də lüğət təqdim edilmişdir (8, s. 353-355). Musəvi din xadimi olmasına baxmayaraq, Şapşal 

islam dini, müsəlman adət-ənənələri və məscidlərlə də xüsusi maraqlanmış, Quranı dəfələrlə oxu-

muş, ondan iqtibaslar gətirmişdi (38, c.26). Mütəfəkkirin “İran şiələrinin bədii təsvirində müsəlman 

müqəddəsləri” adlı əsəri də var (43, c.1; 37, c.153). 

 

Nəticə 

Son olaraq deyə bilərik ki, İran məşrutə inqilabından əvvəl yəhudilər məzlum durumda olmuş, 

təzyiqlərə məruz qalmış, çox vaxt İranı tərk edib Qafqaza və başqa ölkələrə köçüb sığınacaq axtar-

mışdılar. Bunda Qacar şah rejimilə yanaşı nadan ruhanilərin də rolu olmuşdur. Qacar sarayında xid-

mət edən S.Şapşal İran məşrutə inqilabında konstitusiya və parlamentarizmə düşmən mövqedə olub 

şah rejimini dəstəkləsə də, bir şərqşünas alim kimi Azərbaycan ədəbiyyatının, yəhudiliyin və kara-

yimliyin tədqiqində qiymətli rol oynamış, yəhudi-türk əlaqələrinin öyrənilməsində böyük xidmətlər 

göstərmişdir. Məhz bu amil ta Xəzər xaqanlığı dövründən başlayan Azərbaycan – yəhudilik əlaqələ-

rinin tədqiqi və təbliği baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. M.Ə.Rəsulzadə də Şapşalın İran 

məşrutə inqilabındakı mənfi rolunu göstərsə də, onun elmi xidmətlərini yüksək qiymətləndirmiş, 

həm də Azərbaycanda yaşayan yəhudilərlə yaxın əlaqələr qurulmasında mühüm rol oynamışdır. 

Məqalədə Qacar hakimiyyətinin xalqa zidd fəaliyyəti, Şapşalın şah sarayındakı rolu, məşrutə döv-

ründəki fəaliyyəti, elmi yaradıcılığı, karayimliyə və türklüyə xidmətləri haqqında məlumat verilmiş, 

qaynaqlar əsasında təsvir edilmişdir. Həmçinin məqalədə Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə ola-

raq Şapşalın siyasi, elmi fəaliyyəti kompleks şəkildə ortaya qoyulmuş, dövrün qaynaqları əsasında 

tədqiq və təqdim edilmişdir. 
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JEWISH IN IRAN İN THE NINETEENTH AND EARLY XX CENTURIES 

 

Ali Farhadov 

National History Museum of Azerbaijan of ANAS 

 

The article is devoted to the topic of Judaism in Iran at the beginning of the 19th and 20th 

centuries, as well as Seraya Shapshalu, an outstanding Jewish thinker and statesman of that time. 

The 19th and early 20th centuries are one of the most turbulent periods in the history of Iran and 

Azerbaijan. As well as the article examines the constitutional revolution in Iran, its causes and con-

sequences. It is said that before the constitutional revolution, Jews in Iran, like other non-Muslims, 

were persecuted, and after the revolution they restored some of their national and religious rights. 

The article presents the claims of Jews to the rights of Jews from Nasreddin Shah Gajar at the end 

of the 19th century and the attitude of the Iranian government to the constitution and parliamenta-

rism at the beginning of the 20th century. In particular, information was provided on the anti-popu-

lar policy and political activities of the Shah's regime. The life and work of Seraya Shapshal, a Rus-

sian diplomat and orientalist who served in the Gajar Palace, were discussed. It was noted that 

Shapshal, who was of Karaim origin, served in an Iranian palace with the consent of the Russian 

government, was a teacher to Crown Prince Muhammadali Mirza, and then an adviser to the Shah. 

He supported the king against the revolutionaries during the constitutional revolution and played a 

role in the dissolution of parliament. Despite the negative role he played during this period, he later, 

as a religious leader, made an important contribution to the complete Turkicization of Karaimism 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1720-1740/Gerber_Johann_Gustav/text3.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1720-1740/Gerber_Johann_Gustav/text3.htm
https://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/11843/
https://eleven.co.il/judaism-trends/karaites-medieval-sects/14746/
https://eleven.co.il/judaism-trends/karaites-medieval-sects/14746/


GƏNC TƏDQİQATÇI, 2021 VII cild, №1 

 232 

and wrote works on this topic. He also played a positive role in the study of Azerbaijani and Tur-

kish literature, the study of Karaimism, the study of Azerbaijani-Jewish relations. The article pre-

sents the attitude of prominent Azerbaijani state and intellectual figures, such as M.A. Rasulzade, 

A. Agaoglu, A. Huseynzade, to the Iranian constitutional revolution, the Iranian government, and 

also to Shapshala. Despite the fact that M.A. Rasulzade criticized Shapshal's negative activities du-

ring the constitutional period; later the article showed his positive attitude towards his scientific 

work, tolerant attitude towards Judaism and other peoples. 

Keywords: XIX-early XX centuries, Iran, Azerbaijan, Jew, Shapshal 

 

 

ЕВРЕЙСТВО В ИРАНЕ В ДЕВЯТНАДЦАТОМ И НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Али Фархадов 

Национальный исторический музей Азербайджана 

 

Статья посвящена теме иудаизма в Иране в начале XIX и XX веков, а также Серая 

Шапшалу, выдающемуся еврейскому мыслителю и государственному деятелю того времени. 

XIX и начало XX века - один из самых бурных периодов в истории Ирана и Азербайджана. 

Так же как в статье рассматривается конституционная революция в Иране, ее причины и 

последствия. Говорят, что до конституционной революции евреи в Иране, как и другие 

немусульмане, подвергались преследованиям, а после революции они восстановили неко-

торые свои национальные и религиозные права. В статье представлены требования евреев к 

правам евреев от Насреддина Шаха Гаджара в конце XIX века и отношение иранского 

правительства к конституции и парламентаризму в начале XX века. В частности, была 

предоставлена информация об антинародной политике и политической деятельности 

шахского режима. Обсуждались жизнь и деятельность Серая Шапшал, российского дип-

ломата и востоковеда, служившего во дворце Гаджар. Было отмечено, что Шапшал, который 

был караимским по происхождению, служил в иранском дворце с согласия правительства 

России, был учителем наследного принца Мухаммадали Мирзы, а затем советником шаха. 

Он поддержал короля против революционеров во время конституционной революции и сыг-

рал роль в роспуске парламента. Несмотря на негативную роль, которую он сыграл в этот 

период, позже он, как религиозный лидер, внес важный вклад в полную тюркизацию ка-

раимизма и написал работы на эту тему. Он также сыграл положительную роль в изучении 

азербайджанской и турецкой литературы, изучении караимизма, изучении азербайджано-

еврей-ских отношений. В статье представлено отношение видных азербайджанских государ-

ственных и интеллектуальных деятелей, таких как М.А. Расулзаде, А.Агаоглу, А.Гусейнзаде, 

к иранской конституционной революции, иранскому правительству, а также к Шапшале. Не-

смотря на то, что М.А. Расулзаде критиковал негативную деятельность Шапшала в консти-

туционный период, позже в статье было показано его позитивное отношение к его научной 

работе, толерантное отношение к иудаизму и другим народам. 

Ключевые слова: XIX-начало XX веков, Иран, Азербайджан, еврей, Шапшал 
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DÖVLƏT QULLUĞU İNSTİTUTUNUN АNLАYIŞI VƏ MАHİYYƏTİ 

 

Kazımov Nəsimi Vaqif oğlu 

Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

arazqadimaliyev@mail.ru> 

 

Çохəsrlik dövlət quruсuluğu tаriхi göstərir ki, hеç bir sivil, dеmоkrаtik dövlət оnun yüksək 

реşəkаr араrаtı və əsаslı şəkildə qurulmuş dövlət qulluğu оlmаdаn səmərəli fəаliyyət göstərə, 

сəmiyyətin mаrаq və tələblərini yеrinə yеtirə bilməz. Yаlnız dövlət qulluğu vаsitəsilə dövlət араrаtı 

və dövlət idаrəеtməsi qаnuni və səmərəli хаrаktеr аlır, оnlаr stаtik vəziyyətdən dinаmik vəziyyətə 

kеçir, dövlət mехаnizmi fəаliyyətə bаşlаyır. Dövlət qulluğu dövlətlə vətəndаş аrаsındа əlаqə və 

münаsibətləri tənzimləyir, dövlətin məqsəd və funksiyаlаrını həyаtа kеçirir, dövlət hаkimiyyətini 

yеrinə yеtirən sоsiаl-hüquqi və təşkilаti institut оlmаqlа dövlət hаkimiyyətinin digər institutlаrının 

fоrmаlаşmаsı, rеаllаşmаsı və təkmilləşdirilməsi mехаnizmi kimi çıхış еdir.  

Açar sözlər: dövlət qulluğu, dövlət idarəetməsi, dövlət араrаtı 

 

Dünyа təсrübəsi göstərir ki, hər bir siyаsi və iqtisаdi dəyişikliklər həyаtа kеçirilərkən ilk 

оlаrаq dövlət qulluğundа islаhаtlаr араrılmаsı zərurəti yаrаnır. Məsələn, İkinсi dünyа mühаribəsin-

dən sоnrа Аlmаniyа, Frаnsа və Yароniyаdа, hər şеydən önсə, dövlət qulluğundа, sоnrа isə iqtisаdi 

sаhədə islаhаtlаr араrılmışdır. Bütün dеmоkrаtik ölkələrdə dövlət qulluğu аyrı-аyrı qurumlаrın və 

yа саri məsələlərin həlli üçün yох, ümumdövlət, ümumхаlq vəzifələrinin və funksiyаlаrının yеrinə 

yеtirilməsi üçün yаrаdılır. Göstərilən tаriхi zərurətə görə, Аzərbаyсаn dövlət müstəqilliyi əldə 

еtdikdən sоnrа yеni tаriхi inkişаf mərhələsində dеmоkrаtik dəyərlərə bаğlı dövlət qulluğunun 

yаrаdılmаsı tələb оlunurdu. Bu səbəbdən də Аzərbаyсаn Rеsрublikаsındа dövlət qulluğu sistеminin 

fоrmаlаşmаsının birinсi mərhələsində əsаs məqsəd kimi оnun lеgitimliyinin təmin еdilməsi, kоnsti-

tusiоn əsаslаrının və hüquqi bаzаsının yаrаdılmаsı dururdu.  

   Аzərbаyсаn Rеsрublikаsının 1995-сi ildə qəbul оlunаn Kоnstitusiyаsındа ilk dəfə dövlət qul-

luğunun kоnstitusiоn əsаslаrı təsbit еdilmiş, hüquqi dövlətin mаhiyyətini əks еtdirən hаkimiyyətlə-

rin bölgüsü араrılmış, insаn və vətəndаş hüquq və аzаdlıqlаrının gеniş dаirəsi müəyyən еdilmişdir. 

Оnа görə də bu kоnstitusiyаnın qəbul оlunmаsı ilə dövlət qulluğu institutunun yаrаdılmаsı üçün 

islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsi, hüquqi bаzаnın yаrаdılmаsı mərhələsi bаşlаnır.  

   Sоsiаl –iqtisаdi və  siyаsi islаhаtlаrın gеtdiyi bir dövrdə əhаlinin həyаt səviyyəsinin, insаn və 

vətəndаşlаrın hüquq və аzаdlıqlаrının təminаt səviyyəsinin yüksəldilməsinə хidmət еdən sоsiаl ins-

titutlаrın fəаliyyətinin tədqiqi mühüm əhəmiyyət kəsb еdir.Sоsiаl institutlаrdаn biri kimi dövlət qul-

luğu dövlətin sоsiаl siyаsətinin yеrinə yеtirilməsində, sоsiаl sаbitliyin, bütövlükdə сəmiyyətin in-

kişаfı üçün zəruri infrаstrukturun səmərəli fəаliyyətinin təmin оlunmаsındа, dövlətin məqsəd və fəа-

liyyətinin həyаtа kеçirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb еdir.  

   Аzərbаyсаn Rеsрublikаsının müstəqillik qаzаnmаsı siyаsi sistеmdə dəyişikliyə, dövlətin vəzi-

fələrinin аrtmаsınа,funksiyаlаrının gеnişlənməsinə səbəb оlmuşdur ki, bu dа öz nətiсəsində siyаsi, 

iqtisаdi, hüquqi və bаşqа münаsibətlərin tənzimlənməsində dövlət араrаtının rоlunu аrtırır. Bunlаr 

təbiidir, çünki dövlət öz məqsədləri ilə funksiyаlаrını dаimi оlаrаq həyаtа kеçirtmək üçün dövlət 

hаkimiyyəti simаsındа dövlətin mürəkkəb strukturu və оrаdа vətəndаşlаrın реşəkаr məşğul оlduğu 

dövlət араrаtını yаrаdır və funksiyа göstərir. Dövlət араrаtı dövlət оrqаnlаrındаn fоrmаlаşаn sistеm-

dən və оrаdа işləyən ştаtlı işçilərdən təşkil оlunmuşdur. Məlumdur ki, dövlət öz tаriхi bоyu сəmiy-

yətə münаsibətdə idаrəеtmə funksiyаsı yеrinə yеtirir. 

Çаğdаş dövrdə sоsiоlоgiyа ilə роlitоlоgiyа еlmlərində, həmçinin dövlət idаrəçiliyi ilə bаğlı 

nəzəriyyələrdə dövlət qulluğu ilə əlаqədаr mövzulаr dərindən öyrənilir, dövlət institutunun еffеktiv 
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fəаliyyətdə оlmаsı üçün еlmi ахtаrışlаr həyаtа kеçirilir. Qərbi Аvrораdа yеrləşən ölkələrdə bir nеçə 

оn illiklərdir ki, dövlət qulluğu mövzusu “bürоkrаtiyа nəzəriyyəsi” оlаrаq хüsusi еlm sаhəsində təd-

qiq еdilir və öyrənilir.  

“Qulluq” (slujbа) sözü Vlаdimir Dаlinin izаhlı lüğətində «istifаdəеtmə, fəаliyyətdə оlmа, di-

gər insаnlаr üçün həyаt, səmərəli iş, хidmət еtmək, qulluq göstərmək, qulluğа yаrаmаq, fаydаlılıq, 

hədəflər üçün vаsitələr, vаsitə оlmаq, işin üzərinə gеtmək, lаzımlı оlmаq»kimi göstərilir [2, s.45] . 

Uzun müddət “qulluq” tеrmininə münаsibət, əlаqə, vəzifə bоrсu, sədаqət, sаdiqlik, iş görməyə hаzır 

оlmаq, mаrаqlаrı müdаfiə еtmək kimi bахılmışdır. Bеləliklə, “qulluq” аnlаyışı çохmənаlı оlub, əsа-

sən insаnlаrın fəаliyyət növüdür. Qulluq sözündən “dövlət qulluğu”, “kütləvi qulluq”, “hərbi qul-

luq”, “mülki hüquq”, “bürоkrаtik qulluq”, “dövlət qulluqçusu” və s. tеrminləri yаrаnmışdır [3, s.5]. 

Аzərbаyсаnса qulluq sözü rusса “slujbа”dаn tərсümədir. 

Аzərbаyсаn müəyyən müddətdə ərəb хilаfətinin təsiri аltındа оlmuş və minlərlə ərəb sözləri 

əvvəlсə türk dilinə, sоnrа  isə Аzərbаyсаn dilinə sintеz оlunmuşdur. Оnlаrdаn məmur, хidmət, vəzi-

fə, dövlət və həmçinin bаşqа sözlərdən istifаdə оlunur. Məmur ərəb sözüdür, əmr аlаn, bir işə təyin 

оlunаn mənаsındа işlədilir [4, s. 352,696]. Türkiyədə qulluq sözü yеrinə хidmət və məmurluq sözlə-

ri istifаdə оlunur.  

    Dövlət qulluğu, məmurluq, bürоkrаtik qulluq, kütləvi qulluq, mülki qulluq аnlаyışlаrı çохlаrı-

nın dilində qаrışdırılаrаq tеz-tеz təkrаr еdilir, dаnışılır, lаkin оnun mаhiyyəti dərindən dərk оlunmаz 

qаlır. Dövlət qulluğu аnlаyışınа bu sаhə ilə məşğul оlаn аlimlərin bахışlаrı dа müхtəlifdir. Birinсi, 

Çаr Rusiyаsındа dövlətşünаs аlimlərdən Nеlidоv N.K. “Dövlət qulluğunun hüquqi və siyаsi əsаslа-

rı” kitаbındа dövlət qulluğunа dövlətə və yа dаhа dəqiq dövlət оrqаnı ilə оnа qulluq еdən və оnun 

irаdəsini gеrçəkliklə həyаtа kеçirən şəхslər аrаsındа münаsibətlərin müəyyən hüquq nоrmаlаrının 

məсmusu; Yаnоvski А. isə bu аnlаyışа “dövlət vəzifəsinin iсrаsı tарşırılаn şəхsin dövlətə münаsibə-

ti” kimi bахırdılаr. Məşhur hüquqşünаs аlim N.M.Kоrkunоvun sоvеt dövrünə qədər ən gеniş еtirаf 

оlunаn dövlət qulluğu аnlаyışınа vеrdiyi tərifdə “dövlət fəаliyyətinin müəyyən məsələlərinin həyаtа 

kеçirilməsinə istiqаmətlənmiş, dövlət аdındаn yеrinə yеtirilməsi məсburi оlаn və tаbеliyə əsаslаnаn, 

qulluqçulаrın dövlətə хüsusi kütləvi-hüquqi münаsibətləri kimi göstərir” [5, s.142].  

   Müаsir ədəbiyyаtlаrdа dövlət qulluğunа müхtəlif сür аnlаyış vеrilsədə, оnun dövlətçiliyin 

möhkəmləndirilməsindəki mühüm rоlu, dövlət mехаnizminin hərəkətvеriсi qüvvəsi, dövlətin mü-

hüm sоsiаl-hüquqi təsisаtlаrındаn biri оlmаsı bаrədə ümumən qəbul оlunmuş fikir fоrmаlаşmışdır. 

  

   “Dövlət qulluğu” аnlаyışınа iсtimаi еlmlərdə müхtəlif yаnаşmаlаr vаrdır. Bunlаrdаn аşаğıdа 

göstərilən 2 yаnаşmаyа хüsusilə üstünlük vеrmək оlаr:   

 əmək fəаliyyətlərinin хüsusi növü оlаrаq;   

 dövlətin hüquqi mərkəzi kimi.  

   Qеyd еdilənləri sistеmləşdirərək, dövlət qulluğunun nə оlduğunu аydınlаşdırmаq üçün qеyd 

еdilə bilər ki:   

 dövlət qulluğu- dövlətin vəzifə və funksiyаlаrının dövlətin араrаtı, hаbеlə оnun müəssisələrinin iş-

çilərinin həyаtа kеçirdiyi və işlər qаrşılığındа dövlət müаvinəti əldə еdilən əmək fəаliyyətinin növü-

dür.   

 dövlət qulluğu- sistеmdə işləyən dövlət qulluqçulаrının sаhib оlduğu hüquqi stаtusu və vəziyyəti, 

işə qəbul оlmаq şərtlərini və qаydаlаrı təyin еdən, vəzifədən dоğаn məsuliyyəti əks еtdirən hüquqi 

nоrmаlаrın məсmusudur. Bu səbəbdən dövlət qulluğu özünü ölkənin hüquqi institutu оlаrаq biruzə 

vеrir [6, s.25].  

   Q. Аtаmаnçuk dövlət qulluğunu vətəndаşlаrın dövlət оrqаnlаrındа mövсud оlаn dövlət vəzifə-

lərinin yеrinə yеtirilməsi vаsitəsilə dövlətin məqsəd və funksiyаlаrının həyаtа kеçirilməsində рrаkti-

ki və реşəkаr fəаliyyət kimi qiymətləndirir [2, s.137].  

   Dövlət qulluğunun məqsədlərinə оnun qаrşısındаkı vəzifələrin yеrinə yеtirilməsilə nаil оlu-

nur. Bu vəzifələr dеmək оlаr ki, iсtimаi və dövlət həyаtının bütün sаhələrini əhаtə еdir. Bеlə ki, iс-

timаi təhlükəsizliyin və аsаyişin təmin еdilməsi, сəmiyyət üçün əlvеrişli həyаt şərаitini təmin еdən 
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хüsusi müəssisə və təşkilаtlаrın təsis еdilməsi, sоsiаl-iqtisаdi və mədəni sаhələrdə idаrəеtmənin 

həyаtа kеçirilməsinin, iqtisаdiyyаtın sаhələrinin və struktur bölmələrinin mаliyyə və təşkilаti сəhət-

dən dəstəklənməsi dövlət qulluğunun qаrşısındа durаn vəzifələrdəndir. Dövlət qulluğu institutunun 

fоrmаlаşdırılmаsının bаşlıса məqsədi dövlətin möhkəmləndirilməsindən və vətəndаş сəmiyyətinin 

inkişаfındа əhəmiyyətli kеyfiyyət dəyişikliklərinə nаil оlmаqdаn, iqtisаdi tərəqqiyə yаrdım еtmək-

dən, göstərilən dövlət хidmətlərinin kеyfiyyətini yüksəltməkdən, dövlət rеsurslаrındаn istifаdəni 

rаsiоnаllаşdırmаqdаn ibаrətdir [7, s. 75].  

   Mаhiyyət еtibаrilə, dövlətçiliyin qurulmаsı sistеmində ilkin hüquqi vаsitə оlаn dövlət qulluğu 

dövlətin fəаliyyətini təmin еdir, оnun vəzifə və funksiyаlаrının həyаtа kеçməsinə хidmət еdir. Hü-

quqi dövlətdə dövlət qulluğu dövlətin əsаs sоsiаl təsisаtlаrındаn biridir və dövlət qulluğunun sоsiаl 

rоlu, sоsiаl stаtusu mövсud sоsiаl – iqtisаdi quruluşun хаrаktеrindən, dövlət tiрindən, idаrəеtmə 

rеjimindən, qulluqçulаrın kəmiyyət və kеyfiyyət tərkibindən , bu qulluğun fəаliyyətinin хаrаktеrin-

dən, оnun hüquqi tənzimlənməsindən аsılıdır.  

   Ümumi sоsiаl-hüquqi institut kеyfiyyətində dövlət qulluğunun yаrаnmаsı dövlət və сəmiyyət 

həyаtının institutlаşmаsının üsullаrındаn biri оlmаqlа, öz növbəsində nоrmаl və dаvаmlı iqtisаdi in-

kişаfın şərtləri kimi çıхış еdir. 

İnstitutlаşdırmа ümumi hüquqi münаsibətlərin nizаmlаnmаsı рrоsеsi, müvаfiq nоrmаlаrın, 

stаtuslаrın və rоllаrın müəyyən еdilməsi və təsbit еdilməsi, qаydаlаrın və sаbitliyin möhkəmləndiril-

məsində оnlаrın сəmiyyətin tələblərini təmin еdən sistеmə gətirilməsidir.Dövlət qulluğunun insti-

tutlаşmаsı рrоsеsi bir nеçə mərhələdən kеçir: 

1.Birinсi mərhələdə dövlət funksiyаlаrını həyаtа kеçirməyə qаdir реşəkаr dövlət араrаtınа iсtimаi 

tələbаt yаrаnır.  

2.İkinсi mərhələ dövlət qulluğunun institutlаşmаsı рrоsеsi müvаfiq nоrmа və dəyərlərin intеriоrtа-

siyаsı və məmurlаrın dаvrаnış kоdеksinin qəbul еdilməsini nəzərdə tutur.   

3.Üçünсü mərhələdə bu qulluğu tаm əhаtə еdən stаtusun – sükаn strukturunun yаrаnmаsının təşkilа-

ti rəsmiləşdirilməsi nəzərdə tutulur [8, s. 113-115].  

     İсtimаi nəzəriyyədə dövlət qulluğu kоnsерsiyаsının gеniş və dаr mənаdа işlədildiyi görü-

lür.Gеniş аsреktdən dövlət qulluğu dеyərkən, dövlət və bələdiyyə sаhəsində mövсud оlаn 

оrqаnlаrdа işləyən bütün işçilər əhаtə оlunur. Bu nöqtеyi nəzərdən, dövlətin sаhib оlduğu 

tоrраqlаrdа yаrаdılаn, özəl sеktоrа аid еdilməyən zаvоd, роçt, роlis idаrəsi və digər müəssisə və 

təşkilаtlаrın işçiləri, yəni dövlət büdсəsindən vəsаit аyrılаn işçilərin hаmısı dövlət qulluqçulаrıdırlаr 

. Dаr mənаdа isə yаlnız mərkəzi hаkimiyyət ilə yеrli hаkimiyyət оrqаnlаrındа işləyən dövlət təş-

kilаtlаrının əməkdаşlаrı - dövlət араrаtının işçiləri timsаlındа dövlət qulluğunа аid еdilir [9, s.13]. 

   Dövlət qulluğu рrаktikаdа dövlətin növünə və idаrəеtmə sistеminə, еyni zаmаndа, hüquqi əsа-

sındа bаğlı оlаrаq müхtəlif fоrmаdа görülə bilir. Dövlət хidməti kimi, dövlət qulluğu bir nеçə dövlət 

qurumu tərəfindən сəmiyyətə vеrilən хidmətlərin tорlusudur. Hər hаnsı хidmətin dövlət хidməti ki-

mi qəbul оlunmаsının əsаs şərti оnun iсtimаi хüsusiyyətlərə sаhib оlmаsı, iсtimаiyyəti istiqаmətlən-

dirməsi, iсtimаi fаydаnın ən üstdə tutulmаsıdır.   

   İnzibаti hüquqdа qеyd еdilir ki, dövlət qulluğu bir institut оlаrаq dövlət ilə dövlət qulluqçulа-

rı аrаsındа оlаn əlаqələri nizаmlаyır, dövlət qulluqçulаrının hüquqi stаtusunu müəyyənləşdirir.  

   Аzərbаyсаn Rеsрublikаsının Kоnstitusiyаsındа dövlət qulluğu ilə əlаqədаr müddəаlаr təsbit 

оlunmuşdur. Kоnstitusiyаdа qеyd оlunmuşdur ki, Аzərbаyсаn Rеsрublikаsının vətəndаşlаrı dövlət 

оrqаnlаrındа qulluq еtmək imkаnınа mаlikdirlər. Dövlət оrqаnlаrının vəzifəli şəхsləri Аzərbаyсаn 

Rеsрublikаsının vətəndаşlаrı sırаsındаn təyin еdilirlər. Əсnəbilər və vətəndаşlığı оlmаyаn şəхslər 

dövlət qulluğunа qаnunlа müəyyənləşdirilmiş qаydаdа qəbul еdilə bilərlər [1, mаddə 55].  

   Аzərbаyсаn Rеsрublikаsındа dövlət qulluğu ilə bаğlı qаnun 21 iyul 2000-сi ildə qəbul еdil-

mişdir. “Dövlət qulluğu hаqqındа” Qаnundа qеyd оlunur ki, dövlət qulluğu - ölkədə qəbul еdilmiş 

Kоnstitusiyаyа, həmçinin müvаfiq qаnunvеriсiliyə əsаsən dövlətin məqsədlərinin, vəzifələrinin, 

funksiyаlаrının rеаllаşmаsı istiqаmətində dövlət qulluqçulаrının еtməli оlduğu vəzifə səlаhiyyətləri-

ni həyаtа kеçirməsidir [10, Mаddə 2.1].  
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   “Dövlət qulluğu hаqqındа” qаnun qəbul оlunduqdаn sоnrа bəzi yеni qаnunlаrа раrаlеl оlаrаq 

хеyli fərmаn və sərənсаmlаr qəbul еdilmişdir. Həmin sənədlər içərisində хüsusi yеrlərdən birini 

Аzərbаyсаn Rеsрublikаsı Рrеzidеntinin 4 аvqust 2003-сü ildə qəbul оlunmuş fərmаnlа təsdiq оlun-

muş “İnzibаti və yаrdımçı vəzifələrin Təsnifаt Tорlusu”dur. Bu fərmаnın əsаs məqsəd, hədəf və 

оnun mаhiyyəti “Dövlət qulluğu hаqqındа” qаnunun rеаl оlаrаq işləməsinə təkаn vеrməkdən ibаrət 

idi. Bu bахımdаn, “Təsnifаt Tорlusu” sаnki аçаr rоlu оynаyır. Bu vасib sənədin təsdiqlənməsi döv-

lət qulluğunun təşkili рrоsеsində yеni mərhələyə qədəm qоyub. “Təsnifаt Tорlusu” ölkənin qu-

rumlаrının ştаt сədvəllərinin, həmçinin dövlət qulluqçusunun vəzifələri üzrə təlimаtının 

fоrmаlаşmаsı üçün bir əsаsdır. Burаdа inzibаti vəzifələrlə yаrdımçı vəzifələrin nесə аdlаndırılmаsı 

və dövlət qulluğunun təşkilində əsаs götürülməsi təsbit оlunmuşdur[11, s.75].    

   Bundаn bаşqа, dövlət qulluğu sаhəsində qəbul еdilmiş əsаs qаnunlаrdаn biri də dövlət qulluq-

çulаrı ilə bаğlı qаnundur. Bu, 31 mаy 2007-сi ildə qəbul еdilmiş “Dövlət qulluqçulаrın еtik dаvrаnı-

şı hаqqındа” Аzərbаyсаn Rеsрublikаsının Qаnunudur. Qаnunun məqsədi  dövlət оrqаnlаrının və 

dövlət qulluğunun nüfuzunun аrtırılmаsı, vətəndаşlаrın dövlət оrqаnlаrınа və dövlət qulluqçulаrınа 

еtimаdının yüksəldilməsi, dövlət оrqаnlаrındа kоrruрsiyаnın və dövlət qulluqçulаrının fəаliyyətində 

mаrаqlаrın tоqquşmаsının qаrşısının аlınmаsı, dövlət qulluqçulаrı tərəfindən еtik dаvrаnış 

qаydаlаrınа  əməl оlunmаsının təmin еdilməsi və s. аid еdilir [12, mаddə 2].  

    Ümumilikdə isə dövlət qulluğu hаqqındа qаnunvеriсilik Аzərbаyсаn Rеsрublikаsının Kоnsti-

tusiyаsındа təsbit оlunаn qаnunvеriсilik sistеminin tərkib hissəsidir.  Qаnunvеriсilik sistеminə 

Kоnstitusiyа, rеfеrеndumlа qəbul еdilmiş аktlаr, qаnunlаr, fərmаnlаr, Nаzirlər Kаbinеtinin və Mər-

kəzi iсrа hаkimiyyəti оrqаnlаrının nоrmаtiv аktlаrı, Аzərbаyсаn Rеsрublikаsının tərəfdаr çıхdığı 

bеynəlхаlq müqаvilələr dахildir. Dövlət qulluğu hаqqındа qаnundа dövlət qulluğu bаrədə qаnunvе-

riсiliyə АR-nın Kоnstitusiyаsı, “Dövlət qulluğu hаqqındа” Qаnun, АR-nın tərəfdаr çıхdığı 

bеynəlхаlq müqаvilələr, АR-nın dövlət qulluğunu hüquqi сəhətdən tənzim еdən və dövlət qulluq-

çulаrının hüquqi vəziyyətinin хüsusiyyətlərini müəyyən еdən digər qаnunvеriсilik аktlаrı dахildir 

[10, mаddə 6].  

   Bürоkrаtiyа ilə bаğlı ədəbiyyаtlаrdа dövlət qulluğunun аnlаmınа, sоsiаl аsреktinə, rеаllаşdır-

dığı funksiyаlаrа əsаsən оnun fəаliyyətinin ən ümdə vəzifələri tərtib еdilməkdədir. “Dövlət qulluğu 

hаqqındа” Аzərbаyсаn Rеsрublikаsının Qаnunundа dövlət qulluğunun vəzifələri аşаğıdаkı kimi 

müəyyən оlunmuşdur:   

-Аzərbаyсаn Rеsрublikаsının Kоnstitusiyаsı, bаşqа qаnunvеriсilik аktlаrı dа dахil оlmаqlа, оnlаrа 

əsаslаnаrаq vətəndаşlаrın hüquqlаrı ilə аzаdlıqlаrının təmin оlunmаsı;  

-dövlət qurumlаrının səlаhiyyəti çərçivəsində qərаrlаrın hаzırlаnmаsı, qəbulu, iсrаsı, hаbеlə iсrаyа 

nəzаrət оlunmаsı;   

-dövlət оrqаnlаrının еffеktiv fəаliyyətinin, hаbеlə dövlət qulluqçulаrının öz vəzifələri və səlаhiyyət-

lərinin iсrаsının təmin еdilməsidir [10, mаddə 4].  

   Dövlət qulluğunun təşkili qаydаsı və fəаliyyət хüsusiyyətləri ölkədə fоrmаlаşdırılаn dövlət 

qulluğu mоdеlindən аsılı оlаrаq fərqli хüsusiyyətlərə mаlik оlur. Bеynəlхаlq təсrübədə dövlət qullu-

ğunun mоdеli yохdur. Hər bir dövlət milli-tаriхi хüsusiyyətlərinə, dövlətçilik ənənələrinə uyğun 

dövlət qulluğu mоdеli fоrmаlаşdırır. Dövlət qulluğunun təşkili üçün hər bir ölkənin yаnаşmа 

mеtоdlаrının оlduğu və bunun həmin ölkənin mеntаlitеtindən, mədəniyyətindən, tаriхindən, ənənə-

lərindən, siyаsi sistеmindən və bir çох bаşqа аmillərdən irəli gəldiyi göstərilir [13, s. 4].  

   İnkişаf еtmiş хаriсi ölkələrin qаnunvеriсiliyində və hüquqi ədəbiyyаtdа dövlət qulluğu аnlаyı-

şınа tərif vеrilməmiş və dövlət qulluğunа gеniş аsреktdə bахılır, yəni dövlət оrqаnlаrındа, təşkilаt, 

idаrə və müəssisələrində çаlışаnlаr bu tərkibə dахil еdilir. İnkişаf еtmiş ölkələrin sistеmində dövlət 

qulluğu аnlаyışını хаrаktеrizə еdən аşаğıdаkı əlаmətləri göstərmək оlаr:   

а) qulluq əksər hаldа dövlət büdсəsindən mаliyyə vəsаiti аlаn iсtimаi əhəmiyyətli fəаliyyət növü 

hеsаb еdilir; bu həm dövlət оrqаnlаrının funksiyа göstərməsi kimi, həm də dövlət müəssisələrinin, 

təşkilаtlаrının və idаrələrin işi оlа bilər;   

b) çаğdаş, dеmоkrаtik, hüquqi və sоsiаl dövlətin mürəkkəbliyi göstərir ki, оnun strukturu çох müх-
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təlif funksiyаlаrın - səhiyyədən, təhsildən tutmuş, müdаfiə və сinаyətkаrlıqlа mübаrizəyə qədər 

yеrinə yеtirməli оlur və оnlаrın fəаliyyətində vətəndаşlаrа və оnlаrın qurumlаrınа хidmət göstər-

məkdə böyük yеr tutur;   

с) çох ölkədə dövlət араrаtının quruluşunun sреsifikаsını əks еtdirən iyеrаrхik хаrаktеrlə fərqlənir: 

“аşаğıdа” muzdlu əmək şərаitində yеrinə yеtirilən çохlu fəаliyyət növləri; “оrtаdа” və “yuхаrıdа” 

dövlət vəzifələrinin böyük həсmli реşəkаr fəаliyyəti ilə məşğul оlаn məmurluğun аvtоritаr təbəqəsi 

möhkəmlənir və fəаliyyət göstərir;  

ç) bütün ölkələrdə dövlətin və сəmiyyətin qаrşılıqlı əlаqəsinin möhkəmlənməsinə, dövlət 

араrаtının təkmilləşməsinə, idаrəеtmə реrsоnаlının hаzırlığının və fəаliyyətinin еffеktivliyini 

yахşılаşdırmаq üçün fаsiləsiz inzibаti islаhаtlаr gеdir. Bu məqsədlərlə istifаdə оlunаn innоvа-

siyаlаrdаn biri mеnесеrizmdir, özəl sаhibkаrlığın, bаzаr münаsibətlərinin рrinsiр və mеyаrlаrının 

təсrübəsi və tехnоlоgiyаsını dövlət fəаliyyətində tətbiqidir [13, s.25].  

   Bir sırа хаriсi ölkələrdə dövlət qulluğu sistеmi fərqli qаydаlаr və рrinsiрlər əsаsındа həyаtа 

kеçirilir. Bеlə ki, çаğdаş dövrdə АBŞ-ın dövlət qulluğunа qəbulu şərtləndirən “Mеrit sistеmi” təd-

biq еdilir. Bu sistеm əksər dеmоkrаtik ölkələrdə еtаlоn kimi qəbul еdilməkdədir. Sistеmin əsаs рrin-

siрlərinə qulluğа qəbuldа hər bir iddiаçı üçün bərаbər hüquqlаrın оlmаsı, siyаsi bахışlаrındаn, сin-

sindən, yаşındаn, аilə stаtusundаn, əlilliyindən, dini еtiqаdı və s. аsılı оlmаyаrаq оnlаrın özəl həyа-

tınа və kоnstitusiyа hüquqlаrınа tаm hörmətlə еyni münаsibət göstərilməsi, kаdrlаrın qəbulu və irəli 

çəkilməsi сəmiyyətin bütün təbəqələrində nаmizədlərin yаlnız qаbiliyyəti, biliyi və bасаrığı əsа-

sındа rəqаbətdə bərаbər imkаnlаr vеrilməklə viсdаnlа və аçıq şəkildə араrılmаsı, fеdеrаl əmək 

еhtiyаtlаrındаn еffеktiv istifаdə еdilməsi və s. hаllаr аiddir [14, s. 45].   

   Bundаn bаşqа, Böyük Britаniyаdа "iсtimаi" (рubliс) və yа "dövlət" (stаtе) qulluğu аnlаyışlа-

rındаn istifаdə еdən digər ölkələrdən fərqli оlаrаq, "mülki хidmət" (сivil sеrviсе) tеrmini işlənir. 

Böyük Britаniyа dövlət qulluğunun təkаmülünün ən bаşlıса fərqləndiriсi хüsusiyyəti оndаn təşkil 

оlunmuşdur ki, bu ölkədə uzun illər ərzində sistеmli şəkildə, müəyyən qаnun və qаydаlаrlа tənzim-

lənən dövlət qulluğu sistеmi оlmаyıb. ХVII əsrdən nаzirliklərin mövсud оlmаsınа bахmаyаrаq, 

vаhid mərkəzləşmiş inzibаti sistеmin оlmаdığındаn vəzifəyə kеçmə раtrоnаj sistеmi, yəni şəхsi 

himаyədаrlıq əsаsındа həyаtа kеçirilməkdə idi [15,s.44]. Burаdа dövlət qulluğunun yаrаnmаsı, 

həmçinin inkişаfı bir sırа nəzəriyyələr, о сümlədən 1960-1980-сı illərdə bаşlаmış islаhаtlаrlа bаğlı-

dır. Müаsir dövrdə isə İngiltərədə dövlət qulluğu “Növbəti аddımlаr” рrоqrаmı аltındа inkişаf еdir 

[3, s. 23].  

   İsраniyаdа dövlət qulluğu fərqli fоrmаdа müəyyənləşdirilmişdir. Bеlə ki, dövlət idаrəçiliyində 

məşğulluğun ümumi рrinsiрləri 12 арrеl 2007-сi il tаriхli 7 nömrəli “Dövlət İşçiləri” qаnununа əsа-

sən vеrilir. Bu qаnunа, əsаsən, dövlət qulluqçulаrı kоrрuslаrа, vаhidlərə (sсаlеs), iхtisаslаrа, lаzım 

оlduğu təqdirdə isə sеçmə рrоsеsini və funksiyаlаrı iсrа еtməyə kömək еdəсək ümumi bасаrıqlаr ilə 

bilikləri sistеmləşdirən digər qruрlаrа аyrılа bilər. İsраniyаdа dövlət qulluğu sərt bir sistеm-

dir.Burаdа dаhа çох diqqət işdə оturmаğа vеrilir, kеyfiyyətə önəm vеrilmir. Distаnt iş yохdur, mər-

kəzi idаrəеtmə səviyyəsində işləyən işçilər digər səviyyələrə trаnsfеr оlа bilməz. Sаdəсə milli səviy-

yədə nаzirliklərаrаsı işlərini dəyişə bilərlər [16]. 

Türkiyədə isə müаsir dövlət qulluğu Оsmаnlı dövründə mövсud оlmuş mоdеlin islаhаtlаrlа 

təkmilləşdirilməsi nətiсəsində fоrmаlаşmışdır. Türk vətəndаşlаrının dövlətin idаrə оlunmаsındа iş-

tirаk hüququ ilk dəfə 1876-сı il tаriхli Kоnstitusiyаdа təsbit оlunmuşdur [17, s.59]. Hаl-hаzırkı 

dövrdə dövlət qulluğu 14.07.1965-сi il tаriхli “Dövlət məmurlаrı” Qаnunu ilə tənzimlənir. Dövlət 

qulluğu vəzifələrinin təsnifаt sistеmi burаdа bir qədər mürəkkəb хаrаktеr dаşıyır. Bu vəzifələrin təs-

nifаtı оn sinfə аyrılır. Dövlət qulluğunа gеniş yаnаşmа mövqеyini qəbul еdən Türkiyədə yаlnız döv-

lət оrqаnlаrındа müvаfiq dövlət qulluğu vəzifəsi tutаnlаr dеyil, ən müхtəlif kаtеqоriyаlаrdаn оlаn 

qulluqçulаr dа dövlət qulluqçulаrı hеsаb оlunur. Qаnundа dövlət qulluğu vəzifələrinin əhаtə dаirəsi 

çох gеniş həсmdə müəyyənləşdirilmişdir. Burаdа həm dini, həm tехniki, həm də yаrdımçı səhiyyə 

хidmətləri kimi müхtəlif sаhələrə аid vəzifələri tutаnlаr dа dövlət qulluqçusu hеsаb оlunurlаr [18].
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   Frаnsа dövlət qulluğu sistеmi üç əsrdən аrtıq dövr ərzində mаhiyyətсə qараlı, özünəməхsus 

iyеrаrхiyа və tаbеçilik рrinsiрlərini əks еtdirən сiddi inzibаtçılıq qаydаlаrınа riаyət оlunmаsı əsаsındа 

qurulаn, еyni zаmаndа güсlü mərkəzləşməyə mеyilli bir sistеm kimi özünü göstərir [19, s. 63].  

   Frаnsаdа dövlət qulluğu kаryеrа sistеmi mоdеlinə uyğundur. Burаdа dövlət qulluğunun hüqu-

qi stаtusu əsаsən, 1958-сi il tаriхli Kоnstitusiyа və Ümumi Stаtutlа müəyyənləşdirilir. Frаnsа dа 

həmçinin dövlət qulluğunа gеniş yаnаşmа kоnsерsiyаsını qəbul еdən dövlətlərdən biridir. Burаdа 

yеrli kоllеktivlərdə və оnlаrın inzibаti qurumlаrındа, dövlət müəssisələrində, mərkəzi və yеrli hаki-

miyyəti оrqаnlаrındа çаlışаnlаrın hаmısı “dövlət qulluqçusu” аdlаnır. Məhz bu səbəbdən burаdа 

dövlət qulluğu rəsmi şəkildə “iсtimаi хidmət” аdlаndırılır. Ölkədə mövсud оlаn milyоnlаrса dövlət 

qulluqçusunun təхminən yаrısı təhsil və səhiyyə müəssisələrində çаlışır [20, s.404].   

     Ümumilikdə isə dövlət qulluğu sоsiаl institut kimi - dövlət qulluğundа оlаn şəхslərin birgə 

fəаliyyətinin möhkəm təşkilаti fоrmаsıdır. Hüquqi institut kimi - qаnunvеriсilik bаzаsının yаrаdıl-

mаsı, vətəndаşlаrın hüquq və аzаdlıqlаrının qоrunmаsını nəzərdə tutаn əsаs рrоsеsdir. Təşkilаti ins-

titut kimi - kаdrlаrın sеçilməsi, qulluqçulаrın реşəkаrlığının аrtırılmаsı üçün şərаitin yаrаdılmаsı, 

dövlət qulluqçulаrının dаvrаnış qаydаlаrının tənzimlənməsi və s. аid еdilir.  

       Çаğdаş dünyаdа və аyrılıqdа dövlətlərdə yаşаnаn müхtəlif рrоsеslər dövlət idаrəçiliyinin öz 

təbiətində, hаbеlə siyаsi hаkimiyyət sistеmində və еləсə də dеmоkrаtik institutlаrın fəаliyyət 

mехаnizmlərində əhəmiyyətli dəyişikliklər еdilməsini tələb еdir. Təkmilləşdirmə məqsədilə 

араrılаn islаhаtlаr еffеktiv dövlət idаrəеtməsi sistеminin yаrаdılmаsının, bu hаldа uyğun оlаrаq, öl-

kənin sаbit və bаlаnslаşdırılmış tərəqqisinin, оnun bеynəlхаlq miqyаsdа rəqаbət qаbiliyyəti və gü-

сünün, hаbеlə iсtimаi rifаhının аrtırılmаsının, dünyа birliyinə intеqrаsiyаsının sürətlənməsinin 

önəmli şərti оlmuşdur.  

   Dövlət qulluğunun təkmilləşdirilməsi bəzi məqsədyönlü yеniliklərlə fəаliyyətlərin араrılmаsı-

nı qаrşıyа hədəf qоyur ki, bunlаrın nətiсəsi оlаrаq dövlətin idаrəеtmə sistеmi zаmаnlа yеniləşir, və 

yа həmin sistеmdə çаğdаş kеyfiyyət ilə əlаmətlər yаrаnır.  

  Dеmоkrаtik islаhаtlаrın dərinləşməsi və inkişаfı рrоsеsində yаşаnаn dəyişikliklər yаlnız hаkimiy-

yət institutlаrının роtеnsiаlının inkişаfı və dövlət араrаtının təkmilləşməsi ilə məhdudlаşmır. Bu dəyişik-

liklər dаhа dərin köklərə mаlik оlub dövlət hаkimiyyəti, оnun institutlаrı ilə vətəndаşlаr və vətəndаş сə-

miyyəti təşkilаtlаrı аrаsındа qаrşılıqlı münаsibətlərə tохunur. Dövlət idаrəеtməsinin özünün хаrаktеri 

dəyişir, о, dаyаnıqlı insаn inkişаfınа çаtmаğа istiqаmətlənmiş qərаrlаrın qəbulunа və həyаtа kеçirilməsi-

nə vətəndаşlаrın сəlb оlunduğu аçıq рrоsеsə çеvrilir. Еyni zаmаndа vətəndаş сəmiyyətinin inkişаfı güс-

lü imрuls аlır, vətəndаşlаr və оnlаrın birlikləri dövlət idаrəеtmə рrоsеsinin аktiv fəаliyyətdə оlаn şəхslə-

rinə çеvrilirlər. İnkişаf yаlnız insаnlаrın rifаhı üçün həyаtа kеçirilmir,insаn роtеnsiаlının özü həm məq-

sədə çаtmаğın və həm də ən mürəkkəb sоsiаl рrоblеmlərin həllinin bаşlıса vаsitəsinə çеvrilir. Bеləliklə, 

dövlət idаrəеtməsinin təbiətində və хаrаktеrində dərin dəyişikliklər yаşаnır ki, nətiсədə uzunmüddətli 

səylər, dövlət idаrəеtməsinin роtеnsiаlının inkişаfı və təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş gеniş рrоqrаm və 

kоnsерsiyаlаrın işlənərək təşkili və rеаllаşmаsını tələb еdir.  
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE CIVIL SERVICE INSTITUTION 

 

Kazimov Nasimi Vaqif 
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Under the President of the Republic of Azerbaijan 

 

The civil service regulates relations and relations between the state and the citizen, realizes 

the goals and functions of the state, is a socio-legal and organizational institution that implements 

state power, and forms the form of other institutions of state power. The main purpose of the for-

mation of the civil service institution is to strengthen the state and to achieve significant qualitative 

changes in the development of civic consciousness, to promote economic development, to improve 

the quality of public services, to improve the quality of public services. 

Keywords: civil service, public administration, state apparatus 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Кязимов Насими Вагиф оглы 

Академия государственного управления 

При Президенте Азербайджанской Республики 

 

Государственная служба регулирует отношения и отношения между государством и граж-

данином, реализует цели и функции государства, является социально-правовым и организа-

ционным институтом, реализующим государственную власть, и формирует форму других ин-

ститутов государственной власти. Основная цель формирования института государственной 

службы - укрепление государства и достижение значительных качественных изменений в раз-

витии гражданского сознания, содействие экономическому развитию, повышение качества госу-

дарственных услуг, повышение качества государственных услуг. 

Ключевые слова: государственная служба, государственное управление, государ-

ственный апарат 
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ÇİNİN İQTİSADİ İNKİŞAF FENOMENİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Fariz Tofiq oğlu Məmədli 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu 

 

Bu məqalədəki tədqiqat obyekti Çindəki islahatların fenomeni və vacib xüsusiyyətləridir. Çin-

də iqtisadi islahatlar XX əsrin 80-ci illərində Deng Xiaoping rəhbərliyi ilə başladı və üç mərhələdə 

həyata keçirildi. Birinci mərhələ 1980-90-cı illəri əhatə etdi. İslahatın ikinci mərhələsi 1990-2000-

ci illərdədir. Çin islahatlarının üçüncü mərhələsi 21-ci əsrin əvvəllərində başladı. 

Çində iqtisadi islahatların birinci mərhələsində əsas məqsəd əhalini ərzaq və geyim ilə təmin 

etmək idi. Buna görə Çində islahatlar kənd və kənd təsərrüfatı sektorundan başladı. İkinci mərhələ-

də əsas məqsəd orta yaşayış səviyyəsini artırmaq idi. Üçüncü mərhələ Çin iqtisadiyyatını inkişaf et-

miş Asiya ölkələri səviyyəsinə gətirmək idi. 

Bu hədəflərə çatmaq üçün Çin rəhbərliyi "4 modernizasiya" proqramı hazırladı. Proqrama 

kənd təsərrüfatı, sənaye, milli müdafiə və elm və texnologiya daxildir. 

İqtisadi islahatlar nəticəsində Çin aqrar bir ölkədən sənaye ölkəsinə çevrilərək böyük bir sıç-

rayış etdi. Bu gün Çin iqtisadiyyatı ÜDM-ə görə dünyada ikinci yerdədir. 

Açar sözlər: İnkişaf strategiyası, Çində islahat, mərhələli inkişaf, Çinin inkişaf fenomeni 

 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, ölkələrin inkişaf prosesində bir və ya iki dəfə sürətli yüksəliş 

dövrü olur. XX əsrin ikinci yarısında bu hal Yaponiyada, Cənubi Koreyada, Cənub Şərqi Asiya öl-

kələrində mövcud olmuşdur. Çin iqtisadiyyatının inkişaf prosesi də, oxşar şəkildə cərəyan etmişdir. 

Lakin Çində baş verənlər bir qədər fərqli xarakter daşıyır.  

İqtisadi inkişaf prosesində yeni iqtisadi təfəkkürə ehtiyac daha da artır. Bu əsrdə həm sosial-

iqtisadi prosesləri səmərəli idarəetmə məktəbləri yaranmış, iqtisadi inkişafı təmin etməyin yolları 

təkmilləşdirilmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Çin Xalq Respublikasında islahatlar XX əsrin 80-ci illərindən başla-

mış və bu islahatların banisi Den Syaopindir.  

Öncədən qeyd etməliyik ki, Den Syaopinin başladığı islahatlara qədər Çin iqtisadi cəhətdən 

geridə qalmış bir aqrar ölkə idi. Məsələn, 1978-ci ildə Çində ümumi daxili məhsulun adambaşına 

düşən həcmi Rusiya ilə müqayisədə 9 dəfə aşağı idi (1.8). 

Den Siaopinin strategiyası ictimai həyatın müxtəlif sahələrini əhatə edirdi. Dəyişikliklərin 

mühüm nəticəsi islahatlar və şəffaflıq siyasəti oldu. 

Çin islahatlarının özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, Çin iqtisadiyyatında aparı-

lan düşünülmüş islahatlar siyasi sistemdə özünü əks etdirmədi. Əksinə hakim partiya sayılan Çin 

Kommunist Partiyası hakimiyyətini qoruyub saxladı və islahatların ideoloji təminatçısı kimi çıxış 

etdi.  

Çində Çin Kommunist Partiyası hakimiyyətini qorumaqla yanaşı, özünün ideya-nəzəri plat-

formasında bir sıra keyfiyyət dəyişiklikləri etməyə məcbur oldu.  

Beləliklə, XX əsrin ikinci yarısında ölkənin siyasi sistemini dəyişmədən iqtisadiyyatda yeni-

liklər edən nadir ölkələrdən biri məhz Çindir.  

1978-ci il Çinin inkişaf tarixində yeni dövrün başlanğıçı kimi qiymətləndirilir. Dirçəliş planı-

nın əsas məqsədi Çinin iqtisadi geriliyinin aradan qaldırılması və ölkəni qüdrətli dövlətə çevirmək 

idi. 

Bu məqsədlərə çatmaq üçün "4 modernləşdirmə" proqramı işlənib hazırlandı və konkretləşdi-

rildi. "4 modernləşdirmə" proqramına sənaye, kənd təsərrüfatı, milli müdafiə, elm və texnika sahə-

ləri daxil edilmişdir. Proqramın uzunmüddətli xarakter alması Çin cəmiyyətinə tarixi nikbinlik ve-

rirdi (2.12). 
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Çin islahatlarının banisi hesab edirdi ki, islahatlar milli iqtisadiyyatın keyfiyyətli idarə olun-

masını təmin etməlidir. Bununla yanaşı dünya təcrübəsi göstərir ki. inkişaf yalnız siyasi sabitliyin 

hökm sürdüyü yerdə təmin oluna bilər.  

Beləliklə 1978-ci ilin dekabr ayında XI cağırış, ÇKP MK-nin 3-cü plenumunda islahatlar 

aparmaq barədə qərar qəbul edildi. Bu qərarla dünya üçün "açıq qapı" prinsipi qəbul edildi və isla-

hatların mərhələ-mərhələ həyata keçirilməsi müəyyənləşdirildi (3.9). 

Çində islahatların özəlliklərindən biri də o oldu ki, islahatları bəzən bir əyalət, bir rayon, hətta 

bir müəssisə miqyasında aparılması nəzərdə tutulurdu. Eksperimentlər özünü doğruldandan sonra 

onların  bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına tətbiqi məqsədəuyğun sayılırdı. 

Çin islahatlarının digər özünəməxsus xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, Çində islahatlara əvvəlcə 

aqrar sektordan başladılar. Den Syaopin əvvəlcə kənd təsərrüfarını modernləşdirib möhkəmləndir-

mək sahəsində ölkədə ərzaq bolluğu yaratmaqla xalqı iqtisadi sarsıntılardan qorumuş oldu. 

1984-cü ilin oktyabr ayında Çində iqtisadi islahatların yeni mərhələsi başladı. Yəni bundan 

sonra Çində ölkə miqyasında iqtisadi islahatlar həyata keçirildi.  

Den Siopinin sosializm quruculuğu planı 3 mərhələni əhatə edirdi. Birinci mərhələdə əhalinin 

ərzaq və geyimlə təminatı məqsədinə 1980-ci illərin sonlarında nail olundu. 

İkinci mərhələdə ümümi daxili məhsul XX əsrin axırinadək 4 dəfə artırılmalı idi. Çin bu məq-

sədə vaxtından əvvəl 1995-ci ildə çatdı. 

Üçüncü mərhələdə isə ölkənin 1996-2000-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişaf planına əsasən 

adambaşına düşən gəliri 1980-ci illə müqayisədə 4 dəfə artırmaq nəzərdə tutulurdu ki, bu məqsədə 

də Çin uğurla nail oldu (4.31). 

Hazırda Çin islahatların dördüncü mərhələsini həyata keçirməkdədir. Məhz bu mərhələdə Çin 

iqtisadi artım templərini artıraraq, iqtisadi sıçrayışa nail olmağı qarşısına məqsəd kimi qoymuşdur. 

Yəni Çin, yaxın gələcəkdə aqrar-sənaye ölkəsindən, sənaye ölkəsinə çevrilməyi planlaşdırır. 

Bu gün Çin iqtisadi möcüzəsi dünya mütəxəssislərinin diqqət mərkəzindədir.  

Çində aparılan islahatların ana xəttini əhalinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, ölkənin 

iqtisadi qüdrətinin artırılması təşkil edir. Qeyd etməliyik ki, Çində iqtisadi islahatlar zamanı digər 

ölkələrə xas olan radikal "Şok terapiyası" aparılmayıb və böyük ehtimalla aparılmayacaqdır. Məhz 

buna görə də bu ölkədə aparılan islahatlarda hər bir vətəndaş maraqlıdır, çünki onların real bəhrəsi-

ni hamı görür. Bu məsələdə də Çin Den Siopinin müəyyənləşdirdiyi strategiyaya bu gün də riayət 

edir. Den Siopin dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini inkişaf strategiyasının əsas məsələsi kimi qəbul 

edirdi və hesab edirdi ki, islahatlar dövlətin başçılığı, köməyi ilə həyata keçirilməlidir. O hesab 

edirdi ki, inkişaf göstəriciləri ildən ilə yaxşılaşan cəmiyyət quruculuğu özbaşına getməli deyil, məq-

sədyönlü dövlət siyasətinə əsaslanmalıdır (5.13). 

Çin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmağa da tələsmədi. Bunun üçün ciddi hazırlıq iş-

ləri görüldü, sonra isə rəqabətə davamlı məhsulları daha çox istehsal etməyə istiqamət götürdü və 

bu sahədə uğurlu nəticələr əldə etdi. İndi Çinin ixrac imkanları çox böyükdür və hazırda Çin dünya 

bazarında rəqabətli məhsulların istehsalını günü-gündən artırmaqdadır. Bunu ixrac və idxalı müəy-

yənləşdirən rəqəmlər də açıq-aşkar sübut edir.  

Çinin iqtisadi inkişaf fenomeninin özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, islahatlar 

prosesində mülkiyyət formaları qarşı-qarşıya qoyulmadı və Çində özəlləşdirmə birdən-birə, yəni qı-

sa müddətdə deyil, mərhələli şəkildə aparılmışdır.  

Çin hökuməti "inkişafı xüsusi mülkiyyət həll edir" konsepsiyasını qəbul etmədi, ictimai mül-

kiyyətə sağlam münasibəti qoruyaraq, mülkiyyətin digər formalarından istifadə etməyi də məqsədə-

uyğun saydı. İctimai mülkiyyətdən istifadənin səmərəliliyini artırmaq üçün Çin hökuməti ardıcıl 

tədbirlər həyata keçirdi, mülkiyyət formalarının rəqabət prinsioləri əsasında iqtisadi inkişafa şərait 

yaratmağa üstünlük verdi, onların qarşı-qarşıya qoyulmaması üçün qanunlarda müvafiq dəyişiklik-

lər etdi (6.8). 

Əgər islahatların birinci və ikinci mərhələsində Çində ictimai mülkiyyət formaları üstünlük 

təşkil edirdisə, hal-hazırda əsas gəliri özəl sektor təmin edir və onun Çin iqtisadiyyatındakı payı 
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durmadan artmaqdadır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Çinin timsalında qarışıq mülkiyyət forma-

lı iqtisadiyyat ölkəyə xarici kapitalın intensiv cəlb edilməsi prosesində yaranmışdır.  

Bu gün əminliklə deyə bilərik ki, dünyada öz inkişaf sürətinə, miqyasına və nəticələrinə görə 

hamını heyran edən Çinin iqtisadi "möcüzə"si əsaslı dərəcədə mülkiyyət münasibətlərinə yaradıcı 

yanaşma ilə bağlıdır.  

Xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirik ki, Çində aparılan islahatların uğurla nəticələnməsinin 

mühüm səbəblərindən biri də, islahatların bir neçə mərhələdə aparılması olmuşdur.  

1980-90-cı illəri əhatə edən birinci mərhələdə Çin hökuməti əsas məqsəd kimi əhalini ərzaq 

və geyimlə təmin etmişdir. 1990-2000-ci illəri əhatə edən ikinci mərhələdə həyatın orta səviyyəsinə 

çatmaq məqsədi qarşıya qoyulmuşdur. XXI əsrin əvvəllərindən başlayan üçüncü mərhələ isə ümumi 

milli məhsulun adambaşına düşən həcminə görə Asiyanın inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə çatmaq 

və daha varlı həyat üçün möhkəm baza yaratmaq vəzifələri qarşıya qoyulmuşdur (7.9). 

Çin hər üç mərhələ üçün müəyyən edilmiş məqsədlərə nail oldu. Çində islahatlar kənddən və 

aqrar sektordan başlandı və uğurla iqtisadiyyatın digər sahələrinə ardıcıl olaraq keçdi.  Bu gün 

Çində sənayenin, kənd təsərrüfatının, müdafiənin, elm və texnikanın modernləşdirilməsi, milli iqti-

sadiyyatın canlandırılması və xarici əlaqələrin genişləndirilməsi siyasəti sosializm prinsiplərinin qo-

runduğu bir şəraitdə həyata keçirilir. İqtisadi quruluşdan fərqli olaraq Çində siyasi sistemdə ciddi 

dəyişikliklər baş verməmiş, təkpartiyalı sistem və Çin Kommunist Partiyasının mütləq hakimiyyəti 

qorunub saxlanılmaqdadır. Bu da Çin islahatlarının özünəməxsus xüsüsiyyətlərindən biridir (8.6). 

Son illər bütün dünya "Çin iqtisadi möcüzəsi" haqqında heyrət və heyranlıqla danışır. Həqiqə-

tən də, Çində baş verənləri əminliklə möcüzə adlandıra bilərik. Həqiqətən də, Çinin inkişafı XX və 

XXI əsrin qovşağında ən böyük beynəlxalq hadisələrdən biri sayılmalıdır. Çin bütün dünyada bazar 

islahatlarını uğurla həyata keçirmiş ölkə kimi dinamik inkişafın parlaq nümunəsidir.  

Bu bir həqiqətdir ki, XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində Çin iqtisadiyyatı sürətlə artmış, 

müasir sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə və ticarət sahələri üzrə komplekslər yaradılmışdır. Hazırda 

Çin ÜDM-nin həcminə görə dünyanın irinci iqtasidiyyatıdır. 
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THE MAIN FEATURES OF CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT  

PHENOMENON 

 

Fariz Tofig oglu Mammadli 

Institute of Law and Human Rights of Azerbaijan National Academy of Science 

 

The object of research in this article is the phenomenon of reforms in China and its important 

features. Economic reforms in China began in the 1980s under the leadership of Deng Xiaoping and 

were implemented in three stages. 

The first stage covered the 1980-90s. The second stage of reforms is in the 1990-2000s. The 

third stage of Chinese reforms began in the early 21st century. 

At the first stage of economic reforms in China, the main goal was to provide the population 

with food and clothing. Therefore, reforms in China began with the village and the agricultural 

sector. At the second stage, the main goal was to raise the average standard of living. The third 

stage was to bring the Chinese economy to the level of developed Asian countries. 

To achieve these goals, the Chinese leadership developed a program of "4 Modernizations". 

The program included agriculture, industry, national defense and science and technology. 

As a result of economic reforms, China made a huge leap forward, turned from an agrarian 

country into an industrial one. Today, China's economy ranks second in the world in terms of GDP. 

Keywords: Development strategy, reform in China, phased development, China's development 

phenomenon 

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ КИТАЯ 

 

Фариз Тофик оглы Мамедли 

Институт Права и Прав Человека Национальной Академии Наук Азербайджана 

 

Объектом исследования в данной статье является феномен реформ в Китае и его важ-

ные особенности. Экономические реформы в Китае начались с 80-х годов ХХ века под руко-

водством Ден Сяопина и были реализованы в три этапа. Первый этап охватывал 1980-90-е 

годы. Второй этап реформ приходится 1990-2000-е годы. Третий этап китайских реформ 

начался с начала ХХI века. На первом этапе экономических реформ в Китае основной целю 

являлось обеспечение населения продуктами питания и одеждой. По этому реформы в Китае 

начались с деревни и аграрного сектора. На втором этапе в качестве основной цели было 

предусмотрено повышения среднего уровня жизни. Третий этап предполагал доведение эко-

номики Китая до уровня развитых Азиатских стран. Для достижения этих целей руко-

водством Китая была разработана программа "4-х модернизаций". В программу были вклю-

чены сельское хозяйство, промышленность, национальная оборона и наука и техника.  

В результате экономических реформ Китай сделал огромный рывок вперед, превра-

тился из аграрной страны в индустриальную. Сегодня по объему ВВП Китайская экономика 

занимает  второе место в мире.  

Ключевые слова: Стратегия развития, реформы в Китае, поэтапное развитие, фено-

мен развития Китая 
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UOT 39 

 

QONAQPƏRVƏRLİK ADƏTİ MÜASİR DƏYƏRLƏR SİSTEMİNDƏ 

 

F.M. Qəniyeva 

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 

fatime.qeniyeva@gmail.com 

 

Cəmiyyətin bütün sahələrində baş verən sürətli inkişaf ilk növbədə adət və ənənələrdə yara-

nan yeniliklərdə özünü büruzə verir. Bu yeniliklər ənənəvi qaynaqlardan bəhrələnsələr də, onlar 

formaca müasirləşir, insanların mövcud tələblərinə uyğunlaşır. Müasir nəzəri aspektdən yanaşıl-

dıqda qonaqpərvərlik əsasən millilik, dövlətçilik, tolerantlıq və digər prinsipləri daşımaqla bu 

gün daha çox dəyər kimi təqdim olunur. Müasir cəmiyyətdə qonaqpərvərliyin sosial-mədəni rolu-

nun əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsi, dünyada baş verən mədəni proseslərin, qloballaşma və həya-

tın unifikasiyasının neqativ nəticələrinə qarşı dura bilir. Bu kontekstdən yanaşdıqda, qonaqpərvər-

lik keçmiş haqqında xatirələri öz tərkibində saxlamağa qadir olan, mənəvi irsi qoruyan xəzinədir. 

Sadə, aydın hamı tərəfindən başa düşülən tərzdə səslənən qonaqpərvərlik termininin arxasında əs-

lində böyük bir elmi araşdırma dayanır. Qonaqpərvərliyin elmi baxımdan araşdırılması onun sosial 

institut olduğunu bir daha sübut edir. İnsanlar arasında olan ünsiyyətin mənəvi və mədəni maarif-

ləndirmə prosesini daha da zənginləşdirir. 

Açar sözlər: müasir dövr, qonaqpərvərlik, cəmiyyət, qonaq, mənəvi dəyərlər 

 

Giriş 

Mənəvi mədəniyyət müxtəlif formalarda mövcud olur. Qeyri-maddi və ya mənəvi mədəniyyə-

tə konkret ictimai-tarixi şəraitdə formalaşan miflər, din, biliklər, ideyalar, adət- ənənələr, dil, rəftar 

nümunələri, davranış normaları, qanunlar, dəyərlər, mərasimlər, ayinlər, simvollar və s. daхildir. İn-

kişaf etmiş mədəniyyətdə bu komponentlər nisbi müstəqil fəaliyyət sahələrinə çevrilir və müstəqil 

sosial institut - əxlaq, din, incəsənət, fəlsəfə, elm və s. statusu alırlar. Sosial mədəni materialdan ası-

lı olaraq, insan mədəni tarixi irs mühiti, bədii mühit, sosial- psixoloji mühit, mənəvi mühit, siyasi 

mühit, ekoloji mühit kimi bir sıra sosial fəaliyyət sahələrinə daxil olur.   

Qonaqpərvərlik insanın mənəvi mühitini əks etdirən sosial fəaliyyət sahələrinə daxildir. Cə-

miyyətin mənəvi həyatı birbaşa onu təşkil edən insanların mənəvi mühiti ilə qarşılıqlı əlaqədə for-

malaşır. Bu formalaşmanın nəticəsi olaraq adət və ənənələr meydana gəlir. Əksər alimlər etiraf edir-

lər ki, müasir cəmiyyətdə insanın gündəlik həyatı, sosial quruluşu və ənənəvi institutları tərkib eti-

barilə köklü dəyişikliklərə məruz qalır; kosmik-zaman hissləri dəyişir, yeni imkanlar və onlarla bir-

gə yeni risklər yaranır. Çox vaxt bu mürəkkəb proses qloballaşma termini ilə izah olunur.  

 D.Heldin fikrincə, qloballaşma anlayışı bütün müasir hadisələri əhatə edən  dünya maliyyə 

bazarından internetə qədər hər yerdə açıq bir ideyaya çevrilir. [9,  s. 17] Qloballaşma prosesi elm, 

texnika, texnologiya kimi ümumbəşəri dəyərlərlə yanaşı milli kimliyi müəyyən edən mədəni-mənə-

vi amillərə də mütləq şəkildə təsir göstərir. Dünyada qloballaşma bütün proseslərin əsas indikatoru-

dur. Müasir cəmiyyətdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolu daim artır. Məhz bu 

dövrdə həm iqtisadiyyatın həm də informasiya texnologiyalarının inkişafı birbaşa qonaqpərvərliyin 

tənzimlənməsinə öz təsirini göstərir. Bir qayda olaraq turizm sektorunda qonaqpərvərlik sırf iqtisadi 

imkanlarla bağlıdır. Nümunə olaraq qeyd etmək olar ki, əgər hər hansı bir turist xarici ölkəyə səfərə 

hazırlaşırsa, ilk olaraq gedəcəyi məkanlar haqqında informasiya toplamağa başlayır. Hal-hazırda in-

formasiya texnologiyalarının qonaqpərvərlik ənənələri ilə yaratdığı zəncirvari sistemin şahidi olu-

ruq. Eləcə də sosial baxımdan vətəndaşın digər ölkəyə səfər etməsi və ya qonaq getməsi iqtisadi tə-

ləblərdən asılıdır. Demək buradan belə nəticəyə gəlmək olut ki, bu üç sahə qarşılıqlı formada fəaliy-

yət göstərir. Mövzunun aktuallığı ilk növbədə sosial həyatın möhkəmlənmiş norma və dəyərlər sis-

temi, müasir cəmiyyətin qarşısında duran sosial problemlərin inkişaf xarakteri, dərin sosial-iqtisadi, 
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siyasi və mənəvi törəmələri ilə şərtlənir. Son dövrlərdə adət-ənənələrdə dəyişikliklər o qədər sürətlə 

baş verir ki, tam olaraq kütlə buna adaptasiya ola bilmir. Bir çox rolların öhdəsindən gələ bilməyən 

kütlə özünü realizə edə bilmir, bu da cəmiyyətdəki stabilliyə xələl gətirir və eyni zamanda, insanla-

rın bir-birinə qarşı olan münasibətlərində əks olunur.  

Əminliklə qeyd etmək olar ki, qonaqpərvərlik konseptinin aktuallığı hal-hazırda sosio-siyasi 

kontekstlə bağlı olub, lakin linqvo-koqnitiv əsasda onun hərtərəfli şərhi ilk növbədə tədqiqatın va-

cibliyini təşkil edir. "Qonaqpərvərlik" termini latın  sözlərindən olan hospitium- sözündən meydana 

gəlmiş, (qonaqpərvərlik; qonaq evi, mehmanxana, sığınacaq), host (sahib), hospes (sığınacaq) mə-

nalarını verir. Həmçinin qədim yunan dilində "kseniya" (ξενι tın sözü olan hospitium-una ek-

vivalent olan "ksenos"  anlayışının mənası (ξεν naq, əcnəbi kimi işlədilir. [5, s. 8] 

Qonaqpərvərlik dünyanın ən müxtəlif xalqlarında qədim almanlarda, avstraliyalılarda, ingilis-

lərdə, ərəblərdə, hindilərdə, Şimal xalqlarında, o cümlədən azərbaycanlılarda çox oxşar formada 

mövcud olmuşdur. Bir-birindən vaxt və zaman daxilində uzaq olan xalqlarda qonaq qarşılama mə-

rasimində icra olunan adətlər  əlbəttə, təsadüfi ola bilməzdi. Onlar bu mərasimin hansısa dərin 

strukturlarının möhkəmliyini, onun semantik motivasiyalarını təsdiq edirlər. 

Qonaqpərvərlik adəti- Qafqaz mədəniyyətində çox ideallaşdırılmışdır. Demək olar ki, onun haq-

qında müxtəlif elm sahələri ilə məşğul olan insanlar tərəfindən yüzlərlə məqalə və kitab yazılmış, 

konfranslarda bu mövzulara toxunulmuş, filmlər çəkilmiş, şərəfinə gözəl sözlər deyilmişdir. Sovet 

dövrü nəşrlərinə nəzər saldıqda məsələn bunlardan “Etnoqrafiçeskiye obozreniye”, “Novoy obozreni-

ye”,  “Kavkaz”, “Kazbek”, “Kavkazskiy sbornik”, “Qafqazın arxeologiyası, etnologiyası, folklorı”, 

“Tarix və onun problemləri”, “Birlik”, və s. qəzet və jurnalların adını çəkmək olar. Bütün bunların nə-

ticəsində, ənənələr zəifəmədi, əksinə müəyyən əlavələr edildi və onların sərhədləri daha da genişləndi. 

Etnoqraf S.Hacıyeva, Qafqaz xalqlarının qonaqpərvərliyi haqqında danışaraq, yazır: "Qonaq-

pərvərlik Qafqazda geniş inkişaf etmişdir. Mərkəzi hakimiyyətin zəiflədiyi dövrdə, yolların olma-

ması, məişət bağlantıları ilə əlaqəli şərtlər, alqı-satqı münasibətlərinin zəif inkişafı qonaqpərvərlik 

institutunu gücləndirmişdir. [3,  s. 322] 

Bugünkü vaxta qədər Qafqazda adət ənənələrə düşünülmüş və düzgün qaydada riayət edilmə-

si, Avropa insanına  başa düşmək və qiymətləndirmək çox çətin olmuşdur.  

Qafqaz regionunda еtniklərarası dialoq qonaqpərvərlik çərçivəsində mэdəni birliyin formalaş-

ması və inkişafını  real proses kimi əks etdirir. Qonağın həmin dəyər, norma və davranışları qəbul 

edən tərəf kimi çıxış etməsi yad mədəni ünsürlərin uzaqlaşdırılması sayəsində baş verirdi. Nəticə 

etibarilə  etnosların dəyər prioritetləri müvafiq məsafə çərçivəsində onların minimal etnik dünyagö-

rüşləri etnosubyektlərin qonaq-ev sahibi qarşılıqlı təsir sistemində şüurlu, məqsədəuyğun mənəvi 

fəaliyyətinin  təsiri nəticəsində formalaşmışdır. [2,  s. 175] 

Ümumiyyətlə qeyd etməliyik ki, Qafqazın çox maraqlı və unikal adət-ənənələri vardır.         

Azərbaycan ailələrində olduğu kimi Şimali Qafqaz ərazisində də adətən ailə başçısı və ya 

onun oğulları qonağı qarşılayırdı, əgər onlardan heç biri evdə deyildisə, o zaman evin xanımı bu işi 

icra edirdi. Adətən, hörmət əlaməti olaraq qonağa atdan enməyə kömək edirdilər, onun kürk və sila-

hını saxlayırdılar, daha sonra isə onun üçün ayrılmış otağa dəvət edər, atı bağlayıb və ona yemək 

verərdilər. [6,  s. 112] 

Azərbaycanda böyüklərə hörmət, sədaqət, dözümlülük, uşağa sevgi, qonaqpərvərlik, bu gün 

Avropa mədəniyyətinin mədəni dəyərləri - şəxsiyyətə hörmət, məsuliyyət, intellektual mədəniyyətin 

prioriteti və insan, onu əhatə edən dünyanın innovativ dəyişdirilməsi uğrunda mübarizəsi ilə zəngin-

ləşir. Belə bir misal göstərmək olar.  Qonaqpərvərlikdə adi etiket qaydalarına nəzər saldıqda bir qı-

zın qonaq getdiyi ailədə qonaqların yanında əyləşməsi pis hal sayılardı, mütləq evə daxil olan za-

man mətbəxə gedib ev sahibəsinə kömək etməli idi. Qonaqlıq mərasimində təkcə ailə üzvləri deyil, 

qohum, dost, tanış və hətta qonaqlar da müəyyən dərəcədə iştirak edirlər.  

Qonaqpərvərliyi dəyərli, etik, mənəvi bir hadisə hesab etmək olar. Bu hadisənin hətta müasir 

qloballaşmış və texnoloji cəhətdən dəyişən dünya şəraitində öz bütövlüyünü necə qoruyub saxladığı 

geniş maraq doğurur. Bunu düşünmək postmodern sosioloji nəzəriyyələr kontekstində mümkündür. 
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Belə ki, ingilis sosioloqu Ziqmunt Bauman bizim reallığımızı "fərdi" adlandırır, onun əlamətlərini 

vurğulayaraq deyir ki, humanist xarakterini itirən dəyərlərin çevrilməsi prosesində ilk qurbanlardan 

biri əxlaqdır. Insan özünə bənzər şeyləri özünəməxsus və özünəməxsus şəxsiyyətlər kimi deyil, özü-

nəməxsus obyektlər kimi nəzərdən keçirməyə başlayır. Dünyanın siyasi parçalanması, milli dövlət-

lərin ənənəvi vəzifələrindən imtina etməsi, onların milli ictimaiyyətin ideyasından - layiqli və layiq-

li həyatın ümumi hüququnun qarantı kimi - bazarın hər birinə özünü zənginləşdirmək şansı əldə et-

mək üçün kifayət qədər şərt kimi təsdiqləməsidir. 

Qonaqpərvərliyin müasir dövrdə təfsirini araşdırarkən mədəniyyət tarixində bir çox simvolla-

rın bu günə qədər qorunub saxlanılması və fəal şəkildə şərh olunması ilə dəfələrlə qarşılaşmaq məc-

buriyyətində qalırıq. Belə ki, qonağı qəbul etmək ənənəsi ilə tanış olmaqdan öncə biz bu gün əsl 

müqəddəs mənasını itirə biləcək, lakin fərqli oxunuşda saxlanılan simvollarla qarşılaşırıq. Bu cür 

simvol-vektorlar mütləq - ev, yemək və dialoq, çox vaxt qarşılıqlı minnətdarlıqla ifadə olunur. Belə-

liklə, "qonaqpərvərlik" konseptinin özü də əksər insanlarda qonaqpərvərliyin təsvirini yaradır. 

 Qonaqpərvərlik mədəniyyəti öz növbəsində ev sahibi olan xalqın əcnəbilərlə öz həyat tərzini 

və dəyərlərini paylaşmağın, fədakarlığın simvoludur. Bu adətin dövr üzrə inkişafını belə istiqamət-

ləndirmək olar. Belə bir müqayisəli şərhə nəzər salsaq, keçmişdə mövcud olan “qonaq otağı”nın 

hal-hazırda mehmanxanalarla əvəz olunması qonaqpərvərlik institutlarının inkişaf istiqamətinin də-

yişməsini göstərir. Tarixçilərin bir çoxu ictimai inkişafın bu dövrünə müasir mehmanxanaların və 

restoranların ilkin tipi olan mehmanxana müəssisələrinin yaranmasını aid edirlər. Belə müəssisələr 

haqqında ilk yazılar qədim manuskriptlərdə aşkar edilmişdir. Bunlardan biri Babilistan hökmdarı 

Hammurapinin Qanunlar külliyyatıdır (kodekslər). Bu külliyyat b.e.ə. 1700-cü ilə aid edilir. Bu 

mənbələrdə göstərilir ki, qonaq qəbul edən yerin sahibi gələn müsafirlər haqqında dövlət məmurla-

rına mütəmadi məlumat verməli idi. Şübhəli qonaqlar haqqında məlumat verməyən müəssisə sahibi-

ni isə ölüm hökmü gözləyirdi. Belə mülahizə yürütmək olar ki, qonaq qəbul edən yerin sahibi ol-

maq təhlükəli peşə imiş. Buna baxmayaraq, ticarətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq qonaq qəbul edən 

müəssisələrin sayı getdikcə artırdı. B.e.ə. Il-I minilliklərdə Assuriyada səyahətçilərin müvəqqəti 

qalmaq və istirahəti üçün ilk karvansaralar yaranırdı.B.e.ə. I əsrdə Qədim Yunanıstanda üç tip meh-

manxana müəssisəsi yaranmışdır: 

1. Kataqogilər - gələn müsafirlər üçün xüsusi həyətlər; 

2. Pandogenlər - gələn müsafirlər üçün dövlət həyətləri; 

3. Səyahətçilərin yerləşməsi üçün tavernalar. 

4.Yunanıstanda Olimpiya oyunlarında iştirak etmək istəyən idmançılar müxtəlif yerlərdən gə-

lirdilər. Onlar üçün hamam, dini ayinləri icra etmək məqsədilə yerlər, yeməkxana, azarkeş və id-

mançıların qalması üçün yerlər tikilirdi. Tavernalar əhalinin sosial və dini həyatının vacib element-

lərindən hesab edilirdi. Səyyahların, tacirlərin yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş otaqların ol-

masına baxmayaraq, tavernalar, ilk növbədə, yemək xidmətləri göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdu.  

[1,  s. 8-9] 

Müasir dövrdə qonaqpərvərlik öz funksiyalarını digər sosial institut və müəssisələrə verərək 

öz ictimai əhəmiyyətini itirmişdir. İnsanlar bir-birindən uzaqlaşmışdır. Bu uzaqlaşmanın səbəbi ki-

mi göstərilən amil isə sosial həyat tərzi ilə bağlıdır. Müasir cəmiyyətdə ticarət qonaqpərvərliyi get-

dikcə daha geniş yayılır. Biz deyə bilərik ki, kommersiya qonaqpərvərliyi, qonaqpərvərlik sənayesi 

(otellər, restoranlar və s.) işçilərinin amorf və heterogen qonaqpərvərlik icması ilə peşəkar ictimaiy-

yətin qarşılıqlı əlaqə təşkilinin davamlı formasıdır. Bu qarşılıqlı əlaqənin məqsədi qonaqların maddi 

və mənəvi ehtiyaclarını xidmət  yolu ilə ödəməkdir. Fransız tədqiqatçı A. Montandonun qeyd etdiyi 

kimi, "böyük tarixi təkamül baş verdi, bunun nəticəsində qonaqpərvərlik həm məzmununa, həm də 

formasına görə dəyişdi. Sığınacaqların və mehmanxanaların yaradılması, pullu qonaqpərvərliyin in-

kişafı maraqsız, fərdi qonaqpərvərlik ideyasını dəyişdi. [7,  s. 9-26] 

 Qonaqpərvərlik institutu arxaik vaxtlardan mövcud olmuş, bu və ya digər formada hazırkı 

dövrdə qonaq qarşılama prosesini təsvir edən və digər sahələrlə qarşılıqlə əlaqədə fəaliyyət göstərən 
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qonaqpərvərlik sənayesini meydana gətirmişdir. Qonaqpərvərlik sənayesi öz növbəsində iki hissəyə 

ayrılır. 

1.Qonaqpərvərlik 

a) qida sahəsi, 

b)yerləşdurmə sahəsi 

2.Turizm 

a)turizm şirkətləri 

b)nəqliyyat 

c)əyləncə və istirahət 

Qida insan həyatının vacib şərti və ayrılmaz komponentidir. Qidanın hazırlanma prosesi, 

müxtəlif yeməklərin hazırlanması sənəti, məhsullar, yeni yeməklərin uyğunluq və nisbətinin gözlən-

məsi, qidanın qəbulu mərasimi, məhsulların müalicəvi xüsusiyyətləri – bütün bunlar insanın həyat 

fəaliyyətinin bir-birinə yaxın sahələrinin əhəmiyyətli dərəcədə  əsasını təşkil edir.  

Müasir dövrdə keçmiş qonaqpərvərlik adətləri ilə yanaşı yeni elementlər də meydana gəlmiş-

dir. XX əsrin ikinci yarısında nəqliyyatın və kommunikasiyanın aktiv inkişafı insanlar arasında əla-

qələrin genişlənməsi, qonaqpərvərlik sənayesinin inkişafına səbəb oldu. Turizmdə əyləncə və istira-

hət təbii olaraq turizm şirkətlərinin fəaliyyət sahəsini əhatə edir. Müqayisəli şəkildə qeyd edə bilərik 

ki, fərdi qonaqpərvərlikdə mövcud olan qonağın istirahətinin, rahatlığının təmin olunması, turizm 

sahəsində dövlət tərəfindən qəbul edilən qonaqların (turistlərin) əyləncə xidmətlərinin təşkil olun-

ması ilə eynilik təşkil edir. Müasir dünyada dövlət qonaqpərvərliyinin iki modeli mövcuddur. 

 Birincisi, multikulturalizm modelidir. [4, s. 230] Uzun müddət Avropa Birliyi (Fransa, Alma-

niya), Böyük Britaniya və Kanada ölkələrində həyata keçirilir. Cizgi çərçivəsində mədəniyyətçilik 

dövlət immiqrantlara öz mədəni və milli kimliyini qorumağa və eyni zamanda, qəbul edən cəmiyyə-

tin tam hüquqlu üzvü olmağa kömək edir, onlara yerli əhaliyə nisbətən daha böyük imtiyazlar verir 

(dilin öyrənilməsi kursları, ali məktəblərə və işə qəbulda kvotalar, sosial dəstək).   

 Ikincisi, bu assimilyasiya modelidir. [4, s. 230]  Bu model çərçivəsində cəmiyyətə qəbul mə-

dəni-milli fərqlərin əvəzinə yeni kimliyin formalaşması şərtilə həyata keçirilir. Bu, milli mədəniy-

yətlərin itirilməsinə və ya vesternləşməsinə, qonaqpərvərliyin laqeydləşməsinə və qəbul sənayesinə 

çevrilməsinə səbəb olur (qonaqpərvərliyə praqmatik yanaşma). Bizim fikrimizcə, Azərbaycanda 

multikulturalizm modeli mövcuddur: Təbii inkişaf edən multikulturalizm (immiqrantlar öz mədəni 

kimliyini qoruyub saxlayır, olduqca açıq cəmiyyətdə yaşayırlar) dövlətin yerli əhalisi (azərbaycanlı-

lar) tərəfindən fərqli xalqların fərdlərinin, yaxud sosial qruplarının arasında heç bir fərq qoymama-

sıdır.  Bu vəziyyət həm yerli əhali, həm də immiqrantların ictimaiyyət nümayəndələri üçün  tole-

rantlığın yüksək səviyyədə olması miqrasiya proseslərinə təsir edən heç də az əhəmiyyət kəsb etmə-

yən amil kimi qeyd edilməlidir. Bununla əlaqədar olaraq, vurğulanmalıdır ki, bu günə qədər miq-

rantlara münasibətdə milli, etnik və dini zəmində hüquq pozuntusu qeydə alınmayıb.  

 Bu gün turizm nəinki fiziki, intellektual və emosional cəhətdən zənginləşmək, həm də mədə-

niyyətlərarası məkana inteqrasiyanın ən geniş yayılmış və çoxsaylı formalarından biridir. Buna əsa-

sən, belə bir mühiti anlayan, onun unikallığını səyyahlara çatdıra biləcək peşəkar mütəxəssislərə eh-

tiyacımız var. Tədqiqatçı Devid İ. Smitin fikrincə: Düzgün hazırlanmış, diqqətli bir əcnəbinin onu 

qəbul edən mədəniyyətə gələ biləcəyi üç şərt olmalıdır: mədəniyyət daşıyıcılarından gizlədilən şey-

ləri görmək, görmədiklərini eşitmək və nəhayət "ağıllı sual" olmalıdır.[8,  s. 86]   

 Bir çox xalqlar üçün qonaqpərvərliyin əsas simvolu olaraq (yəni - qəbul edilən qonaqlar və 

məcburi ziyafət) hər hansı bir mərasim tədbirinin məcburi rituallaşdırılmış formasında, daha doğru-

su bu ayini simvolizə edən bayram şəklində ifadə olunmasıdır. Qonaqpərvərliyin mədəni-sosial sa-

həsi konkret nümayəndəlik tədbirlərinin keçirildiyi sosial kontekstin öyrənilməsinin zəruriliyini nə-

zərdə tutur. [11] Qonaqpərvərlik fikri - hadisələrin nisbətən son dövrlərdəki inkişafıdır. Sənayedən-

kənar cəmiyyətlərdə qonaqpərvərlik dəyərlər sistemində daha mərkəzi yer tutur. Əvvəllər göstərildi-

yi kimi, bu gün həm müasir sənayedən əvvəlki cəmiyyətlərdə, həm də daha əvvəlki tarixi dövrlərdə 

müasir iqtisadiyyatda qonaqpərvərlik həm qonaqları, həm də başqalarını əyləndirmək vəzifəsi kimi 
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əsas mənəvi imperativdir. Çox vaxt qonaqpərvərlik nümayiş etdirmək, ev sahibinin qonaq üçün  sə-

xavət göstərmək və ziyarətçiləri qorumaq vəzifəsi kimi insanların şəxsi istəyindən olan asılılıqdan 

daha yüksək məna daşıyır. Qonaqpərvərlik haqqında inanclar və başqaları qarşısında vəzifələr cə-

miyyətin təbiəti və təbii qaydaları haqqında fikirlərdə  yer alır. [10,  s. 5] Azərbaycanın qonaqpər-

vərlik adətləri informasiyalaşmış dünyada, müasir qloballaşma şəraitində digər xalqların və mədə-

niyyətlərin adət-ənənələri ilə rastlaşır. Azərbaycanın qədim tarixə malik olması, Xəzər dənizi sahi-

lində yerləşməsi, tarixi abidələrlə zənginliyi, dünyanın 11 iqlim qurşağından 9-nun burada mövcud-

luğu və insanların qonaqpərvərliyi turizmin inkişaf etdirilməsinə geniş imkanlar yaradır.  

       

Nəticə             

Göründüyü kimi köklü bir adət olan qonaqpərvərlik, həmçinin bir dövlət siyasətini meydana 

gətirmişdir. Bu da qonaqpərvərliyin dini inanclarla bağlılığın  önəmini bir daha sübuta yetirir. Qo-

naqpərvərlik, məhəlli bir adət olmaqdan çıxmış ailənin bütün insanlarının mənimsədiyi və yerinə 

yetirdiyi bir davranış halına gəlmişdir. Hər bir xalq öz milli dəyərlərindən uzaq düşməməli, öz keç-

mişini adət-ənənələrində, milli-mənəvi dəyərlərində yaşatmalıdır. Məhz, bu qeyd olunanlar qonaq-

pərvərlik adətinin müasir dəyərlər sistemində formalaşmasını şərtləndurir                                                              
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THE CUSTOM OF HOSPİTALİTY İN THE SYSTEM OF MODERN VALUES 

 

F.M. Ganiyeva 

National Museum of History of Azerbaijan of ANAS 

 

Rapid development in all spheres of society is primarily manifested in innovations arising in 

custom and tradition. Although these innovations differ from traditional resources, they are formally 

modernized and adapted to the existing requirements of people. In the approach to the modern theo-

retical aspect, hospitality today seems more of a value, mainly with the transfer of the principles of 

nationalism, statehood, tolerance, etc. A significant increase in the socio-cultural role of hospitality 

in modern society can counter the negative consequences of cultural processes, globalization and 

the unification of life in the world. It follows from this context that hospitality is a treasure that pre-

serves a spiritual heritage that can keep memories of the past in itself. Behind the understandable 

concept of hospitality is a great scientific study. The scientific study of hospitality once again pro-

ves that this is a social institution. further enriches the spiritual and cultural educational process of 

communication between them. 

Keywords: modern period, hospitality, society, guest, spiritual values 

 

ОБЫЧАЙ ГОСТЕПРИИМСТВА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Ф.М. Ганиева 

Национальный Музей Истории Азербайджана НАНА 

 

Стремительное развитие во всех сферах общества в первую очередь проявляется в 

новшествах, возникающих в обычай и традициях. Несмотря на то, что эти инновации 

отличаются от традиционных ресурсов, они формально модернизируются и адаптируются к 

существующим требованиям людей. В подходе к современному теоретическому аспекту 

гостеприимство сегодня представляется скорее ценностью, в основном с переносом прин-

ципов национализма, государственности, толерантности и т. д. Значительное повышение 

социально-культурной роли гостеприимства в современном обществе может противостоять 

негативным последствиям культурных процессов, глобализации и унификации жизни в 

мире. Из этого контекста следует, что гостеприимство - это сокровище, сохраняющее духов-

ное наследие, способное хранить в себе воспоминания о прошлом. За понятной концепцией 

гостеприимства стоит большое научное исследование. Научное исследование гостеприи-

мства еще раз доказывает, что это социальный институт. ещё больше обогащает духовно-

культурный просветительский процесс общения между ними. 

Ключевые слова: современный период, гостеприимство, общество, гость, духовные 

ценности  
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AZƏRBAYCAN İLƏ TÜRKİYƏ ARASINDA İQTİSADİ-TİCARƏT ƏLAQƏLƏRİNİN 

SİYASİ-HÜQUQİ ƏSASLARI  

 

İşık Ömür Kerim Mehmetşah oğlu  

Bakı Slavyan Universiteti 

 

Məqalədə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin siyasi, normativ-hü-

quqi əsasları araşdırılır. Qeyd olunur ki, beynəlxalq münasibətlər sistemində hər bir dövlətin xarici 

siyasəti onun iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Faktiki materiallar təsdiq edir ki, Azərbay-

can-Türkiyə iqtisadi əməkdaşlığı onların iqtisadi təhlükəsizliyinin mühüm amili kimi çıxış edir. 

Ümumiyyətlə, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 1994-cü ilin 20 sentyabrında “Əsrin mü-

qaviləsi” adlanan neft müqaviləsinin bağlanması ilə əsası qoyulan “Yeni neft strategiyası” Azər-

baycanın müstəqil dövlət kimi digər dünya ölkələri ilə dostluq və strateji əməkdaşlıq münasibətləri-

nin yaranmasına və inkişafına, beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsinə, Avropa Birliyinə inteq-

rasiya olunmasına, başlıcası isə milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasına əlverişli imkan və zəmin 

yaratdı. 

Açar sözlər: Türkiyə, Azərbaycan, iqtisadi təhlükəsizlik, ticarət əlaqələri, normativ-hüquqi 

əsaslar, xarici siyasət 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra xarici siyasət sahəsində at-

dığı ilk addım Türkiyə ilə hərtərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirmək oldu. Belə ki, Prezident Heydər 

Əliyevin “Azərbaycan üçün ən yaxın, qardaş və dost ölkə” [1, s.226] olan Turkiyəyə 1994-cu il fev-

ralın 8-dən 11-dək davam edən rəsmi səfəri hərtərəfli münasibətlərin, xüsusilə iqtisadi – ticarət əla-

qələrinin inkişına yeni təkan verdi. Səfər zamanı tərəflər arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında 

muqavilə, texniki əməkdaşlıq haqqında Protokol, investisiyaların qarşılıqlı təşviqi və qorunması 

haqqında Saziş, kənd təsərrüfatı sahəsində elmi, texniki və iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Protokol, 

gömrük sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardıma dair Protokol, gəlirlərin ikiqat vergiyə cəlb edil-

məsinin qarşısının alınması haqqında Saziş, iqtisadi sahədə əməkdaşlıq haqqında Sazişin daxil oldu-

ğu 17 sənəd imzalanmışdı. 

2000-ci il iyulun 11-12-də Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezər Bakıda rəsmi səfərdə 

olarkən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev həmin vaxta qədər əldə edilmiş razılaşmaları və im-

zalanmış sənədləri yüksək qiymətləndirərək qeyd etdi ki, “Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə 

edəndən sonra Türkiyə ilə Azərbaycan arasında sıx əlaqələr yaranıbdır. Buna görə də çox müqavilə-

lər, sazişlər, anlaşmalar, dostluq, əməkdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyan digər sənədlər 

imzalandı. Ona görə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin bütün sahələrdə inkişaf etməsi 

üçün hüquqi-normativ baza yaranmışdır” [2].  

Bununla belə, iqtisadi-ticarət əlaqələri tərəflərin mövcud potensialından çox aşağı idi. 2003-

cu il yanvarın 7-də ƏİP sədri Rəcəb Tayyib Ərdoğan  Azərbaycana səfəri zamanı iki olkə arasında 

movcud olan iqtisadi əlaqələrin, ticarət dovriyyəsinin səviyyəsindən razı olmadığını bildirmişdi: 

“bu günə qədər olan münasibətləri kifayət qədər parlaq hesab etmirik. Həm siyasi, həm iqtisadi, 

həm də mədəni sahələrdə münasibətləri qüvvətləndirməliyik. ...Ölkələrimiz arasında ticarətin həc-

mini də sürətlə artırmalıyıq [3, s.269]. 

 Ona görə də iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində Azərbaycan – Türkiyə əlaqələrinin daha da geniş-

ləndirilməsi ilə əlaqədar yeni sənədlər imzalamağa ehtiyac duyulurdu. Bu mənada 2004-cü ilin ap-

relin 13-15-də Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə rəsmi səfəri ikitərəfli münasibətlərin dərinləş-

məsində və genişlənməsində mühüm rol oynadı. Səfər çərçivəsində imzalanmış “Azərbaycan Res-

publikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında uzunmüddətli iqtisadi və ticari 

əməkdaşlıq haqqında” Saziş [4] iqtisadi-ticarət əlaqələrinin dinamik inkişafında yeni mərhələnin 
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başlanğıcını qoydu.12 maddədən ibarət olan Sazişdə, iki ölkə arasında ticarət və iqtisadi sahələr də 

daxil olmaqla, strateji əməkdaşlığı daha da gücləndirmək arzu edilir, ticarət və iqtisadi münasibətlə-

rin inkişafının regional iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə və bölgədə sülhün və sabitliyin 

möhkəmlənməsinə yardım edəcəyi qeyd edilir, bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydalı ticarət və iqtisa-

di münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, onlara uzunmüddətli və sabit 

xarakter verilməsi, iki dövlətin iqtisadi potensialından səmərəli istifadə olunması və onların xalqları-

nın rifahının qaldırılması zəruriliyi nəzərdə tutulurdu. 

İki ölkə arasında mövcud olan ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın altı ay müddədtində təsdiq edilə-

cək “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında Uzunmüddətli İqtisadi Əməkdaşlıq 

Proqramı və İcra Planı” çərçivəsində yüksək səviyyədə təkmilləşdirilməsi və bu əməkdaşlığa mənfi 

təsir göstərən halların aradan qaldırılması Sazişin I Maddəsində məqsəd olaraq göstərilir. 

Sazişin II maddəsində ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın konkret sahələri və istiqamətləri əks 

olunmuşdu: “Bu Saziş ticarət, sənaye, kənd təsərrüfatı, enerji, faydalı qazıntılar, nəqliyyat, rabitə, 

maliyyə, bank, podrat xidmətləri, turizm və iqtisadiyyatın digər sahələrində, həmçinin əmək və sosi-

al təminat və səhiyyə kimi sahələrdə iki ölkə arasında əməkdaşlığı əhatə edəcəkdir”. 

II Hissə Sazişin tətbiqinə həsr olunmuşdur. Belə ki, III maddədə -  iqtisadi və ticarət əməkdaş-

lığının "Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında Uzunmüddətli İqtisadi Əmək-

daşlıq Proqramı və İcra Planı" çərçivəsində həyata keçiriləcəyi; IV maddədə - Sazişin həyata keçi-

rilməsi ilə bağlı məsələlərə Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında İqtisadi 

Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın baxacağı, “Nəzarət və Dəyərləndirmə Hesabatları-

nın” hazırlanması vəzifələrini yerinə yetirəcəkləri; V maddədə - əlaqələndirmə təşkilatlarının öz öl-

kələrinin müvafiq idarə və təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən işlər barədə hazırlanacaq Nəzarət 

və Dəyərləndirmə hesabatlarını altı aylıq dövrlər üzrə mübadilə edəcəkləri,Uzunmüddətli İqtisadi 

Əməkdaşlıq Proqramında və İcra Planında qeyd olunan müddəaların həyata keçirilməsini təmin et-

mək məqsədilə...irəliləyişləri, qarşıya çıxan problemləri və hesabatları rüblər üzrə Azərbaycan Res-

publikası və Türkiyə Respublikası arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyaya 

təqdim edəcəkləri; VI maddədə - Nəzarət və Dəyərləndirmə Hesabatlarına Azərbaycan-Türkiyə Hö-

kumətlərarası Müştərək İqtisadi Komissiyanın toplantılarında baxılacağı, razılaşdırılacağı, dəyişik-

liklər və əlavələr edilməklə Uzunmüddətli İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramı və İcra Planının təzələnə-

cəyi; IX maddədə - Sazişin Tərəflərin iştirakçı olduqları digər beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn 

hüquq və öhdəliklərinə toxunmadığı qeyd edilirdi [4]  və s. 

Təqdirəlayiq haldır ki, İlham Əliyevin və AKP-nin iqtidarda olduğu müddətdə, yəni 2004-cü 

ildən bu günlərimizədək Azərbaycan və Turkiyə arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrini dərinləşdirməyə 

və inkişaf etdirməyə imkan verən başqa yeni saziş və müqavilələr imzalanmışdı. 2007 -ci noyabrın 

6-da Türkiyə Prezidenti A.Gülün respublikaya rəsmi səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası 

Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti ticarət və iqtisadi sahələri əhatə etməklə, strateji 

əməkdaşlığı daha da gücləndirməyi arzu edərək, iqtisadi və ticarət əlaqələrinin müştərək mənafelər 

və qarşılıqlı fayda əsasında uzunmüddətli və davamlı bir təməl üzərində qurulmasını, daha da inki-

şaf etdirilməsini, ölkələrin iqtisadi potensialından yüksək səviyyədə istifadə edilməsini və hər iki öl-

kə xalqının rifahının daha da yaxşılaşdırılmasını qarşıya məqsəd qoyaraq,iki ölkə arasındakı iqtisadi 

və ticarət əməkdaşlığının ən yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi və bu əməkdaşlığa mənfi təsir 

göstərən maneələrin aradan qaldırılmasını təmin etmək məqsədilə “uzunmüddətli iqtisadi əməkdaş-

lıq proqramı və icra planı” imzaladılar.  Sənəd AR Milli Məclisində qəbul olunaraq, 2008-ci il fevr-

lın 01-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyev tərəfindən təsdiq edildi (№ 531-IIIQ) [5]. 

Ticarət, sənaye, kənd təsərrüfatı, energetika, dağ-mədən, nəqliyyat, rabitə, maliyyə, bank işi, 

tikinti xidmətləri, turizm və digər iqtisadi sahələrdəki əməkdaşlığı əhatə edən bu “uzunmüddətli iq-

tisadi əməkdaşlıq Proqramı və İcra planı”nında tərəflər razılığa gəldilər ki, iki ölkə arasındakı tica-

rət əlaqələrinin daha da inkişafı üçün beynəlxalq öhdəliklər və milli qanunvericiliklər çərçivəsində 

qeyri-tarif maneələri aradan qaldırılacaq; iki ölkənin özəl sektora aid qurumları və firmaları arasın-

dakı iqtisadi və ticarət fəaliyyətindən irəli gələ biləcək problemlərin mümkün qədər tez və ədalətli 
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həlli üçün İşçi Qrupu yaradılacaq; ildə bir dəfə ticarət heyətləri arasında qarşılıqlı tədbirlərin təşkili 

təmin ediləcək; Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı iqtisadi və ticarət əlaqələrinin daha da inkişaf et-

dirilməsini təmin etmək məqsədilə dünyada qəbul edilən bütün ticarət metodlarının tətbiq edilməsi 

imkanları araşdırılacaq; Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, respublikada  Azərbaycan-

Türkiyə azad iqtisadi zonasının yaradılması imkanları haqqında hesabat azad iqtisadi zona layihəsi-

nin hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə məşğul olan təşkilat və firmalara təqdim ediləcək; Azər-

baycan və Türkiyənin qurum və firmalarının hər iki ölkədəki investisiya, sənaye istehsalı və mo-

dernləşdirmə fəaliyyətlərində iştirakları təşviq ediləcək; Energetika sektorunda Azərbaycanın quru-

dakı və Xəzər hövzəsindəki digər karbohidrogen ehtiyatlarının Türkiyə vasitəsilə, əsasən Avropa öl-

kələri olmaqla, dünya bazarlarına çıxarılması işləri təşviq ediləcək; Türkiyə Petrolları Anonim Or-

taqlığının (TPAO) Azərbaycandakı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (ARDNŞ) 

Türkiyədəki mövcud və gələcək layihələri və fəaliyyətləri hər iki ölkənin qanunvericilikləri çərçivə-

sində dəstəklənəcək; Nəqliyyat sahəsində əlaqələrin dərinləşdirilməsi məqsədilə, iki ölkə arasında 

dəmir yolu ilə, su yolu ilə və quruda yüklərin daşınmasının inkişaf etdirilməsi üçün lazımi şərtləri 

əhatə edən «Türkiyə Respublikası Hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında Bey-

nəlxalq kombinə edilmiş yükdaşımaları haqqında Müqavilə»nin imzalanması sürətləndiriləcək, 

Azərbaycanın və Türkiyənin qurum və firmaları tərəfindən Azərbaycanda müştərək nəqliyyat şir-

kətlərinin qurulması təşviq ediləcək; Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti layihəsinin həyata keçiril-

məsi istiqamətində işlər sürətləndiriləcək; Türkiyə Respublikası Dövlət Dəmir Yollan İşlətməsi 

(TCDD) ilə Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu (ADDY) arasındakı institusional əməkdaşlığın inkişaf 

etdirilməsi və yeni əməkdaşlıq imkanlarının müəyyən edilməsi məqsədilə görüşlər keçiriləcək; 

Müştərək turizm layihələrinin həyata keçirilməsi sahəsində hər iki ölkənin investorlarının təşviq 

edilməsi istiqamətində işlər görüləcək; Kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın inkişafı istiqamə-

tində işlər Azərbaycan-Türkiyə Kənd Təsərrüfatı İcra Komitəsinin fəaliyyətləri çərçivəsində həyata 

keçiriləcək və yeni əməkdaşlıq sahələrinin müəyyən edilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılacaq [5] 

və s. 

Bu İcra Planında Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi məq-

sədilə həyata keçirilən birgə əməkdaşlıqdan da bəhs edilir, Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiy-

yatının (kənd təsərrüfatı, yeyinti sənayesi, tekstil sənayesi sahələrində kiçik və orta müəssisələrin 

yaradılması) inkişafı istiqamətində müştərək fəaliyyət proqramının hazırlanacağı göstərilirdi. 

Koordinasiya qurumları «Türkiyə Respublikası Hökuməti və Azərbaycan Respublikası Höku-

məti arasında uzunmüddətli iqtisadi və ticari əməkdaşlıq haqqında Saziş»in 4-cü maddəsinin b ya-

rımbəndinə əsasən altı aylıq müddət üzrə Nəzarət və Dəyərləndirmə Hesabatları hazırlayacaq və 

mübadilə edəcəklər [5]. 

Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması məsələsinın gündəmə gəlməsi və Sürix 

protokolunun imzalanması səbəbindən Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində yaşanan qısa davamlı gər-

ginlik iqtisadi əlaqələrə də qismən mənfi təsir etmişdi. Lakin 2008-2010-cu illərdə əlaqələrdə yaşa-

nan bu gərginliklər  yekunda münasibətlərin strateji xarakterinin dərinləşməsi ilə başa çatdı. Türki-

yə prezidenti Abdullah Gülün 16-17 avqust 2010-ci il tarixli Azərbaycan səfəri zamanı “Azərbay-

can Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqın-

da” Müqavilə imzalandı (TBMM, 2010). Sazişin 10, 11, 12 və 13-cü maddələrində iqtisadi əlaqələr 

tənzimlənir.Belə ki, 10-cu maddədə tərəflər, kommersiya və iqtisadi əlaqələrinin hər iki ölkənin po-

tensialına uyğun olaraq inkişaf etdirilməsi və iki ölkə arasındakı iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşdi-

rilməsi məqsədi ilə fəaliyyətlərini daha da gücləndirəcəkləri, 11-ci maddədə tərəflər qarşılıqlı inves-

tisiya və ticarət əlaqələrini, sənaye, maliyyə, bank, kənd təsərrüfatı, qida və yüngül sənaye, informa-

siya və kommunikasiya texnologiyaları, kommunikasiya, nəqliyyat və turizm, alternativ enerji mən-

bələrinin istifadəsi və digər iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəkləri, həmçinin üçüncü öl-

kələrdə fəaliyyət göstərən təşkilatları arasında qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığı təşviq edəcəklərini, 

həmçinin ixracatın artırılması, yeni texnologiyalardan istifadə və investisiyaların təşviqi məqsədi ilə 

əməkdaşlığı artıracağını ifadə etdilər. Sazişin 12-ci maddəsi enerji əməkdaşlığı ilə bağlı mühüm 
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məsələləri vurğulamışdır. Buna görə tərəflər, enerji sahəsində qlobal və regional səviyyədə enerji 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və iqtisadiyyatlarının gücləndirilməsi məqsədi ilə ərazilərindən ke-

çən qlobal əhəmiyyətli enerji layihələrinin davamlı fəaliyyəti üçün bütün lazımi tədbirləri həyata 

keçirəcək və bu istiqamətdəki işbirliklerini artıracaklar. Ayrıca tərəflər, öz ölkələrində və üçüncü öl-

kələrdə karbohidrogen ehtiyatlarının inkişaf etdirilməsi, daşınması və pazarlanmasını təmin etmək 

ortaq investisiya layihələri edilməsi, bu hədəflərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə əlaqədar təşkilat 

və quruluş nümayəndələrindən meydana gələcək bir “Enerji sahəsində ortaq Komissiya”nın təsis 

edilməsi mövzusunda razılığa gəldilər. “Enerji sahəsində ortaq Komissiya”nın yaradılması haqqında 

razılığı ikitərəfli əlaqələr baxımından yeni biri körpü olaraq qiymətləndirmək mümkündür. 13-cü 

maddədə isə dəniz, quru, hava və dəmir yolu taşımacılığındaki əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi qə-

rarlaşdırılmışdır [6; 7, s.20].  

Azərbaycan və Türkiyə respublikaları arasındakı iqtisadi-ticarət əlaqələri təbii ki, beynəlxalq 

hüquq normaları əsasında tənzimlənir. Belə ki, Azərbaycanın qoşulduğu çoxtərəfli müqavilə və sa-

zişlər, beynəlxalq konvensiyalar (BMT-nin Nizamnaməsi, “İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar 

haqqında” Beynəlxalq Pakt, “Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi haqqında” Konvensiya, “Xarici tica-

rət arbitrajı haqqında” Avropa Konvensiyası, “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən 

nəqliyyat vasitələri heyətinin işinə dair” Avropa Sazişi, “Tez korlanan qida məhsullarının beynəl-

xalq daşınması və bu daşımalar üçün istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitələri haqqında (TDS)” 

Saziş, “Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında” Beynəl-

xalq Konvensiya, “Neftlə çirkləndirmə hallarına münasibət və hazırlığın təmin edilməsi sahəsində 

beynəlxalq əməkdaşlıq haqqında” 1990-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiya və s.) ölkələrimiz ara-

sındakı iqtisadi-ticarət əlaqələrinə beynəlxalq siyasi-hüquqi təminat verir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında çoxtərəfli iqtisadi əlaqələr QDİƏT-

nin, İƏT çərçivəsində də inkişaf etmişdir. İƏT-in 1995-ci il martın 15-də keçirilən sammiti gedişin-

də imzalanmış “İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Tranzit ticarəti haqqında” Saziş və həmçi-

nin 2000-ci il mart ayının 6-da imzalanmış “İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının ticarət əməkdaşlığı 

haqqında” Çərçivə Sazişi”, QDİƏT-nin 2002-ci il martın 6-da imzalanmış “QDİƏT regionunda 

malların yol daşımalarının asanlaşdırılması haqqında” Anlaşma Memorandumu [8] bu sahədə çox-

tərəfli qarlşılıqlı əməkdaşlığın inkişafına təkan vermişdir.  

Beləliklə, Azərbaycanın Türkiyə ilə iqtisadi-ticarət sahəsində beynəlxalq əlaqələrinə dair nor-

mativ – hüquqi baza başlıca olaraq aşağıdakı istiqamətdə inkişaf etmişdir: 

- Ölkə daxilində azad bazar iqtisadiyyatının mövcudluğuna, xarici investisiyaların qorunması-

na, müştərək müəssisələrin fəaliyyətinə və s. imkan verən qanunvericilik aktları və hüquq normala-

rının olması; 

- Türkiyə ilə dövlətlərarası, hökumətlərarası, müvafiq nazirliklərarası ikitərəfli saziş, müqavi-

lə və Birgə bəyannamələrin imzalanması; 

- Azərbaycanın iqtisadiyyat və energetika sahəsində çoxtərəfli əməkdaşlığa dair beynəlxalq və 

regional Konvensiyalara qoşulması; 

- Türkiyə ilə iqtisadiyyat və energetika sahəsində müxtəlif beynəlxalq və regional layihə və 

proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq etməsi; 

- Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla iqtisadiyyat və energetika sahəsində əməkdaşlığını 

tənzimləyən sənədlərin imzalanması; 

- Türkiyənin şirkətlərinin, fondlarının, müstəqil ticarət birlikləri və digərlərinin respublikamızda 

ticarət, nəqliyyat, inşaat, sosial xidmət və başqa sahələrdə fəaliyyətlərinə icazə verilməsi və s.  

Yuxarıda göstərilən faktlar bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan və Türkiyə hökumətlərinin 

ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində imzalanmış sənədlər sayəsində bu iki strateji ortaqın 

iqtisadi-ticarət və enerji sahələrndə beynəlxalq əlaqələrinə dair normativ – hüquqi baza qurulmuş və 

genişlənmişdir. İmzalanmış müqavilələr və sazişlər bu istiqamətdə əməkdaşlığın vəzifələrini və for-

malarını müəyyənləşdirmiş, onun daha da genişlənməsinə şərait yaratmışdır. Bununla belə, ortada 

olan normativ – hüquqi baza əhəmiyyətli sənədlərin sayı və əhatə dairəsi göstərir ki, iki ölkə arasın-
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da münasibətlərdə  iqtisadi amil aparıcı sahəsini təşkil etməmiş, ikitərəfli  siyasi, hərbi və mədəni 

əlaqələr daha çox diqqət mərkəzində olmuşdur. İqtisadi münasibətlərdə isə əsas diqqəti enerji layi-

hələri ətrafında çoxtərəfli əməkdaşlığı nəzərdə tutan saziş və müqavilələrin imzalanması diqqəti 

cəlb edir. 

Beləliklə, iki ölkə arasında ikitərəfli və çoxtərəfli çərçivədə iqtisadi-ticarət əlaqələrinin möh-

kəm təməli qurulmuşdur.  
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AZERBAIJAN AND TURKEY 
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The article examines the political, normative and legal bases of economic and trade relations 

between Azerbaijan and Turkey. It is noted that in the system of international relations, the foreign 

policy of each state must ensure its economic security. The factual materials confirm that the Azer-

baijani-Turkish economic cooperation is an important factor in their economic security. In general, 

the “New Oil Strategy”, founded by national leader Heydar Aliyev on September 20, 1994 with the 

signing of the so-called “Contract of the Century” oil agreement, aims to establish and develop 

friendly and strategic relations with other countries, strengthen its international position. It has cre-

ated favorable conditions and grounds for integration into the European Union and, most important-

ly, for ensuring national security. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ТУРЦИЕЙ 

 

Ишык Омур Керим Мехметшах оглу 

Бакинский славянский университет 

 

В статье рассматриваются политические, нормативно-правовые основы экономических и 

торговых отношений между Азербайджаном и Турцией. Отмечается, что в системе междуна-

родных отношений внешняя политика каждого государства должна обеспечивать его экономи-

ческую безопасность. Фактические материалы подтверждают, что азербайджано-турецкое 

экономическое сотрудничество является важным фактором их экономической безопасности. В 

целом «Новая нефтяная стратегия», основанная общенациональным лидером Гейдаром 

Алиевым 20 сентября 1994 года с заключением так называемого нефтяного соглашения 

«Контракт века», направлена на установление и развитие дружественных и стратегических отно-

шений с другими странами, укрепление ее международных позиций. Это создало благоприятные 

условия и основания для интеграции в Европейский Союз и, самое главное, для обеспечения 

национальной безопасности. 

Ключевые слова: Турция, Азербайджан, экономическая безопасность, торговые отно-

шения, нормативно-правовые основы, внешняя политика 
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Azərbaycan Respublikasının şimal-şərq bölgəsində məskunlaşan Qafqaz Albaniyasının qədim 

tayfalarından olan, indiki adları ilə  Qrız, Cek, Əlik, Haput, Yergüc kimi tanınan Şahdağ xalqları 

özlərinin spesifikliyini, lokal-səciyyəvi cəhətlərini bu günə qədər qoruyub saxlaya bilmişlər. Məqa-

lədə Şahdağ xalqlarının yemək nümunələrində və təbabətdə istifadə edilən yabani bitkilərin tədqiqi 

öz əksini tapmışdır. Həmin bitkilərin yerli xalqların öz dillərində səsləndirdilməsinə isə xüsusi diq-

qət yetirilmişdir.  

Açar sözlər: Şahdağ xalqları, məişət ənənələri, xalq təbabəti, yabanı bitkilər 

 

Əsasən Azərbaycanın şimal-şərq hissəsində məskunlaşan Qafqaz Albaniyasının qədim tayfa-

larından olan Qrızların, Cek və Əliklilərin əsas məskunlaşdıqları məkan Qubanın Qrız, Cek və Əlik 

kəndidir.  

XXI əsrin 30-40-ci illərindən başlayaraq Qrızın, Buduğun, Haputun bir hissəsi iqtisadi cəhət-

dən daha rahat ərazilərə köçmüş və eyni zamanda tarixi yaşayış məntəqələrinin adlarını yeni yaşayış 

mühitlərində qoruyub, Quba, Müşkür (indiki Xaçmaz rayonu) və Şabran, Göyçay, Şamaxı rayonla-

rında, Haput kəndi, Qaradağ Haput, Haput Məlikli, Şıx Haput, Güney Buduq, Ağyazı-buduq, Xaç-

mazda –Yergüc kəndi və s. kimi kəndləri təsis etmişlər [10, 149]. 

Ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının etnoqrafiyası zəngin və qədim tarixə malikdir. Bu baxım-

dan etnoqrafiyanın tərkib hissəsi olan maddi və mənəvi mədəniyyət, təbii-coğrafi şəraiti, ailə məişət 

məsələləri, yaşayış məskənləri və yaşayış evləri, geyim və bəzək nümunələri, yeməkləri və içkiləri, 

nəqliyyat vasitələri, xalq bayramları, oyun və əyləncələr, inamlar, dini görüşlər, xalq təbabəti və s. 

kimi sahələrin araşdırılması çox əhəmiyyətlidir. Etnoqrafiyada mənəvi aləmin bir qolunu da xalq tə-

babəti təşkil edir və tarixi etnoqrafik baxımdan öyrənilməsinə, araşdırılmasına hər zaman ehtiyac 

vardır. Xalq təbabəti xalqın məişətinin gündəlik ayrılmaz hissəsidir və onun mənəvi mədəniyyətin-

də mühüm yer tutur. Müxtəlif  xəstəliklərin  müalicəsi və  qarşısının alınması məqsədilə toplanılıb 

tətbiq olunan yabanı bitkilər xalq təbabətinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycanın təbii-coğ-

rafi şəraitinin müxtəlifliyi, o cümlədən florasının zəngin bitki örtüyünün rəngarəng olması, xalq tə-

babətinin inkişaf etməsinə təsir edən amillərdən biridir. Xalq təbabəti, xalq müalicə üsulları və vasi-

tələri çox qədim zamanlardan xalq tərəfindən zənginləşdirilərək dövrümüzə qədər saxlanılıb qorun-

muşdur və təbabətdə istifadəsi insanlara, təbiblərə, loğmanlara çoxdan məlumdur. 

“Azərbaycan təbabətinin görkəmli nümayəndələrindən Əbu Mənsur Müvəffəqi, İbn Kəbiri, 

Həsən ibn Şirvanini, Məhəmməd Əttar Səlyanini, Məhəmməd Yusif Şirvani, Məhəmməd ibn Zey-

nalabdin Naxçıvanini və s. göstərmək olar” [6, 6]. 

Azərbaycan etnoslarının müxtəlifliyi ilə seçildiyi kimi, təbii-coğrafi iqlimi və bu iqlimin ye-

tişdirdiyi özünəməxsusluğu və rəngarəngliyi ilə də fərqlənir. Qədim dövrlərdən bəri zəngin bitki ör-

tüyünə malik Azərbaycanda insanlar gündəlik həyat müşahidələri əsasında yaşadıqları ərazilərdə 

müxtəlif yabanı bitki və otlardan həm qida üçün, həm də  müxtəlif müalicə məqsədilə istifadə et-

məkdədirlər.  Xalq təbii ot, bitki, mineral su və s.-dən istifadə etməklə geniş yayılmış bir sıra mə-

rəzlərin (sancı, başağrısı, zədə və yaralar, zəhərlənmə, qızdırma və s.) qarşısını alırdı [2, 283]. 

“Xalq təbabətində qida və dərman vasitələrini əsasən iki, bəzən də üç yerə bölmüşlər:  a) Qida mad-

dələri kimi işlənən vasitələr; b) həm qida, həm də ayrı-ayrı orqanların sağlamlığını təmin edən vasi-

tələr; v) dərman kimi işlənən vasitələr [5, 13]. 
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Şəkil 1. Dərhasəng bitkisindən hazırlanmış şoraba və daral duz 

 

 

    
 
        Şəkil 2. Dərhasəng bitkisi                  Şəkil 3. Daral duz 

 

 

Quba bölgəsində Şahdağ, Salavat dağı, Bazar düzü kimi hündür dağ silsilələri arasında yerlə-

şən Xınalıq, Qrız, Buduq kimi kəndlərin əraziləri zəngin və özünəməxsus bitki örtüyünə malikdir. 

Xüsusilə də bölgənin təcrid olunmuş təbii-coğrafi mövqeyi yerli əhalinin təbii yabanı bitkilərdən is-

tifadəsini zəruri etmişdir. Buna görə də Şahdağ xalqlarının ənənəvi məişətində yabanı bitkilərdən is-

tifadə, xüsusilə də xalq təbabəti geniş yayılmışdır. Dağlıq ərazilərdə məskunlaşan Şahdağ xalqları 

mövsüm ərzində, əsasən yaz-payız aylarında ehtiyaclarına kifayət edəcək qədər qışa azuqə kimi ya-
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banı bitki, meyvə və tərəvəz tədarükünün yığılmasının qayğısına qalırlar. Məlum olduğu kimi bitki 

mənşəli qida məhsulları öz növbəsində mədəni (becərmə) və yabanı olmaqla iki yerə bölünür. Coğ-

rafi mövqe isə burada becərmə yolu ilə bitən bəzi bitkilərin, meyvə və tərəvəzin bitməsinə mane 

olur. Bu ehtiyacların bəzilərini satınalma və ya əvəzləmə yolu ilə əldə edirdilər. Təbiətin onlara 

bəxş etdiyi yabanı bitkilər isə Şahdağ mətbəxi üçün istər yemək, istərsə də müalicəvi baxımından 

əvəzolunmaz nemət hesab olunur. 

Məskunlaşdıqları ərazi Şahdağ xalqlarının maddi mədəniyyət nümunələrinin bütün sahələrini 

özünəməxsus adlandırılmasına xeyli dərəcədə təsir göstərmişdir. Qrızların keçmişdə becərdikləri, 

dənli bitkilər arasında “sil-sil” adlanan özünəməxsus buğda növü məşhur olmuşdur. “Sil-sil” buğda 

növünün adı da elə qrız dilindədir, mənası diş-diş və dən-dən deməkdir. Sünbülündə dənələr diş-diş 

düzüldüyü üçün ona bu ad verilmişdir. Bölgənin dağlıq iqlim şəraiti ilə əlaqədar bu ərazidə  digər 

buğda növləri yetişib, məhsul verə bilmədiyi üçün bölgədə daha çox buğdanın “sil-sil” növü yetiş-

dirilmiş, həmin buğdadan çörək və yeməklər bişirilmişdir. Yerli əhalinin söylədiyinə görə sil-sil 

buğda növü  doyumluluğuna və müalicəvi əhəmiyyətinə görə çox faydalı buğda növü olsa da, qara 

buğda növü olması və ağır həzm olunması ilə əlaqədar daha sonralar istifadə edilməmişdir. Sil-sil 

şəkər xəstələri üçün dərman vasitəsi kimi istifadədə çox xeyirlidir. Hal-hazırda bu buğda növündən 

Rusiya Federasiyasında becərilir. 

Qrız mətbəxi üçün səciyyəvi olan yeməklərdən biri də qrızca “alfar” adlanan qutabdır. Ma-

raqlıdır ki, bu qədim yemək növü alban tayfalarının varislərindən olan ceklilər, ləzgilər, hətta Azər-

baycanın şimal-şərqində məskun olan Şahdağ xalqlarından bir qədər aralıda - Azərbaycanın şimal-

qərbində Qəbələ rayonunun Nic kəndində kompakt şəkildə məskun olan  udilər arasında da eyni ad-

la tanınır. Bu etnoslarda özünəməxsus bitkilərdən hazırlanan belə qutaba “afar (afara)” deyirlər. 

Həmin qutabların özəlliyi isə dərhasəng, pel kimi meşədə bitən yabanı bitkilərin bura əlavə edilərək 

qatdığı daddır. Pel  nazik yarpaqlı olan yabanı kəvər növüdür, dərhasəngə bənzəyir. Bu bitki əsasən 

Quba, Dərbənd, İsmayıllı və Şamaxı meşələrində bitir və yaşıl soğana bənzəyir. Pel ilkin yazda me-

şədə qalın yarpaqları yarıb çıxır, zərif yaşıl rəngli yarpaqları çox kövrək olur. Kiçik soğanaqdan bi-

tir və başında kiçik ağ diyircəklərə bənzər çiçəkləri olur. Zərif soğan tamı verir.  

“Meşədə bitən peldən ən çox “zərzər” tuturdular. Bu məqsədlə peli duzlayandan sonra doğra-

yıb bəqqədə saxlayırdılar.  Pel, həmçinin təzə halda da yeyilirdi. Bunun üçün onu xırda doğrayıb 

qutab bişirirdilər. Quba kəndlərində pel qutabı yaz fəslinin ən ləziz yeməklərindən sayılırdı. Qutab 

təkcə peldən deyil, habelə avar, cılıtqa, tərəmətu, cincilim, gəlinbarmağı, turşəng, quşəpbəyi və b. 

yabanı bitkilərdən də bişirilirdi” [7, 140]. Pel qutabının mühüm xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, dü-

yüsü süddə bişirilirdi [7, 148].  

Qeyd edək ki, “Zərzər” duzlanmış yabanı kəvərdir.  “Zərzər”  və “bəqqə” Quba bölgəsinə xas 

dialektoloji termindir. Daha çox yabanı bitkinin duza qoyulması və xüsusi olaraq qurudulması ilə 

bağlı işlədilir. Bəqqə isə saxsı qabdır.  

Şahdağ xalqlarının ənənəvi məişətində istifadə etdiyi özünəməxsus bitkilərdən biri də dərha-

səng bitkisidir (şəkil 2). Bu bitki isə istər Qrızda, istər Cek və Əlikdə çox istifadə edilən, sarımsağa 

bənzəyən və yarpız kimi zolaqları olan bitki növüdür. Həmin bitkidən həm şoraba hazırlayıb ye-

məklərin yanında təam kimi, həm də qutabda istifadə edirlər (şəkil 1). Ətri və dadı sarımsağa bənzə-

yən bu bitki həm də yerli əhalinin xalq təbabətində də istifadə edilən müalicəvi əhəmiyyətli bitki 

növüdür.  Daha çox dişin tökülməsi, mədə-bağırsaq pozğunluğu kimi hallarda bu bitkidən istifadə 

edilir. Dərhasəngi bitkisini pörtlədib, suyunu süzüb şüşə və ya saxsı qablarda uzun müddət saxlayır-

lar. Əliklilər bu bitkini öz dillərində daha fərqli şəkildə onu “jurt” deyə adlandırırlar. Əlik kəndində 

etnoqrafik çöl tədqiqatları apardığımız zaman  yerli əhalinin bu bitkini “Allahın onlara verdiyi xü-

susi nemət” adlandırdığını qeydə almışdıq. Qrız, Cek və Əlik kəndlərində yaz aylarında  hər bir ev-

də mütləq dərhasəng bitkisindən istifadə edilir.  

Şahdağlıların mətbəxində Q'aç adlandırılan əvəlik bitkisindən də çox istifadə edilir. Azərbay-

canın bir çox bölgələrində müalicəvi xüsusiyyətləri ilə tanınan əvəlik bitkisindən Şahdağ kəndlərin-

də də istifadə edilir. Ümumiyyətlə, əvəlik ümumazərbaycan mətbəxində geniş tanınan bitkidir. So-
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yuqdəymənin, öskürəyin, boğaz ağrısının ötüb keçməsi üçün çox zaman xalq arasında əvəlikdən və 

ispanaqdan geniş istifadə edilirdi.  Məlumdur ki,  Gürcüstan azərbaycanlıları da əvəliyi bişirir və 

yağda qovurur, onu həm yeyir, həmdə məlhəm kimi boğaza bağlayırdılar [2, 299]. Əvəlik Şahdağ 

mətbəxində və xalq təbabətində də çox istifadə edilir. Bu bitkidən istifadə edilən  yeməklər, xüsusi-

lə də qutab və  əvəlikli aş Şahdağ mətbəxinin əvəzolunmaz təamları kimi qiymətləndirilir. Əsasən 

düyü və ya buğda yarmasından hazırlanan əvəlikli aşı Şahdağ xalqları “çixərci bicəh”  adlandırırlar. 

Qeyd edək ki, həm xınalıq, həm qrız, həm də buduq dilində aş “bicəh”   adlanır. 

Cografi iqlim şəraiti üzündən bölgədə hər növ meyvə ağacları bitmir və ya gec məhsul verir. 

Bu ərazidə yetişən ağac növlərindən, xüsusilə dəndə və yerli əhalinin pip adlandırdığı vələs ağacı-

nın adını çəkmək lazımdır. Bu ağacın xüsusilə yarpaqlarından pip dolmasının  bişirilməsində istifa-

də olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın udi, ləzgi, saxur kimi alban köklü tayfalarının 

məskun olduğu şimal-qərb bölgəsində də pip yarpağı ənənəvi məişətdə geniş istifadə olunmaqdadır. 

Bu xüsusiyyət də bu etnosların xınalıq, qrız, buduqlarla vahid ümumalban köklərinin olduğunu təs-

diq etməkdədir. 

Şahdağ kəndlərində yerli əhalinin məişətində ç'ertəh (yarpız), zig (baldırğan), hamsərəq’əc’ 

(enli yarpaqlı bitkidir), tsiliməq’əc’, tirtirəziq (ağyarpaqlı olur), gəliməməy, qqərç’əc, xan gülü, əm-

zi, lurs (əvəlik), hülbə, dazotu, (əsasən mədə üçün çox xeyirli hesab edilir) kimi bölgədə yetişən 

müxtəlif bitki növlərindən də istifadə edilməkdədir. Bu bitkilərdən istər şəfa məqsədilə, istərsə də 

qida kimi istifadə edirlər.  Xalq təbabətində bir sıra xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən gicit-

kən və yarpız kimi bitkilərin tədarükü isə yazın əvvəlindən həyata keçirilərdi. 

“Hülbə sarı çiçəkləri olan, ətirli, həmçinin təbabətdə geniş istifadə olunan müəlicəvi bir bitki-

dir. Çaya atılıb dəmlənir və əvvəllər xanımlar bu bitkini ətrinə görə sandıqda saxlayardılar. “Qaf-

qazda bu bitkinin 23 növünə təsadüf olunur. Bunlardan yalnız birisi (şənbələ) mədəni halda becərilir 

ki, bunun da yabanısı Quba-Dəvəçi rayonlarında yayılmışdır. Bu rayonların əhalisi qədim vaxtlar-

dan yabanı şənbələni (adına hülbə də deyilir) yığıb, xoş ətrinə görə evdə istifadə edərdilər. Görünür 

ki, əvvəllər əhali onu xoş ətrinə görə həyətlərdə əkmiş, sonralar isə heyvanların da onu yaxşı yediyi-

ni görüb, geniş sahələrdə becərməyə başlamışdır" [4, 189-190]. Yonca, kəpənəg (qırxbuğum), bərq-

qul, miç, darar, gülgülgütü (kəklikotu), kəklikotunun bir növü olan və dərman kimi istifadə edilən 

q’öv, çələmir, mec (gicitkan), tələmehhi, cincilim, kələbətin (enli yarpaqlı olur, tərkibində yod çox 

olur və əsasən dərman vasitəsi kimi istifadə edilir), qalağan, tsiliməq’uts, yovşan, dahara çəng, çiç, 

xarxarəng, gurumbəy, qazayağı, çilətqə (əməkkömənci) və s. kimi bitki növləri qrız mətbəxində və 

təbabətində geniş istifadə olunur. Şənbələ əsasən iştahanı artırır, göyərti kimi də işlədilir. Şənbələ 

mədəni formada da becərilir. Bundan əlavə Qrızda “ç'eq” kimi turpa bənzər, həm çiy halda, həm də 

bişirilmiş halda yeyilən, meyvəsi şirin olan bitki növü mövcuddur. 

Ümumiyyətlə  yerli camaat məişətdə və dərman məqsədilə işlətdiyi bitkilərin xüsusiyyətləri-

nə, onların toplanılma qaydasına və zamanına, nə cür qurudulmasına və emal edilməsinə xüsusi bə-

ləddirlər. Bitki mənşəli dərmanların alınması üçün axşam günəş qürub edən çağı, səhər gün çıxmaz-

dan əvvəl, hava saf olan zaman yığılması münasibdir. Alınan xammal nəmli, çox isti və günəşli yer-

də saxlamaq olmaz [6, 10]. “Xalq təcrübəsinə görə dərman otları və bitkiləri toplandıqdan sonra xü-

susi şəraitdə, yəni kölgə, gün tutmayan yerdə qurudurlar və sonra da müəyyən qablara doldurulub, 

quru yerdə saxlanılardı” [3, 50 ]. 

Ceklilər də meşə və həyətyanı ərazilərdə bitən bitkilərdən istər mətbəxlərində, istərsə də məi-

şətlərində xeyli istifadə edirlər. Təbiətin onlara verdiyi töhfəni onlar xüsusi qiymətləndirir. Bır (da-

bana ağacı), c'arc (tozağacı) vələs (pip ağacı), mırf (gərməşoy), çinu (zirinc), dalam (qarağat), qo-

loqoc (turşməzə bitki növüdür və ceklilər ondan mürəbbə də bişirirlər), gicitkən, dəvədabanı, hanə-

qac (öküz quyruğu), s'inemaqac (yerköküyə bənzəyir), halada, amsa, qalamaqac (qalamaqacın kö-

künə “cağ” deyilir, həm kökü, həm zoğu yeyilir), ç'ici (laləgülü, bu gülün fərqliliyi ondadır ki, cek-

lilər onu tam açılmadan alına vurub sonra yeyirlər) adlarını çəkmək olar və göründüyü kimi hər bi-

rinin cek dilində öz adı var.  



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2021 VII cild, №1 

 260 

Əliklilər də bu baxımdan qrız və ceklilərdən geri qalmır. Öz dillərində adlandırdıqları sırf 

Əlik meşələrində bitən və ya ümumən istifadə edilən bitki növləri burada bolluq təşkil edir. Ceklilə-

rin də “halada” adlandırdığı həmin bitki burada çox istifadə edilir. Halada bitkisinin kökü yeyilir 

və əliklilərin verdiyi məlumata görə bu bitkidən əsasən müharibə dövründə çörək də bişirilib. Ç'əq 

bitkisi isə yumru formada olur və çox şirin bitki növüdür, əsasən yağda qovrulub yeyilən bu bitki 

çiy halda da yeyilə bilər. İçi ağ, qabığı şabalıdı və nazik olan ç'əq erkən yaz - payız aylarında bitir. 

Gövdəsinə ç'arğand deyilən bu bitkinin kök və gövdəsi ziddiyyət təşkil edir. Maraqlısı odur ki, bu 

bitkinin kökü yeyiləndə toxluq, gövdəsi yeyiləndə isə aclıq verir. Əlik və cek dilində “amsa” adlan-

dırılan bu bitkinin isə yalnız gövdəsi yeyilir. Azərbaycan dilində yemlik mənasını verən yerlilərin 

isə “muhomq'ay” adlandırdığı bitki şirin, nazik zoğlu, soğana bənzəyən, süd verən bitki növüdür. 

Məhz əlik təbiətinə məxsus olan yabani bitkilərdən biri də “s'inkal” bitkisidir. S'inkal – tikanlı, süd-

lü, qabığı soyularaq yeyilən, kəsəndə süd verən bitki növüdür. “Bitkilərin gövdə, budaq, yarpaq və 

s. hissələrindən hasil olan şirə və qatranlar, saqqız və yapışqanlar təbabətdə geniş işlənmişdir [6, 

218]. 

Bambalata, s'armanı həm kökü, həm zoğu çiy halda yeyilən bitkidir. Amzuray (turşəng) bitki-

sinin gövdəsindən əsasən əliklilər qan təzyiqinin aşağı salınmasında istifadə edirlər. Əkilə bilən bit-

kilər kimi isə daha çox noxud, düyü, taxıl, qax' və s. becərilir. Qax' qarabaşaqa bənzəyir.  

Əhali daha çox müxtəlif dağ bitkilərindən hazırlanan çaylardan istifadə etməkdədir. Əliklilər 

dağ çayına “çanqal”, qrızlılar isə “dahara çəng” deyirlər. Çanqal əzgil ağacının qabığının dəmlən-

məsi ilə hazırlanır. Həm də müalicə məqsədilə, soyuqdəymənin qarşısını almaq məqsədilə istifadə 

edilir.  

Həmçinin ədviyyatların hazırlanmasında da bu bitkilərin böyük rolu vardır. Yeməkləri dada 

gətirən əsas ərzaqlardan biri olan duz bölgədə hər bir ailənin özü tərəfindən xüsusi otlarla hazırlanır. 

Yerli əhalinin məşhur və özünəməxsus ədviyyatlarından biri olub müxtəlif bitkilər qatılmaqla hazır-

lanan belə duza qrızlar “daral”, əliklilər “acintay”, ceklilər isə “darı duzu” deyirlər (şəkil 3). Qrız 

xanımları duza daral adlanan toxum, cirə, kəklikotu, vələmir əlavə edərək qrızca “x'üv” adlandırdıq-

ları kirkirədə yəni əl dəyirmanında çəkirlər. Bu da təbii ki, duza xüsusi dad və ətir verir. Əliklilər 

həmin duza hülbə, kəkliklotu, cirə və s. kimi bitkilər əlavə edirlər. 

Ən qədim zamanlardan əcdadlarımızın, ulularımızın şifahi xalq nümunələrində şəfaverici ot-

ların, çiçəklənlərin və başqa vasitələrin haqqında düşünməsi, axtarışları və nümunələri xalq təbabə-

tinin qədimliyini bir daha təsdiq edir. İstər “Məlik şah”, “Otların bəhsi”, “Pəri bulağı” , “Sehirli at 

və şah”, “Lal qız”, “Hatəmin nağılı” kimi nağıllarımızda, istərsə də ilk yazılı abidəmiz olan “Kitabi-

Dədə Qorqud” dastanında, qəhramanlıq dastanımız olan “Koroğlu” dastanında xalq təbabətindən is-

tifadə nümunələrinin şahidi oluruq. “Dirsə xan oğlu Buğacın boyunda” “Ana südü Dağ çiçəyi” ifa-

dəsi [1, 27], həmçinin Koroğlu dastanında “Zərnişan xanımın Çənlibelə gətirilməsi qolunda” Zərni-

şan xanımın Həsənin yarasının üstünə topladığı kəklikotu və sarıçiçəkdən hazırladığı məlhəm buna 

nümunədir  [8, 348]. 

Beləliklə, bu gün Azərbaycan xalqının tərkib hissəsi olan Şahdağ xalqları ümumi məişətlərini 

formalaşdırmaqla bərabər, özlərinin spesifikliyini, lokal-səciyyəvi cəhətlərini də müəyyən dərəcədə 

qoruyub saxlamışlar [9, 133]. İstər xalq təbabəti, itərsə də məişətimizin əsasını təşkil edən olan ənə-

nəvi yemək mədəniyyəti öz aktuallığını, əhəmiyyətini itirməmişdir və bu gün də istifadə edilir. Bu 

baxımdan ölkəmizin polietnik guşəsində məskunlaşan Şahdağ xalqının özünəməxsus məişət və tə-

babət mədəniyyətləri orijinal bir etnomədəni örnəyin nümunəsidir. 
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One of the ancient ethnos of Caucasian Albania which live in the north-east part of Azerbaijan 

Shahdagh people like as Gryz, Jeck, Alick, Haput, Yerguj had been protected their local characteris-

tics and specification until today. The investigation of the role of plants in household and medicine 

of Shahdagh people was reflected in the article. Special attention was given to the pronunciation of 

those plants in indigenous people’s language.  
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Один из древних этносов Кавказской Албании, которые проживают в северо-восточной 

части Азербайджана, шахдагцы, такие как Грыз, Джек, Алик, Хапут, Ергудж, до сегодняш-

него дня были защищены своими местными особенностями и характеристиками. В статье 

отражено исследование роли растений в быту и медицине шахдагцев. Особое внимание было 

уделено произношению этих растений на языке коренных народов. 

Ключевые слова: Шахдагские народы, отечественные традиции, народная медицина, 

дикие растения 
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İSLAM FƏLSƏFƏSİ TARİXİNDƏ QADINA MÜNASİBƏT 
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qarayeva.seadet@gmail.com 

 

Qadına münasibət, onun ailə və cəmiyyətdə yeri, sosial-siyası haqlarının öyrənilməsi bu gün 

də aktual məsələlərdən biri olaraq qalır. Məqalədə dini nöqteyi nəzərdən qadına münasibət, qadın 

hüquqsuzluğunun klassik ədəbiyyat nümunələrində, ədiblərimizin yaradıcılığında necə işıqlanma-

sından bəhs edilərək təhlil etməyə çalışdıq. İslam fəlsəfəsi tarixində qadına münasibəti araşdırmaq-

la bu dinin ehkamlarını, mənəvi, sosial-əxlaqi dəyərlərini tədqiq edərək islamın mənəvi dünyamıza 

təsirini öyrənməyə çalışdıq.  Və gəldiyimiz nəticə ondan ibarətdir ki, qadın istər islam cəmiyyətində, 

istərsə də müasir dövrdə yüksək dəyərləndirilir və onun cəmiyyətin inkişafındakı tövhələri danıl-

mazdır. 

Açar sözlər: İslam, peyğəmbər qadın, ədəbiyyat, nicat 

 

Giriş   

Ümumiyyətlə, “Islam fəlsəfəsi tarixində qadına münasibət” - əslidə çox geniş bir mövzudur. 

Öncəliklə bu məsələyə daha həssaslıqla yanaşmaq, qadının maddi – mənəvi hüquqlarını müdafiə et-

mək lazımdır. Məqalədə araşdırmağa çalışacağımız əsas məqam Islamda qadına münasibət, onun 

cəmiyyət həyatında nə dərəcədə rolunun olması və ədiblərimizin yaradıcılığında qadın hüquqsuzlu-

ğunun işıqlandırılmasıdır. Məhəmməd Peyğəmbərin qadınlara aid: "Cənnət anaların ayaqları altın-

dadır" deyə söylədiyi fikri bizi bu qənaətə gətirməyə əsas verir ki, İslam qədər başqa heç bir cəmiy-

yət qadına cənnət anaların ayaqları altındadır deyə dəyər verə bilməz. Islam qadına hörmət və qayğı 

göstərilməsini, kobud davranılmamasını əmr etmişdir. Bu qadının analıq haqqının İslamda ən uca 

zirvədə yer almasının göstəricisidir.  

Bir ölkənin inkişafı, mədəniyyəti qadınların azadlığı ilə ölçülür. Məhəmməd Peyğəmbərin 

sözləri ilə desək: "İslam inancı elə bir sülh və təhlükəsiz cəmiyyət yaradacaq ki, ən uzaq yerdən bir 

qadın tək başına Məkkəyə gələcək, Kəbəni ziyarət edib dönəcək və o qadına heç bir zərər toxunma-

yacaq".(4,70) Yəni, qadınlar da kişilər kimi istədikləri yerə istədikləri zaman getmə hüququna sa-

hibdirlər. Qadınların tək başına səyahət etmələrini qadağa qoyan cəmiyyət bunu dinlə, İslamla bağ-

layaraq sanki özlərinə haqq qazandırmaq istəyirdilər, yalnız, bu hədis qoyulan qadağanın bəzi dar 

düşüncə sahibi insanların öz zehniyyətinin məhsulu olduğunun bariz nümunəsidir. 

Məqalədə əsasən aşağıdakı məqamları təhlil edəciyik: 1) islam fəlsəfəsi tarixində qadına mü-

nasibət; 2) klassik ədəbiyyatda qadın. 

İslamın qadına verdiyi dəyəri tam anlamı ilə dərk etmək və onun əxlaq təliminin mahiyyətini 

obyektiv qiymətləndirmək üçün öncə onun İslam öncəsi və sonrakı dövrlərini, tarixi inkişaf yolunu 

bütövlükdə nəzərdən keçirdərək araşdırıb anlamaq lazımdır. Təhlil zamanı İslamdan sonrakı dövrü 

şərti olaraq iki qrupa ayıraraq – Peyğəmbərin dövründə qadına münasibət və Peyğəmbərin vəfatın-

dan sonra qadına münasibət kimi nəzərdən keçirdəcəyik. Tarixi mənbələrdən məlum olduğu kimi 

İslamdan əvvəlki dövrlərdə ayrı – ayrı cəmiyyətlərdə bütövlükdə qadına münasibət məsələsi olduq-

ca ziddiyyətli idi, qadın əşya dəyərində qiymətləndirilir, haqqı taptalanır, çox zaman zülmə məruz 

qalaraq ona insan kimi yanaşılmırdı. Islamdan öncəki dövrlərdə qadın hüquqsuzluğunun bariz nü-

munəsindən biri ərəblərin adətinə görə biri dünyadan köçəndə, soruşulanda kı, malı-mülkündən nə-

yi var?- cavabında sadalanan mülkləri ilə birgə neçə qızı olduğunu da qeyd edərdilər. Bu bir daha 

onu sübut edir ki, qadınlar nə qədər hüquqsuz olmuş, zülmə məruz qalaraq dəyəri əşya ilə bərabər 

tutulurdu. O dövrdə hətta bəzi cəmiyyətlərdə qadın şeytan nəsilindən olan biri kimi də göstərilirdi. 
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Qadınlar bütün hüquqlarından məhrum, şikayət etməyə heç bir hüququ olmayan varlıqlar idi. Hə-

min dövrlərdə ərəb ölkələrində qadına münasibət o dərəcədə ifrat idi ki, dünyaya qız övladı gələrdi-

sə onları diri-diri basdırmaq adət halını almışdır. Lakin, İslam qadın hüquqlarına ədalət həddində 

qərar verərək onun mövcud ictimai vəziyyətini daha yüksək həddə qaldırdı. İslam öncəsi dövrlədə 

qadınlar alınıb-satılabilən varlıqlar ikən İslam ona bütün haqlarını özünə qaytardı. Məhəmməd Pey-

ğəmbərin qadınların Allah qatında dəyərini göstərmək üçün söylədiyi fikirlərdən biri: "dünya bir 

metadır, dünya metasının ən xeyirlisi də Saliha qadındır." deyə buyurmuşdur. Tarixi mənbələrə əsa-

sən İslamın geniş təbliğ edildiyi dövrlərdə qadınlar üzü açıq gəzmiş, qonaq qəbul etmiş, dəmir zireh 

və dəbilqə geyinib müharibəyə yollanaraq kişilərlə birgə çiyin-çiyinə mübarizə aparmışlar. Qadınlar 

həm siyasətdə, həm elmdə, həm də müharibələrdə ön cərgələrdə yer alırdılar. Qadınlar cəbhədə ya-

ralılara kömək edir, tibbi yardım göstərirdilər. Həmin qadınlardan Muəvvəz ibn Əfvanın qızı Rabiə, 

Ümmü Sənan Əsləmiyyə adları tarixə bəllidir.  Əslində qadının nicatı – bütünlükdə cəmiyyətin əx-

laqi - mənəvi yüksəlişidir. 

İslamda qadın mövzusuna Müsəlman alimləri arasında bir – birinin tam əksi iki fikir mövcud-

dur; bunlardan biri İslamın qadını ən ali mərtəbəyə yüksəltdiyi, onun bütün hüquqlarını tanıdığı hal-

da, digər fikrin nümayəndələri isə Quranın qadını ikinci sinif mərtəbəsində qiymətləndirdiyini söy-

ləyirlər. Əslində İslam dininin müqəddəs kitabı olan Quran hər iki cinsin nümayəndəsini insanlıq 

baxımından bərabər, sahib olduqları rolları baxımından bir – birlərini tamamlayan varlıqlar olaraq 

qəbul edir. Lakin, ikinci düşüncəyə sahib alimlər İslamda qadın anlayışını zamanla dəyişərək, dinin 

özünə, təməl prinsiplərinə əks olan rəvayətlər uyduraraq İslam aləmində qadınların cəmiyyət həya-

tından kənarlaşmasına, hüquqlarının itirilməsinə gətirib çıxartmışdır. 

İslamda qadın mövzusunu araşdırıb təhlil etdikcə, bu təhlilin hər iki cinsə eyni dərəcədə şamil 

edildiyinin şahidi olduq. Dinimizdə kişilər kimi qadınlar da insan cəmiyyətinin bərabər, tam hüquq-

lu bir üzvü hesab edilir. Kişi və qadın bərabərliyinə nümunə olaraq aşağıdakı ayəni misal göstərmək 

olar: "Mömin olub yaxşı işlər görən kişi və qadına (dünya və axirətdə) firəvan həyat bəxş edəciyik" 

(Nəhl surəsi, 97). Yəni kişi və qadın yalnız yaxşı əməllərinin və imanlarının nəticəsində firəvan hə-

yata nail ola bilərlər. Bu ayədən də göründüyü kimi Quranın yerinə yetirmək istədiyi əsas məqsəd 

insanlar arasında olan bərabərsizliyi aradan qaldırmaqdır. Yaradanın qatında üstünlük sadəcə edilən 

əməllərə görədir. Qız övladına sahib olmağı utanc hesab edən cəmiyyətə, Peyğəmbərimizin soyu-

nun qız övladı ilə davam etməsinə görə ona "soyu kəsik" deyən mövhumata "Kövsər"  adlı surədə 

cavab verilmişdir: "Ey Məhəmməd! Doğrusu sənə kövsəri verdik. Elə isə Rəbbin üçün namaz qıl, 

qurban kəs. Əsil soyu kəsik, sənə kin bəsləyən kimsənin özüdür". (Kövsər surəsi, 1,2,3 ayələr). Qız 

uşaqlarına yaşama haqqını verməyən bir cəmiyyətdə Allahın Elçisinin soyunun qızdan davam etmə-

si, düşünən insanlar üçün əslində bir örnək və bir dərsdir. Quran cəmiyyətin bu düşüncə tərzini də-

yişərək qız övladlarının da oğlan kimi Allahın bir lütfü olduğunu, Allahın dilədiyinə qız, dilədiyinə 

oğul övladı verəcəyini söyləmişdir. Bu ayədə öncə qız uşaqlarının lütf olaraq göstərilməsi Quranın 

qadına verdiyi önəmin təzahürüdür.  

İslam qadını yüksəltmiş, hər iki cinsi qulluq və insanlıq mərtəbəsində bərabər saymışdır. "Qa-

dına gücündən artıq (iş) yükləmə. Çünki qadın (qüdrətli) pəhləvan kimi deyil, gül şaxəsi kimidir...” 

(Nəhcül-Bəlağə, 31-ci məktub.). Qadınların Allah qatında insani dəyərlərdə heç bir fərqinin olma-

masına, cəmiyyətin əqidə, siyasi, əxlaqi, ictimai cəhətdən inkişafı üçün insan təkamülünün dəyər 

mənbəyi kimi qadınla kişi bərabər tutulmasına bir işarədir. İstənilən cəmiyyət bu prinsipə arxalanar-

sa, o zaman ən ali hədəfə və təkamülə doğru daha tez ucaltmaq olar. 

Gələcək nəslin tərbiyəsi, onun hansı dini imani daşıması birbaşa qadına bağlıdır. Deməli, qa-

dın cəmiyyəti tərbiyə etmək kimi bir missiyaya da sahibdir. Qadın, eyni zamanda ailə ocağında 

əmin-amanlığın, sülhün təminatçısıdır. Dünya sivilizasiyasında böyük rol oynayan qadınlar dünya-

mızı daha da gözəlləşdirmə gücünə sahibdirlər. Məhəmməd Peyğəmbər buyururdu ki, “Qadın ölkə-

nin əsasıdır. Qadının sağlamlığı, xoşbəxtliyi, rifahı ölkənin əminamanlığıdır, qadının məhvi isə öl-

kənin məhvidir”. Bu kəlamın davamı olaraq H. Cavidin "Peyğəmbər" şeirində qadının bəşəriyyəti 

yüksəltmə gücünə sahib olduğunu vurğuladığı misraları qeyd etmək istərdik: 
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Qadın Günəş, cocuq Ay, 

Nuru Ay Günəşdən alır, 

Qadınsız ölkə çapuq, məhv olur, zavallı qalır. 

Qadın gülərsə şu ıssız 

Mühitimiz güləcək,  

Sürüklənən bəşəriyyət  

Qadınla yüksələcək! 

Allah – təala Quranda qadınlar barəsində "Nisa" adlı (Qadınlar surəsi) bir surə nazil edib. Ni-

sa surəsinin 124 –cü ayəsində deyilir: "İstər kişi olsun, istər qadın olsun, hər kim mömin olaraq yax-

şı işlər görərsə, məhz onlar cənnətə daxil olar və zərrə qədər haqsızlığa uğramazlar" deyə buyrul-

muşdur. Qadın və kişinin bərabərliyinin göstəricisi olaraq bu surə  bir daha  insan şəxsiyyətinin uca 

tutulduğu Qurani – Kərimdə qadının ikinci dərəcəli hesab edilmədiyinin əslində bir sübutudur. İs-

lam qadına sevgi və hörmət göstərilməsini əmr edir. Əgər müsəlman cəmiyyətlərində bu anlayışdan 

fərqli davranışlar sərgilənirsə, bu İslam dini ilə deyil, cəhalətdən qanaqlanan səbəblərdən qaynaqlı-

dır.  

Quranı-Kərimdə hər iki cinsin bir – birlərini tamamladıqları, biri olmadığı təqdirdə, digərinin 

də olmayacağı, insanlıq baxımından aralarında heç bir fərqin qoyulmadığı qeyd olunur . Qurani –

Kərimin “əl-Hucurat” surəsinin 13-cü ayəsində deyilir: "Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadın-

dan yaratdıq, bir – birinizi tanıyasınız deyə sizi millətlərə və qəbilələrə ayırdıq. Allah qatında ən 

hörmətli olanınız, ən çox (günahlardan) qorunanınızdır". (14, 525)"Ey insanlar" deyə olunan müra-

ciət əslində qadın və kişinin Allah qatında bərabər tutulmasına, qadınların möminlər toplumunun bir 

üzvi olaraq qəbul edilməsinə, heç bir fərqin qoyulmamasına bir işarədir. Yəni bəşər övladının yara-

dılmasında əsl hikmət Allaha qulluq etmək, onun yer üzərində qoyduğu qayda – qanunlarına əməl 

etməkdir və bu məqsədə yalnız kişi və qadınların birlikdə sağlam cəmiyyət qurması ilə nail olmaq 

olar. Bu cinslər arasında heç bir fərqin olmamasının, birinin digərindən üstün tutulmamasının göstə-

ricisi olaraq, hər iki cinsin bəzi təməl haqları, öhdəlikləri və öz məsuliyyətləri olduğunu göstərir. 

Qurani – Kərimdə qadın və kişilər arasında fərqliliklər ifadə edən hökmlər bu iki cinsin bioloji-fi-

zioloji fərqliliklərindən və ya üstünlüklərindən qaynaqlanmır. Qeyd etdiyimiz kimi İslam bərabərli-

yin tərəfdarı kimi mövcud fərqlilik insanlıq baxımından deyil, öhdəlik və məsuliyyətlər müxtəlifli-

yindəndir, cinslər arasında olan xidmətləri baxımındandır və bu fərqliliklər hər iki cinsin bir-birləri-

ni tamamlaması üçündür. Məhəmməd Peyğəmbər hədislərin birində söyləmişdir: "Ən xeyirliniz qa-

dınlara qarşı ən yaxşı davrananınızıdır".(18, 181) Qeyd etdiyimiz kimi bu hədislər əslində qadının 

Allah qatında nə qədər yüksək dəyərləndirildiyinin göstəricilərindən biridir. 

İslamda qadınların liderlik etməsi ilə bağlı fərqli düşüncələr mövcuddur: bir qrup alimlər belə 

bir fikir irəli sürürlər ki, qadınlar kişilərə liderlik, rəhbərlik edə bilməz. Qadınların rəhbər olmayaca-

ğına dair fikirlərin əksinə İslam qadının siyasi haqqını da müdafiə edərək onun siyası hüquqlara sa-

hib olduğunu bildirmişdir. "Ən-Nisa" surəsinin 58-ci ayəsindəki "Allah sizə əmanətləri öz sahibinə 

qaytarmanızı və insanlar arasında hökm etdiyiniz zaman ədalətlə hökm etmənizi əmr edir". (14, 73) 

Bu ayənin hər iki cinsə xitab olunması qadının da hakim olaraq hökm verə biləcəyini söyləməyə 

əsas verir. Bundan əlavə Quranda Belkis qısasındakı ifadələrdən qaynaqlı qadının rəhbər olabiləcə-

yi, hər hansi bir qadağanın olmadığı da mövcuddur. Qadın və kişi Allaha qulluq və insanlıq dəyəri 

baxımından bərabər tutulur. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi istər kişi olsun, istərsə də qadın bərabər hü-

quqlara malik bir – birini tamamlayan varlıqlardırlar. Hər iki cins günahsız, bərabər olaraq doğulur, 

biri o biridən üstün tutulmur. Qurana görə insanlar cinsiyyətlərinə görə deyil, sərgilədiyi davranışla-

ra, Allaha olan yaxınlıqlarına görə dəyər qazanırlar. Yəni üzərilərinə düşən öhdəliklərin doğru, düz-

gün yerinə yetirilməsinə görə hər iki cinsin Tanrı tərəfindən mükafatı eynidir."Allahın birinizi digə-

rinizdən üstün tutduğu (birinizə digərindən artıq verdiyi) şeyi arzulamayın. Kişilərin öz qazancından 

öz payı, qadınların da öz qazandıqlarından öz payı vardır..." (ən – Nisa, 32).  Ayədən də göründüyü 

kimi kişi və qadının cəmiyyətdə özünə məxsus rolu vardır və bu rolların doğru, düzgün yerinə yeti-

rilməsi ayrı-ayrılıqda cəmiyyətin vacib və başlıca hissəsini təşkil edir. 
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 Məhəmməd Peyğəmbərin zamanında mühüm dövlət işlərinin həllində səsvermə hüququna 

malik, islam üçün kişilərlə bərabər mücadilə və mübarizə aparan, lider vəzifələrə belə yüksələrək, 

dinin yayılmasında aktiv rol oynayan,  mühazirə oxuyan, müəllimlik edən çoxlu müsəlman qadını-

nın olduğu söylənilir. Həmin dövrdə qadına öz əmlakına sahib olma hüququ verilmiş, əvvəllər isla-

ma qədər bu varisdən məhrum olan qadın kişinin əmlakı sayılırdı, lakin artıq qadınlar mirasdan pay 

alma, evlənib, boşanma kimi öz həyatları ilə bağlı seçim haqqına, qərar vermə hüququna sahib idi-

lər. Müsəlman qadınların sosial həyatda aktiv olduqlarına, təhsil aldıqlarına, öz dövrlərində mövcud 

bir çox işlərdə işlədiklərinə, kişilərlə birlikdə hər sahədə çiyin-çiyinə çalışdıqlarına dair bir çox hə-

dis mövcuddur. İslam qadınlara o günə qədər heç bir cəmiyyətdə görünməmiş haqq və sərbəstlik 

vermişdir. Peyğəmbərimizin dövründə qadınlara verilən hüquqlara əsasən onların cəmiyyət həyatın-

da rolunun artmasına səbəb oldu. İslam heç bir şərtə əməl etmədən qadınlara işləmə azadlığı tanıdı. 

İslama görə qadın işləyə bilər, öz pulunu qazanıb mülkə sahib ola bilər və mülkünü azadcasına, öz 

iradəsi ilə idarə edə bilərdi. Əngəllərin olmasına baxmayaraq tarix boyu islam ölkələrində hakimiy-

yət başında qadınların olması da bəllidir. Artıq qadınlar cəmiyyət həyatına daha aktiv sürətdə qatıl-

mağa başlamışlar. Bu dönəmdə qadınlar hətta memarlıq sahəsində də bir çox memarlıq nümunələri 

inşa etdirərək, adlarını ölümsüzləşdirmişlər. Həmin dövrdə təhsilin sıxışdırılmasına baxmayaraq, 

təhsilli qadınların sayı xeyli artmaqda idi. Qadınlar o zamanlar kişilərlə bərabər toplu ibadətlərə qa-

tılır, ticarətlə məşğul olur, qəhrəməncasına müharibələrə qatılıb öz ərləri ilə birgə çiyin-çiyinə mü-

barizə aparırdılar. Bütün bunlara misal olaraq Peyğəmbərimizin həyat yoldaşı Hz. Xədicənin tica-

rətlə məşğul olması, Uhud, Xəndək müharibələrində qadınların fəal iştirak etməsi, Hz. Aişənin Pey-

ğəmbərimiz ilə birgə bir çox müharibələrə birlikdə getməsini, eyni zamanda din, hüquq və tibb elm-

ləri üzrə müəllimlik etməsini göstərmək olar. O, siyasi mövzularda belə fikrini bildirməkdən çəkin-

məmiş,  öz dövrünə görə böyük orduya belə başçılıq etmişdir. Bu da həmin dövrlərdə qadınların ic-

timai–siyasi fəaliyyətlə aktiv məşğul olmalarının göstəricidir. Bir çox islam alimlərinin qadın alim-

lər tərəfindən yetişdirildiyi də bəllidir. Buna misal tarixçilər Zehebi və Ebul-Fida və İmam Şafi, İbn 

Hallikan, Ebu Hayyan adlı mədrəsələrdə qadın alimlərindən dərs almış önəmli islam alimlərini gös-

tərmək olar. (4, 49).  Quranda qadınların sosial həyata qatılmaqlarına mane olan, təhsil və işləmə 

haqlarını əllərindən alan heç bir ifadə yoxdur. Əksinə Peyğəmbərimiz qadınların cəmiyyətə böyük 

xeyrinin toxunmasından bəhs edən hədisi nümunə göstərmək olar: “İşlərini qadına həvalə edən cə-

miyyət iflah olmaz” (4, 65).    

Lakin, İslam Peyğəmbərinin ölümündən sonra qadınlar İslamın onlara verdiyi haqları itirməyə 

başlamış, cəmiyyət içində aktiv yaşamaları, fikirlərini sərbəst söyləmə haqlarını itirmiş, yeri gəldik-

də müharibələrə qatılmalarına qadağalar qoyulmuşdur. Qadınların məscidlərdə kişilərlə birgə namaz 

qılmasına da qarşı çıxmağa başlanmış, bunun fitnə-fəsada səbəb olmasını bəhanə gətirərək qadınlar 

məscidlərdən uzaqlaşdırılmışlar. Həmin dövrün mənzərəsini aşağıdakı hədis aydın şəkildə izah edir: 

“Peyğəmbər dövründə haqqımızda ayet inər qorxusu ilə qadınlarımıza əlimizi və dilimizi uzatmaq-

dan çəkinirdik. Peyğəmbər vəfat edincə, dilimizi və əllərimizi onlara uzatmağa başladıq”. (4,44).  

Tarix boyu qadın azadlığı problemi mütəfəkkirlərimizi də düşündürən mühüm məsələlərdən 

biri olmuşdur. Əslində, qadınların qapalı həyat tərzi keçirtmələri, onların təhsildən, elmdən, mədə-

niyyətdən uzaqlaşmaları cəmiyyətin mədəni inkişafına mənfi təsir göstərərək milli inkişafdan geri-

ləməsinə səbəb olmuşdur. Məhz buna görə də ədiblərimizin əsas hədəfi hərəkət etmək, elmin sirrlə-

rini mənimsəmək, maariflənmək, cəhalətdən qurtulmaq idi. Onlar nicatı mövhumatdan, cəhalətdən 

qurtuluşu məhz maarifdə, elmdə, təhsildə görürdülər. İstənilən cəmiyyətin qadınlarının elmdən 

uzaqlaşdırılmasının nəticəsini M.Ə. Rəsulzadə dili ilə aydın şəkildə göstərmək olar. O, "Türkiyədə 

qadınlar" məqaləsində yazırdi: "Qadın aciz isə, hüquqsuz və mərifətsiz olursa millətin yarısı xəstə 

və məflucdur". Yəni bir millətin nicatı həmin ölkənin qadınının cəhalətdən qurtuluşuna bağlıdır. 

Xalqımızın klassik ədəbiyyatına, orta əsrlər tarixinə nəzər saldıqda bir daha cəsur qəhrəman, 

müdrik, hökmdar qadınlar haqqında çoxlu məlumatların mövcudluğunun şahidi oluruq.  Nümunə  

olaraq dahi Nizami Gəncəvinin Nüşabə, Şirin və Məhinbanunun timsalında qadın qəhrəmanlığını, 

cəsurluğunu, müdrikliyini, isanpərvərliyini özündə əks etdirən uzaqgörən hökmdar qadın obrazları 
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yaratmasını göstərmək olar. O, "İsgəndərnamə" poemasında Makedoniyalı İsgəndərin Nüşabənin 

müdrikliyi, cəsurluğu qarşısında aciz olduğunu əks etdirmişdi. 

Elə qadındır ki, kişidən qoçaq 

Gövhəri dənizdən pakizə, parlaq 

Zəkalı, ürəkli, mətin, hünəvər 

Dar gündə kəndçiyə qayğı göstərər 

Belinə mərdliklə bağlamış kəmər... 

Papaq qoymasa da odur tacidar.  

Şeirdən də aydın göründüyü kimi Nizami Gəncəvi qadının daha müdrik olduğunu vurğulaya-

raq, hətta böyük sərkərdələrə belə doğru yol göstərdiyini bildirmişdir.  

Cəsur, müdrik qadınlarımızın təsvirindən əlavə Azərbaycanın qabaqcıl ziyalılarının əsərlərin-

də geniş işıqlandırılmış əsas mövzulardan biri İslam dininin çadra-örtük adəti ilə qadınların əsarətdə 

saxlanılması və siğə nigahının kəskin tənqidi idi. Buna nümunə olaraq  M.S. Ordubadinin çoxarvad-

lılığı, "siğə" nigahına kəskin etirazını bildirdiyi "Şəriət adamları" adlı şeirində kasıb, kimsəsiz Nər-

giz adlı bir qızın həyat faciəsini əks etdirməsidir. Cəlil Məmmədquluzadə də qadını mənəvi cəhət-

dən şikəst edən "siğə" nigahını kəskin tənqid edənlərdən biridir. M. S. Ordubadi "Bizim arvad" adlı 

satirik şeirində də qadın mövzusuna toxunaraq köhnə fikirli kişiləri tənqid etmiş,  Azərbaycan qadı-

nını mənəvi cəhətdən şikəst edən, onu ictimai həyatdan, maarifdən və mədəniyyətdən uzaqlaşdıran 

dini mövhümatı, köhnə adət və ənənələri pisləmişdir. 

Evdən çölə çıxmazdı əzəldən bizim arvad... 

Söysəydim əgər min kərə çıxmazdı sözümdən, 

Əzsəydim əgər başını qaçmazdı gözümdən... 

Şura gələli çıxmış əməldən, bizim arvad. 

Zalım qızının fikri sovet, zikri jenotdel, 

Yoldaşı kitab, yarı kağız, həmdəmi çernil, 

Yazmaq, oxumaq məktəb olub hər işi vel-vel... 

Söyləyib aparır zəhləmi bu zəhrli çarşaf, 

 Bilmirəm bunu yoldan çıxarıb hansı bir əclaf 

Allah tanımaz, qorxmaz əcəldən, bizim arvad, 

Şura gələli çıxmış əməldən bizim arvad. (17, 27) 

İslamın əxlaqi dəyərlərindən sui istifadə edib qadınları hüquqlarından məhrum edən, təhsil-

dən, elmdən uzaqlaşdıran cəmiyyətə tənqidi yanaşan M.Ə.Sabir "Gavur qızı" şeirində qadınlara mü-

raciət edərək deyir: 

Sal başını aşağə sən, ancaq işində ol, 

Paltar yu, ev süpür, elə xidmət, gavur qız! 

Övrətsən, ancaq eylə itaət, gavur qızı! 

Ərdir, özü bilər, neçə övrət alar, alar, 

Heyvan kimi durar, baxar övrət, gavur qızı! (16, 177) 

Şair bununla qadınların elm, təhsil, mədəniyyətdən təcrid olub, qapalı həyat tərzi keçirtmələri-

ni pisləyərək qeyd etmişdir ki, ananın övladlara yaxşı tərbiyə verə bilməsi üçün öncə özü tərbiyəli, 

əxlaqlı, elmli olmalı, cəhalətdən uzaq olmalıdır. 

Qadınların hüquq bərabərliyinin müdafiəsinə Məhəmməd Hadi, Abdulla Şaiq, Hüseyn Cavi-

din yaradıcılığında da rast gəlmək olur. 

H. Cavid "Pənbə çarşaf" şeirində qadınların çadraya örtünməsində xüsusi bir cazibə, incəlik, 

zəriflik olduğunu qeyd etmişdir: 

O vücudi-lətifi qoy sarsın 

Nurdan işlənən ipək tellər. 

Bəncə məğrurü möhtəriz baqışın 

Ruhu təltif üçün kifayət edər... 

Deyən şair sonunda qadınlara müraciət edərək bildirir: 
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Örtün! Örtün!... Fəqəd unutma sakın! 

Sənin açmaq zamanın iştə yarın!... (10, 29) 

Qadınların örtünməsi əlehinə olan M.Hadi "Əlvahi nəfasət"adlı şeirində H. Cavidin şeirinə ca-

vab olaraq söyləyir: 

"Örtün" deyirsən. 

Mən istəməm bu örtüyü, ey şair, 

istəməm!... 

"Çarşaf"! Bunu qovmalıyız həp lüğətdən, 

yaşasın ləfzi-inkişaf! 

Doğmaz zəmini-Şərqdə ruhi-tərəqquyat,  

doğmazsa inqilab!... 

Ey canlı kölgələr, baxın ülvi cahanlara! 

Sizi yüksəlmiş istəməm. 

Mən ölmədən siz dirilin, kamyab olun! 

Görsün bu gözlərim. 

Yüksəklənin, işıq yaradan afitab olun! 

Parlaqmı sözlərim? 

Parlaq düşüncə istər işıqla qaranlığı 

Ayırsın və anlasın! 

Lazım təbib kim, bilə bilsin də sağlığı, 

Həyatı qucaqlasın!  

 H.Cavid "Qadın" şeirində qadının acı taleyini, əzablarını, ağrısını təsvir etməklə bu 

mövzuya bir daha toxunaraq diqqəti qadının ailə və cəmiyyətdəki vəziyyətinə yönəldərək deyir: 

Qadın, ey sevgili həmşirə oyan! 

Ana! Ey nazlı qadın, qalx yuxudan 

Oluyor iştə hüququn pamal! 

Çalış, öyrən, ara, bul, haqqını al! 

Pərdeyi-zülmət içindən sıyrıl! 

Öncə göstərdiyimiz nümunədə şair qadınların çadraya bürünməsində bir sehir, bir cazibə ol-

duğunu söyləsə də aşağıdakı şeirində Azərbaycan qadınının çadradan xilas olmasını böyük tarixi 

hadisə kimi dəyərləndirmişdi. Şairə görə əsl azadlıq hər şeydən öncə şüurların savadlanmasında, 

maariflənməsində, cəhalətdən qurtuluşundadır. O, deyirdi: 

Inqilab iştə, atıb çarşafı siz 

O siyah pərdəyi rədd eylədiniz 

Qeyd edirkən bunu tarix ancaq 

Bir fəzilət deyə alqışlayacaq 

Sizi aldatmasın amma bu qürür 

Çarşaf atmaqla bitər sanma qüsur, 

Çox beyinlər yenə həp pərdəlidir 

Mənəvi pərdeyi dəf etməlidir. (10, 236) 

Qadınların çadra-örtük əsarətinə qarşı olan ədiblərimizdən biri Xəqani Şirvani də bu mövzuya 

toxunaraq münasibətini aşağıdakı şəkildə ifadə etmişdi: 

Yenicə doğulan qızım gördü ki, 

Qarşıda gizlənir min bəla öldü. 

 O kiçik gövhərim yaxşı andı 

 Ki, çox pis yaranmış bu dünya öldü, 

 Bildi ki, ürəyim dərdə düşəcək 

 Üzünü tutaraq binəva, öldü. 

 O, böyük qızımı pərdədə görcək 

 Dedi: kifayətdir bi cəfa, öldü. (11, 254) 
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Şair bu sözləri ilə böyük qızını çadrada gördükcə mənən əzab çəkdiyini bildirərək, yenicə 

dünyaya gəlmiş körpə qızının ona bu dərdi bir daha yaşatmaması üçün öldüyünü söyləyir. 

Qadın mövzusuna öz münasibətini bildirən və Azərbaycan qadınını xoşbəxt, savadlı, təhsilli 

görmək istəyən ədiblərimizdən biri Ə.Haqverdiyev "Qadınların bayramı" adlı pyesində qadınların 

cəmiyyətin ictimai-siyası həyatındakı fəaliyyətindən, onların elmə, təhsilə olan həvəsindən danışa-

raq buna qarşı olanları kəskin tənqid edirdi. 

 

Nəticə 

Məqalədə dini nöqteyi nəzərdən islamın qadınlarla bağlı hökümlərini, qadına baxış acısını, qa-

dına cəmiyyətdə necə bir rol verdiyini, qadın – kişi münasibətlərinin necə qurulduğunu tədqiq edib 

öyrənməyə çalışdıq. İslam fəlsəfəsi tarixində qadına münasibəti araşdırmaqla bu dinin ehkamlarını, 

mənəvi, sosial-əxlaqi dəyərlərini tədqiq edərək islamın mənəvi dünyamıza təsirini öyrənməyə çalış-

dıq. İslam cəmiyyətində dinin önəmli bir yeri, hökmü vardır. Məhz bu səbəbdən mövcud cəmiyyətdə 

öz istədikləri qayda – qanunu qəbul etdirmək istəyənlər zaman-zaman dini öz məqsədləri üçün istifa-

də edir, bu məqsədlə bir çox hədislər uyduraraq qadın hüquqlarını məhdudlaşdırmağa çalışmışlar. Di-

nin öz mənfəətləri üzrə istifadəsi, hər dövrlərdə baş verməsi tarixi mənbələrdən bəllidir. Din olduqca 

zəngin bir məfhumdur, önəmli olan onun doğru istiqamətə yönəldilməsi və istifadəsidir. 

Ümumilikdə, islam dini mənəvi dəyərlərimizin inkişafına ikili təsir göstərmişdir. Bir tərəfdən 

yüksək insani keyfiyyətlər aşılayaraq mənəvi dəyərlərimizin inkişafına müsbət təsir göstərdiyi təq-

dirdə, digər tərəfdən isə dindən sui istifadə edərək xalqın maariflənməsinə, mədəni tərəqqisinə əngəl 

törədən dini mövhumatın milli – mənəvi dəyərlərimizin inkişafına mənfi təsiri də yan keçməmişdir. 

 İslamda qadın yüksək dəyərləndirilir və qadının da əsl qiymətini məhz İslam vasitəsi ilə anla-

ması heç də təsadüfi deyildir. İslamda qadın dəyərləndirilərkən ilk öncə onun azad olma istəyi ön 

plana çəkilir. Yəni azadlıq dedikdə müsəlman qadının insana mənsub olan, onun şəninə layiq bili-

nən bütün fəaliyyətlərdəki azadlığı nəzərdə tutulur. Müsəlman olan hər bir qadın mənəvi, əxlaqi, əq-

li və zehni fəaliyyətlərdə azaddır.  

Son olaraq qadının bütün varlığını, zahiri və batini mahiyyətini Mövlananın öz “Məsnəvi”sin-

də tərənnüm etdiyi fikirləri ilə bitirmək istərdik: “Qadın – Haqq nurudur, sevgili deyil; sanki yaradı-

cıdır, yaradılmış deyil”.(3, 153) Qeyd etmək istərdik ki, qadın öz irədəsi, mərdliyi, saflığı və səda-

qəti ilə bütövlükdə bir cəmiyyətin, xalqın milli – mənəvi dəyərlər sisteminin formalaşmasında müs-

təsna rola malikdir. 
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ATTİTUDES TOWARDS WOMEN İN THE HİSTORY OF İSLAMİC PHİLOSOPHY 

 

Saadat Garayeva 

Presidium of ANAS, Institute of Philosophy of ANAS 

 

Attitudes towards women, their place in the family and society, the study of socio-political 

rights remain one of the actual issues today. In the article, we tried to analyze the attitude to women 

from a religious point of view, how woman lawlessness are highlighted in the classical literature, in 

the works of our writers. We have tried to study the influence of Islam on our spiritual world by 

studying the attitude towards women in the history of Islamic philosophy, by studying the doctrines, 

moral and socio-ethical values of this religion. And our conclusion is that women are highly valued 

both in Islamic society and in modern times, and her contribution to the development of society is 

undeniable. 

Keywords: Islam, the prophet, woman, literature, rescuing 

 

 

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ В ИСТОРИИ ИСЛАМСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Саадат Караева 

Президиум НАНА, Институт Философии НАНА 

 

Отношение к женщинам, их место в семье и обществе, изучение их социально-полити-

ческих прав остаются одними из самых актуальных проблем сегодняшнего дня. В настоящей 

статье мы попытались проанализировать отношение к женщинам с религиозной точки зрения, 

показать как права женщин освещаются на примерах классической литературы, а также в 

произведениях наших писателей. Изучая отношение к женщинам в истории исламской фило-

софии, изучая доктрины, а также моральные и социально-этические ценности этой религии, мы 

попытались изучить влияние ислама на наш духовный мир. В ходе анализа мы пришли к 

выводу, что роль и значение женщины в исламе высоко ценилась как во времена зарождения 

ислама, так и в наше время. И вклад женщины в развитие общества является неоспоримым. 

Ключевые слова: ислам, пророк, женщина, литература, спасание 
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AĞQOYUNLULARIN MƏNŞƏYİ PROBLEMİ ƏBUBƏKR TEHRANİNİN  

“KİTABİ-DİYARBƏKRİYYƏ” ƏSƏRİNDƏ 

 

N.E.Abbasova 

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 

nuray996a@gmail.com 

 

Məqalədə XV əsrdə Azərbaycan tarixində mühüm rol oynamış Ağqoyunluların mənşəyi məsə-

ləsi araşdırımışdır. Problem araşdırılarkən dövrün ən mühüm qaynaqlarından olan Əbubəkr Teh-

raninin “Kitabi-Diyarbəkriyyə” əsərindən istifadə edilmişdir. Əsərdə Ağqoyunlu dövlətinin qurucu-

su Uzun Həsənin böyük babası Qara Yülük Osman bəyin  nəsil şəcərəsi verilmiş və ağqoyunluların 

oğuz-türkmən mənşəli olması göstərilmişdir. Müəllif həmçinin Ağqoyunlu tayfa birliyinə daxil olan 

digər tayfalarla bağlı  məlumat vermişdir. 

Açar sözlər: Ağqoyunlular, Kitabi-Diyarbəkriyyə, oğuzlar, Bayandur, Osman bəy 

 

XIV-XV yüzilliklərdə Oğuz boylarından olan Ağqoyunlular Azərbaycanın və Yaxın Şərqin 

hərbi-siyasi tarixində mühüm rol oynamışlar. Azərbaycan xalqının formalaşması prosesində yaxın-

dan iştirak edən bu tayfaların mənşəyi ilə bağlı dərin və kompleks araşdırmalar aparılmamışdır. Bu-

nun da əsas səbəbi şübhəsiz ki, sovet dövründə xalqımızın etnik mənşəyinin araşdırılmamasıdır. La-

kin əksər tədqiqatçılar Ağqoyunlu tayfa ittifaqına daxil olan tayfa və boyların Oğuz-türkman etnik 

qrupuna aid olduğu fikrindədirlər.  

Ağqoyunluların mənşəyi ilə bağlı bizə məlumat verən əsas qaynaq şübhəsiz ki, Əbubəkr Teh-

raninin “Kitabi-Diyarbəkriyyə” əsəridir [10]. Oğuz türklərindən olan ağqoyunluların ən qüdrətli 

hökmdarı Uzun Həsənin (1453-1478) hökmü ilə Əbubəkr Tehraninin yazdığı “Kitabi-Diyarbəkriy-

yə” adlanan oğuznamədə verilən faktlar da oğuz türklərinin, o cümlədən xalqımızın soykökündə du-

ran ağqoyunlu və qaraqoyunluların Azərbaycanın, həmçinin bütövlükdə Cənubi Qafqazın və Ön 

Asiyanın ən qədim sakinlərindən biri olduğunu sübut edir. Göstərilən müəllif Uzun Həsənin böyük 

babası – Ağqoyunlu dövlətinin banisi Qara Yülük Osman bəyin nəsil şəcərəsini bir-bir araşdıraraq, 

nəhayət, Oğuz xaqana çatdırır. Oğuz xaqanın başçılıq etdiyi böyük türk dövlətinin tərkibinə daxil 

olan əraziləri sadalayır və bütün oğuz türklərinin kökündə duran bu böyük hökmdarın, yəni Oğuz 

xaqanın Göyçə dənizi ətrafında vəfat etdiyini göstərir. Azərbaycanın Oğuz xaqanın başçılıq etdiyi 

dövlətin tərkibinə daxil olması və böyük xaqanın özünün də burada – Göyçə dənizi ətrafında vəfat 

etməsi faktı bu diyarın ən qədim oğuz-türk məskənlərindən biri olduğunu sübut edir [2, s. 18] 

Əbubəkr Tehrani Ağqoyunlu dövlətinin qurucusu olan Qara Yülük Osman bəyin Oğuz xanın 

soyundan olduğunu bildirir və Bayandur xanla Nuh peyğəmbər arasında bağlılıq olduğunu göstər-

məyə çalışır. Əbubəkr Tehrani “Həzrət xaqanın əcdadı və əsl-nəsəbi haqqında” adlı yarımbaşlıqda 

yazır: “Mötəbər müəlliflərin yazdığı və etibarlı ravilərin bir-birindən nəql etdiyi yoxlanılmış və də-

qiq məlumatlara görə, onun (Uzun Həsənin) möhtərəm atası Əli bəy ibn Osman bəydir. Ondan bə-

şərin atası, Allahın yer üzündə xəlifəsi, yer üzünün ən şərəfli varlığı Adəm peyğəmbərə – ona və 

bütün digər peyğəmbərə salam və salavat olsun! – qədər ardıcıl şəkildə yetmiş nəsil gedib çıxır”. Ə. 

Tehrani Uzun Həsənin ulu babası – Ağqoyunlu dövlətinin qurucusu olan Qara Yülük Osman bəyin 

nəsil şəcərəsini bir-bir sadalayaraq 52-ci babasının Oğuz xaqan olduğunu qeyd edir. “Oğuz, Allah-

dan qorxan, pak bir padşah idi. İran, Turan, Şam, Misir, Qıpçaq çölü, Hindistan, Kəşmir, Türküstan 

və Yer üzündəki digər məmləkətləri öz ölkəsinə çevirdi” [10, s. 46]. Müəllif Oğuz xanın nəvəsi Ba-

yandur xan haqqında da ətraflı məlumat verərək yazır: “Padşah Bayandur xan. O, öz padşahlığı 

dövründə bütün İran, Turan, Rum, Şam, Misir, Əfrənc, Hətay, Dəşti-Qıpçağı tamamilə fəth etmişdi. 

Beçənaq onun kiçik qardaşı idi və onu Sayramda öz canişini təyin etdi, özü isə Qarabağ qışlağına və 

Göyçə dəniz yaylağına yollandı”[10, s. 46].  Müəllif yazır ki, Bayandur xaqan qurultay çağırdı, bö-
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yük məclis qurdurdu, “ban ev” adlanan çadırlar qurdu. Min ayğır, 12 min qoç və 18 min buğa kəs-

dirdi. Bu qurultayda məmləkəti oğulları arasında qabiliyyətlərinə əsasən bölüşdürdü və bir neçə gün 

sonra Allahın dəvətini qəbul etdi [3, s. 22; 2 s. 18 ]. Əbubəkr Tehrani təsdiq edirdi ki, ağqoyunlu 

Qara Yülük Osman bəyin 20-ci babası Sunqur bəy Məhəmməd peyğəmbərin müasiri idi. O, Alagöz 

və Göyçə dənizi yaylaqları tərəfdəki sərhədlərdə “kafirlərlə müharibə etmiş” və döyüşlərdən birində 

həlak olmuşdu. Qara Yülük Osman bəyin 14-cü babası Şəktur xan isə Əlincə qalası uğrunda döyüş-

lərdə qəhrəmanlıq göstərmiş, onu “kafirlərin” əlindən geri almışdı. Xəlifə Harun ər-Rəşidin müasiri 

olan Qıpçaq xan da Əlincə qalası uğrunda “kafirlər”lə müharibələr aparmış, onları məğlubiyyətə 

uğradaraq qalanı azad etmişdi [4 s. 188; 10 s.43]. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” boyları ilə səsləşən, Məhəmməd peyğəmbərin dövründə və Xilafət iş-

ğalları zamanı cərəyan etmiş hadisələrlə üst-üstə düşən bütün bu faktlar tarixi reallıq olmaqla yana-

şı, eyni zamanda, Azərbaycanın öz güclü dövlətçilik və müstəqillik ənənələrini qoruyub saxladığını 

da sübut edir [2, s. 19]. 

Əbubəkr Tehrani öz əsərində Ağqoyunluların əsas boylarından biri olan Bayandurların VII 

yüzillikdə Qıpçaq çöllərindən gələrək Azərbaycanda məskunlaşdığını yazır [10, s. 46]. Mahmud 

Kaşğari “Divanü-lüğat-it türk” əsərində Oğuz boyları arasında Kınık və Kayilardan sonra Bayan-

durların adını qeyd etmişdir[1, s. 128].  Faruk Sümer Ağqoyunluların mənşəyi ilə bağlı yazır ki, Ağ-

qoyunlular Oğuzların 24 boyundan olan Bayundur boyuna mənsubdur. Həsən bəy Anadolu türkləri-

nin hökmdarı olmaqla yanaşı, Oğuz xanın soyundan gəlməsi ilə qürur duyurdu. Uzun Həsən Xəzər-

yanı ərazidə yaşayan türkmənlərin də onun tayfasından olduğunu bildirirdi  [8, s. 148-149]. 

Ağqoyunlu tayfa birliyinə daxil olan boy və tayfaların mənşəyi və Azərbaycanda məskunlaş-

ması ilə bağlı türk müəlliflərindən İsmail Hakkı Uzunçarşılı orta əsr Osmanlı mənbələrinə əsasən 

yazır: “Ağqoyunlu Türkmən dövlətini quran Qara Yülük deyə tanınan Osman bəydir. Bunlar oğuz-

ların Bayındır boyuna mənsub olduqları üçün dövlətlərinə Bayındıriyyə deyilirdi. Ağqoyunlu türk-

mənləri XIII əsrin sonlarında Elxani Arqun xanın (1284-1291) hakimiyyəti dövründə Azərbaycana 

Xorasandan gəlmişdir. XIV əsrin sonlarında isə Azərbaycan, Harput və Diyarbəkir arasındakı ərazi-

lərdə yaşayırdılar [11, s. 188].  

XIV əsrin sonlarında bayandur tayfası və Ağqoyunlu tayfa birliyini əmələ gətirən digər tayfa-

lar Diyarbəkir və Azərbaycan ərazisində məskunlaşmışdılar. Böyük ehtimal türkmənlər bu bölgəyə 

bir əsr öncə monqolların bu bölgəyə etdiyi dağıdıcı yürüşlərin nəticəsində baş vermiş demoqrafik 

dəyişiklikdən sonra yerləşmişlər. 1335-ci ildə Əbu Səidin vəfatından sonra türkmənlər Elxani haki-

miyyətini altında qalmışlar. Monqollar, oyratlar və sulduzlar tədricən Şərqi Anadolu bölgəsini tərk 

edib Azərbaycan və İraq kimi daha zəngin bölgələrə yerləşdikdən sonra bu ərazilərə türkmən konfe-

derasiyaları yerləşməyə başladı [13, s. 70]. Əbubəkr Tehraninin Ağqoyunluların şəcərəsi ilə bağlı 

məlumatına görə Qara Osmanın altıncı babası İdris XIII əsrin başlanğıcında “ataları kimi Diyarbə-

kirin bəzi qala və bölgələrində Ağqoyunluları idarə etmişlər”. Naxçıvan yaxınlığındakı Əlincə qala-

sını idarə edən İdrisin nəvəsi Pəhləvan bəy Azərbaycan və Qafqazın valisi, Monqol Cormağun tərə-

findən XIII əsrin 30-cu illərində qalanı tərk edərək Şərqi Anadoluya çəkilmək məcburiyyətində qal-

mışdır. Digər türkmən liderləri ilə birlikdə Bursa yaxınlarında Bizanslılara qarşı hərəkata qoşulan 

Pəhləvan bəy sonda Şərqi Anadoluya dönərək Diyarbəkir bölgəsində Amidə yerləşmişdir [10, s. 41; 

13, s. 69-70]. 

Ağqoyunlu tayfa birliyinə qoca hacılı, baharlı, sədlu, inallı, süleyman hacılı, mosullu, çakirlu 

(cagirli), bayramlı, əfşar, bayat, alpavut, tabanlu, döğər, bəgdilli, duharlı, çavundur, çepni, qacar, 

qarxın, yurtçu, əmirli, dodurğa, qaramanlı daxil olmuşdur [4, s. 191]. Bu tayfalardan əfşar, sədlu, 

qacar, ağaçəri, qaramanlı, ağmalı və alpaut tayfaları  Uzun Həsən tərəfindən Qaraqoyunlular məğ-

lub edildikdən sonra Ağqoyunlu tayfa birliyinə daxil olmuşdu. 

Ağqoyunlu tayfa birliyinə daxil olan tayfalar arasında Süleyman hacılı, çavundur, şeyxli, əf-

şar, bəgdilli, çavundur, döğər, dodurğa, karqın tayfaları siyasi cəhətdən ikinci dərəcəli rol oynamış-

dılar. Ağqoyunlu tayfa birləşməsinin tərkibinə daxil olan tayfalar içərisində ən güclüləri isə pornak 

və mosullu tayfaları idi [4, s. 191; 13, s. 19]. Əbubəkr Tehrani Kitabi-Diyarbəkriyyə əsərində Por-
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nək tayfasının adını ilk dəfə Qaraqoyunlu İsgəndərlə Qara Yülük Osman arasında 1421-ci ildə baş 

vermiş döyüşdən bəhs edərkən yazır: “Kuh Əhməd Pornak, Həmzə bəyin oğlu Əli bəy müdafiə və 

döyüşdə böyük səy göstərdilər” [10, s. 67]. Bu döyüşdə pornak tayfalarına  Kuh Əhməd Pornək baş-

çılıq edirdi. Qara Osmanın vəfatından sonra hakimiyyət uğrunda çəkişmələr başlanan bir vaxta por-

nəklər Həmzə bəylə Şeyx Həsənə köməklik göstərsə də, 1451-ci ildə Uzun Həsəni dəstəkləyən tay-

falardan biri olmuşlar [4, s. 191]. Kitabi-Diyarbəkriyyədə pornək tayfasının konfederasiyanın qurul-

masında mühüm rol oynadığını göstərən maraqlı bir fakt diqqət cəlb edir. Uzun Həsən Qaraqoyunlu 

Cahanşahla həlledici döyüşə gedərkən Baba Əbdürrəhman şişdən isti bir kabab çıxararaq Uzun Hə-

sənə verir və onu atına mindirib Cahanşah Mirzənin qoşununa doğru yola salaraq deyir: “Ya Por-

nək, tut və öldür”. Bu fakt pornək tayfasının Ağqoyunlu konfederasiyasındakı rolunu açıq-aşkar 

göstərir [10, s. 222; 9, s. 72]. Ağqoyunlu tayfaları içərisində ən mühüm rol oynamış tayfalardan di-

gəri mosullu tayfası idi. “Kitabi-Diyarbəkriyyə” əsərində 1436-cı ildən öncə baş vermiş hadisələrdə 

mosullu tayfasının adı çəkilmir. Ancaq 1451-ci ildə Uzun Həsəni müdafiə edən əsas qüvvələrdən 

biri də mosullu tayfaları olmuşdur. Mosullu Əmir bəy və qardaşı Sufi Xəlil Uzun Həsənin Teymuri 

Əbu Səid üzərindəki qələbəsində mühüm rol oynamışdır. Mosullu Əmir bəy Uzun Həsənin teymuri-

lər üzərindəki qələbəsindəki xidmətlərinə görə Uzun Həsən tərəfindən divan bəyi və baş komandan 

təyin edilmiş və bir müddət Şiraz valisi vəzifəsini icra etmişdir. Pornək və mosullu tayfaları Səfəvi-

lər zamanında “türkman” adı altında birləşərək öz varlığını qoruyub saxlaya bilmişlər [4, s. 191-

192; 13, s. 338] 

“Kitabi-Diyarbəkriyyədə türklərdən sonra geniş söz açılan etnik qrup kürdlərdir. Müəllif 

kürdlərdən həm ümumi şəkildə (cəm formasında “əkrad”), həm də ayrı-ayrı tayfaların adlarını çək-

məklə bəhs etmişdir. Əsərdən aydın olur ki, XV əsrin ortalarına doğru kürdlər Ağqoyunlulara meyl 

etmiş və hətta bəzi tayfalar Ağqoyunlu konfederasiyaysına daxil olmuşdular. Uzun Həsən kürd tay-

falarından olan çimişkəzəki tayfasının nümayəndəsi Söhrab bəy Çimişkəzəkinin qızını oğlu Sultan 

Xəlilə almışdı və bu tayfa ilə münasibətləri daha da möhkəmləndirmişdi. Əsərin başqa bir hissəsin-

də Uzun Həsənin qardaşı Cahangir Mirzəyə tabe olan ağkeçili və qarakeçili kürd tayfalarından da 

bəhs olunur [10, s. 68 ]. 

Ümumilikdə Ağqoyunlu tayfa birliyinə mövcud olduğu dövr ərzində əlliyə yaxın tayfa daxil 

idi. “Kitabi-Diyarbəkriyyə”dən aydın olur ki, bu tayfalar müxtəlif vaxtlarda və şəraitdə Ağqoyunlu 

tayfa birliyinə daxil olmuşlar. Bütünlükdə isə konfederasiyanın özəyini təşkil edən tayfalar var idi 

ki, bu tayfaları da Tehrani “ulus” adlandırır. Ağqoyunlu ulusunun əsasını isə “Bayanduri” tayfaları 

təşkil etmişdir. Bu ad Oğuz xanın nəvəsi, Bayandur xanından adından götürülmüşdür [9, s. 71]. Bu-

na görə də Ağqoyunlu dövləti qaynaqlarda Bayandurlu və Bayanduriyyə kimi xatırlanır. Ağqoyunlu 

bəylərindən Həmzə bəy (1437-1444) Bayandur damğasını zərb etdirdiyi pullarının üzərinə həkk et-

dirmişdir. Uzun Həsən və xələfləri də bu ənənəni davam etdirərək Bayandur damğasını pullarla ya-

naşı bayraqlarında da istifadə etmişlər. Bu səbəbdən Osmanlı qaynaqlarında “Bayandurlu”, farsdilli 

qaynaqlarda isə “Bayanduriyyə” olaraq qeyd olunurlar [6, s. 246]. 

“Kitabi-Diyarbəkriyyədə” baş verən hadisə və proseslərin mərkəzində oğuz-türk tayfaları da-

yanır. Əsərdə oğuz-türkman tayfaları ilə bağlı sistemləşdirilmiş məlumatlarla qarşılaşmırıq. Lakin, 

Tehraninin müxtəlif tayfalarla verdiyi məlumatlar orijinal və unikaldır.  

Ağqoyunlu tayfalarına bu adın verilməsi ilə bağlı fikir ayrılığı mövcuddur. Bu fikir müxtəlif-

liyinə səbəb isə qədim türklərdə qoyunun (qoçun) totem kimi qəbul edilib-edilməməsi ilə bağlıdır. 

Bəzi tarixçilərin fikrincə, qədim türklərdə əti yeyilən heyvanlar totem kimi qəbul edilə bilməzdi və 

Ağqoyunlulara bu ad bəslədikləri heyvanın rənginə görə verilmişdir[ 5, s. 8; 7, s. 13]. Başqa bir mü-

lahizəyə görə isə Ağqoyunlu tayfa birliyinin adındakı “ağ” sözü rəng mənasında işlənməyib. Orta 

əsrlərdə Azərbaycan dilində “ağ” sözü uca, ilahi, yüksək mənalarını ifadə etmişdir. Qoyun (qoç) 

var-dövlət, məhsuldarlıq simvolu və eyni zamanda zoomorf bir onqon olduğu üçün tayfanın simvo-

lu olaraq istifadə edilmişdir [14, s. 32]. 

Tədqiqatçıların bir hissəsi Ağqoyunluların bayrağında ağ qoyun təsviri olduğu üçün onlara bu 

adın verilməsi fikrindədirlər [12, s. 45 ]. Lakin bu fikrin doğru olması razılaşmaq çətindir. Çünki 
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dövlət qurularkən onun əsas simvollarından biri bayraqdır. Bu fikir dövlət qurulmamışdan öncə tay-

faların hansı adı daşıdığı sualını ortaya çıxarır. Bəzi tarixçilər Ağqoyunlu dövlətinin bayrağında qo-

yun rəsminin olmaması fikrindədirlər. Ağqoyunluların Topqapı Saray Muzeyində saxlanılan bayra-

ğında qoyun təsviri yoxdur, üzərində “Sultan Həsən Bahadur” sözləri yazılmış Bayandur damğası 

vurulmuşdur [ 7, s. 187].  

Əbubəkr Tehrani öz əsərində Ağqoyunlu tayfalarına hansı səbəbdən  bu adın verilməsi ilə 

bağlı bizə məlumat vermir. Lakin, “Kitabi-Diyarbəkriyyə”yə əsasən oğuzların erkən orta əsrlər döv-

ründən etibarən Azərbaycanda məskunlaşmaları fikri bir daha öz təsdiqini tapmış olur.  
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THE PROBLEM OF THE ORİGİN OF THE AKKOYUNLUS İN ABU BAKR TEHRAN’S 

“KİTABİ-DİYARBEKİRİYYE” 

 

N.E. Abbasova 
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The article examines the problem of the origin of the Akkoyunlus, who played an important 

role in the history of Azerbaijan in the 15th century. Abu Bakr Tehran's "Kitabi Diyarbekiriyye", 

which is one of the important sources of the time, was used to investigate the problem. The work 

gives a genealogy of Kara Yuluk Osman Bey, the great-grandfather of Uzun Hasan who is the 

founder of the Akkoyunlu state and shows that the Akkoyunlus are of Oghuz-Turkmen origin. He 

also gave information about other tribes, that belong to the Akkoyunlu tribal union. 
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К ВОПРОСЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ АККОЮНЛУ В ПРОИЗВЕДЕНИИ АБУ БЕКРА 

ТEХРАНA "КИТАБИ ДИЯРБЕКИРИЙЕ" 

 

Н.Е. Аббасова 

НАНА Институт истории имени А.А. Бакиханова 

nuray996a@gmail.com 

 

В статье исследуется проблема происхождения Аккоюнлу, сыгравшего важную роль в 

истории Азербайджана в XV веке. При исследовании проблемы был использован один из 

важнейших источников того времени - «Китаби-Диярбеkирия» Абу Бeкра Тeхрана. В произ-

ведении дана генеалогия прадеда основателя государства Аггоюнлу Узун Хасан Кара Юлук 

Осман бека и показано, что Аккоюнлу имеют огузско-туркменское происхождение. Автор 

также привел сведения о других племенах, входящих в племенной союз Аггоюнлу.  

Ключевые слова: Аккюнлы, Китаби-Диярбекирия, огузы, Баяндур, Кара Юлук Осман бек 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО  

СЕКТОРА НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА. 

 

О.Б. Гусейнли 

Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики,  

orkhan.huseynli92@gmail.com 

 

В статье рассматриваются современные перспективы международной интеграции 

субъектов национального нефтегазового сервиса. Исследуются основные направления по-

строения эффективных форм сотрудничества и  кооперации национальных нефтесервис-

ных компаний на внешних рынках. В частности, анализируются возможности выхода 

местных компаний на региональный и мировой энергетические рынки, включая в первую оче-

редь рынок СНГ.   

Ключевые слова: международный рынок, нефтесервисные компании, “Каспийский про-

ект”, международное сотрудничество, нефтегазовый сервис, международная интеграция 

 

Развитие различных форм сотрудничества национальных нефтесервисных компаний с 

остальными агентами рынка приводит к формированию устойчивых связей и кооперации 

между ними на долгосрочной основе, что благоприятно сказывается на деловой активности 

каждой из сторон договора, и что особенно важно в нашем случае, создает постоянную вос-

требованность услуг самих нефтесервисных компаний. Активизация прочных бизнес-связей 

как с агентами внутреннего рынка, так и с зарубежными компаниями, а вследствие этого 

всестороннее развитие потенциала и возможностей создает все предпосылки для постепен-

ной интеграции национальных нефтесервисных компаний на зарубежные рынки.                                                                                                

Как отмечает член-корреспондент РАН Г.Б. Клейнер в своей монографии “Стратегия 

предприятия”, интеграция предполагает установление таких взаимоотношений между аген-

тами, которые обеспечивают долгосрочное сближение их интересов. При этом конкурентные 

отношения между ними заменяет один из различных вариантов сотрудничества, где возмож-

ности такого сотрудничества могут переходить от слабого взаимодействия до уровня коэво-

люции – совместного развития и взаимной зависимости [1]. Для местных нефтесервисных 

предприятий интегративная способность в данном случае создает не только возможность ре-

ализации согласованности интересов, но и максимизации эффективности такого сотрудниче-

ства. В некоторых случаях возможности интеграции в нефтесервисном секторе имеют более 

важное значение, чем ресурсообеспеченность, включая новейшие технологии, оборудование 

и инновационную деятельность. Как уже упоминалось выше, сегодня самым востребован-

ным сегментом услуг нефтесервисных компаний являются разработанные, но в свое время 

полноценно не освоенные местной промышленностью технологии гидроразрыва пласта, бу-

рения горизонтально- направленных скважин и зарезки боковых стволов. Учитывая сравни-

тельно слабый уровень технологического развития национальных нефтесервисных фирм, их 

дальнейшая интеграция с более развитыми иностранными компаниями сможет создать 

надежную базу для наращивания устойчивой конкурентоспособности на внутреннем и 

внешнем рынках. Одним из успешных примеров интеграции местных нефтесервисных фирм 

на иностранные рынки можно назвать участие компании Nobel Oil Ltd с 2016 года в добыче 

нефти на месторождении “Maclure” в Северном море совместно с гигантом Royal Dutch Shell 

(Shell), который входит в тройку крупнейших нефтегазовых компаний мира [2].  Также 

большим успехом можно назвать участие SOCAR Türkiye, дочерней структуры государ-

ственной нефтяной компании, в нефтегазовых проектах Турции совместно с Petkim. И со 

временем таких примеров станет все больше, что доказывает сам факт расширения присут-
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ствия национальных компаний на международной экономической арене и усиления их кон-

курентоспособности. Среди основных видов операционной деятельности местных нефтесер-

висных компаний зарубежом можно назвать бурение поисково-разведочных скважин, снаб-

жение буровых установок и бункеровка (заправка топливом) судов. 

Несмотря на долгосрочные стратегические планы выхода местных нефтесервисных 

компаний на развитые международные рынки (в основном Запада и Ближнего Востока), в 

числе первоочередных целей на ближайшее время остается создание прочных позиций на 

региональном нефтегазовом рынке СНГ. Важным шагом Азербайджана в данном направле-

нии стало вхождение в 1995 году в региональную межгосударственную ассоциацию по раз-

ведке и освоению нефтегазовых запасов Каспия  – “Каспийский проект”. Вместе с нашей 

страной в этом проекте также участвуют Россия, Казахстан и Туркменистан. В комплекс ме-

роприятий данного объединения, помимо прочего, входит координация сил различных ком-

паний стран-участниц в сфере развития инноваций в таких областях, как нефте- и газодобы-

ча, судоремонтные работы, судостроительство, нефтесервис и консалтинговые услуги, про-

изводство и поставка нефтегазового оборудования, а также разработка новейших технологий 

для разведки и добычи. Данное объединение имеет все шансы для достижения всесторонней 

реализации экономического потенциала стран-участниц, координации прогрессивных изме-

нений в добыче энергоресурсов и защиты окружающей среды.  

В рамках проекта благодаря консолидации усилий нефтесервисных компаний стран-

участниц могут обеспечить проведение масштабных мероприятий по освоению нефтегазо-

вых ресурсов Каспийской шельфовой зоны. В свою очередь, создание совместных консоли-

дированных нефтесервисных компаний и инновационных разработок сможет обеспечить 

эффективное сотрудничество государств и получение оптимальных результатов. Учитывая 

большую значимость нефтегазовой промышленности для экономик стран-участниц, сов-

местное внедрение современных инновационных решений и новейших технологий в нефте- 

и газодобычу требует усиления роли нефтесервисных компаний. Подобное сотрудничество 

позволяет минимизировать риски для отдельно взятой страны или компании, охватывать все 

более обширные территории своей операционной деятельности, а также проводить геофизи-

ческие исследования, направленные на наращивание углеводородных запасов стран, прежде 

всего благодаря увеличению капитализации нефтесервисных компаний. Создание интегри-

рованной системы управления нефте- и газодобычей Каспийского шельфа позволит разрабо-

тать совместную стратегию по внедрению поэтапных решений для развития региональной 

экономики стран СНГ, согласованию вопросов относительно объемов транспортируемых 

нефтепродуктов на внешние рынки. Также в рамках проекта существенно повышается эф-

фективность эксплуатации нефтесервисной техники путем совместной организации проведе-

ния работ по своевременному диагностированию состояния оборудования, его надежности и 

безопасности.  

Одной из актуальных проблем для национальных нефтесервисных компаний стран-

участниц “Каспийского проекта” все еще остается преобладающая роль в региональной 

нефтедобыче  иностранных корпораций. В руководствах этих стран все чаще звучат призывы 

к постепенному переходу к независимой разработке морских меторождений, опираясь на 

собственные ресурсы. Несмотря на то, что многие ключевые нефтегазовые игроки региона, 

включая “SOCAR”, “Лукойл”, “Роснефть”, “Газпром нефть” и другие компании, которые вы-

вели из своих структур сервисные подразделения, привлекают в качестве операторов нацио-

нальные нефтесервисные компании, наиболее сложные и высокотехнологичные услуги все 

еще остаются прерогативой зарубежных концернов вроде Schlumberger и Halliburton. На  се-

годня доля вовлеченности иностранных компаний в местные проекты прикаспийского реги-

она все еще превышает в среднем 30 %, что в долго-срочной перспективе планируется сни-

зить до 3-5 % при условии успешной реализации стратегии инновационного развития нефте-

газового комплекса стран-участниц. Для достижения этой цели необходимо успешное освое-
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ние нефтегазовыми и нефтесервисными компаниями опыта и передовых технологий зару-

бежных корпораций, в особенности навыков разработки месторождений ТрИЗ и шельфовой 

зоны.  

Сегодня в Азербайджане имеются все потенциальные ресурсы для поэтапного перехода 

к независимой разработке участков на шельфовой зоне Каспия, без участия зарубежных 

компаний. Наши исследователи совместно с зарубежными коллегами заняты разработкой 

новых видов оборудования и передовых технологий для повышения эффективности воздей-

ствия на пласт. Пока же значительная часть расходов компаний национального нефтегазово-

го комплекса  идет на приобретение иностранной техники и оборудования на внешнем рынке 

по причине их высокого качества и продуктивности. Одной из причин низкой сравнительно 

низкой вовлеченности продуктов местного машиностроения на крупномасштабных проектах 

также является содержание договоров по разделу продукции, где не рассматривались обяза-

тельства по использованию местных технологий.  

Наиболее эффективным способом достижения в скором времени поставленных целей 

нефтегазовыми комплексами стран Прикаспийского региона является интеграция путем кон-

солидации их усилий по созданию развитого регионального сектора нефтесервисных услуг. 

Мировой опыт развития нефтесервисного рынка подсказывает, что для создания эффектив-

ного регионального сервиса необходимо усиление концентрации финансовых, человеческих 

и технологических ресурсов компаний стран региона в рамках интегративных процессов со-

здания долгсрочных партнерств и объединений, а в некоторых случаях слияний и поглоще-

ний. При этом задачей первостепенной важности является повышение конкуренто-

способности национального нефтепромыслового оборудования, что должно снизить зависи-

мость от иностранной продукции. Здесь уместно говорить о постепенном развитии импорто-

замещения в разумных пределах, что в долгосрочной перспективе расширит возможности 

местных компаний в самостоятельной разработке труднодоступных месторождений шельфо-

вой зоны Каспия.  

Если заглянуть в историю, то можно убедиться в том, что производство нефтепромыс-

лового оборудования в эпоху СССР было одним из специализированных направлений в 

национальном машиностроении, продукция которой обладала достаточной конкурентоспо-

собностью для поставки на все рынки огромной страны, а в некоторых случаях и зарубеж. 

Но после распада Советского Союза по причине общественно-политических и экономиче-

ских факторов данная сфера, как и многие другие пришла в упадок, что потребовало долгие 

годы для восстановления. Все это также сказалось на отсутствии подходящих условий для 

взаимовыгодного экономического сотрудничества стран СНГ в последующие годы.  

Сегодня Азербайджан и Россия, обладающие наиболее развитым нефтегазовым ком-

плексом среди стран СНГ, могут существенно выиграть на возврате своих позиции в каче-

стве главных производителей и экспортеров нефтесервисного оборудования в регионе. Бу-

дучи основными поставщиками энергоресурсов на постсоветском пространстве, Азербай-

джан и Россия в их же интересах имеют все шансы для успешного межгосударственного со-

трудничества в области проведения геофизических исследований, наращивания региональ-

ной нефтепромысловой инфраструктуры, совместного расширения экспортного потенциала 

обеих стран и, наконец, консолидации усилий для перехода к разработке высокотехнологич-

ных продуктов и инновационных решений в сфере национального нефтесервиса. Основной 

акцент при этом должен быть направлен на инвестиционную составляющую инновационных 

проектов по разработке новейших нефтесервисных технологий местного производства. При 

этом особое внимание следует уделять вопросам финансирования исследовательских работ, 

привлечению ведущих мировых специалистов и разработчиков передовых технологий с 

условием передачи знаний и навыков местным кадрам, проведению тренингов и обучающих 

курсов для формирования собственной высоко-квалифицированной команды специалистов и 

работников. Все это возможно при наличии крупнейших инвестиционных вложений, что в 
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реальной перспективе можно достичь лишь благодаря объединению усилий и ресурсов 

нефтегазовых и нефтесервисных компаний стран региона. Все финансовые вливания в 

наукоемкие сегменты нефтегазового комплекса, включая нефтесервис, должны также учиты-

вать долгосрочный характер полной финансовой и интеллектуальной отдачи, хотя первые 

положительные результаты не заставят долго ждать и будут свидетельствовать о  верном 

курсе выбранной политики странами и их компаниями.  

Говоря о процессах интеграции национальных нефтесервисных компаний на регио-

нальный и международный рынки, необходимо выделить основополагающую роль главного 

заинтересованного участника этого процесса – государства. Именно оно является ключевым 

направляющим элементом, способным при четко разработанной стратегии и благоприятных 

условиях достичь желаемой цели путем консолидации необходимых в интеграционных про-

цессах усилий и ресурсов государственных и частных агентов нефтегазового рынка. В разра-

ботке слаженного механизма поэтапного выхода местных игроков нефтегазового сервиса на 

внешние рынки государство играет исключительную роль, особенно заметную на начальных 

этапах этого процесса. Успешный опыт развитых стран на примере США, Китая и Норвегии 

выявил ключевую роль государственного регулирования не только в формировании нацио-

нального нефтесервисного рынка как такового, но и в его дальнейшем развитии и интегра-

ции на международной арене. При этом к основным мероприятиям государства в интеграци-

онных процессах местного нефтегазового сервиса можно отнести: 

• Выделение ключевого государственного органа в лице министерства энергетики 

для претворения в жизнь политики обеспечения международной интеграции национальных 

нефтесервисных компаний; 

• Обеспечение расширения географии проводимых работ национальных государ-

ственных и частных нефтесервисных компаний в рамках международных нефтегазовых про-

ектов; 

• Государственная поддержка гармонизации национальных и мировых стандартов 

фукционирования нефтесервисных компаний с целью облегчения интеграции на мировые 

рынки; 

• Принятие различных административно-экономических мер для стимулирования 

выхода местных компаний на внешние рынки, включая упрощенное налогообложение, обес-

печение постоянного портфеля заказов для государственных и частных нефтесервисных 

компаний, обеспечение выдвижения местных компаний для участия в тендерах на получение 

перспективных заказов, поддержка лоббирования интересов местных компаний на межгосу-

дарственных нефтегазовых проектах и т.д; 

• Обеспечение государственного и частного финансирования подготовки местных 

высококвалифицированных и отвечающих международным стандартам кадров для нацио-

нальных нефтесервисных компаний, подключив в этот процесс соответствующие местные и 

зарубежные ВУЗ-ы, приглашение специалистов и тренеров с мировым именем для обучения 

местных работников, финансирование местных и иностранных образовательных программ 

по формированию необходимого нефтесервисным компаниям человеческого капитала для 

интеграции на развитые внешние рынки; 

• Обеспечение льготного кредитования местных нефтесервисных компаний через 

бюджетные фонды, местные и иностранные банки и другие кредитные организации; 

• Консолидация совместных усилий и ресурсов с местными и иностранными нефте-

газовыми компаниями для развития в стране НИОКР, финансирование разработки наукоем-

ких технологий и инновационных проектов с участием национальных местных нефтегазовых 

и нефтесервисных компаний, привлечение научно-исследовательских институтов, а также 

задействование в этот процесс соответствующих структур SOCAR и иностранных нефтега-

зовых и нефтесервисных ТНК. 
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Ниже представлена схема поэтапной интеграции национальных нефтесервисных ком-

паний на внешние рынки при всесторонней поддержке государства (см. рисунок 1.). 

 

 

 
 

Рис. 1.  Этапы процесса международной интеграции национальных нефтесервисных компаний 

 

В заключении важно отметить, что все процессы эффективной интеграции националь-

ных нефтесервисных компаний на зарубежные рынки, будь то региональные или глобаль-

ные, возможны лишь благодаря всесторонней поддержке государства в качестве основного 

заинтересованного участника данных процессов. Мы уже стали свидетелями положительных 

результатов государственного регулирования на различных этапах развития нефтегазового 

сервиса в США, Китае, Норвегии и др. странах. Государственная политика поддержки малых 

и крупных местных нефтесервисных агентов совместно с аналогичными усилиями нефтега-

зовых компаний позволит в обозримом будущем создать в нашей стране развитый и конку-

рентоспособный нефтесервисный рынок, который будет в состоянии удовлетворять все нуж-

ды отечественных и иностранных заказчиков как в Азербайджане, так и зарубежом, предо-

ставляя им полный набор высоко-качественных услуг по всем сегментам. Вследствие этого, 

благодаря успехам местных нефтесервисных компаний на национальном рынке появится 

возможность для их дальнейшей  интеграции на внешние рынки, что позволит нашей стране 

вновь выступить в качестве успешного и надежного экспортера как энергоресурсов, так и 

наукоемких технологий и инновационной продукции.  
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Məqalədə milli neft və qaz xidməti sektoru subyektlərinin müasir beynəlxalq inteqrasiya pers-

pektivləri mövzusuna toxunulur. Xarici bazarlarda milli neft servis şirkətlərinin səmərəli əməkdaş-

lıq formaları və kooperasiyasının əsas istiqamətləri araşdırılır. Xüsusilə də, müəllif yerli şirkətlərin 

regional və dünya enerji bazarlarına, ilk növbədə MDB bazarına daxil olma imkanlarını təhlil edir. 

 

 

PERSPECTİVES OF THE INTERNATIONAL INTEGRATION OF THE NATIONAL 

SECTOR OF OIL AND GAS SERVICE. 

 

O.B. Huseynli 

Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan, 

orkhan.huseynli92@gmail.com 

 

The article shows the modern perspectives of the international integration of subjects of na-

tional oil and gas service. The main directions of building effective forms of partnership and coop-

eration of national oilfield service companies in foreign markets are investigated. In particular, the 

author analyzes the possibilities for local companies to enter the regional and world energy markets, 

including, first of all, the CIS market. 
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ŞÜUR PROBLEMİNİN ARAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTİNDƏ  YENİ  MƏRHƏLƏ 

 

K.N. Qəhrəmanova  

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı 

 

Məqalədə şüur probleminin araşdırılması istiqamətində  yeni  mərhələ olan Kant, Hegel, 

marksistlərin, Freyd, Yunqun yanaşmaları sosial-fəlsəfi aspektdən tədqiq olunmuşdur. İ.Kantın 

dünyagörüşündə üç modul: təbiətin, azadlığın və zəkanın tarixi fəlsəfəsi, transendental-tənqidi fəl-

səfə qarşılıqlı əlaqədədir. Kantın təlimində idrak obyektləri insanın dərketmə qabiliyyətlərindən 

asılıdır. Kant özünüdərketməni “apersepsiyanın sintetik vəhdəti” kimi müəyyənləşdirərək bu anla-

yışı elmi dövriyyəyə daxil etmişdir. Hegelın metodologiyasının gücü tarixiliklə məntiqiliyin vəhdə-

tində idi.O, ən ümumi ideyalardan çıxış edərək inkişafın məqamlarını və pillələrini göstərmiş-

dir.Hegelə görə, özünüdərketmə subyektin varlığını ifadə edir. Alman filosofu özünüdərketmənin il-

kin formalarını təhlil edərək onun dünyadan ayrı mücərrəd - ən ümumi vahid kimi mövcud oldğunu 

göstərirdi. Dialektik metod Hegelə şüuru və özünüdərküetməni məntiqi-idraki aspektdən araşdırma-

ğa imkan verdi. XIX əsrin ortalarında şüura və özünüdərketməyə K.Marks və F.Engelsin irəli sür-

dükləri materialist-dialektik yanaşma meydana çıxdı. Bu konsepsiya insanı tarixi subyekt kimi nə-

zərdən keçirərək şüurun və özünüdərketmənin strukturunda fərdi və sosiallığın qarşılıqlı münasibət-

lərinə toxundu.Yunq şüurun əhəmiyyətini artırdı, onu “borc şüuru”, “ictimai maraq şüuru”, və s. 

ifadələrdə işlədərək şüurun sosial mənşəyi nəzəriyyəsinin tərəfdarı kimi çıxış etdi.Müəllif belə qə-

naətə gəlmişdir ki, şüur problemi fəlsəfə tarixində müxtəlif konsepsiyalar, nəzəriyyəçilər tərəfindən 

ətraflı araşdırılmış,bu sahədə yeni mərhələ başlanmışdır. 

Açar sözlər: şüur,klassik alman fəlsəfəsi, fəlsəfi yanaşma, bopc şüuru,ictimai maraq şüu-

ru,mühakimə,özünüdərketmə 

 

Giriş 

Tarixi – fəlsəfi yanaşma əsasında belə qənaətə gəlmək olar ki, şüur problemi qədim fəlsəfi 

problemlərdən biridir. Qədim dövrün filosofları bu məsələni həll edə bilməmişlər. Sokrataqədərki 

dövrdə antik fəlsəfədə şüur psixaya-ruh anlayışı ilə adlanırdı, Sokrat, Platon və Aristotel şüur anla-

yışını işlətməmişlər, o dövrdə şüur haqqında həm də kortəbii fəlsəfi təsəvvürlər mövcud idi. Aristo-

teldə şüurun müasir anlamına yaxın fikir, ideya anlayışlarından istifadə edilmişdir. 

Orta əsrlər zəkanı etiqadla əvəz etdi, şüurun tədqiqi də istiqamətini dəyişdi. Allah və ruhun 

qarşılıqlı münasibətlərinin ilahiliyi “sübut edildi”. Şüur insanın dərk olunmuş Allahın özündə qəbu-

lu kimi səciyyələndirildi.  

İntibah dövründə Allah ideyasından fəlsəfi-teoloji nüfuzdan imtina edilməsi, zəkanın teoloji 

asılılıqdan azad edilməsi baş verdi. 

Fəlsəfə tarixində şüur probleminin araşdırılması istiqamətində yeni mərhələ klassik alman fəl-

səfəsindən başladı. Kant, Hegel, marksistlərin, Freyd, Yunqun yanaşmaları şüur probleminin inkişa-

fina mühüm təkan verdi. 

Məqalənin məqsədi dini şüuru ictimai şüurun formalarından biri kimi sosial-fəlsəfi aspekt-

dən araşdırmaq, onun inkişaf istiqamətinin, fəallığının, nisbi müstəqilliyinin və təzahür formalarının 

nəzəri-metodoloji əsaslandırmaqdır. 

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasları məqalədə hərtərəflilik və obyektivlik prinsiplərin-

dən, komporativ, aksioloji, fenomonoloji yanaşmalardan, klassik deskrutiv metoddan istifadə edil-

mişdir. 

Məqalənin nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti.Onun nəzəri əhəmiyyəti ondadır ki, Azərbaycan cə-

miyətində dini şüur probleminə müəllif münasibəti öz əksini tapmışdır. Bu isə problemin daha də-
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rindən və hərtərəfli təhlil edilməsinə, dini şüurun sosial-fəlsəfi aspektdən araşdırılması sahəsində 

anlayışlar aparatının genişləndirilməsinə və zənginləşdidrilməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Məqalənin təcrübi əhəmiyyəti ondadır ki, işin nəticələrindən dini şüurun daha dərindən tədqiq 

olunması üçün,  problemə dair yeni elmi əsərlərin yazılması  zamanı istifadə oluna bilər. 

Məqalənin məqsədi  şüuru problemini sosial-fəlsəfi aspektdən araşdırmaq, onun inkişaf isti-

qamətinin, fəallığının, nisbi müstəqilliyinin və təzahür formalarının nəzəri-metodoloji əsaslandır-

maqdır. 

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasları məqalədə aksioloji, fenomonoloji yanaşmalardan, 

klassik deskrutiv metoddan istifadə edilmişdir. 

Məqalənin nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti.Onun nəzəri əhəmiyyəti ondadır ki, Azərbaycan cə-

miyətində şüur probleminə müəllif münasibəti öz əksini tapmışdır. Bu isə problemin daha dərindən 

və hərtərəfli təhlil edilməsinə,  şüurun sosial-fəlsəfi aspektdən araşdırılması sahəsində anlayışlar 

aparatının genişləndirilməsinə və zənginləşdidrilməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Məqalənin təcrübi əhəmiyyəti ondadır ki, işin nəticələrindən şüurun daha dərindən tədqiq 

olunması üçün,  problemə dair yeni elmi əsərlərin yazılması  zamanı istifadə oluna bilər. 

1.Klassik alman filosoflarının şüur konsepsiyaları 

Klassik alman filosofu Kant öz konsepsiyasında şüur və varlığın prinsipial fərqlərindən çıxış 

edirdi. Kanta görə şüur və varlıq bir-birinə yaddır və özünə qapalılığı əks etdirir. Kant belə hesab 

edirdi ki, şüur xarici aləmə münasibətdə mütləq müstəqildir, öz norma və prinsiplərinə görə gerçək-

likdən asılı deyildir. Bu norma və prinsiplərin özləri transendental forma kəsb edir, apriordur. Nəti-

cədə şüur dünyada heç bir reallığa malik olmur, aprior mühakimə formasının köməyilə müəyyən 

vəhdətdə təşkil olunur. Bu zaman reallığın təşkili varlığın qanunları ilə deyil, subyektin idraki qabi-

liyyətlərilə həyata keçirilir. Müasir rusiyalı tədqiqatçı N.Q.Debolski Kantın idrak haqqındakı təli-

mində aşağıdakı cəhətləri göstərir: 

1. hissiyat, mühakimə və ağıl mahiyyətcə biri-digər qabiliyyətlərdən asılı deyildir; 

2. kateqoriyalar sistemi mühakiməli anlayışların həqiqi mənzərəsini əks etdirmir; 

3. kosmoloji ideyaların antinomiyalarının zəkanın köklü xüsusiyyətlərində heç bir əsası yox-

dur, mahiyyətcə o, sofistika məktəbinin məhsuludur; 

4. zaman və məkan hissiyatın yeganə və ilkin formaları deyildir və.s.” [5,186].Müəllif Kantın 

tənqidi fəlsəfəsini ehkamçılığı və empirizmin ziddiyyətlərini barışdıran, lakin daha yüksək nöqteyi-

nəzərdən fəlsəfə olduğunu eklektik xarakter kəsb etmədiqini göstərir. 

Kant göstərirdi ki, hər hansı bir predmet dərk olunarkən əvvəlcə hiss olunmalı, sonra təssəvür 

olunmalı və bundan sonra sintez olunmalıdır. Bu baxımdan o, üç ardıcıl sintezi göstərir: müşahidə 

sintezi (appresionus), təxəyyül və şüur (apperseptionis) sintezləri. [4,210]  

Kant başa düşürdü ki, şüurun tam müstəqilliyi çox ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər: əgər 

harada şüurun heç bir həddi –hüdudu yoxdursa, orada onun reallıqla qarşılıqlı münasibətləri ola bil-

məz. Şüurun bu cür şərhi hər bir elmi biliyin obyektiv skeptizminə məruz qala bilər. Bundan çıxış 

yolunu Kant xarici seyrçilik zərurətində görürdü. İ.Kant mühakimə və ağılı, zəkanı idrakın iki sə-

viyyəsi kimi, idrakı isə mühakimədən zəkaya doğru yüksəliş kimi şərh edirdi. Kanta görə mühaki-

mə dünyanın ayrı-ayrı tərəflərinə müncər edilir, xüsusi biliyə əsaslanır və adi şüur və ya konkret 

elmlərdə təzahür edir. Buna görə də filosof qeyd edirdi ki: “Bizim hər çür biliyimiz hisslərdən baş-

layır, sonra mühakiməyə keçir, sonda bizdən yuxarıda duran və seyrçiliklə, yüksək təfəkkürün vəh-

dəti altında duran zəkada sona çatır.” [7,340]  

Buradan aydın olur ki, mühakimə formaldır, onun varlığının üsulu özəl qanun, formal məntiq-

dir. Biliyin  müəyyən forması əsasən yalnız hadisənin təkrarlanan möhkəm xüsusiyyətlərində açılır. 

Təfəkkür fəaldır, o, mühakimənin hədlərini pozur, onun hüdudlarından kənara çıxır, sonsuz, qeyri-

şərtsiz biliyi əldə etməyə doğru cəhd edir. Lakin zəka düşündürücü fəaliyyətin ən elmi forması kimi 

həll olunmaz ziddiyyətlərə malik olduğundan belə bilikləri verə bilməz. 
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Fəlsəfə tarixində özünüdərketmə anlayışı çox vacib inteqrativlik və azadlıq əlamətlərilə əlaqə-

dar olmuşdur. Azadlıq dərk olunmuş zərurət hesab olunur. Kanta görə özünüdərketmənin obyekti 

təfəkkürdür.  

Ümumiyyətlə, əqli fəaliyyət elmi idrak və onun nəticələrinin tətbiqi sayəsində mümkündür. 

Kant bu barədə belə yazır: “Mən obyekti ona görə dərk etmirəm ki, sadəcə olaraq düşünürəm, ona 

görə ki, həmin seyrçiliyin şüurun vəhdəti münasibətlərində müəyyən edirəm ki, onlar hər çür təfək-

kürdən ibarətdir.” [8,156] Kant bu fikrini digər bir mülahizə ilə tamamlayır: “Mən yalnız öz təfək-

kürümün, özünüdərketmənin, ümumiyyətlə təfəkkürün sırf məntiqi keyfiyyətli vəhdətiyəm.”[8,377] 

Kant özünüdərketməni “apersepsiyanın sintetik vəhdəti” kimi müəyyənləşdirir. Bu anlayışı elmi 

dövriyyəyə daxil edərək filosof onu “mən düşünürəm” faktının qavranılmasının qarşılıqlı münasi-

bətləri vasitəsilə həyata keçirilən subyektin dərk olunmuş təsəvvürlərinin vəhdəti kimi anlayır. Özü-

nüdərketmənin vəhdəti transendentaldır. O, subyektin müxtəlif istiqamətli təcrübəsidir.  

İ.Kantın dünyagörüşündə üç modul: təbiətin, azadlığın və zəkanın tarixi fəlsəfəsi qarşılıqlı 

əlaqədədir. İ.Kantın transendental-tənqidi fəlsəfəsi zəkanın, təbiət və azadlığın tarixi fəlsəfəsidir, ta-

rixin məqsədi burada öz ali məqsədini bilən zəkadır. Kantın təlimində idrak obyektləri insanın dər-

ketmə qabiliyyətlərindən asılıdır. Kantın fikrincə, təfəkkür fəaliyyətindən asılı olmadan heç bir mə-

lumat hissi qavrayışa ötürülə bilməz: “ən başlanğıcda o, mühakimənin strukturuna və transendental 

təxəyyülün sxemlərinə uyğun olaraq şüurda əmələ gəlir.”[7,373] Kantın fəlsəfəsində, deməli, insan 

təbiətinin universal xarakterini dərk etmək üçün prinsipial mühüm anlayış özünüdərketmənin tran-

sendental vəhdəti, aperepesiyaların transenlental vəhdəti və ya “Mən”in özünüdərketməsinin vəhdə-

tidir. 

M.Mamardaşvili şüurda hərəkət və ya şüurun hərəkət məsələsində Kantın fikirlərini misal gə-

tirərək göstərir ki, Kant şüurda hərəkəti ən çətin məqam hesab edirdi. Onun fikrincə bu, mərasim 

anını yerinə yetirməkdən ibarətdir. Kant yazır ki, insanlar mərasimi yerinə yetirə bilər, lakin ən baş-

lanğıcı olan ruhun hərəkətini etməzlər. [9,45] 

M.K.Mamardaşvili Kantın məşhur ifadəsini: “mühakiməni təbiətin qanunları diktə edir” kəla-

mını misal gətirərək göstərir ki, Kantın bu müddəalrı “dərketmə” anlayışı ilə müşaiyət olunur. “On-

da bir tərəfdən Kantın idealizmi təzahür edir, daha doğrusu Kant üçün dünya şüurun əlamətidir, di-

gər tərəfdən isə o, belə hesab edir ki, “təbiət” termini natural termindir.” [10,7] Kant insanlardakı 

kənar cisimləri sadəcə təsdiq etmir. Bu sadəcə olaraq bizdən kənarda yerləşən dünya və ya təbiət 

deyildir, bizdən kənarda yerləşən təbii-nizamlı bir aləmdir. 

Digər klassik alman filosofu Hegel Kantı dialektikcəsinə tənqid edirdi. Kant tərəfindən qeyd 

edilən özünüdərketmənin formal strukturlarının ünsürlərini-fəallığı, azadlığı və vəhdəti Hegel inki-

şaf prosesində, əlaqələrin genezisində açmağa cəhd edirdi və onu formal deyil, məzmunca müəyyən 

etməyə çalışırdı. Hegelin fəlsəfi sistemində özünüdərketmə bir çox ipostasiyələrə malikdirlər. Sırf 

məntiqi şəkildə o, inkişaf edən  mütləq ruhun fəaliyyətinin tərəfini ifadə edir. Ruh burada mütləq fə-

allıq, özünüdərketmə kimi çıxış edir. Subyektiv, obyektiv və mütləq ruh mütləq ideyaların özünü-

dərketməsinin pillələri və formalarıdır. Bu formaların bir-birlərini əvəz etməsi özünüdərkdən tran-

sendental subyektin həqiqətlərinin təşəkkülü prosesinin qanunauyğunluğunun prosesini əks etdirir-

di. Hegel rosionalist olduğundan onun metodologiyasının gücü tarixiliklə məntiqiliyin vəhdətində 

idi. Nəzəriyyətçi kimi Hegel ən ümumi ideyalardan çıxış edərək inkişafın məqamlarını və pillələrini 

göstərmişdir. 

Hegelə görə, özünüdərketmə subyektin varlığını ifadə edir. Alman filosofu özünüdərketmənin 

ilkin formalarını təhlil edərək onun dünyadan ayrı mücərrəd - ən ümumi vahid kimi mövcud oldğu-

nu göstərirdi. Hegelə görə, özünüdərketmənin ilkin forması “tamamilə sadə subyektiv, mükəmməl 

mücərrəd sərbəst, tamamilə qeyri-müəyyən ideallıq və hər cür məhdudiyyətin inkar edilməsidir.” 

[3,220] O hesab edirdi ki, ilkin olaraq “mən” həqiqi deyil, o,yalnız formal olur. “Həqiqi fərqlər isə 

müəyyən halda “mən”dən” [3,220] kənarda və yalnız predmətə aid olur. 

Hegel şüur və özünüdərketmənin qarşılıqlı münasibətlərindən bəhs edərək qeyd edirdi ki, şüur 

özünün bütün mərhələlərində nəinki özünüdərketmə ilə əlaqədardır. Hətta hansı şəkildəsə sonuncu-
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nun təşəkkülünün forması kimi də özünü göstərir. Filosof diqqətə çatdırırdı ki, şüurun həqiqəti o 

mənada əsasdır ki, digər predmetin hər hansı şüuru özünüdərketmədir.”[3,233] Bu mühakimələrdən 

aydın olur ki, özünüdərketmə olmadan şüur mövcud deyildir. Əksinə özünüdərketmə də şüursuz 

mövcud ola bilməz. Şüur və özünüdərketmə eyni bir fenomenin – Ruhun iki tərəfidir. Mənəvi inki-

şafın bütün mərhələlərində bu Ruh şüur və özünüdərketmə kimi çıxış edir. 

Şüur və özünüdərketmənin qarşılıqlı əlaqəsinin zəruriliyini qeyd edən Hegel onların fərqləri-

ni, spesifik cəhətlərini də göstərir. “Şüurda biz “mən”in – bir tərəfdən bu tamamilə sadə, digər tərəf-

dən sonsuz müxtəlifliyə malik aləmin böyük fərqini görürük.”[3,234] Özünüdərketmə burada tama-

milə özü-özü ilə mücərrəd eyniliyə malikdir. Belə halda şüur və özünüdərketmə bir-birindən fərqli 

fenomenlər kimi çıxış edirlər. 

Hegel özünüdərketmənin əsas əlamətlərindən biri kimi azadlığı hesab edirdi. O, formal deyil, 

normal azadlığa üstünlük verirdi. 

Hegel şüuru varlığın substansiyası hesab edirdi. Hegelin fikrincə, təbiət və insan mövcud ola-

na qədər mütləq ideya (Dünya ruhu) mövcud olmuşdur. O, özünün potensial imkanlarını öz-özündə 

triadanın – hadisə, mahiyyət, anlayışın, kəmiyyət, keyfiyyət, ölçünün dinamikası formasında real-

laşdırır. 

Hegeldə dünya obyektiv şüuru aləmin mahiyyəti və ilkin səbəbi kimi özünü göstərir. Şüurun 

varlığın substansiya kimi qəbul edilməsi real aləmin dünya şüurunun təzahür formaları kimi dərk 

olunmasının əsasını təşkil edir. 

Hegeldə “şüur yalnız substansiya deyildir, o həm də subyektdir; o, öz mahiyyətində fəaldır, 

daha doğrusu o, Ruhdur. Filosof diqqəti ona cəlb edirdi ki, “substansiya mahiyyətcə mütləq ruhun 

bəyan etdiyi təsəvvürlərdə ifadə olunan subyektdir...Yalnız mənəvi olan həqiqətdir.” [2,12-13]  

Hegeldə şüurun fəallığı iradə ilə müəyyən edilir və dünyanın dərk olunmasına cəhddə realla-

şır. Mənəvi mahiyyətə ədəbi qanun kimi baxan Hegel onu bilavisitə varlığın formasına malik öz-öz-

lüyündə hamının mütləq sırf idarəsi hesab edirdi. Hegel iradəni şüurun biliyə doğru cəhdi kimi sə-

ciyyələndirirdi. Hegelin nəzəriyyəsi insanın idrakı prosessinin real tərəflərini əks etdirərək onları 

mistik formada təsəvvür edirdi. 

Şüurun pillələrində predmetlik fərdin mövcudluq şəraitinin xüsusiyyətlərilə əlaqədar olan 

konkret zəruri əhəmiyyət kəsb edən məzmun kimi çıxış edir. 

İ.S.Barslukov Hegelin həqiqi xidmətini ruhun şüur və özünüdərketmə kimi forma yaradıcılığı-

nı göstərməsində, filosofun əsərlərində həmin fenomenlərin mücərrəd, ən ümumi xarakter daşıma-

ması, əksinə dialektik hərəkətdə olmasını əks etdirməsində görür: “Şüur Hegelin yaradıcılığında in-

kişafın aşağıdakı pillələrindən keçir: 

1. Bilvasitə hissi şüuri kimi; 

2. Qəbuledici şüur – obyektiv varlığın mövcudluğunun subyektivliyinin görünməsi; 

3. Üçüncü forma – mühakiməedici şüur – qəbuledici şüurun əsaslı xüsusiyyətlərindən biri ki-

mi.” [1] Buradan aydın olur ki, mühakiməedici şüurda hadisələrin zahiri qarşılıqlı əlaqələrinin yerin 

də qanunların görünməsi keçir. Eyni zamanda hissi-mücərrəd eyniliyin müxtəlifliyi aradan qaldırılır 

və eyniyyət daxili fərqlərin müxtəlifliyi məzmunu kəsb edir.  

Dialektik metod Hegelə şüuru və özünüdərküetməni məntiqi-idraki aspektdən araşdırmağa 

imkan verdi.  

2.Şüur probleminə marksist yanaşma 

XIX əsrin ortalarında şüura və özünüdərketməyə K.Marks və F.Engelin irəli sürdükləri mate-

rialist-dialektik yanaşma meydana çıxdı. Bu konsepsiya insanı tarixi subyekt kimi nəzərdən keçirə-

rək şüurun və özünüdərketmənin strukturunda fərdi və sosiallığın qarşılıqlı münasibətlərinə toxun-

du. 

 Materialist-dialektik konsepsiyaya görə, tarixi subyekt kimi insanın təfəkkürünə aşağıdakı 

məqamlar daxildir: 

- Fərdin özünün azadlığının dərk etməsi, “onun yaşadığı şərait və münasibətlər üzərində 

hökmranlığı.” [13,292] Buradan aydın olur ki, azadlıq tarixi inkişafın məhsuludur. O, insanların hə-
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yatlarının ictimai şəraitinə üzərində nəzarət edir. Engels göstərirdi ki, fərdlər “cəmiyyətdə öz birlik-

ləri üzərində hökmran” [13,294]olduqlarına görə azaddırlar. 

- Fərdin özünü sinfin (cəmiyyətin) üzvü kimi dərk etməsi. Bu o deməkdir ki, azadlıq cə-

miyyətdə elmi dünyagörüşü əsasında müasir ictimai inkişafın həqiqi hərəkverici qüvvəsinə çevrilir. 

- Özünü tarixi inkişafın mövcudluğunun şərti kimi dərk etməsi. 

Marks Hengelin insana yenidəndərketmə yanaşması metodunu materialist dialektika nöqteyi-

nəzərdən yüksək qiymətləndirərək yazırdı ki, Hengelsin “Ruhun fenemonologiyası”nın böyüklüyü 

ondadır ki, Hegel “insanın öz yaradılışını proses kimi” [11,657] araşdırırdı. 

Hegelin dialektikası gerçəkliyin bir çox məqamlarını əhatə etsə də Marks tərəfindən bir çox 

tənqidlərə məruz qaldı. “Marks göstərir ki, onun “bədbəxt şüur”, “şərəfli şüur”, eləcə də “xeyirxah 

və dəyişməz şüur” bölmələrinə ictimai həyat sahələrinə, o cümlədən dinə, dövlətə, vətəndaş həyatı-

na münasibətdə dərin tənqidi pafos xasdır. Burada “subyekt və obyekt şüur və özünüdərketmə ara-

sında qarşılıqlı əlaqə kimi, predmet, mücərrəd, şüur insan isə özünüdərketmə kimi çıxış 

edir.”[11,657] Predmetliyi o, insanın mahiyyətinə uyğun gəlməyən münasibət olaraq şərh edirdi. 

Hegeli tənqid edən Marks öz ideyalarını irəli sürürdü. Marksa görə şüur və özünüdəretmə so-

sial-tarixi mövcudluq kimi insana xas olan keyfiyyətlidir. Özünüdərketmə özgələşmiş xarakteri da-

şıya bilər. 

3.Z.Freydin şüur və qeyri-şüurilik konsepsiyası 

XIX-XX əsrlərdə şüur və qeyri-şüurilik probleminin tədqiqi ilə filosoflarla yanaşı təbiətşünas-

alimlər, psixoloqlar və həkim psixiatrlar da məşğul olmuşlar. Lakin bütün hallarda onlar fəlsəfi me-

todoloji ideyalara əsaslanmışlar. Bunlardan biri də psixoanalizin banisi Z.Freyd olmuşdur. 

Freyd öz konsepsiyasını inkişaf etdirmək üçün rasionalistlərə - Platon və Aristotelin, eləcə də 

irasionalistlərə N.Hartman və A.Şopenhauerin ideyalarından istifadə etmişdir. 

Freyd qeyri-şüuriliyi psixikasının xüsusi, müstəqil təbəqəsi kimi ardıcıl olaraq şərh etmişdir. 

O, həmin problemin fiziologiyalaşması və şüurla eyniləşdirilməsinin əleyhinə olmuşdur. “Əksər fəl-

səfi təhsilli insanlar üçün şüurla eyni olmayan psixi ideyalar o dərəcədə anlaşılmazdır ki, o, cəfən-

giyyat təsiri bağışlayır və sadə məntiqə sığmır.” [14,370] Bununla da Freyd qeyri-şüuriliyin psixi 

hadisə olduğunu, onun müəyyən formalara –təsəvvürlərə, ideyalara, simvollara malik olduğunu təs-

diq edir. 

 Məlum olduğu kimi, psixikasının strukturuna üç instansiya – qeyri-şüuru, şüuröncəsi və şüur 

daxildir. Qeyri-şüurilik anadangəlmə nə varsa hamısını əhatə edir və həzz prinsipinə tabe olur. Şüur 

xarici aləmə yönəlmişdir və reallıq prinsipinə tabedir. Şüuröncəsi spesifik vasitəçilik funksiyasını 

yerinə yetirir ki, o da şüurluluq və qeyri-şüurluluğun dinamikasına nəzarət edir. Freydə görə, şüur-

suzluq bioloji mənşəyə malikdir. Freyd göstərirdi ki, şüurun bütün məzmunu transendent deyildir. 

Tədqiqatçı insanın psixikasında şüurlu və qeyri-şüurlu məzmun mövcud olduğunu qeyd edir: “On-

lardan bəziləri genetik, bəziləri isə sonradan yaranmışdır. Qeyri-şüurluğun iki növü vardır: özün 

qeyri-şüurluğu (məzmununda, cəhdlər, arzular, instiklər, immanent psixi olanlar) və gizli şəkildə 

mövcud olan qeyri-şüurluluq (şüuröncəsi). Bu növ qeyri-şüurluluq transendent xarakter kəsb edir.” 

[15,18] 

Freydə görə, şüurun özü iki realliqda-dünyada və qeyri-şüurluluqda mövcud olur. 

Freydin şüur və qeyri-şüurluluq konsepsiyasını onun şagirdi K.Yunq inkişaf etdirmişdir. Frey-

din psixiki fenomenlərin kəşfni yüksək dəyərləndirən Yunq onunla elmi və fəlsəfi aspektdən razı-

laşmırdı. O, kulturoloji aspektdən çıxış edərək kollektiv qeyri-şüurluluq probleminə toxunmuşdur. 

Yunq göstərirdi ki, şüurun transendent məzmunu potensial immanent strukturları aktuallaşdırır: 

“Gerçəklikdə bizim şüurumuz özü-özünü yaratmır... Uşaqlıqda o tədricən oynanır. Gəncliyə bənzə-

rəyərək o hər gün şüursuzluğun ilkin dövründən əmələ gəlir.”[6,72] Göründüyü kimi, şüurlu şəxsiy-

yət kollektiv psixikanın özbaşına seçilmiş fraqmentindən ibarətdir. Deməli, şüurlu şəxsiyyət əcdad-

ların psixi ehtiyatlarından yaranan məzmunu daşıyır.  

Şüur sferasının mühüm qabiliyyəti olan təfəkkür immanent strukturların aprioru ilə şərtləndi-

rilir. Yunq bu barədə belə yazır: “Biz bilirik ki, ruh tabula rasa  ola bilməz, çünki təfəkkürün tənqid 
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edilməsi prinsipləri göstərir ki, təfəkkürümüzün məhşur kateqoriyalarını bizə apriorlar vermiş-

lər.”[16,369] Bununla da Yunq təfəkkürə mümkün imkanların apriorlar tərəfindən verildiyini təsdiq 

etmişdir. Yunq Freydlə o mənada razılaşır ki, şüurluğun nüvəsində duran mühakiməedici təfəkkür 

məntiqin məlum qanunlarına əsaslanır, şüurluğun özəyini təşkil edən rasional təfəkkür irrasional 

immanentin əsasıdır. 

Şüur yalnız şəxsi taleyə təsir etmir, o həm də psixikanın bütövlüyünü şərtləndirir, gerçəkliyin da-

xili və xarici, rasional və emosional-hissi mənimsənilməsinin qarşılıqlı münasibətlərini tənzimlədir. 

 

Nəticə 

Beləliklə, şüur problemi antik orta əsrlər, yeni dövr, XIX-XX əsrlərdə ruhdan şüura doğru in-

kişaf etmişdir.  

Yeni dövrdə fəlsəfədə qnoseoloji çevriliş oldu. Zəka nəzəri sferaya, ruh-şüur isə hissi idrak 

sahəsinə aid edildi. Artıq bu dövrdə Dekartın əsərlərində “şüur” anlayışına təsadüf olunurdu. La-

metri, Holbax, sonralar Kant, Hegel, Freyd, Yunq şüur probleminin inkişafına öz töhfələrini verdi-

lər. Yunq şüurun əhəmiyyətini artırdı, onu “borc şüuru”, “ictimai maraq şüuru”, və s. ifadələrdə iş-

lədərək şüurun sosial mənşəyi nəzəriyyəsinin tərəfdarı kimi çıxış etdi. 

Şüur - qeyri-şüurulik, özünüdərketmə, refleksiya məsələləri fəlsəfə tarixində müxtəlif konsep-

siyalar, nəzəriyyəçilər tərəfindən ətraflı araşdırılmışdır.  
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A NEW STAGE IN THE STUDY OF THE PROBLEM OF CONSCIOUSNESS 
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The article examines the approaches of Kant, Hegel, Marxists, Freud and Jung, as a new stage in 

the study of the problem of consciousness from a socio-philosophical point of view. Three modules are 

interconnected in Kant's worldview: the historical philosophy of nature, freedom and reason and trans-

cendental critical philosophy. In the teachings of Kant, the objects of knowledge depend on the percep-

tual abilities of a person. Kant defined self-awareness as a “synthetic unity of apperception” and introdu-

ced this concept into scientific circulation. The strength of Hegel's methodology was the unity of history 

and logic. He showed the points and stages of development based on the most general ideas. According 

to Hegel, self-awareness expresses the existence of the subject. The German philosopher analyzed the 

initial forms of self-consciousness and showed that it exists as an abstract - the most common unit, sepa-

rated from the world. The dialectical method allowed Hegel to study consciousness and self-conscious-

ness from the logical-cognitive aspect. In the middle of the 19th century, a materialistic-dialectical app-

roach to consciousness and self-realization, put forward by Marx and Engels, arose. This concept consi-

dered a person as a historical subject and touched on the relationship between the individual and society 

in the structure of consciousness and self-awareness. Jung increased the importance of consciousness, 

calling it “consciousness of duty”, “consciousness of public interest”, and so on. The author came to the 

conclusion that the problem of consciousness was studied in detail by various concepts of the history of 

philosophy, theorists, and a new stage began in this area.  

Keywords: consciousness, classical German philosophy, philosophical approach, conscious-

ness of duty, consciousness of public interest, judgment, self-awareness 

 

НОВЫЙ ЭТАП В ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ 

 

Гахраманова Кёнуль Надир кызы 

Диссертант Бакинского Государственного Университета 

 

В статье исследуются подходы Канта, Гегеля, марксистов, Фрейда и Юнга, как новый 

этап в изучении проблемы сознания с социально-философской точки зрения. В мировоз-

зрении Канта взаимосвязаны три модуля: историческая философия природы, свободы и 

разума и трансцендентально-критическая философия. В учении Канта объекты познания 

зависят от перцептивных способностей человека. Кант определил самосознание как «синте-

тическое единство апперцепции» и ввел это понятие в научный оборот. Сильной стороной 

методологии Гегеля было единство истории и логики. Он показал точки и этапы развития на 

основе самых общих идей. Согласно Гегелю, самосознание выражает существование 

субъекта. Немецкий философ проанализировал первоначальные формы самосознания и 

показал, что оно существует как абстрактное - наиболее общая единица, отделенная от мира. 

Диалектический метод позволил Гегелю изучить сознание и самосознание с логико-когни-

тивного аспекта. В середине XIX века возник материалистически-диалектический подход к 

сознанию и самореализации, выдвинутый Марксом и Энгельсом. Эта концепция рассмат-

ривала человека как исторический субъект и затрагивала отношения между индивидом и 

обществом в структуре сознания и самосознания. Юнг увеличивал важность сознания, 

называя его «сознанием долга», «сознанием общественного интереса» и т.д. Автор пришел к 

выводу, что проблема сознания детально изучена различными концепциями истории 

философии, теоретиками, и в этой области начался новый этап. 

Ключевые слова: сознание, классическая немецкая философия, философский подход, 

сознание долга, сознание общественного интереса, суждение, самосознание 
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QISA BAXIŞ 

 

Ç.Q. Səfərova 
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Avropa və Asiyanın qovşağında yerləşən Cənubi Qafqaz əsrlər boyu sivilizasiyaların, dünya 

dinlərinin, dövlətlərin toqquşma sərhədində olmuşdur.Bu region çox mühüm geostrateji əhəmiyyətə 

malikdir və iki dənizə - Xəzər və Qara dənizlərinə çıxışı var. Türkiyə Cənubi Qafqazda aktiv siyasət 

aparan ölkələrdən biridir. Türkiyə xarici siyasətinin Cənubi Qafqaz vektorunun həyata keçirilməsi 

kontekstində Gürcüstana xüsusi diqqət yetirir. Bu fakt Türkiyəni müxtəlif sahələrdə Gürcüstanla 

münasibətləri dərinləşdirməyə və bu ölkəyə təsirini artırmaq üçün yeni yollar axtarmağa sövq 

edir.Xarici siyasətdə Türkiyə Gürcüstanla münasibətə xüsusi diqqət ayırır. Bu isə bölgədəki Türk 

siyasətinin məqsəd və maraqlarının müəyyənləşdirməsinə imkan verir. Bu araşdırmada Türkiyə-

Gürcüstan münasibətlərinin tarixinə qısa nəzər yetirilmişdi.  

Açar sözlər: Səlcuqlar, Gürcü krallığı, XIX əsr Osmanlı-Rusiya müharibəsi, Brest-Litovsk 

müqaviləsi, Moskva-Qars müqaviləsi 

 

Giriş 

Türklərin  tarix boyunca əlaqələr qurduğu millətlərdən biri də gürcülərdir.Bu əlaqələr Səlcuq-

lar dövründə daha da güclənir. Xüsusilə Səlcuq türklərinin Anadoluya gəlişindən sonra artan əlaqə-

lər hərbi və siyasi olduğu qədər, sosial-iqtisadi, mədəni və dini sahələrdə də özünü göstərir. IX əsrin 

II yarısında Səlcuqların Bizansa qarşı qazandıqları uğurlar və xüsusilə 1071-ci ildə baş verən Ma-

lazgird döyüşündən sonra Anadoludakı türk-türkmən varlığı böyük güc qazandı.1071-ci ildə Malaz-

gird zəfərindən sonra Sultan Alparslan və Bizans İmparatoru Romanos Diogenes arasında bir razı-

laşma əldə edildi. Ancaq Sultan Alparslanın paytaxt Konstantinopola gedib taxtına əyləşmək üçün 

sərbəst buraxdığı Romanos Diogenes rəqibləri tərəfindən öldürüldü. Yeni imperator VII. Mixail 

Dukas  Romanosun verdiyi razılığı qəbul etmədi və beləliklə, Səlcuq-Bizans münasibətləri yenidən 

müharibə vəziyyətinə döndü. Malazgird zəfərindən sonra İsfahana qayıdan, hadisələri izləyən Sul-

tan Alparslan imperator Romanosun öldürüldüyünü və müqavilənin pozulduğunu söylədi. Türkmən 

başçıları və komandirlərinə:“İndi xaçpərəstlərin torpaqları işğal ediləcək ... Bundan sonra aslan ba-

laları olun; Gecə-gündüz qartal kimi yer üzündə dolaşın və Rumlara mərhəmət göstərməyin. " De-

yərək Anadolunun fəthinə başladı. Sifarişi alan Türkmən ağaları və əmirləri hər tərəfdən Anadolu-

nun iç tərəfinə doğru irəlilədilər. Dövrün mənbələrinin sözləri ilə desək, “quru və dəniz, sanki bütün 

dünyanı türklər doldurdu. "Fəth etdikləri yerlərin həqiqi sahibi" olaraq Anadoluya girən türklərə 

qarşı dura bilməyən Rumlar onlara qarşı heç bir təzyiq göstərə bilmədi. İmperator Mixail Dukas 

qorxaraq qadınlaşmış məsləhətçilərinin dediklərinə əməl edərək saraydan belə çıxmadı.Yalnız Türk 

əməliyyatına məruz qalan bölgələrdəki xristianlara kömək etmək məqsədilə adamlar göndərdi və 

əşyalarını dənizin kənarına (Balkanlara) daşımağa çalışdı. Əhalisi qalmayan bu bölgələrə Türklər 

daha asan yerləşməyə başladılar. [11,s.188-189]  

Bölgədə uzun müddət məskunlaşan və hərbi, sosial-mədəni və iqtisadi varlığını nümayiş etdi-

rən türkmənlar Malazgird döyüşündən sonra Danişmendli, Mengücekli, Saltuklu və Artuklu bəylik-

ləri sayəsində Anadoluda siyasi olaraq mövcud olmağa başladılar. Türklər tərəfindən Anadoluda 

qurulan bəyliklər içərisində ən əhəmiyyətlisi Türk Səlcuqlu dövləti idi.Qurulduğu 1075-ci ildən 

1170-ci ilə qədər keçən bir əsr ərzində üst-üstə bir çox bədbəxtlik yaşamasına baxmayaraq xilas ol-

mağı bacaran Türk Səlcuqlu İmperatorluğu, xüsusilə 1176-cı ildə Anadolu Səlcuqlu sultanı II Qılınc 
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Arslan ilə Bizans imperatoru I Manuel Komnenos arasında Dənizli Çivril Düzbel keçidi yaxınların-

da Miryokefalonda (Myriokephalon) baş vermiş döyüşdən sonra Anadoludakı varlıqlarını güclən-

dirdilər və bu bölgənin təməl elementlərindən biri oldular.[20]  Gürcülər 1089-cu ilin II yarı-

sında Giorginin ölümündən sonra 16 yaşındaykən  Gürcü taxtına keçən IV David (1089-1125) döv-

ründə qızıl çağlarına çatdılar. Səlcuqlulara qarşı yürüşlərə başlayan IV. David çox sayda hərbi qələ-

bə qazandı. 1104-cü ildə Kaxetini, 1110-cu ildə Şəmsvilde və Dzernanı, 1115-ci ildə Rustavı, 1117-

ci ildə Giş və Kaladzor qalalarını, 1118-ci ildə Aqarani və Lori şəhərini aldı.[16] 1121-ci ildə Kral 

IV David Didqori döyüşündə qıpçaqların dəstəyi ilə qurduğu güclü ordusu ilə Gürcüstan tarixinin 

ən əhəmiyyətli qələbələrindən birini qazandı. 

IV Davidin bu uğurları Gürcülər arasında VII əsrlərin ortalarından etibarən  ölkələrini basqın 

altına alan və Səlcuqlularla  birlikdə təsirini artıran islam hökmranlığına qarşı bir xristianlığın zəfəri 

olaraq qəbul edildi. 1121-ci ildə Didqoridə qazanılan zəfərin hər il avqust ayının ortlarında didqoro-

ba bayramı olaraq qeyd edilməsi bunun  bir göstəricisidi. [7] 1121 zəfərindən sonra Kral IV David 

təxminən 400 ildir müsəlmanların nəzarəti altında olan Tiflisə üz tutdu. Tiflisi ələ keçirən IV David 

1124-cü ildə Ani şəhərini də ələ keçirdi.Davidin qələbələri nəticəsində bölgədəki xristian ünsürlər 

Səlcuqlulara qarşı gürcülər ətrafında birləşməyə başladılar. Beləliklə, Gürcü səltənəti artıq regional 

bir gücə çevrilmişdi .[15] 

Bu müddətdə gürcülərlə, səlcuqlular arasında birbaşa dönüş yaşanmışdı. Gürcüstan krallığı  Bö-

yük Səlcuqlular və davamçıları İraq Səlcuqlular, bölgədəki atabəylərlə,  Şərqi Anadoludakı Türk bəy-

likləri ilə qarşılaşdı. Bu bəyliklər Danişmendlilar, Mengücəklər, Saltuklular, Artuqilər və Əhlatşahlar 

idi. İlk birbaşa əlaqə II Qılınc Arslan (1156-1192)  dövründə baş verdi. II Qılınc Arslana qarşı ittifaq 

qurmağa çalışan Bizans İmparatoru I Manuel Komnenos (1118-1180) onun yerinə Ankara və Çankırı 

hakimi olan Şâhinşahı sultan etmək istədi. Bu məqsədlə Suriyadakı Franklar, Danişmend hökmdarı 

Yağıbasan və Gürcüstan hökmdarı III Giorgi ilə müttəfiq oldu. Lakin ittifaq uğurlu olmadı.  

III Giorginin qızı Kraliça Tamara (1184-1213) dövründə İraq Səlcuqları, Atabəylilər və Şərqi 

Anadoludakı türk bəyliklərin əvvəlki güclərini itirmələri Gürcü krallığı üçün bir fürsət idi. Kraliça 

Tamaranın əri David Soslanın rəhbərliyi altında Gürcüstan ordusu qəfildən Ərzurumun divarlarını 

aşdı. Ancaq Saltuklu hökmdarı Nəsirəddin Məhəmmədin müdafiə etdiyi şəhəri ələ keçirə bilmədi. 

Bir müddət sonra Qars üzərinə yürüş edən Gürcüstan ordusu bu dəfə şəhəri ələ keçirməyi bacar-

dı.Bu, türklər üçün böyük itki idi. Tamara şəhəri "atabeg" titulu ilə məşhur gürcü komandiri İvane 

verdi və ona sərhədin mühafizəsini tapşırdı.   

Türkiyə Səlcuqlarının Gürcülər üzərinə ilk səfəri Rüknəddin Süleymanşah (1196-1204) döv-

ründə reallaşdı.Rüknəddin Süleymanşah II Qılınc Arslanın oğullarından biri idi. II Qılınc Arslan 

1186-da ölkəsini 11 oğlu arasında böldüyü zaman Süleyman şah Tokat məliki olarak təyin edildi. 

Bu səbəbdən, bu dövrdən etibarən gürcülərin Şərqi Anadolu və Qara dəniz sahillərindəki fəaliyyət-

lərini yaxından izləmiş və Gürcüstan Krallığının Anadolunun siyasi və iqtisadi vəziyyəti üçün bö-

yük bir təhlükə yaratdığını başa düşmüşdür.[16]  

Taxta oturduqdan sonra sultanlığa iddialı olan qardaşlarını və Kilikiya ermənilərini nəzarətinə 

keçirən Rüknəddin Süleymanşah 1202-ci ildə Qarsı ələ keçirən, axınlarını Ərzuruma qədər uzadan 

Gürcülər üzərinə yürüş etməyə qərar verdi. Bütün hazırlıqları başa vuran Rüknəddin Gürcüstana 

doğru hərəkət etdi. Bu vaxt Şərqi Anadoludakı bütün bəylərə xəbər göndərdi və orduya getmələrini 

əmr etdi. Əvvəlcə Sivasa, oradan Ərzincana, sonra Şərqi Anadolunun qapılarını qoruyan Saltuklula-

rın mərkəzi olan Ərzuruma gəldi. Burada Türkiyə Səlcuqluların əmrlərinə tabe olaraq hökm sürən 

Saltuklu əmiri Ələddin Məlikşahı da hüzuruna çağırdı. Ancaq Ələddin Sultana qarşı bəzi səhv hərə-

kətlər etdiyinə görə Rüknəddin onu tutaraq həbs olunmasını əmr etdi.Yerinə də qardaşı Səlcuqlu 

Məlik Muğisəddin Tuğrulşahı təyin etdi. Beləliklə Saltukoğulları bəyliyi tarixə qarışırkən başda Ər-

zurum olmaq üzrə Saltuklu ərazisini Türkiyə Səlcuqlu dövlətinə birləşdirdi. Beləliklə Səlcuqlular və 

Gürcülər birbaşa qonşu oldular.[9] Bu dövrdə Şərqi Anadoluda fəailiyyət göstərən  ilk türk bəyliklə-

ri ilə başlayan  türk-gürcü əlaqələri Türk Səlcuq dövlətinin Anadoluya hakim olmasından sonra da 

davam etmişdir. Ancaq iki toplum arasında siyasi və hərbi fəailiyyətlərlə yanaşı qarşılıqlı iqtisadi, 
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sosial-mədəni və dini əlaqələr yaşanmışdı. Həmçinin Gürcüstandan gələn elm adamları ilə sənətkar-

lar iki millət arasında  mədəni əlaqələri gücləndirmişdi.Türk Səlcuq sarayında və ordusunda xidmət 

edən Gürcü dövlət adamları, komandirlər və əsgərlər Türkiyə Səlcuqlu tarixində iz buraxmışdı-

lar.[14] Osmanlılar  1453-cü ildə Konstantinopulu fəth etdikdən sonra Gürcüstanın Qara dəniz üzə-

rindən Avropa ilə olan əlaqələri sona çatmışdır. Artıq xristian mədəniyyətinin təmsilçiliyi ilə yanaşı, 

müstəqilliyinin qorumasında  tək qalmışdı. Bu vaxt Gürcüstan Kralı VIII George Papa II Pausa bir 

məktub yazaraq bütün gürcülərin Osmanlılara döyüşməyə hazır olduqlarını bildirdi. Həm də Trab-

zon Pontus əyaləti və bölgədəki digər xristian ünsürləri ilə əməkdaşlığa başladılar. Onsuz da Papa-

nın ən vacib istəyi İstanbulu geri almaq üçün Səlib yürüşü təşkil etmək idi. Buna görə Papa Manto-

vada xristian şahzadələri ilə bir görüş keçirərək xaçlı gücünü qurmağa çalışdı, ancaq müvəffəq ol-

madı.[18] Gürcüstanla Qərb arasında bu əlaqələr inkişaf edərkən Osmanlılar 1461-ci ildə Trabzonu 

alıb Pontus dövlətini süquta uğratmışdır.   

Qərb dövlətləri İstanbulun fəthinə reaksiya göstərərkən Papa II Paul Səlib yürüşünü təşkil et-

mək üçün çalışdı. Şərqdəki dəstəyini təmin etmək üçün 1458-ci ildə səfirliklə birlikdə Gürcüstana 

göndərilən Lodoviko bu bölgələrdə Türklərə qarşı ittifaq qurmağa çalışdı.[18]  Bu dövrdə kiçik 

miqyaslı müharibələr XV əsrin sonlarına qədər davam etdi. Qafqaz ölkəsi olaraq qərbə və cənuba 

açılan qapı olan Gürcüstan ərazisi əvvəlki kimi hədəf alındı və müstəqilliyini qorumaq üçün yenə də 

çətinliklərlə üzləşərək ağır itkilər verdi. Ölkə işğallar, təzyiqlər və ağır vergilər nəticəsində zəiflədi. 

XV əsrin sonunda qonşu dövlətlərin basqınlarına tab gətirə bilməyən Gürcüstan iki  bölgəyə bölün-

dü. Qərb bölgələri Osmanlıların suverenliyini qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Əslində Sultan 

Fateh Mehmetin Şərq ekspedisiyası zamanı baş verən Otlukbeli müharibəsi (1473) əsnasında gürcü-

lər ordusunun bir qolunda iştirak etmiş, hətta bu gürcü qolunun komandiri də müharibədə öldürü-

lənlər arasında idi. Yavuz Səlimin Trabzon valiliyi dövründə (1481-1512) Gürcüstan torpaqlarının 

fəthi üçün səfərlər edildi. Yavuz Səlim quru və dəniz yolu ilə Gürcüstana yürüş etdi. Gürcüstan  və  

Zaqafqaziya üzərində uzun sürən mübarizələr olmuşdu. Yavuz Səlim 1508-ci ildə Kutais (İmeret) 

bölgəsinə qədər olan yerləri Osmanlı torpaqlarına bağladı. Əslində Hopanın Abuisla kəndinin ya-

nında Yavuz Səlim Təpəsi sultan Yavuzun Gürcüstana basqınlarından sonra belə adlanmışdı.[12]  

Yavuz Səlim Gürcüstana etdiyi yürüş ilə Arhavi, Hopa və Borcka hissələrini götürərək Gönye 

(Maradit) Sancaqlığı yaratdı. Sultan Yavuz Səlim 1508-ci ilə qədər etdiyi səfərlərlə Trabzon vilayə-

tinə Canet (Laz ) və Kutais (İmeret) bölgələrini əlavə etdi və Qərbi Gürcüstanı Osmanlı hökmranlı-

ğına almağı tamamladı.Səfəvilərin bu bölgəyə gəlməsinin qarşısı alındı. Kartli (Tiflis) üzərindəki 

kampaniya ilə Baqratlılar sülaləsi Osmanlı himayəsini qəbul etdi. Yavuz Səlim ayrıca Şah İsmayılın 

Şərq yürüşü zamanı sıx bir şəkildə qaçan sünni xalqını 1501-1502-ci illərdə aldığı Trabzon, Rize və 

Artvin bölgələrinə yerləşdirdi.[10]Sultan Səlimin Çaldıran döyüşündən sonra şərq bölgələrindəki 

bəzi bəyliklər Osmanlı işğalına məruz qaldı. Bəzi gürcü bəylər Çaldıran döyüşündən  geri qayıtdıq-

dan sonra qida çatışmazlığına kömək etdilər. Beləliklə, Yavuz Sultan Səlim  Zaqafqaziyanı Osmanlı 

hakimiyyəti altına almışdı.[10] 

Osmanlı İmperiyası ilə Səfəvi arasında  Gürcüstan bölgələrində 50 il davam edən müharibələr 

baş vermişdir. Nəticədə qarşılıqlı barışı təmin etmək üçün gürcü torpaqlarının  iki dövlət arasında 

paylaşıldığı 29 May 1555-ci il tarixli Amasya Müqaviləsi imzalanmışdı. Buna görə Kartli, Kaxeti 

və Şərqi Samshe Səfəvilərə, İmereti, Samegrelo, Guria və Qərbi Samshe Osmanlıya bölündü. Bu 

vaxt Ərdahan, Şavşat və İmerxev də Osmanlı İmperiyasına verildi.  Ərdahan qalası Şərq ellərinin 

müdafiəsi üçün 1556-cı ildə inşa edildi. 

Şərq bölgələrindəki mübarizələr davam edərkən, bölgələrin nizamını təmin etmək, inzibati 

tənzimləmələr etmək  və Səfəvi ekspedisiyası adı altında yeni fəthlər etmək üçün Sultan III Muradın 

razılığı ilə Sokullu Mehmet Paşa Ərzurum valisi L.Mustafa Paşaya tapşırıq verdi. 12 il ərzində üç 

mərhələdə reallaşacaq bu yürüşlərdən birincisi 1578-ci ilin avqustunda başladı. L. Mustafa Paşa 

Gürcüstan ərazisinə Ərdahan yolu ilə girdi.[19] Bu döyüşdə Səfəvi orduları məğlub edildi, Aşağı 

Gürcüstan (Ahıska və Ahılkelk) bölgələri Osmanlı torpaqlarına qatıldı. Səfəviləri bu bölgələrdən 

uzaqlaşdıraraq mərkəzi Ahıska olan Çıldır vilayətini quran     L.Mustafa Paşa orada güclü bir təşki-
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lat quraraq bölgənin sancaqlarını buraya bağladı.Bu sancaqların gəlirlərinin bir hissəsini Ərzurum-

dakı vakfa (türkcə) bağışladı. Bu bölgələrdəki gürcü şahzadələri aralarındakı mübarizədən bezmiş-

dilər. Bu səbəbdən Osmanlıların gəlişi bir növ xilaskar kimi qarşılandı. Aşağı Gürcüstan lordların-

dan  Mənuçöhr islamı qəbul etdi və Mustafa adını alaraq Osmanlı hakimiyyətinə girdi. Bundan son-

ra Tiflisə gedən L. Mustafa Paşa şəhəri ələ keçirdi və imperator David qaçdı. Lakin, digər Gürcüs-

tan lordları itaət etdilər.Tiflis dərhal bir əyalətə çevrildi və bəylərbəylik Mehmet Paşaya verilmiş-

dir.Bu şəkildə Qafqazın cənub hissəsi Osmanlı hakimiyyəti altına alınsa da, bu yerləri saxlamaq çox 

çətin idi. Çünki xüsusilə Tiflisə qarşı Səfəvi və Gürcüstan təzyiqləri var idi. Bu səbəblə Qarsda bir 

qala inşa edilərək bölgənin təhlükəsizliyi gücləndirildi. Sinan Paşa 1582-ci ildə bölgənin əldə saxla-

nılması  və nizamını qorumaq üçün Səfəvi səfəri adı ilə Tiflisə gəldi. Tiflis bəylərbəyini dəyişdirə-

rək Gürcüstan bəylərindən müsəlman olub adını Yusif olaraq dəyişdirən Giorgini  Tiflis bəylərbəyi 

təyin edərək asayişi yenidən bərpa etmişdi.[12] 

Qafqazın Gürüstan bölgəsində qarşılıqlar hər zaman əksik olmamışdır. Bu bir az da coğrafiya-

dan qaynaqlanmaqda idi. Mustafa adıyla müsəlman olmuş Mənuçöhr təkrar xristianlığa dönərək bir 

sıra təşəbbüslərə başladı.  Bölgədəki digər problemlərdən sonra Fərhat Paşa 1583-cü ildə üçüncü bir 

Səfəvi səfərinə təyin edildi. Fərhat Paşa Ərdahan və Qars qalalarını ələ keçirdikdən sonra Gürcüsta-

na keçərək Lori və Güri qalalarını ələ keçirdi. Bundan əlavə digər bölgələrə basqınlar edildi və böl-

gədəki suverenlik sahəsi genişləndirildi. Beləliklə, Gürcüstanda Osmanlı suverenliyi gücləndirilər-

kən vergilərə bağlı bölgə və bəylərin sayı artdı. Bölgədə təsirli olan Kartli bəyi Aleksandr da vergi-

yə cəlb olunanlar arasında idi. Bundan sonra  gürcülərin bir qismi islamı qəbul etməyə başladı. Şər-

qi Gürcüstanda olan bəzi gürcü şahzadələri belə varlıqlarını qorumaq üçün Səfəvi suverenliyi altın-

da islamı qəbul edərək varlıqlarını bu şəkildə qoruya bildilər. Beləliklə bu tarixlərdən etibarən, eyni 

zamanda Türkiyə gürcülərinin tarixi başlayacaqdır. 1578-ci ildən etibarən Osmanlıların Gürcüstanın 

cənub qərb hissəsinə  qalıcı olaraq gəlməsi ilə Türk-Gürcüstan münasibətləri tarixən və siyasi ola-

raq başladı. Bundan sonra müsəlmanlığı qəbul edənlərlə, xristian gürcülərin yaşayış həyatında xeyli 

fərqliliklər başladı.Bu təbii olaraq islam dininin hökmlərinin qəbul edilməsinin qaçılmaz nəticəsi 

olaraq ortaya çıxmışdı. Beləliklə, gələcəkdə baş verən hadisələr bu bölgədəki xristian və müsəlman 

gürcüləri bir-birindən qopardı.Növbəti illərdə yaşanan rus və bənzəri  təzyiqlər də bu bölgədəki mü-

səlman gürcülərin Qara dəniz və Anadolunun müxtəlif bölgələrinə köç etmələrinə səbəb olmuş-

du.Uzun tarixi müddət ərzində Türkiyədəki gürcülər dili yaşatmaq xaricində türk və müsəlman adət 

ənənələri ilə qaynayıb qarışmışdılar.   

1877-1878-ci il Osmanlı-Rusiya müharibəsindən sonra Osmanlı İmperiyası Elviye-i Selaseni 

(Üç sancaq:Qars,Ərdahan,Batum) Rusiyaya vermək məcburiyyətində qalmışdı. 1917-ci ildə əvvəlcə 

fevral və sonra oktyabr inqilabları ilə sarsılan Rusiya müharibənin sonunu gətirə bilmədən  Almani-

ya ilə ayrı sülh danışıqlarına başlamış 15 dekabr 1917-ci il tarixində imzalanan Brest-Litovsk Atəş-

kəsindən sonra 3 mart 1918-ci ildə eyni adlı müqavilə ilə müharibədən çəkildi. Bu müqaviləyə görə, 

Anadolunun Şərqi vilayətlərini təhvil verməklə yanaşı, Üç Sancak ərazisini tamamilə boşaldacaqdı, 

bu yerin taleyi referendumla təyin ediləcəkdi. Rus tarixinin  ən ağır anlaşması olaraq tarixə keçən 

sülh müqaviləsinin dördüncü maddəsi  Türkiyə üçün əhəmiyyətli qazanclar əldə olunmasına gətirib 

çıxardı. [2] Müqavilənin dördüncü maddəsinin ikinci yarımbəndi belə idi: "Rusiya Şərqi Anadolu 

vilayətlərinin boşaldılması və Osmanlı dövlətinə qaytarılmasını təmin etmək üçün səy göstərəcəkdir 

”. Dördüncü maddənin üçüncü yarımbəndi birbaşa Üç Sancaqla əlaqəli idi: “Qars, Ərdahan və Ba-

tumi dərhal rus əsgərləri tərəfindən boşaldılacaq. Rusiya bu sancaqların hüquqi baxımından qazan-

dıqları yeni vəziyyətə qarışmayacaq.[5] İkincisinə görə, Türk Şərq vilayətləri dərhal Rusiya tərəfin-

dən boşaldılacaq və  Osmanlı dövlətinə təhvil veriləcək, üçüncüsünə görə Üç Sancaq dərhal Rusiya 

tərəfindən boşaldılacaq, bu bölgələrin inzibati və hüquqi vəziyyətinə Rusiya qarışmayacaq, bu böl-

gələrin əhalisinin qonşu ölkələr və xüsusilə Türkiyə ilə razılaşdırılmış şəkildə yeni idarəetmə tərzi-

nin yaradılmasına razılıq verəcəkdir. Başqa sözlə bölgənin taleyi xalqın səsinə müraciət etmə yolu 

olan plebisitlə həll olunacaqdı. Nəticə olaraq 40 il rus işğalında qalan Üç Sancağın Rusiyadan təkrar 

Türkiyəyə keçməsi üçün lazımi şərtlər hazırlandığı görünürdü.Üç Sancaqın  birbaşa olaraq ilhaqı ilə 
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əlaqəli bir müddəa mövcud deyildi, ancaq mövcud şərtlər Türkiyə üçün əhəmiyyətli üstünlüklər tə-

min edirdi. [1] Mülki sahədə dövlət tərəfindən edilən iş və təyinatlar, plebisitlə əlaqədar sıx gündəm 

qısa müddətdə mətbuatda dinlənilməyə başladı. Həqiqətən may ayının başlarından etibarən İstanbul 

mətbuatında Türkiyənin tezliklə Üç sancaq əraizisində etməsi vacib olan plebisit yerinə yetirəcəyinə 

dair xəbərlər yayımlanmağa başladı.[17]  Doğrudan da may ayından etibarən Türkiyə hökuməti tə-

rəfindən hazırlıqlar edilməyə başladı. Müvafiq olaraq, Türk hərbi səlahiyyətliləri bu referenduma 

nəzarət edəcəklər. Erməni və gürcü dəstələrinin hərəkətinin qarşısını almaq üçün Üç Sancak bölgə-

sində  xüsusi idarə elan edildi. 4 iyun tarixində Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycanla sülh müqa-

vilələri imzalanaraq normal münasibətlər başlamışdı. Bununla birlikdə, referendum zamanı təhlükə-

sizlik baxımından türk hərbi hissələr hazır olmalı idi. Brest-Litovsk Barışı üçün çox uyğun olmasa 

da bu nizamın qorunması üçün zəruri bir şərt idi.Əsgərlər yalnız təhlükəsizlik səbəbi ilə burada yer-

ləşdirilmişdi.Əks təqdirdə, səsvermə keçirildiyi yerlərə heç bir polis, jandarma və ya əsgər buraxıl-

madı.[21] Əksər yerlərdə referendum yalnız Türk məmurların təşəbbüsü ilə keçirildi. Ancaq istisna-

lar yox idi. Məsələn, bir rus general Batumi sancağında xalq səsverməsi üçün təşkil edilmiş 12 nə-

fərlik komissiyaya rəhbərlik etmişdir.[13] Xalq səsverməsində ilk tətbiq Ərdahanda başladıldı.14 

İyunda Ərdahanda başlayan səsvermədə, insanlar səsvermə yerlərinə böyük sevinclə getdilər, onlara 

Brest-Litovsk müqaviləsinin dördüncü maddəsinin üçüncü abzası izah edildi, seçdikləri partiyaya 

səs verməsi istənildi.Bu vaxtlarda 1 avqustda Gürcüstan Respublikasının Xarici İşlər Naziri  Türk 

hökümətinə müraciət edərək III Ordu Komandiri Esat Paşa vasitəsi ilə bir etiraz notası verdi. Etiraz 

notasının mövzusu müntəzəm olaraq ictimai səsvermə keçirilməməsi ilə bağlı idi. Gürcüstan höku-

mət notasının diqqətçəkən məqamları  bunlar idi: 

1. Referendum azad mühitdə deyil, blokada şəraitində keçirildi. Bu vəziyyət təbii olaraq və-

təndaşların sərbəst hərəkət etmələrini əngəllədi.  

2. Referendumun elanı yerli əhalinin heç gözləmədiyi bir vaxtda baş verdi. Üstəlik bu elan 

yalnız türk və rus dillərində edildi.  

3. Referendum zamanı insanların çoxu şəhərdə deyildi. Üstəlik Batuma giriş və çıxış blokada-

nın fövqəladə şərtləri ilə çətinləşdi. 

4. Seçicilərin iradəsinin sərbəst təzahür etməsi üçün məcburi olan mavi və ağ sənədləri gizli 

şəkildə deyil, açıq şəkildə paylanıldı.  

5.Batumidə müvəqqəti yaşayan fərdlər belə (Farslar kimi) iştirak etmişdir. Bunun müqabilin-

də qadınların səsvermədə iştirakına icazə verilmədi.  

Bu şərtləri iddia edən Gürcüstan hökuməti səsverməni Brest-Litovsk Sülhünə zidd olaraq qə-

bul etdi və səsvermənin etibarsız olduğunu müdafiə etdi.[3]  

Gürcüstan hökumətinin 1 avqustdakı etirazına cavab həmin ayın 12-də verildi, səsvermə başa 

çatdı və son işlər icra olunurdu. Türkiyə hökumətinin III Ordu Komandiri Esat Paşa vasitəsi ilə Gür-

cüstan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi cavab notasında aşağıdakı məqamlar dilə 

gətirildi və referendumun müntəzəm şərtlər altında keçirildiyi iddia edildi: Gürcüstan Respublikası-

nın Xarici İşlər Nazirliyinin 1 Avqust 1918-ci il tarixli notasını aldım. Referendumla bağlı yanlış tə-

səvvürlərinizi düzəltmək üçün aşağıdakı məqamları izah etməyi faydalı hesab edirəm: Əvvəla, Gür-

cüstan Respublikası hökumətinin Brest-Litovsk müqaviləsindən danışması yersizdir. Bu hökumət 

əvvəlcə Brest-Litovsk müqaviləsini qəbul etməkdən imtina etdiyi üçün bizi buna qarşı hərəkət et-

məyimizə və silah gücü ilə indi fəth etdiyimiz torpaqları almağa məcbur etdi. Ayrıca bu hökumət 

Batumidə tərəflər arasında barışığa imza atmağa səbəb oldu. Bu torpaqların yeni vəziyyəti, sosial və 

beynəlxalq hüquqa, qanuna əsaslanaraq  idarəçilik hüququ Osmanlı hökumətinə keçdi. Üstəlik, mü-

vafiq bir idarə tərəfindən yönləndirilən bu referendum azadlıq və hər kəsin seçici iradəsinin sərbəst 

təzahürü üçün yaradılmış şəraitdə keçirilmişdi. Nəticə budur ki, hər hansı bir təbliğat və ya müdaxi-

lə olmadığını sübut edir. Batumidə xalq səsverməsinin keçirildiyi yerlərdə polis, jandarma və əsgər-

lər yox idi.[21] Bu səbəbləri irəli sürən və həqiqi vəziyyəti izah edən Türk Komandanlığının Gür-

cüstan notasındakı maddələrə cavabı belə oldu.   
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1.Blokada vəziyyətinin həyata keçirilməsində niyyət amili yoxdur. Bu təhlükəsizlik səbəbi ilə 

edildi və xalqın, seçicinin iradəsini sərbəst ifadə etməsinə mane olan maneələrin qarşısını alınmaq 

məqsədi ilə həyata keçirildi.  

2. Batumun işğalından sonra bütün bəyannamələr türk və rus dillərində yayımlandı. Gürcüs-

tan hökuməti burada danışıq dilinin rus dilində olduğunu və bütün rəsmi işlərin rus dilində aparıldı-

ğını inkar edə bilməz. Səsvermənin gözlənilməz bir qaydada olduğu barədə vədinizə gəldikdə höku-

mətimiz səsverməyə 14 iyunda başladı və 27 iyulda tamamladı.  

3.Yerli əhalinin immiqrasiyasına görə heç bir məsuliyyət daşımırıq. Səs masalarına qarşı heç 

bir dövlət mühafizəçisi yox idi və bunlar insanların azad iradəsinə təsir etmirdi.  

4. İsveç və Norveç xaricində qadınların heç bir ölkədə səs vermək hüququ yoxdur. Buna görə 

də, Batumidəki səsverməyə daxil edilmədilər. Batumidə müvəqqəti olaraq iştirak edən və səs verən 

əcnəbilər yoxdur. Uzun müddət burada məskunlaşan və ölkənin əsas insanlarından biri olmaq arzu-

sunda olduqlarını bildirən 4-5 iranlı  qəbul edilmişdir.   

Bütün bu səbəblərdən heç bir qanuna və ya prinsipə əsaslanmayan 1 Avqust etiraz notunuzu 

etibarsız hesab edirik. Türkiyə hökuməti bu cavab notasını verməkdə tam diplomatik taktikaya ria-

yət etdi, lakin qismən Gürcüstan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi səbəb oldu. Çünki ilk qeyd 

III Ordu Komandanlığı vasitəsi ilə Türkiyə tərəfinə göndərildikdə, hökumət də cavabı eyni şəkildə 

qaytardı. Bu əslində vacib bir taktika idi. Gürcüstan özü birbaşa müraciət etmir, xüsusən də bu 

dövrdə Türkiyənin Qafqazda fəal olduğu dövrdə silahlı qüvvələrin təsirli gücü diqqətə alınaraq qeyd 

mübadiləsi III Ordu Komandanlığı vasitəsi ilə həyata keçirilirdi. Çox daha təsirli olacağına əmin 

idi. Referendumun tamamlanmağa başladığı bu dövrdə Türk hökuməti, məmurların bölgəyə göndə-

rilməsi ilə bağlı  tədqiqatları son mərhələyə gətirdi.Məsələn 20 iyul tarixində Şərq Ordusu Qrup Ko-

mandirliyindən Baş Komandanlıq Nazirliyinə göndərilən şifrəli bir məktubda Ərdahan-Qars-Kağız-

man xəttinin şərqində heç bir mülki məmurun olmamasından şikayət edilir, lazımi tədbirlərin keçi-

rilməsi tələb edilirdi. [6]  

Avqustun ikinci həftəsinin sonuna yaxın referendumla bağlı bütün işlər başa çatdı. Səslər top-

landı və səlahiyyətlilər 12 avqustda İstanbula gəldilər. Bir gün sonra səslər Böyük Vəzir Tələt Paşa-

ya, günortadan sonra Sultanın hüzuruna təqdim edildi.Qars,Ərdahan, Batum sancaqlarının vətənə 

birləşdirilməsinə dair xətti-hümayun saraya təqdim edildikdən sonra  15 avqust 1918-ci ildə nəşr 

olundu, bütün dövlət idarələri və silahlı qüvvələrin bütün bölmələrinə elan edildi.[4] Hazırlanan ple-

bisit Türkiyənin bölgəni nəzarət altına almasından sonra gerçəkləşdirilə bildi, avqust ayında isə ta-

mamlandı. Batum Konfransı zamanı Gürcüstan plebisitin tərtib olunmasına və bəzi məsələlərinə eti-

raz etdi. Türk tərəfi buna eyni keyfiyyətdə bir qeyd ilə cavab verdi. Bu münasibətlər Batum müqa-

vilələrindən sonra türklər və gürcülər arasında ilk münasibətlər idi. Bu yazışmalar davam edərkən 

səsvermə tamamlandı və 15 avqust 1918-ci il tarixli bir “xətti-hümayin” ilə Türkiyə bu bölgəni il-

haq etdiyini açıqladı. Nəticələrə görə ümumi səslərin 97.8 faizini böyük bir səs istifadəsi ilə Türki-

yədən yana istifadə olunmuşdu.[8] Ən yüksək hə səsləri  Ərdahan və Qarsdan alınmış, Batumda isə 

sandıqlardan 10% qədər bitərəf səs çıxmışdı. Ancaq bu vəziyyətə başda ermənilər olmaq üzrə Gür-

cülər, Sovet Rusiyası və Alman mətbuatı tərəfindən mühüm tənqidlər gəldi.Yenə də ən böyük reak-

siyanı Sovet Rusiyası göstərməklə 27 avqust tarixində Türkiyənin müttəfiqi olan Almaniya ilə Qaf-

qaziya məsələsində razılaşdı. Daha doğrusu fərqli cəbhələrdə olsalar da, hətta Rusiyanın Brest Mü-

qaviləsi kimi ağır bir barışığa imza atmasına baxmayaraq, maraqları Almaniyanı Rusiya ilə birlikdə 

hərəkət etməyə məcbur etmişdi. Bu vaxt Gürcüstan da qısa müddətə Almaniya ilə birlikdə hərəkət 

etməyə başladı. Almaniya da Gürcüstana dayanaraq Qafqaza addım atmışdı. Bəzi bölgələrdə Türki-

yə üçün Gürcüstan-Alman tərəfdaşlığı görüldü. Ancaq almanlar müharibənin sona çatması ilə böl-

gəni sürətlə boşaltmalı oldular. Bəzi problemlərə və qeydlərə baxmayaraq, plebisit tətbiqi zamanı və 

sonrasında Türkiyə və Gürcüstan arasında müharibə tələb edən böyük bir gərginlik yaratmadı. Dün-

ya müharibəsinin sonunda bir müddət Qafqazda bir ingilis işğalı prosesi olsa da, bundan sonra gür-

cülərin bölgədə hakimiyyəti qurulacaq və 1920-1921-ci illərdə Qafqazda Sovet Rusiyasının haki-

miyyəti qurulacaqdı. 1921-ci il martın 16-da RSFSR ilə Türkiyə arasında 16 maddədən və 3 əlavə-
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dən ibarət olmaqla dostluq və qardaşlıq haqqında müqavilə imzalandı. Müqavilənin imzalanması 

üçün 16 mart tarixi təsadüfi seçilməmişdi. Məlum olduğu kimi, 1920-ci il martın 16-da İstanbul An-

tanta ölkələri tərəfindən işğal edilmişdi. Bu tarixi seçməklə Rusiya və Türkiyə Antanta ölkələrinin 

Yaxın və Orta Şərqdə, Qara dənizdə və Qafqazda yürütdükləri siyasətə qarşı səylərini birləşdirəcək-

lərini nümayiş etdirirdilər.Müqavilədə ərazi-sərhəd məsələləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir-

di.Türkiyənin şimal-şərq sərhədləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilirdi: Qara dəniz sahillərində yer-

ləşən Sarp kəndindən başlayan xətt Hədismta dağlarından, Şavşet dağları - Qanlı dağ xəttayırıcı kə-

siyindən keçir, sonra Ardahan və Kars sancaqlarının şimal inzibati sərhədləri ilə - Arpaçay və Araz 

çayı boyunca Aşağı Qarasu çayının mənsəbinə qədər gedirdi. Sərhədlərin müfəssəl təsviri və ona 

aid olan məsələlər hər iki tərəfin imzaladığı müqaviləyə birinci əlavənin A və B bəndlərində və əla-

və olunan xəritədə verilirdi. İkinci maddəyə görə Türkiyə tərəfi sərhədindən şimalda yerləşən Ba-

tum şəhəri, limanı və ərazisi üzərində Gürcüstanın suzerenliyinin (suzerenlik suverenlikdən onunla 

fərqlənir ki, tabe olan dövlət texniki baxımdan müstəqildir, lakin məhdud özünüidarədən istifadə 

edir - M.Qasımlı) qurulmasına aşağıdakı şərtlərlə güzəştə gedirdi: 1.Müqavilənin bu maddəsində 

göstərilən yerin əhalisi hər bir icmanın mədəni və dini hüquqlarının təmin olunduğu inzibati baxım-

dan geniş yerli muxtariyyətdən istifadə etməli və əhaliyə istəyinə uyğun olaraq torpaq haqqında qa-

nunu müəyyənləşdirməyə imkan verilməli idi; 2.Batum limanından Türkiyəyə göndərilən və ya 

Türkiyədən göndərilən bütün mallar üçün Türkiyəyə gömrüksüz, heç bir ma-neə olmadan və hər 

hansı rüsum toplanmadan, Türkiyəyə Batum limanından xüsusi yığımlar olmadan sərbəst tranzit ve-

rilməli idi. Moskva müqaviləsi Türkiyə ilə Cənubi Qafqaz respublikaları arasında münasibətləri tən-

zimləmək və möhkəmləndirmək üçün əlavə zəmin hazırlayırdı. Məhz bu müqavilənin əsasında bir 

neçə ay sonra, 1921-ci il oktyabrın 13-də Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Türkiyə, Azərbaycan, Ermənis-

tan və Gürcüstan arasında ərazi-sərhəd məsələlərini tənzimləyən Qars müqaviləsi imzalandı.[22]  

Bu müqavilənin imzalanmasından sonra Türkiyə və Gürcüstan tərəfləri zaman-zaman bəzi gərgin 

münasibətləri olsa da, iki yaxın və mehriban qonşu olduqlarını xatırladıqlarını və bunun fərqində ol-

duqlarını, əsla müharibəyə və böyük gərginliyə getmədiklərini söylədilər, dostluq münasibətlərini 

davam etdirməyə çalışdılar.     . 
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A BRIEF OVERVIEW OF THE HISTORY OF RELATIONS BETWEEN  

TURKEY AND GEORGIA 

 

Ch.Q.Safarova 

Azerbaijan State Agrarian University 

     

The South Caucasus, located at the crossroads of Europe and Asia for centuries, it has been on 

the brink of a clash of civilizations, world religions and states. This region is of great geostrategic 

importance and has access to two seas - the Caspian and Black Seas. Turkey is one of the countries 

pursuing an active policy in the South Caucasus. Turkey pays special attention to Georgia in the 

context of the implementation of the South Caucasus vector of foreign policy. This fact motivates 

Turkey to deepen relations with Georgia in various fields and look for new ways to increase its 

influence in this country. In foreign policy, Turkey pays special attention to relations with Georgia. 

This allows us to define the goals and interests of Turkish policy in the region. This study provides 

a brief overview of the history of Turkish-Georgian relations. 

Keywords: Seljuks, Georgian Kingdom, 19th century Ottoman-Russian War, Brest-Litovsk 

Treaty,Moscow, Kars Treaty 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ ТУРЦИИ И ГРУЗИИ 

 

Ч.Сафарова 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет  

 

Расположенный на перекрёстке Европы и Азии Южный Кавказ веками был местом 

столкновения  цивилизаций, мировых религий, государств. Этот регион занимает важное  

геостратегическое значение и имеет выход к  – Каспийскому и Черному морям. Турция- одна 

из стран, проводящих активную политику на Южном Кавказе. В контексте реализации 

южно-кавказского вектора своей внешней политики особое внимание Турция уделяет 

Грузии. Этот факт подталкивает Турцию к углублению отношений с Грузией в разных 

областях и поиску новых путей для усиления влияния на эту страну.  Внешней политике 

Турция уделяет особое внимание отношениям с Грузией. И это позволяет выявить цели и 

интересы турецкой политики в этом регионе. Это исследование дало краткий обзор истории 

турецко-грузинских отношений. 

 Ключевые слова: сельджуки, грузинское царство, османско-русская война XIX века, 

Брестский мирный договор, Карский договор 
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CƏNUBİ QAFQAZDA KURQAN MƏDƏNİYYƏTİNİN YARANMASI VƏ ETNİK 

MƏNSUBİYYƏTİNƏ DAİR 

 

B.M. Cəlilov 

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu 

bcelilov@mail.ru 

 

Məqalənin tədqiqat predmeti Cənubi Qafqazda Kurqan mədəniyyəti, onun formalaşması və 

mənşəyi məsələləridir. İbtidai insanların təsərrüfat həyatında baş verən dəyişikliklər onların yaşa-

yış tərzi və məişəti ilə yanaşı, dini dünyagörüşlərində ciddi dəyişikliklərlə müşayiət edilmişdi. Bu 

özünü xüsusi ilə bəhs edilən bölgədə yeni dəfn ənənələrinin meydana gəlməsi ilə göstərir. Bununla 

yanaşı, kurqanda dəfn adətlərinin meydana gəlməsini tamamilə təsərrüfat həyatı ilə bağlamaq doğ-

ru olmazdı. Belə ki, istər oturaq-əkinçi, istərsə də köçəri-maldar tayfalar arasında kurqanda dəfn 

ənənələrinin geniş yayılması müşayiət edilməkdədir. Cənubi Qafqazın erkən kurqan abidələri Yaxın 

Şərq mədəniyyətinin periferiyasında Qafqaz ərazisində yaranan Leylatəpə mədəniyyəti abidələridir. 

Açar sözlər: kurqan mədəniyyəti, radiokarbon, təsərrüfat həyatı, ritual, hind-avropalı 

 

Cənubi Qafqaz ərazisində son illər aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələri göstərir ki, eneolit 

dövründə bu bölgədə insanların istər dini dünya görüşlərində, istərsə də dəfn adətlərində ciddi dəyi-

şikliklər müşayiət olunmuşdu. Belə ki, neolit və erkən eneolit dövrlərində olduğu kimi, bu dövrdən 

başlayaraq ölmüş insanların yaşayış yerlərində dəfn edilməsi ilə yanaşı, yaşayış məskənlərindən kə-

narda dəfn edilməsi ənənəsi yaranır. Azərbaycan ərazisində Soyuqbulaq kurqanlarının aşkar edilmə-

si və onlarda aparılan tədqiqatların nəticələri (1, s.5-29; 2, s.27-44) bu sahədə geniş elmi məlumatla-

rın əldə olunmasına təkan verdi. 

Arxeoloji tədqiqatlardan əldə olunan məlumatlar, dəfn adətlərində baş verən dəyişikliyi təkcə 

poleoekoloji şərait və təsərrüfat növü ilə bağlamağın doğru olmadığını göstərir. Digər tərəfdən bu 

adətlər müxtəlif qəbilə və tayfaların mənimsədikləri dini-ideoloji düşüncə sistemləri ilə bağlı ol-

maqla, bu sistemlərin ənənələri ilə həyata keçirilə bilərdi. Bununla yanaşı şübhəsiz ki, kurqanda 

dəfnetmə adətlərinin yaranması səbəblərini son-eneolit dövründə mövcud olmuş paleoekoloji şərait 

və həmin təbii mühitin təsirindən formalaşan yeni təsərrüfat növü-mövsümü, yarımköçəri maldar-

lıqla bağlamaq da düzgün olmazdı. Odur ki, bu faktorları nəzərə almaqla, kurqanda dəfn adətinə sa-

hib olmuş qəbilə və tayfaların dini-mifoloji dünyagörüşünü araşdırmağa ehtiyac var. 

Bir sıra tədqiqatçılar kurqanda dəfn ənənələrinin meydana gəlməsini kurqan ideyasının ortaya 

çıxması ilə əlaqələndirirlər. Alman arxeoloqu K.Şmidt kurqan ideyasının mənşəyini Türkiyənin cə-

nub-şərqində qazılan, e.ə. X-VIII minilliklərə aid edilən Göbəklitəpə abidəsi ilə bağlayır. Mezolit və 

neolit dövrlərinin qovşağında peyda olan bu abidə özünün orijinal sitayiş yerləri və zoomorf relyef-

ləri ilə məşhurdur. K.Şmidtin fikrincə buradakı barelyeflər müxtəlif tanrıları və mifik varlıqları ifa-

də edir və onlar üzəriləri torpaqla örtülməklə dəfn edilmişlər (3, s.125-161, s.240-241). Onun bu 

fikri ilə razılaşan B.Qovedaritsa abidənin bütün detallarını ciddi təhlil edərək yazır ki, bu abidə kur-

qanaltı dəfnlərin ilk və ən qədim mərhələsi kimi qiymətləndirilməlidir (4, s.173-176). 

Fikrimizcə bu fərziyyə o qədər də inandırıcı görünmür. Çünki Göbəklitəpə abidəsi daha çox 

dini ibadət məbədi əlamətlərinə malik olmaqla, kurqana aid mühüm tələblərə cavab verməməklə ya-

naşı, kurqanın minilliklər boyu dəyişməmiş qalan bir sıra vacib elementlərini, spesifik forma və əla-

mətlərini özündə əks etdirmir. 

B.B.Piotrovski özünün "Cənubi Qafqazın arxeologiyası" adlı məqaləsində qeyd edir ki, Cənu-

bi Qafqazda qazılmış arxeoloji abidələrin çoxunu qəbir abidələri təşkil edir və onları öyrənməklə 

biz dəfn adətləri və o biri dünyaya inamla bağlı mühakimə yürütmək imkanı əldə edirik. "Bu abidə-

lər əsasən iki növdür: kurqanlar və üzərində kurqan örtüyü olmayan daş qutu qəbirlər. "Cənubi Qaf-
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qazın kurqanları, öz ölülərini yaşayış məskənlərinin yaxınlığında dəfn edən erkən əkinçi tayfaların 

sinxron qəbir abidələri ilə inanılmaz kontrast təşkil edir" (5, s.51).  

Arxeoloqların bir qisminin qənaətinə görə kurqanda dəfn ənənəsi yeni təsərrüfat növünün-ya-

rımköçəri və köçəri maldarlığın ortaya çıxması ilə əlaqədardır və bu ənənə eneolitin sonunda məhz 

maldar əhali arasında peyda olub (6, s.29; 7, s.207; 8, s.208; 9, s.14). 

N.Şişlina da eyni fikri irəli sürərək yazır ki, bəzi xalqlar dolanbac çayların, düzənlik otlaqlarla 

qovşaqlarını və zəngin su hövzələrini seçərək oralarda əbədi məskən salmışlar. Onlar yeni təsərrüfat 

sisteminin-bütün təbii resurslardan istifadəyə, heyvandarlığın, sənətkarlığın çox səviyyəli rabitə sis-

teminin inkişafına əsaslanan mütəhərrik köçərililiyin əsasını qoymuşlar. Bunun təsdiqi kimi köçəri-

lər üçün bir növ məbəd kompleksi rolunu oynamış minlərlə kurqanı göstərmək olar (10, s.17). 

Bu fikirlə razılaşan V.Boçkarevin sözlərinə görə, qədim zamanlarda maldar cəmiyyətlər bö-

yük ərazilərə sahib idilər ki, "Bu ərazilər əksər hallarda minlərcə kilometrlərlə uzanıb gedirdi. Öz 

əhatə dairəsinə görə onlar müqabil dövr Avropasının əkinçilik arealını qat-qat üstələyir. Fikrimizcə, 

maldarlara aid arxeoloji mədəniyyətin genişliyini yalnız təsərrüfatla bağlı səbəblərlə izah etmək 

olar. Görünən budur ki, heyvanların otarılması üçün dənli bitkiləri becərmək üçün lazım olandan 

daha böyük ərazilərə ehtiyac olmuşdur. Deyilənlərə onu da əlavə etmək lazımdır ki, maldarlara aid 

arxeoloji mədəniyyətin sərhədləri heç vaxt sabit qalmamışdır. Onlar zamanla, bir qayda olaraq, ge-

nişlənmişdir (11, s.24). 

Y.Şerin fikrincə Cənubi Qafqazda kurqan mədəniyyəti təqribən e.ə. IV minilliyin birinci yarı-

sında, bu regionda sinxron yaylaq heyvandarlığının peyda olması ilə meydana çıxmış və Qafqazda 

yeni dinin-İslamın yayılmasına qədər davam etmişdir. "Maldarların qəbilə qəbiristanlıqları müəy-

yən yerlərdə, daha çox mövsümü düşərgələrdən uzaqlarda, əsasən qışlaq sahələrində olardı və bu 

abidələrdən tapılan materiallar onların məişətini, tarixi-mədəni simasını rekonstruksiya edə bilmək 

baxımından praktiki olaraq yeganə mənbədir. Qədim insanlar qəbir abidəsini düzəldərkən, o biri 

dünyaya köçən soydaşlarının axirət evi kimi baxırdılar. Kurqanlara bir qayda olaraq qruplar şəklin-

də, bəzən yüzlərlə kurqana bir arada rast gəlinir. Türk sözü olan "kurqan"ın ilkin mənası "şəhərcik", 

daha dəqiq desək "qala" anlamı daşıyır (12). 

C.Çernikov kurqan abidələrinin böyük əksəriyyətinin erkən maldarlığın inkişafı ilə əlaqələn-

dirir və onların daha çox qışlaqlara yaxın yerlərdə - dağətəyi zonalarda və çay sahillərində quruldu-

ğunu bildirir. Arxeoloqun yazdığına görə, kurqanlara açıq çöllərdə və yaylaq yerlərində, demək olar 

ki, rast gəlinmir (13 s.144-150). Fikrimizcə tədqiqatçının son fikri kurqanlarda dəfn ənənəsinin ya-

ranmasının erkən mərhələsi üçün keçərli ola bilər. Belə ki, arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, artıq son 

tunc dövründən başlayaraq kurqanlar yüksək dağlıq ərazilərdə geniş yayılmağa başlamışdı.  

Kurqan mədəniyyətinin yaranmasının təsərrüfatla (əsasən yarımköçəri və köçəri maldarlıqla) 

bağlı olmasına gəlincə, son 15 ildə Cənubi Qafqaz ərazisində aparılan arxeoloji qazıntıların nəticə-

ləri göstərir ki, bu ərazilərdə məskunlaşmış və kifayət qədər oturaq həyat tərzi keçirən tayfalarda 

kurqanda dəfnetmə ənənələrinin yaranması müşahidə edilmişdi. Cənubi Qafqaz ərazisində tədqiq 

edilən Leylatəpə mədəniyyətinə aid yaşayış yerlərinin mədəni təbəqə yatımının qalınlığı  və aşkar 

edilən maddi mədəniyyət nümunələrinin xarakteri bu bölgədə erkən kurqanların formalaşdığı dövr-

də, ərazidə məskunlaşmış tayfaların əsas məşğuliyyətinin oturaq əkinçilik olduğunu göstərmədədir. 

Bu baxımdan kurqan mədəniyyətinin yaranmasında mövcud təsərrüfatın müəyyən təsiri qəbul edilsə 

də, tam şəkildə onunla bağlamaq doğru yanaşma deyildir. 

K.Kuşnaryeva Cənubi Qafqazda kurqan mədəniyyətinin yaranmasını bu bölgədə maldarlığın 

yüksəlişi ilə bağlayır və bildirir ki, maldarlığın intensivləşməsi yalnız yaylaq-qışlaq təsərrüfatına 

keçidlə mümkün ola bilərdi. Onun sözlərinə görə Cənubi Qafqazın əhalisi Avrasiya köçəriləri içəri-

sində şaquli köçəriliyi ilk mənimsəyənlər olmuşlar. Bunu kurqan qəbirlərinin topoqrafiyası da təs-

diq etmədədir. K.Kuşnaryeva 1966-cı ildə A.Yakobson ilə birlikdə qələmə aldığı məqaləsində bildi-

rir ki, bu gün Azərbaycanda mövcud olan yaylaq təsərrüfatı ən azı III minillikdə formalaşmışdır və 

günümüzədək davam etmədədir (14).  K.Kuşnaryeva qeyd edir ki, Kür-Araz mədəniyyətinin şərq 

arealında kurqanda dəfn ənənələrinin bu qədər geniş yayılmasının səbəblərini dəqiq müəyyən etmək 
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çətindir. Məlum olan tək şey odur ki, bu ənənə cənubi Qafqazın şərqində daha tez, eneolit dövrün-

dən gec olmayaraq yaranmışdır (15, s.60). 

Cənubi Qafqazda erkən kurqan mədəniyyətinin yaranmasına gəlincə arxeoloji qazıntıların  nə-

ticəsi göstərir ki, hələlik Cənubi Qafqazda və ümumiyyətlə Qafqazda ən qədim kurqanlar Soyuqbu-

laq kurqanlarıdır. Radio-karbon analizlərinin nəticələri Leylatəpə mədəniyyətinə aid edilən bu kur-

qanların Şimali Qafqazdakı kurqanlardan daha qədim olduğunu sübut etmədədir. Tədqiqatçılar he-

sab edir ki, istər Leylatəpə, istərsə də Maykop mədəniyyətləri Ön Asiyanın vahid keramika ənənəsi-

nə və Cənubi Qafqazda yaranmış kurqanlarda dəfn adətinə malikdirlər (16). 

Y.N.Çernıx və L.B.Orlovskayanın Çuxur mədəniyyətinə aid abidələrdən götürdükləri nümu-

nələrin radiokarbon analizlərinin nəticələri əsasında gəldikləri nəticələr yuxarıda qeyd olunan fikir-

lər təsdiqləməkdədir. Analizlərin nəticələri göstərmişdir ki, Çuxur mədəniyyəti ilə genetik bağlı ol-

duğu şübhə doğurmayan Çöl mədəniyyətlərində kurqanda dəfn adəti Maykop mədəniyyətinin daşı-

yıcılarının təsiri ilə formalaşmışdır (17, s.97). 

Leylatəpə mədəniyyətinin təsiri ilə formalaşan Maykop mədəniyyəti üçün iki yeniliyin - kur-

qanda dəfn adətinin və həmin arealda istehsal edilən metal məmulatlarının formalarının xarakterik 

olması (18, s.212, 219), şübhəsiz ki, “Leylatəpə-Maykop erkən kurqanlar mədəni bloku” nəzəriyyə-

sini cəlbedici edir. Çünki həmin yeniliklər Maykop mədəniyyətinə qədər kurqan dəfn adətinin Pont-

Ön-Qafqaz arealında, post-Sredniy Stoq və ya post-Xvalınsk mədəniyyətləri çərçivəsində yaranması 

barədə mövcud fikirlərin əsassız olduğunu söyləməyə, eləcə də Pont-Ön Qafqaz arealının eneolit 

dövrünə aid erkən kurqanlarının radikarbon analizlərinin dəqiqliyini şübhə altına almağa müəyyən 

əsas verə bilər. Bu fikir Q.Korobkova, M.Rısin və O.Şapoşnikovanın tədqiqatlarının nəticələri ilə də 

təsdiqlənir (19, s.229-230; 34, s.11-12). Bu alimlərin gəldikləri nəticəyə görə, Yamnaya mədəniyyə-

tinin ən qədim ocağı Volqa-Ural regionunda yerləşir və bu mədəniyyət çərçivəsinə daxil olan ən qə-

dim kurqanlar Maykop mədəniyyətinin təsiri ilə yaranıb. 

Deyilənlərə onu da əlavə etmək lazımdır ki, F.Kol və V.Trifonov da Cənubi Qafqazın erkən 

kurqanlarını regionun və ümumilikdə Şimali Avrasiya çöllərinin ən erkən kurqanları kimi qeyd et-

mişlər (20, s.1577). 

N.Müseyiblinin fikrincə, kurqan dəfn adəti Leylatəpə mədəniyyəti çevrəsində, Şərqi Anadolu 

və Şimali Mesopotamiya eneolit mədəniyyəti daşıyıcılarının Cənubi Qafqazdan keçməklə hərəkəti 

prosesində yaranmışdır (16, s.80).  

P.Qasımov tərəfindən (21, s.38-39) dəstəklənən bu nəzəriyyə kifayət qədər əsaslandırılmış gö-

rünsə də, ortada Sredniy Stoq mədəniyyətinin daha qədim olduğunu təsdiqləyən radio-karbon ana-

lizlərinin nəticələri var. Bu səbəbdən də sözügedən nəzəriyyə S. Korenevski tərəfindən ciddi tənqid 

edilmişdi. S.Koronevski qeyd edir ki, Dneprboyu, Volqa-Don çayları arası və Ön Qafqaz ərazilərin-

dəki quyu və katakomba qəbirlərinin üzərindəki kurqan örtükləri ən erkən kurqanlardır və Ön Qaf-

qaz və Şimali Qara dəniz sahilboyu çöllərində onların sayı 40-dan çoxdur. Bununla belə, bu kurqan-

ların yaşı hələlik mübahisəlidir və yeni analizlərə ehtiyac var (22, s.19-43, 59, 62, 67-68, 114). 

“Pont-Ön Qafqaz arealı” nəzəriyyəsinin banisi kimi tanınan S.Korenevskinin əsas arqument-

lərindən biri Tipki nekropolu, 2 №-li kurqanının e.ə. V minilliyin I yarısına aid olmasıdır. Doğru-

dur, o bildirir ki, sadəcə buna əsaslanaraq birmənalı nəticə çıxarmaq doğru deyil. Bununla belə, er-

kən kurqanların V minilliyin əvvəlində yaranması fikrini istisna etmir və fikrini əsaslandırmaq üçün 

Çoqray I nekropolundakı 12 №-li kurqanın 3 №-li katakomba tipli qəbrindən aşkar edilmiş artefakt-

ları nümunə göstərir.  

S.Koronevskinin bu fikirlərini dəstəkləyən Y.Çernıx qeyd edir ki, Qafqazın erkən kurqanları 

Şərqi Avropanın maldar və Ön Asiyanın əkinçi tayfalarının qarşılıqlı əlaqəsinin məhsuludur (23, 

s.68-71). 

Unutmaq lazım deyil ki, arxeoloji abidələrin ən müfəssəl təhlili adət və ənənələrin, xüsusən də 

onların arxasında duran dini-mifoloji təsəvvürlərin adekvat rekonstruksiyasına tam zəmanət vermir. 

Bu sahədə imkanlar ilk baxışdan xeyli məhdud görünsə də, əldə olan sonrakı dövrlərə aid yazılı 

qaynaqlar, eləcə də etnoqrafik materiallar bu məsələni müsbət həll etməyə kömək edə bilər (24, 
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s.14). Hərçənd ki, bəzi mütəxəssislər bu fikrə inamsızlıqla yanaşır və belə hesab edirlər ki, dəfn 

adətlərinin əsasında duran dini-mifoloji təsəvvürlərin irrasionallığı səbəbindən bu və ya digər ritua-

lın nəyə xidmət etdiyini izah etmək mümkün deyildir. Bu mövqedə duran alimlərin fikrincə, bu za-

man istinad edilən yazılı mətnlərdəki çoxmənalılıq bu işin qarşısında çətin keçilən və ya da keçil-

məsi mümkün olmayan sədd yaradır (25, s. 29).  

Hesab edirik ki, sözügedən “çətin keçilən və ya da keçilməsi mümkün olmayan sədd” i yara-

dan bəzi tədqiqatçılar məsələyə elmin deyil, özlərinin siyasi-ideoloji arzularının prizmasından bax-

mışlar. Fakt budur ki, bir çox avropalı və rus tədqiqatçılar kurqan mədəniyyətində Hind-Avropa izi 

axtarır, fikirlərini "sübut" etmək üçün, bir qayda olaraq, "Riqveda"ya və ya da "Avestaya" müraciət 

edirlər (26; 27; 28; 29; 30). 

Rus alimlərinin Qafqazın eneolit və tunc dövrü kurqanlarının dəfn ənənəsinin etno-genetik in-

terpretasiyasına və mədəniyyətin atributlarının semantikasına həsr edilmiş tədqiqatlarında daha çox 

"Riqveda"ya əsaslandıqlarını bildirən P.Qasımov qeyd edir ki, kurqan dəfn ənənəsinin interpretasiya-

sında və atributların semantikasında "Riqveda"ya ən cox istinad etmiş arxeoloqlar içərisində 

V.L.Rоstunovun, Y.Y.Kuzminanın, L.S.Kleynin, P.K.Daşkovskinin, A. A.Tişkinin, İ.Y.Leonovanın, 

Y.A.Şılovun və digərlərinin tədqiqatlarını göstərmək olar (31, s.37). P.Qasımov haqlı olaraq qeyd edir 

ki, Ermənistanda Kur-Araz mədəniyyəti kurqanlarının dəfn ənənəsinə Riqveda materialı zəminində 

hind-avropalılara mənsubluq interpretasiyası verilməsi tendensiyası muşahidə edilir (31, s.37).  

T.Axundov V.L.Rоstunovun Maykop mədəniyyətini yalnız Hind-Avropa əsasları baxımından 

analiz etdiyini vurğulayaraq bildirmişdir ki, müəllif analiz edilən mədəniyyət abidələrinin digər ge-

netik başlanğıclarına çox zəif toxunmuşdur (32, s.224).  

S.Korenevski kurqan mədəniyyətinin mənşəyi mövzusundan bəhs edərkən, öz tədqiqatlarında 

"kurqan" kəlməsini hind-avropalılara, daha dəqiq desək slavyanlara bağlamağa cəhd edir. (33) La-

kin ondan fərqli olaraq kurqanda dəfn adətlərinin hind-avropalılar tərəfindən yayılması nəzəriyyəsi-

nin banisi olan M.Qimbutas "kurqan" sözünün türk dilindən rus dilinə keçmə olduğunu qeyd etmiş-

dir. (34, с.386) N.Müseyiblinin qeyd etdiyinə görə, "bütün Avrasiya çöllərində yaşamış türkdilli 

xalqların bir çoxu orta əsrlərdə də kurqanlarda dəfnləri icra edir və bu qəbirləri də "kurqan" adlandı-

rırdılar". Tədqiqatçı buna misal olaraq Dağıstanda xəzərlərə aid Çir-Yurt kurqanlarını (35, s.27), 

Mozdok yaxınlığındakı erkən orta əsrlərə aid qıpçaq-polovets kurqanlarını (36, s.224; 37, s.179) 

qeyd edir. (38, s.88-89). 

İtaliyalı tədqiqatçı M.Alineilin fikrincə, qəbirlərin üzərində kurqan ucaltmaq bu dəfn ənənəsi-

nin tarix səhnəsinə çıxdığı gündən orta əsrlərin sonlarınadək altay xalqlarının – çölçü köçərilərin ən 

xarakterik xüsusiyyətlərindən biri olmuşdur. "Məlum olduğu kimi, "kurqan" sözü nə rus, nə slav-

yan, nə də hind mənşəli deyil və türk dilindən götürülmüşdü. Bu kəlmə təkcə rus mühitinə deyil, 

bütün cənub-şərqi Avropa xalqlarına türklər vasitəsilə (qədim türkcə “kurqan” - qurğu, qala), daxil 

olmuşdur". (39) 

P.Qasımovun fikrincə eneolit-tunc dovru kurqan dəfn mədəniyyətinin etno-genetik interpretasiya-

sını və atributikasının semantikasını yalnız Riqvedanın verdiyi materiala əsaslanaraq hind-avropalı 

(hind-iranlı) mənşəli kimi izah etmək mübahisəli olmaqla, zəif məntiqi dayaqlara malikdir (31, s.43). 

Yuxarıda söylənilən bütün fikirləri ümumiləşdirərək qeyd etməliyik ki, Avropa alimlərinin 

kurqanda dəfn ənənəsinin fəlsəfəsini "Riqveda" və ya "Avesta" əsasında şərh etməyə çalışması heç 

bir sağlam məntiqə sığmır. Çünki bu kitabların hər biri bir dinin əsas kitabıdır. Həmin dinlərdə də 

dəfnetmə məhz onlarda olan dini ayinlərə əsasən icra edilib və edilir. Hinduistlər "Riqveda"nın dini 

rituallarına müvafiq olaraq ölülərini yandıraraq külünü suya tökürlər. Atəşpərəstlər isə ölünü dəfn 

etmir, qurd-quş tərəfindən yeyilməsi üçün açıq yerə qoyurlar. Nə hinduslar, nə də atəşpərəstlərin nə 

zamansa ölülərini kurqanlarda dəfn etdikləri barədə heç bir məlumat yoxdur. Beləliklə hesab edirik 

ki, kurqanda dəfn ənənəsinin mənşəyi hər hansı bir etnosla bağlı omayıb, bir çox bölgələrdə eyni və 

bəzən müxtəlif zaman kəsiklərində meydana gəlib. Cənubi Qafqaz ərazisində isə Kurqanda dəfn 

adətlərinin mənşəyi Yaxın Şərq mədəniyyəti periferiyasında bu ərazilərdə meydana gəlmiş Leylatə-

pə mədəniyyəti daşıyıcıları ilə bağlıdır. 
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ON THE FORMATION OF KURGAN CULTURE AND ETHNIC BELONGING IN THE 

SOUTH CAUCASUS 

 

B.M. Jalilov 

Institute of Archaeology and Ethnography of ANAS 

 

The research subject of the article is the issues of Kurgan culture in the South Caucasus, its 

formation and origin. The changes in the agricultural life of the primitive people were accompanied 

by serious changes in their life style and household, as well as in their religious views. This is ref-

lected in the emergence of new burial traditions in the mentioned region. At the same time, it would 

not be right to completely connect the formation of burial traditions in the mound (kurgan) with ag-

ricultural life. Thus, the burial traditions in the mound (kurgan) were widespread among both seden-
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tary-farmer and nomadic – cattle-breeder tribes. Early mounds (kurgans) of the South Caucasus are 

monuments of Leylatapa culture formed in the Caucasus on the periphery of Near Eastern culture. 

Keywords: Kurgan (mound) culture, radiocarbon, agricultural life, ritual, Indo-European 

 

 

К ВОПРОСУ ЗАРОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНО-

СТИ КУРГАННЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 

 

Б.М.Джалилов 

Институт Археологии и Этнографии  

 

Предметом исследования являются вопросы культуры курганных захоронений, их проис-

хождение и формирование. Изменения в хозяйственной жизни первобытного человека, наряду с 

образа жизни, сопровождались серьёзными изменениями и религиозного мировоззрения. Осо-

бенного это наблюдается в появление новых традиций захоронения в исследуемом регионе. Од-

нако, появление обычая захоронений в курганах неверно связывать с хозяйственной жизнью. 

Это объясняется тем, что обычай распространения курганных захоронений имел место и у осед-

лых, и у кочевых племен. Ранние курганные захоронения Южного Кавказа на периферии Ближ-

него Востока представлении на памятниках Лейлатепинской культуры, возникшей на террито-

рии Кавказа.   

Ключевых слова: культура курганных захоронений, радиокарбон, хозяйственная 

жизнь, ритуал, индоевропейцы 
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İDEOLOGİYA VƏ MİLLİ İDEOLOGİYA ANLAYIŞI- QƏRBDƏ VƏ  

AZƏRBAYCANDA YANAŞMALAR 

 

Ə.A. Orucov 

AMEA-nın  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, 

FHN- nin Akademiyasının Tədris şöbəsinin böyük metodisti,  

orucov.aliyar@mail.ru 

 

Məqalədə ideologiya və milli ideologiya anlayışına Qərbdə və Azərbaycanda yanaşmalar so-

sial-siyasi aspektdən təhlil edilmişdir. İdeologiya ideyaların, nəzəriyyələrin, baxışların sistemi kimi 

də səciyyələndirildiyi halda, milli ideologiya xalqın milli özünüdərketməsində də öz əksini tapmış, 

milli ruhu, xarakteri, özünəməxsusluğu ümumiləşmiş formada təsbit etmişdir. Tədqiqatçılar ideolo-

giyanı “milli ideologiya”, “milli-dövlətçilik ideologiyası”, “siyasi ideologiya” və “dövlətçilik” ide-

ologiyası kimi də xarakterizə edirlər. Azərbaycanın milli ideologiyasının əsasında ölkədə yaşayan 

bütün xalqların milli, etnik, dini bərabərliyi, milli birliyi ideyası durur, bu ideologiya  vətənə, xalqa 

və dövlətçiliyə xidmət edir. Azərbaycanın milli ideologiyasının tərkib hissələri ideyalılıq, müstəqilli-

yə xidmət, milli həmrəylik, xəlqilik, azərbaycançılıq, dil birliyi və mədəni vəhdətdən ibarətdir. Milli 

ideologiyanın əsas vəzifəsi Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin, milli mentalitetinin inki-

şaf etdirilməsi; türk dünyası, islam aləmi ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsidir. Azərbaycanın müs-

təqil dövlətçiliyinin təməl ünsürlərindən olan milli mədəniyyətin geniş təbliği və inkişafının təmin 

edilməsi, azərbaycançılığın milli ideologiyamızın prioritet, aparıcı amili kimi dərk edilməsi, onun 

Azərbaycanın milli dövlətçilik ideologiyası kimi reallaşmasının təmin edilməsidir. 

Açar sözlər: ideologiya, milli-ideologiya, dövlətçilik, milli özünüdərk, millətçilik, liberalizm, 

milli maraqlar, milli-mənəvi, siyаsi-idеоlоji, sоsiоmədəni 

Məqalənin məqsədi. Məqalənin məqsədi ideologiya və milli ideologiya anlayışının mahiyyə-

tini, əsas prinsiplərini tədqiq etməkdir. 

Tədqiqat metodları. Struktur-təhlil, müqayisəli, tarixi, məntiqi metodlardan istifadə edilərək 

ideologiya və milli ideologiya anlayışına Qərb və Azərbaycan sosial- siyasi elmindəki yanaşmalar 

araşdırılmışdır.  

Mövzunun işlənmə dərəcəsi. Qərbdə ideologiya və milli ideologiya məsələsi ilk dəfə fransız 

maarifçi filosofları Etyeni Bono de Kondilyak, Antuan Destyut de Trasi, A.Vasyxaunt, sonralar 

K.A. Helvetsi, eyni zamanda fransız sərkərdəsi Napoleon Bonopart, alman filosofları Hegel, Feyer-

bax, Kant, marksist filosoflar K.Marks, F.Engels və başqaları tərəfindən tədqiq olunmuşdur. 

İdeologiyanın müxtəlif aspektləri L.Holms, Z.Bjezinski, K.Popper, S.Hanqinqton, F.Fukuya-

ma, R.Aron, O.Heffe, K.Almond, Ş.Eyzenşdat, F.Berk, A.de Tokvil, F.Fon Hayek, M.Haydekker 

tərəfindən araşdırılmışdır. 

Azərbaycan tədqiqatçıları M.B.Məmmədzadə, M.Ə.Rəsulzadə, H.Baykara, müasir araşdırma-

çılar R.Mehdiyev, C.Əhmədli, Ə.Abbasov, Q.Abbasova,  Z.Hacıyev, Ə.Tağıyev, N.Şəmsizadə, 

A.Həsənov, İ.Məmmədzadə, F.Ələkbərov, D.İsmayılov, Z.Qaralov, A.Şirinov milli özündərk və 

milli ideologiya, ideologiya və mənəviyyat milli ideologiyanın prinsipləri, milli-dövlətçilik ideolo-

giyası, milli ideologiya və milli-mənəvi dəyərlər, AXC dövründə milli ideologiya və s. məsələləri 

tədqiq etmişlər.  

Məqalənin praktiki əhəmiyyəti. Məqalədən tədqiqatçılar, tələbələr, magistrlər öz yaradıçı-

lıqlarında istifadə edə bilərlər.  

1. Qərb sosioloji və siyasi elmində ideologiya və milli ideologiya anlayışına yanaşmalar.  

“İdeologiya” anlayışını ilk dəfə elmi dövriyyəyə daxil edən XVIII əsr fransız filosofu Etyeni 

Bono de Kondilyak olmuşdur. Digər fransız filosofu Antuan Destyut de Trasi özünün “İdeologiya-
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nın ünsürləri” əsərində ideologiyanı “fikir elmi”[2] kimi səciyyələndirmişdir. 1796-cı ildə ilk dəfə 

“Rober” fransız lüğətində “ideologiya” ifadəsi, “ideoloq” sözü ilk dəfə 1800-cü ildə işlənmişdir. 

Qraf Destyut de Trasi 1796-cı ilin iyunun 20-də “ideologiya layihəsi” haqqında Milli İncəsənət və 

Elm İnstitutunda məruzə etmiş, sonra isə “İdeologiyanın əsasları” əsərini yazmışdır [26]. Destyut de 

Trasi, Lokk və Kondilyakın ardıcıllarının birləşdiyi məktəbin nümayəndələrindəndir. Milli ideya 

anlayışını ilk dəfə Fransada XVIII əsrdə A.Vasyxaunt işlətmişdir. Sonralar J.J.Russo və C. Mişle öz 

elmi əsərlərində milli ideya məsələlərinə xüsusi yer vermişlər. Rusiyada isə milli ideya əvvəlcə Qər-

bin əleyhinə olan slavyanofil ədəbiyyatda əsasən N.Berdyayev, A.Danilevski, F.Dostoyevski, V.So-

lovyov və başqalarının yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda İ.A.İlyin, A.Soljenitsin və 

başqaları XX əsrdə rus milli ideyasının inkişafında  xüsusi rol oynamışlar. Almaniyada ideologiya-

nın təşəkkülü, demək olar ki, klassik alman filosofu Hegelin adı ilə bağlıdır. O, öz əsərlərində ideya, 

ideologiya, mənəviyyat və s. məsələləri şərh etmiş, onların qarşılıqlı əlaqələri məsələsinə toxunmuş-

dur. 

Fransız maarifçi filosofu K.A.Helvetsi göstərirdi ki, ideologiyanın təkmilləşdirilməsi sayəsin-

də idarəçilik sahəsində uğur qazanmaq olar. Onun fikrincə qanunların kamilliyi insan zəkasının tə-

rəqqisindən asılıdır.  Alman filosofu Karl Manheym dəyər və normalara malik “təfəkkür üslubların-

dan” bəhs edir. O, təfəkkür üslubu ilə əlaqədar olan iki baxışlar sistemini- ideologiya və utopiyanı 

fərqləndirir. Manheymin fikrincə, ideologiya hakim qruplarda müəyyən sosial-siyasi şəraiti nəzəri 

əsaslandırma və həmin qrupların maraqlarına xidmət edən “mənəvi fenomendir” [22, s.5]. Müəllifin 

fikrincə, ideologiya status-kvonun təşəkkülünün qorunub saxlanmasına istiqamətlənir.  

Alman filosofu K.Yaspers özünün “Tarixin mənası və təyinatı” əsərində ideologiyanı aşağıda-

kı kimi səciyyələndirmişdir: “İdeologiya ideyalar və təsəvvürlər sistemi kimi mütləq həqiqət olaraq 

düşünən subyektə xidmət edir” [25, s.147]. Yaspersin fikrincə, ideologiyada heç bir nəzəriyyə və 

faktlar olmur. O belə hesab edirdi ki, XX əsrin ideologiyaları, kütlələri, siyasi rəqibləri məhv etmək 

məqsədilə primitiv tədqiqat vasitəsinə çevrilmişdir.   

XX əsrin 60-cı illərində Qərbin intelektual elitası D.Bell, E.Qiddens, M.Kastels, E.Todofler, 

C.Xabermas, Q.Şiller ideologiya məsələsinə dair əsərlər yazdılar.  

Qərbdə ideologiyasızlaşma cərəyanı da geniş yayıldı. Bu məktəbin nümayəndələri D.Bell, 

X.Arendt, R.Aron, Z.Bauman, K.Popper, S.Lipset, E.Şils hesab olunur.  

Artıq bir neçə ildir ki, ideologiyasızlaşma haqqında danışılır. XX əsrin ortalarından başlaya-

raq beynəlxalq aləmdə gərginliyin yumşalması, bəzi alimləri ideologiyanın sonunun çatdığı qənaəti-

nə gətirdi. Belə Amerikan tədqiqatçısı D.Bellin fikrincə, “ideologiyanın sonu gəlib çatmışdır”. 

E.Şelz isə “ideologiyanın sonu” konsepsiyasını ifadə etmək üçün “ideologiyasızlaşma” terminini di-

lə gətirdi. Bu dövrdə mədəniyyətin prioritetlərinə əsaslanan cəmiyyətin funksiya göstərməsinin tex-

niki-səmərəli aspektlərinin izah edilməsini elm ilk plana keçirdi. İndustrial cəmiyyətin ideologiya-

nın təsirindən bu cür azad olması “ideologiyasızlaşma” adını aldı. Bu öz əksini D.Bellin, J.Ellyulun 

“ideologiya nə qədər az olsa, o qədər yaxşıdır” prinsipində tapdı. Lakin XX əsrin 70-ci illərdə Qərb 

dünyasında yaranmış yeni şərait postindustrial inkişaf ideyalarını təsdiq edən dünyagörüşü dəyərlə-

rinin mühüm əhəmiyyətini yenidən şərtləndirdi. Nəticədə “ideologiyasızlaşma”nı yenidən “ideolo-

giyalaşma” əvəz etdi. D.Bell “ideologiyasızlaşma” konsepsiyasından “ideologiyalaşma” nəzəriyyə-

sinə keçid zamanı qeyd etdi ki, vaxtilə onu elə də düzgün başa düşməmişlər. Guya o, vaxtilə ideolo-

giyanın sonunun çatdığını deyil, “faşist”, “sovet” və b. ideologiyalardan uzaq olmağın zəruriliyini 

nəzərdə tutmuşdu. 

D.Bell 1988-ci ildə “İdeologiyanın sonu. Bir daha” əsərini çap etdirmişdir. Birinci nəşrin 25 

ildən sonra yeni nəşrinin sözardında müəllif özünün ideologiyasızlaşma konsepsiyasına sadiq oldu-

ğunu təsdiq etdi. D.Bell yazır: “…hər bir ideologiya məhvə məhkumdur (hər bir ideologiyanın sonu 

var)” [19, s.6]. Müəllif siyasət aləmində son iki yüz ildə bir-birilə mübarizə aparan iki ideologiya ti-

pi haqqında danışır. Bunlardan biri nasizm, hazırkı dövrdə isə mübariz millətçilikdir. İdeologiyanın 

ikinci tipi – hakimiyyət ideologiyasıdır (totalitar rejimin). Bu cür ideologiya terrora və gücə əsasla-

nır. D.Bellə görə, heç bir sistem mənəvi (əxlaqi) bəraətsiz mövcud ola bilməz. Yox əgər əxlaqi (mə-
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nəvi) qaydalar güc olmadan və yalan olmadan mümkündürsə onda bu o deməkdir ki, ideologiya 

məğlub olmuşdur. D.Bellin arqumentləri kommunist ideologiyasının (stalinizmin) süqutuna əsasla-

nır. Digər amerikan politoloqu D.İston isə belə hesab edir ki, “ideologiyanın sonu” haqqında tezis 

mifdir. Əslində bu tezis “konservativ-demokratik ideologiyanın” bölünməz hakimiyyətini maskala-

yır [19, s.365]. Həqiqətən tarix hələ ideoloji dəyərlərlə bağlı olmayan bir siyasi sistemi tanımır.  

Yəni marksist cərəyanlı sosialist ideologiyasının öz sosial xarakteri başqa ideologiya ilə- libe-

ral-demokratik, dini, antikommunist ideologiya ilə əvəz edilməsidir. Siyasətin ideologiyasızlaşması-

nın ağıllı elementi hiperideologiya- laşmadan yaxa qurtarmaqdan ibarətdir. “İdeologiyasızlaşmaya 

total çağırış yersizdir, çünki müasir dünyada ideoloji doktrinaların həyatı sona çatmır, davam edir. 

Müasir ideologiyaların formalarının çoxluğu dediklərimizi sübut edir” [9, s.99].   

Milli ideologiya ölkənin vətəndaşları, fəlsəfəsi, cəmiyyət və dövlət üçün prioritet hesab olu-

nur. C.Xabermasın yazdığı kimi, “Əgər hər hansı dövlətin xalqı millətin vətəndaşına çevrilirsə... tə-

bəələrin siyasi səfərbərliyi əhalinin mədəni inteqrasiyasını da tələb edir... Məhz bu istəkləri milllət-

lərin ideyası yerinə yetirir” [24, s.19]. Deməli, milli ideya milli ideologiyanın əsas mənbəyini və po-

tensialını təşkil edir.  

Beləliklə, Qərbdə mühafizəkarlıq (nümayəndələri F.Fon Hayek, İ.Kritol və M.Fridman), yeni 

mühafizəkarlıq, liberalizm, yeni liberalizm (C.Keyns, A.Hansen, C.Helbreyt), sosial demokratiya və 

milli dövlətçilik ideologiyaları geniş yayılmışdır. Bundan başqa faşist, millətçilik, sol, sağ radikal, 

xristian, demokratik, ortodoksal dini, sosialist ideologiyalar da mövcuddur.  

2. Azərbaycan tədqiqatçılarının milli ideologiyaya dair baxışları 

Milli dövlətin əsas atributlarından biri milli ideologiyadır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan 

xalqının milli ideologiyasının əsasında vətən əxlaqı, vətənçilik duyğusu, vahid dövlətçilik şüuru 

durmuşdur. Milli ideologiyanın mənbəyini isə ümummilli ideyalar təşkil etmişdir.  

XIX əsrdə Azərbaycanın xanlıqlara parçalanması, sonra isə şimala və cənuba bölünməsi vahid 

milli ideologiyanın mövcudluğuna son qoydu.  

Azərbaycanın intelektual elitası milli ideologiyanın təşəkkülü və inkişafı uğrunda mübarizəyə 

başlamış, Şərq və Qərb dəyərlərinin sintezindən ibarət milli ideologiya irəli sürmüşlər. Bu dövrün 

milli ideologiyasının formalaşması prosesindən bəhs edən A. Həsənov yazır: “Ənənəvi Şərq ideolo-

giyalarından gələn nur, irfan, kamal, zəka, insan və maarifçiliyinin üzvi vəhdətindən ibarət olan 

Azərbaycan (milli) ideologiyası türkçülük, islamçılıq, avropaçılıq və azərbaycançılıqla qovuşdu. Bu 

dövrün (milli) ideologiyasında cəmiyyət, insan, mənəviyyat, milli-mənəvi dəyərlər ön plana çəkil-

di” [4, s.64]. 

XX əsrin əvvəllərində milli ideyanın milli ideologiyaya çevrilməsində molla nəsrəddinçilər və 

milliyyətçi ziyalılar ciddi mübarizə aparırdılar. M.B.Məmmədzadə milli-istiqlal ideologiyasının ta-

rixinin köklərinə və tariximizin çox dərinliklərinə getdiyini göstərir, bu məfkurənin öz mücahidləri, 

mübarizləri olduğunu, milli hərəkat və milli ruhun dirçəlməsi uğrunda mücadilənin baş verdiyini 

göstərir və qəti olaraq belə qənaətə gəlir ki, “Özünün türkçülüyünü və azərbaycançılığını dərk etmə-

yən bir xalq 1918-ci ildə İstiqlal bəyannaməsini elan edə bilməzdi”[11, s.134]. Bununla da 

M.B.Məmmədzadə bu dövrdə milli ideologiyanın türkçülüyün və azərbaycançılığın vəhdətindən 

ibarət olduğunu xüsusi olaraq diqqətə çatdırır. 

Bu dövrün milli ideologiyası suveren, milli dövlətin təşəkkülünün ideoloji bazasını təşkil edirdi.   

Cümhuriyyətin elan olunmasından əvvəl və sonra milli ideologiyamızın ayrı-ayrı elementləri-

nin küll halında sistemləşdirilməsi və onlara aydınlıq gətirilməsi işi dövrün bütün mütərəqqi ziyalı-

larının çiyninə düşsə də, AXC hökumətinin əsas ideoloqu kimi Mirzə Bala Məmmədzadə tanınırdı. 

Onun müxtəlif mətbu orqanlarda çap etdirdiyi məqalələr və bu məqalələrdəki vahid və aydın mövqe 

sonradan “Milli Azərbaycan hərəkatı” adlı fundamental monoqrafiyasının özəyini təşkil etmişdir. 

“Milli Azərbaycan hərəkatı” sırf siyasi əsər olsa da, Mirzə Bala bütün yanaşmalarını, milli hərəkatın 

başlanmasını əsasən azərbaycançılıq ideologiyasının yüksəlişi kontekstində götürdüyü üçün burada 

irəli sürülən ideyaları milli ideologiyamızın mühüm komponentləri hesab etmək mümkündür.  
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 “Milli Azərbaycan hərəkatı” əsərinin üçüncü fəslində Milli hökumətin ideologiyası barədə 

danışan müəllif Müsavat partiyasının üçpilləli ideoloji konsepsiyasını (türkləşmək, islamlaşmaq, 

müasirləşmək) şərh edir, bu ideyaların qaynaqlarına nəzər salır və Şeyx Cəmaləddin Əfqanidən baş-

layaraq Məmməd Əmin Rəsulzadəyə qədər bir sıra xadimlərin baxışlarına toxunur. Burada Mirzə 

Bala istiqlal ideyasının millət, onun inkişafı üçün daşıdığı böyük önəmi açıb göstərir. Xüsusi vurğu-

layır ki, millətin təşkilatlanmasında və özünü dərk etməsində milli dövlətçilik müstəsna əhəmiyyətə 

malikdir [17, s.45-46]. 

AXC hökumətinin milli ideologiyasından bəhs edən M.B.Məmmədzadə yazır: “Azərbaycan 

qədim zamanlardan bəri tarixin müxtəlif dövrlərində özünəməxsus siyasi varlıq göstərərək müstəqil 

dövlət halında yaşamışdır. Azərbaycan xalqı isə müasir dövlət olmaq üzrə zəngin bir kültür həyatına 

malik bulunmuş və bunun məntiqi nəticəsi olaraq siyasi bir ideal daşımışdır. Bu ideala tərcüman 

olan milli Azərbaycan “Müsavat” xalq firqəsi 1918-ci ildə milli Azərbaycan Cümhuriyyəti istiqlalı-

nın elanındakı təşəbbüsü, bu təşəbbüsün fikirdən işə keçirilməsi yolundakı fəaliyyəti və nəhayət qı-

zıl rus istilasına qarşı milli mücadilə işində göstərdiyi yolgöstərənliyi ilə bütün azərbaycanlıların bi-

rincilik təşəkkülüdür” [12, s.209]. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev AXC-nin milli ideologiyası konsepsiyasın- dan bəhs edərək 

demişdir: “Dediyim kimi, bizim milli ideologiyamızın konsepsiyası olmalıdır. Şübhəsiz ki, bu kon-

sepsiya tarixi keçmişimiz, milli mədəni, dini ənənələrimiz üzərində qurulmalıdır. Biz XX əsrdə cür-

bəcür mərhələlərdən keçdik, ayrı-ayrı ideologiyaların təsiri altında qaldıq. İndi xalqımız hər cəhət-

dən azaddır. Ona görə də lazımdır ki, ümumiyyətlə, düşünən beyinlərimiz, alimlərimiz və o cümlə-

dən təhsil sahəsində çalışan müəllim ordusu milli ideologiyamızın formalaşması üçün öz fəaliyyəti-

ni göstərsin. Bu ideologiyanı qurmaq, təşkil etmək, eyni zamanda əməli surətdə həyata keçirmək la-

zımdır” [8, s.172].  

Vaxtilə M.Ə.Rəsulzadə kosmopolit, beynəlmiləlçi, milli maraqlardan çox sinfiliyə və fərdiy-

yətçiliyə üstünlük verən marksist və liberalist ideologiyalardan imtina edərək milli ideologiyanı- 

mütərəqqi millətçilik ideologiyasını qəbul etmişdir. M.Ə.Rəsulzаdə dünyаdа hаkim оlаn iki əsаs 

sistеmdən fərqli оlаrаq bеlə bir müddəа irəli sürür: “Mаdаm ki, milletçiyiz diyоruz, mаdаm ki, milli 

dövlət istiqlаlını müdаfiə еdiyоruz, о hаldа bizim üçün nə kоsmоpоlit libеrаlizmə və nə də kоmmu-

nizmə təhəmmül cаiz оlаmаz. Bizcə müdаfiə еdiləcək yеgаnə sоsiаl sistеm milli təsаnüd sistеmidir” 

[13, s.16]. 

Millətçilik ideologiyası- millətin, xalqın özünü vahid tam kimi dərk etməsini, hər bir fərddə 

onun etnosa mənsubiyyəti hissinin meydana gəlməsi və güclənməsini şərtləndirir. Millətçilik ideo-

logiyası rasional-pozitiv çalardan tutmuş mürtəce-şovinist çalarlaradək çox mürəkkəb və qeyri-yek-

cins təbiəti ilə fərqlənir. Milli mənafeləri obyektiv şəkildə əks etdirən mütərəqqi xarakterli milli 

ideologiyalar etnik birliyin sosial-siyasi və mənəvi yüksəlişinə güclü təkan verdiyi halda, millətin 

tələb və ehtiyaclarını təhrif edilmiş şəkildə ifadə edən, şovinist-mürtəce, separatçı məqsədlər güdən 

millətçilik ideologiyaları isə əksinə, xalqlar arasında nifaq salaraq ictimai-siyasi sabitliyi, sülh və 

əmin-amanlığın dayaqlarını laxladır, sosial tərəqqinin qarşısında əngələ çevrilir. Qeyd edək ki, yeni 

və ən yeni tarixi dövr burjua tarixşünaslığında millətçilik dövrü kimi də xarakterizə olunur. “Böyük 

Fransa inqlabından sonra Avropa ölkələrinin əksəriyyəti millətçiliyi və şovinizmi dövlət siyasəti sə-

viyyəsinə qaldırmışdı. Eyni proses tədricən Şərqə köçərək milli azadlıq hərəkatlarına güclü təkan 

vermişdir. Sivilizasiyanın yetirdiyi ən dəyərli sərvətlərdən biri məhz şovinizmdən uzaq olan millət-

çilikdir”[17,s.47]. Bizim millətçiliyimiz M.Ə.Rəsulzadənin sözlərlə desək, Avropa şovinist millətçi-

liyi deyil, müdafiə olunan, özünü yadellilərdən qoruyan mütərəqqi millətçilik olmalıdır. M.Ə.Rəsul-

zadəyə görə millətçiliyin son məqsədi milli dövlətin yaranmasıdır. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin “türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək” milli ideolo-

giya modelində birinci komponent xalqın milli-istiqlalçılıq idealının dirçəldilməsini, islamlaşmaq 

dini əsas kimi milli mədəniyyətinin tərkib hissəsini təşkil edir, avropalaşmaq isə xalqın liberal-de-

mokratik, ümumbəşəri dəyərlərə qovuşmasını nəzərdə tuturdu. O dövrün Azərbaycanın milli ideolo-

giyasını yaradanlar “vahid siyasi-ideoloji, nəzəri fəlsəfi və estetik mövqedən çıxış edərək milli və 
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beynəlmiləl (əslində - ümumbəşəri) ideyanın təmsilçiləri idilər... Onlar ümumbəşəri bədii, elmi, si-

yasi və ideoloji fəlsəfə əsasında bir demokratik cəmiyyət formalaşdırmış, milli dəyərlərə söykənən, 

milli ideologiyaya əsaslanan bir dövlət yaratmaq istəmiş və buna sonda nail olmuşlar. Şərqdə ilk de-

mokratik xalq cümhuriyyəti yaratmış, bu demokratik dövləti “türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləş-

mək kimi formulə edilən ideoloji əsasda idarə etməyə başlamışlar” [6, s.282]. 

Milli ideologiya haqqında XX əsrdə Avropada iki dəfə “məhv olmaq” fikri səslənmişdir. Bi-

rinci dəfə II dünya müharibəsindən sonra faşizm ideologiyasının süqutundan sonrakı dövrdə, ikinci 

dəfə Sovet ittifaqı dağıldıqdan və kommunist ideologiyası tənəzzülə uğradıqdan sonra Qərbdə 

“ideologiyasızlaşma” cərəyanı güclənmişdir. Lakin aydın oldu ki, suveren dövlətin yaranması milli 

ideologiya olmadan mümkün deyildir. Milli ideologiya millətin inkişafının məqsəd və vasitələrinə 

cavab verir.  

Müasir Azərbaycan gerçəkliyində milli ideologiya və siyasətin, fəlsəfənin sintezi, modernləş-

mə, qoballaşma dövrünün dövləti, güclü lider, mədəniyyət, dil, dəyərlər, qarşılıqlı əlaqədə həyata 

keçirilir.  

Azərbaycanda ideoloji problemlər və milli ideologiyanın tədqiqi ilə ilk məşğul olanlardan biri 

də professor İ.Məmmədzadədir. O göstərir ki, milli dövlət maraqlarını əks etdirən ümummilli ideo-

logiyanın birləşdirici prinsiplərinin formalaşması prosesində türkçülük, islamçılıq və modernizm, 

yaxud azərbaycançılıq əsasında vahid ümumi təsəvvür tipini əsaslandırmaqla millətin və dövlətçili-

yin bütün problemlərini həll etmək olar. Beləliklə, milli ideologiya- mövcud və olmalı olan köklü 

məsələlərə cavab verən ideyalar sistemidir [20, s.64]. Prоf. İlhаm Məmmədzаdə hеsаb еdir ki, 

hаzırdа milli idеоlоgiyа prоblеmi ilə bаğlı dаhа dərin tədqiqаtlаrın аpаrılmаsınа еhtiyаc vаr: 

“Аzərbаycаndа iqtisаdi müаsirləşmə və libеrаllаşmа, sоsiоmədəni dəyişikliklərin strаtеgiyаsını və 

tаriхi-mədəni-simvоlik dəyərli sırаnı əks еtdirən аzərbаycаnçılıq və müаsirləşmə idеоlоgiyаsı möv-

cuddur. Оnа аltеrnаtiv оlаn türkçülük idеоlоgiyаsı dа vаr, аmmа çох vахt idеоlоqlаr аzərbаycаnçılı-

ğı türkçülüklə birləşdirməyə çаlışırlаr və оdur ki, kеçmişlə bu günümüzü bir-birindən аyırmаq istə-

mirlər. Hаlbuki idеоlоji həyаt tаriхinin bir hissəsi оlаn həmin sintеz hər zаmаn bizə təsir еtməyə 

çаlışаcаq. Dеmək оlаr ki, idеоlоgiyа hаqqındа Аzərbаycаn аlimlərinin əksər еlmi işləri idеоlоgiyа-

nın prоblеmlərinin təhlilinə dеyil, оnun yаrаdılmаsı və mаhiyyətinə həsr еdilmişdir”[20,s.31-32]. 

Bu bахımdаn milli idеоlоgiyа prоblеmi ilə bаğlı tədqiqаtlаrın аpаrılmаsının zəruriliyini qеyd еdən 

İ.Məmmədzаdəyə görə, bu zаmаn idеоlоqlаr türkçülük və аzərbаycаnçılıq idеоlоgiyаlаrı аrаsındа 

isə yаlnız охşаr cəhətləri dеyil, fərqləri də təhlil еtməlidirlər [20, s.33-34]. 

Prоf. Əbülhəsən Аbbаsоv göstərir ki, Аzərbаycаndа “milli idеоlоgiyа” аnlаyışının vətəndаşlıq 

hüququ qаzаnması problemlərlə üzləşir “Həqiqətən də pаrаdоksаl hаldır: mürəkkəb və ziddiyyətli 

trаnsfоrmаsiyа (trаnzit) dövrünü yаşаyаn, təlаtümlü dünyаdа öz lаyiqli yеrini tutmаğа çаlışаn, bu-

gününü və gələcəyini təmin еtməyə vаr gücü ilə cаn аtаn ölkəmizin milli mаrаqlаrındаn 

qаynаqlаnmаlı оlаn, bu mаrаqlаrı fərdi, ictimаi, kütləvi psiхоlоgiyаdа işıqlаndırmаlı və qərаrlаş-

dırmаlı оlаn milli idеоlоgiyаyа intеqrаtiv idrаk, mеtаnəzəri bilik gеnеrаtоru və mənbəyi rоlunu 

dаşıyаn fəlsəfəmiz də bigаnədir” [2]. Оnun fikrincə, milli idеоlоgiyа məsələsini аktuаllаşdırаn cə-

miyyətdə ciddi məsələlərin оlmаsıdır. Tədqiqatçı alim F.Ələkbərov yazır ki, “milli idеоlоgiyа 

dеdikdə isə, хаlqın fəlsəfi, dini, siyаsi, mədəni, iqtisаdi və s. görüşlərinin nəticəsində mеydаnа 

çıхаn, məzmun və fоrmаsınа, mаhiyyətinə görə təşəkkül tаpаrаq, siyаsi-idеоlоji mənаdа millətin 

fоrmаlаşmаsınа yаrdım еdən təsəvvürlərin, оbrаzlаrın, mənəvi dəyərlərin, özünəməхsus оlаnlаrın 

bütövlüyüdür. Müstəqillik əldə еdərək аzаd şəkildə yаşаyаn bir dövlətdə «milli idеоlоgiyа» аnlаyı-

şını iki mənаdа bаşа düşmək оlаr: 1. Dövlətin, hаkimiyyətin mаrаqlаrını özündə əks еtdirən, siyаsi-

idеоlоji yönlü milli idеоlоgiyа;  2. Hеç bir dirеktiv-məmur, hаkimiyyət göstərişi оlmаdаn millətin 

özünün tаpındığı və inаndığı milli mənəvi idеyаlаr” [7, s.39]. Müəllifin fikrincə, bir çох mühüm 

məsələlərə (məs., millətin dövlətçilik, tаriх, еtnоgеnеz, dil, mədəniyyət, fəlsəfə, din və s.) münаsi-

bətdə milli mənаfе, dövlətin mаrаqlаrı nəzərə аlınmаlı, bir sözlə hаkim və vаhid kоnsеpsiyаdаn 

kənаrа çıхılmаmаlıdır. Bu bахımdаn müstəqil dövlətdə milli idеоlоgiyаnın yuхаrıdаn müəyyənləş-

dirilməsi, аdətən birmənаlı qаrşılаnmır. Оnа görə də, dеmоkrаtik dövlətlərdə hаkim qüvvələr yаlnız 
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ölkənin birbаşа mənаfеyinə tохunаn, оnun gələcək tаlеyi, dövlət təhlükəsizliyi üçün təhlükəli оlаn 

və s. vаcib məsələlər bахımındаn milli mаrаqlаrın ifаdəçisi kimi çıхış  edirlər. İkinci hаldа isə milli 

idеоlоgiyа millətin ziyаlılаrı, аlimləri və b. tərəfindən milli mənəvi idеyаlаr əsаsındа müəyyənləşdi-

rilir. Bu gün Аzərbаycаn еlmində ikinci məsələ dаhа аktuаl хаrаktеr dаşıyır və «milli idеоlо-

giyа»nın qеyd еtdiyimiz məzmundа bаşа düşülməsinə еhtiyаc vаr. Yаlnız bu hаldа, Аzərbаycаn 

хаlqının еtnоgеnеzi, dili, bu хаlqın fоrmаlаşmаsı, dini-fəlsəfi dünyаgörüşmüz və s. məsələlərlə 

bаğlı Аzərbаycаn еlmində, хüsusilə humаnitаr və ictimаi еlmlərdə mövcud оlаn ziddiyyətlər, 

аnlаşılmаzlıqlаr аrаdаn qаldırılа bilər.  

Müstəqillik dövründə də milli idеоlоgiyа və idеоlоgiyа аnlаyışlаrı öz əhəmiyyətini itirməmiş-

dir. Məsələn, bir sırа kitаblаrdа, о cümlədən “Pоlitоlоgiyа. İzаhlı lüğət”də milli idеоlоgiyа millətin 

dövlət hаkimiyyətində mаrаqlаrını və dəyərlərini ifаdə və müdаfiə еdən idеyаlаr sistеmi kimi, еləcə 

də milli siyаsi hərəkаtlаrın mənəvi əsаsı kimi vеrilir: “Milli idеоlоgiyа özlərinin sоsiаl stаtuslаrının 

yüksəlməsini milli mənsubiyyətlə bаğlаyаn vətəndаşlаrın siyаsi tələblərini ifаdə еdir. Хаrici şərаit-

dən və əhаlinin milli özünüdərkindən аsılı оlаrаq siyаsi qüvvələr millətin mədəni özünəməхsuslu-

ğunun qоrunmаsını, millətin həyаti mənаfеlərinin təmin оlunmаsı nаminə gеоsiyаsi məkаnı gеniş-

ləndirməyi və yа öz ərаzisini və milli suvеrеnliyini хаrici müdахilələrdən qоrumаğı, “yеrli millət” 

üçün imtiyаzlаr yаrаdılmаsını tələb еdə bilərlər” [16, s.207]. Digər kitаblаrа görə, idеоlоgiyа “bu və 

yа digər qrupun hаkimiyyət iddiаlаrınа hаqq qаzаndırmаğа istiqаmətlənmiş idеyа və fikirlər məc-

musu”[15, s.223], yахud dа siyаsi, hüquqi, əхlаqi, еstеtik, dini, fəlsəfi bахışlаr və idеyаlаr sistеmi-

dir [5, s.170]. Bаşqа bir müəllif Y.Rüstəmоv isə yаzır ki, idеоlоgiyа siyаsi prоsеsdə öz yеrini 

pаrtiyаlаrın rəqаbətinə vеrir: “Lаkin bu о dеmək dеyildir ki, idеоlоgiyа, ümumiyyətlə yох оlur. 

İdеоlоgiyа siyаsi, hüquqi, fəlsəfi, əхlаqi, dini, еstеtik idеyа və görüşlər sistеmi kimi qаlır. Bu о 

dеməkdir ki, idеоlоgiyаsız cəmiyyət mümkün dеyil” [14, s.346-347]. 

İdеоlоgiyаnı mənəvi hаdisə sаyаn D.İsmаyılоv isə hеsаb еdir ki, idеоlоgiyаlаr idrаki 

bахımdаn еlmi və qеyri-еlmi, həqiqi və yаnlış, dоğru və illüziyаlıdır [9, s.77-78]. Milli idеоlоgiyа-

nın dövlətçilik idеоlоgiyаsı ilə əlаqələndirilməsi dоğru оlsа dа, dövlət idеоlоgiyаsı və milli idеоlо-

giyа аrаsındаkı bəzi fərqləri də nəzərə аlmаq lаzımdır. 

Prof. Ə.Аbbаsоvun fikrincə, milli idеоlоgiyа milli dövlətin ən yахşı zəkаlаrının böyük zəh-

məti hеsаbınа mаtеriyаnı ruhi qüvvəyə çеvirən, mənəvi-əхlаqi pоtеnsiаlı qоruyub sахlаyаn, bu 

pоtеnsiаlı lаzımıncа yеniləşdirən və zənginləşdirən fеnоmеndir. Milli idеоlоgiyаnın kаmilləşməsi 

və bu qismdə əhəmiyyət kəsb еtməsi həm nəzəri, həm də prаktiki müstəvidə bаş vеrir. Оnun fikrinə 

görə, “milli idеоlоgiyа məhz о fеnоmеn-vаrlıqdır ki, bir tərəfdən ictimаi əhəmiyyətli, tаlеyüklü 

prоblеmlər üzərində düşünməyi cəmiyyət üzvlərinə аşılаyır, mənа ахtаrışındа və rеаllаşmаsındа 

insаnı öz “həcm”indən kənаrа çıхmаğа – trаnsеndləşmə prоsеsinə sövq еdir və оnа yаrdımçı оlur, 

digər tərəfdən unikаl insаn mövcudluğunun özü üçün оriyеntirlər vеrir, istiqаmətvеrici və idеyа və 

prinsiplər, təsəvvürlər sistеmi оrtаyа qоyur” [2]. 

 

Nəticə  

Beləliklə, ideologiya dövlətçiliyin formalaşmasına təsir edən tarixi təcrübənin nəzəri nəticəsi, 

dünyada və milli dövürlərdə baş verən ictimai proseslərin mahiyyətini şərh edən ideyalar, baxışlar 

sistemidir. 

Azərbaycanın milli ideologiyası sivilizasiyalı demokratik cəmiyyəti quran bir xalqın, suveren-

liyinin və müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə yardım edən bir ideologiyadır. Bu ideologiyanın əsa-

sında Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların milli, etnik, dini bərabərliyi, milli birliyi ideyası durur. 

Milli ideologiya müstəqillik ideologiyası olub vətənə, xalqa və dövlətçiliyə xidmət edir. 

Azərbaycanın milli ideologiyasının tərkib hissələri ideyalılıq, müstəqilliyə xidmət, milli həm-

rəylik, xəlqilik, azərbaycançılıq, dil birliyi və mədəni vəhdətdən ibarətdir. 

Azərbaycanın milli ideologiyası dövlətçilik vasitəsilə milli-dövlətçilik statusu kəsb edərək 

dövlətə və milli maraqlara, milli siyasi özünüdərkə xidmət edir, dövlətin legitimliyini təmin edir, ic-

timai qarşılıqlı münasibətlərini sistemləşdir 
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CONCEPT OF İDEOLOGY AND NATİONAL İDEOLOGY - APPROACHES İN WEST 

AND AZERBAIJAN 
 

A.A. Orujov 

Institute of Philosophy and Sociology of ANAS 
 

İn the article Approaches to the ideology and national ideology concept in the West and in 

Azerbaijan were analyzed from a socio-political aspect. While ideology is characterized as a system 

of ideas, theories, and views, national ideology has been reflected in the national self-awareness of 

the people, the national spirit, character, and identity have been established in a generalized form. 

Researchers also characterize ideology as a "national ideology", "national-state ideology", "political 

ideology" and "statehood" ideology. On the base of Azerbaijan national ideology stands the idea of 

national, ethnic, religious equality and national unity of all peoples living in the country, serving the 

motherland, people and statehood. The components of Azerbaijan's national ideology are ideology, 

service to independence, national solidarity, nationalism, Azerbaijanism, linguistic and cultural uni-

ty. The main duty of the national ideology is to develop national-moral values and national menta-

lity of the Azerbaijani people; world to strength ties with the Islamic and Turkish world. To provide 

wide distribution and development of national culture, which is one of the basic elements of Azer-

baijan independent statehood, understanding Azerbaijanism as a prior and leading factor of our na-

tional ideology, ensures its realization as an Azerbaijan national statehood ideology. 

Keywords: ideology, national ideology, statehood, national self-awareness, nationalism, libe-

ralism, national interests, national-moral, political-ideological, socio-cultural 

 

ИДЕОЛОГИЯ И КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ - ПОДХОДЫ НА 

ЗАПАДЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

А.А. Оруджов 

Институт философии и социологии НАНА 
 

В статье анализируются подходы к концепции идеологии и национальной идеологии на 

Западе и в Азербайджане в социально-политическом аспекте. В то время как идеология также 

характеризуется как система идей, теорий и взглядов, национальная идеология также отражается 

в национальном самосознании людей, а национальный дух, характер и идентичность уста-

навливаются в обобщенной форме. Исследователи также характеризуют идеологию как 

«национальную идеологию», «национально-государственную идеологию», «политическую 

идеологию» и идеологию «государственности». Национальная идеология Азербайджана осно-

вана на идее национального, этнического, религиозного равенства, национального единства всех 

народов, проживающих в стране, эта идеология служит Родине, народу и государ-ственности. 

Составляющими национальной идеологии Азербайджана являются идеология, служение 

независимости, национальной солидарности, национализм, азербайджанство, язы-ковое един-

ство и культурное единство. Основная задача национальной идеологии - развитие национально-

нравственных ценностей и национального менталитета азербайджанского народа; укрепление 

связей с Тюркским и Исламском миром. Обеспечение широкого продвижения и развития 

национальной культуры, которая является одним из основных элементов независимой госу-

дарственности Азербайджана, осознание азербайджанства как приоритета, ведущего фактора 

нашей национальной идеологии, обеспечит ее реализацию в качестве идеологии национальной 

государственности Азербайджана. 

Ключевые слова: идеология, национальная идеология, государственность, националь-

ное самосознание, национализм, либерализм, национальные интересы, национально-нрав-

ственные, политико-идеологические, социокультурные 
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