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ƏZİZ GƏNC TƏDQİQATÇILAR! 
 

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təsis olunması son zamanlar AMEA-da 
aparılan yeni islahatların ruhundan doğmuşdur. Akademiyanın ölkənin layiqli elm 
mərkəzinə çevrilməsi, intellektual potensialımızın gücləndirilməsi bilavasitə gənclə-
rin bu islahatlara cəlb olunması və onların bu işlərdə yaxından iştirakından asılıdır. 
Təcrübə onu göstərir ki, gəncliyin daxili imkanları, özünə inamı, yeniliyə və təşəb-
büskarlığa meyilliliyi hər zaman quruculuq proseslərinin daha mükəmməl və keyfiy-
yətli həyata keçirilməsinə töhfə vermişdir. Gənclik fiziki güclə mənəvi-intellektual 
potensiyanın vəhdətindən doğan fenomendir. Bu enerjinin düzgün hədəflərə, məqsəd-
lərə doğru yönəldilməsi inkişafın açarının ələ keçirilməsi deməkdir. Bizim məqsə-
dimiz Akademiya gəncliyini elmin avanqardına çevirmək, ölkənin ümumi inkişaf 
tempinə uyğunlaşdırmaq və onu beynəlxalq müstəvidə ən müxtəlif sahələr üzrə 
dövlətin təmsilçisinə çevirməkdir. 

Düşünürəm ki, yeni təsis olunan bu elmi-dövri nəşr elmi gəncliyin əldə etdiyi 
nəticələrin geniş miqyasda müzakirəsi, elmi-tədqiqat işlərinin müasirləşməsi və 
ümumi intellektlərinin zənginləşməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 
Arzu edirəm ki, bu jurnal tezliklə beynəlxalq elmi arenada öz yerini tapsın və nüfüzlu 
nəşrlər sırasına daxil olsun! 
 
 

Hörmətlə, 
 
Akif Əlizadə 
AMEA-nın prezidenti, akademik 
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SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRY STUDY OF VARIOUS CRUDE  

OIL-SEAWATER SYSTEMS 

 

Kh.N. Ahmadova 

Institute of Physics Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

Seawater from different regions of Caspian Sea, as well as seawater-oil system has been accessed 

by spectroscopic ellipsometry over the 200-1700 nm spectral range at room temperature to possibly 

obtain information that might be useful for the detection and recovery of oil spills. Dielectric function 

and optical constants have been obtained for each substance depending on oil droplet size and 

concentration in the oil-water emulsion, oil layer thickness and oil weathering. Complimentary, X-ray 

fluorescence of the above substances has been studied and elemental content has been determined.     

Keywords: spectroscopic ellipsometry; ecology; refractive index; crude oil – seawater sys-

tem; optical parameter 

                                                        

1. Introduction 

Oil spills have been confirmed to have harmful influence on the marine environment. Many 

research groups reported results of their research on the subject [1]. Oil pollutants turn up in various 

forms in the marine environment: as aerosols and free molecules in the atmosphere, as layers and 

emulsions on the water surface, suspensions and dissolved phases in the water column and on the 

bottom sediments. Among their many impacts, oil pollutants modify electric field of the light above and 

below the water surface. These modifications are manifested by reflectance of the light passing through 

an oiled water surface, by changes in light absorption in the seawater column due to the formation of an 

emulsion, and by the scattering of light by particles of such an emulsion. These processes are 

determined by interaction of the light with oil-water system.  

Dielectric function is the fundamental physical parameter describing the light-matter interaction. 

Optical characteristics of the oil – seawater system depend on the size distribution of oil droplets, their 

concentration, and distribution in over the water column. In the case of pollution with fresh crude, the 

oil undergoes weathering, which alters its properties. In order to get clear understanding of the influence 

of the oil onto the marine system it is important to study the basic physical processes occuring at the oil-

seawater interfaces and emulsions.  

Optical techniques have been widely employed in environmental monitoring because they can 

rapidly scan a wide region. While thick patches of oil can be easily detected and recovered there are 

problems to be solved with very thin (about nano size) oil layers which are beyond the capabilities 

of advanced skimming recovery systems and are less investigated. Study of optical properties of 

thin oil layers on the surface of the seawater is of great interest then.  

It has been reported in several studies on oil splliage that day-time-contrast-based detecting of 

oil spots depends on the thickness of the oil film [2]. Differential heating by sunlight causes oil to 

rise to a higher temperature than the surrounding water because of its higher absorption of solar 

radiation and lower specific heat, giving rise to the commonly observed contrast of native and crude 

oil covered sea surfaces in day time remote sensing of oil spills. Reversal process occurs when the 

oil film is thin (micron size) [3]. However, there has been proposed no comprehensive physical 

model describing this behavior. The film thickness dependent optical properties is of great 

importance for correct detection of the thin oil layer covered area, as well as estimation of the oil 

film thickness. 

In this work we study optical constants (n refractive index and k extinction coefficient) of 

seawater and crude oils from different sources and  thin Azeri crude oil layer-caspian seawater 

system by Spectroscopic Ellipsometry. Also obtained thicknesses of thin oil layer on seawater 

surface. 
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2. Samples and experimental details 

The samples of seawater is gathered from different coasts of Caspian sea (Fig. 1.). There are 

samples from Nabran coast-in north (sample name: “Seawater_Nabran”), from Absheron peninsula-

in center (sample name: “Seawater_Absheron”) and from Lankaran coast-in South (sample name: 

“Seawater_Lankaran”) and as crude oils are taken two type of oil: “Neft dashlari” and “Balakhani”. 

The all samples are measured by spectroscopic ellipsometry  from 200 to 1700 nm spectral range in 

50, 55, 60, 65, 70 incident angle in open surface configuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Sources of seawater samples (red circles) 

 

Spectrscopic ellipsometry is an extremely powerful tool for study of optical parameters and 

dielectric function of the condenssed matter, providing direct information on material-specific 

constants. It provides extremely precise and accurate determination of optical parameters as 

opposing to standard transmission/absorption techniques since it probes the polarization state of the 

light and not the intensity. It is of great importance for analysis in a wide spectral range providing 

unumbiguous separation of contributions from each part of a complex system. Thus, for example, 

the crude oil contribution to the optical parameters in the visible range can be determined in the oil-

seawater system, that is indistinguishable by standard intensity-based techniques [4]. Ellipsometry 

is often used to determine layer thickness and optical parameters in multilayer structures, atomic 

interdiffusion in buried layers, band gap energies in semiconductor structures [5], etc. 

Ellipsometry measures changes in polarization state of the light reflected from the surface of the 

object under study. These changes are described by two variables ψ and Δ which represent the 

amplitude ratio and phase shift of the light electric field components in parallel (p) and 

perpendicular (s) planes with respect to the plane of light incidence (Eq. 1). 

These quantities are given by the ratio of Fresnel coefficients of p- and s-polarizations, rp and rs: 

 

                                                         (1) 

3. Results and discussion 

The obtained ellipsometric parameters and the depolarization of incident light for seawater 

shown in Fig.2. As shown from Fig. 2. the depolarization of light is near the zero and it’s mean that 

there is not exist backside reflections or any scattering sources and the detected light is reflecting 

from air-water boundary. For determination optical constants of samples from experimental pa-

rameters optical model is created. The experimental and ellipsometric parameters calculated from 

optical model is fitted. As shown from Fig.2. the calculated and experimental parameters are over-

lap with each other. The MSE (Mean Square Error) is varies between 1.3-1.5. 

Nabran 

Abshero

n 

Lankara

n 
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Fig. 2. The ellipsometric parameters of Lankaran seawater (a) and depolarization spectrum  

of the reflected light (b) 

 

 
 

Fig. 3. The refractive index (n) of “Seawater_Nabran”, “Seawater_Absheron”  

and “Seawater_Lankaran” samples 

 

Fig.3. The refractive indexes of different seawater samples shown in It is evident from the Fig. 3. 

that in 300-600 nm spectral range the refractive index (n) of seawater samples differs from each 

other very little. The seawater samples is transparent in our experimental range: 192-1697nm (k=0). 

The elemental analysis of crude oil samples determined by X-Ray Fluorescent (XRF) 

analysis. It is shown under table.1. the oil samples are differs from each other with concentration of 

hydrocarbons and sulfur. 
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Table 1 
 

The elemental analysis of crude oil samples determined by X-Ray Fluorescent (XRF) analysis 

 

Type of oil Hydrocarbonats 

Neft dasharı 99.8844 % 

Balakhani 99.7046 % 

 S 

Neft dashları 0.1194% 

Balakhani 0.2750 % 

 Mg Al Cl Ca Ti V Mn Fe Co 

Neft dashları 
2 

ppm 
0 ppm 0 ppm 3 ppm 0.1 ppm 0 ppm 0.3 ppm 6.0 ppm 0.2 ppm 

Balakhanı 
5 

ppm 
1 ppm 8 ppm 18 ppm 0.4 ppm 0.7 ppm 0.8 ppm 

163.3 

ppm 
0.6 ppm 

 Ni Zn Zr Sn Ba Pb Bi As Br 

Neft dashları 
3.3 

ppm 
0 ppm 0.7 ppm 1 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

Balakhanı 
10.1 

ppm 
0.1 ppm 0.9 ppm 2 ppm 1.4 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 

 Density 

Neft dashları 0.87 qr/cm3 

Balakhanı 0.87 qr/cm3 

 

The crude oil samples are measured by spectroscopic ellipsometry  from 200 to 1700 nm 

spectral range in 50, 55, 60, 65, 70 incident angle in open surface configuration. The ellipsometric 

parameters and optical constants for cruide oil samples are shown in Fig.4. 

 

 

 

a) 
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b) 

 
 

 
 

c) 

 
 

Fig. 4. The Ellipsometric parameters: a), b) and optical constants (n, k) for cruide oil samples c) 

 

Optical constants (refractive index n and extinction coefficient k) of crude oil samples param-

eterized by using four Gaussian oscillators and calculated ellipsometric parameters fitted with ex-

perimental parameters. The MSE (Mean Square Error) value is varies near the 1. It is disclosed that 

the optical constants of crude oil samples differ significantly as shown from Fig. 4. This difference 

show that the interaction between the light electric field and crude oil depending type of oil.  

By spectroscopic ellipsometry it is possible to determine thickness of films up to 1 nm. By us-

ing this possibility we obtained optical constants and thickness of oil layers on seawater. It is inter-

esting to compare the optical constants of bulk and very thin (up to 20 nm) oil layers. It is shown in 

Fig.5. 

 

4. Conclusions 

We have applied spectroscopic ellipsometry to study optical constants (or dielectric function) 

of massive Azeri crude oil samples from the different oil fields and ultrathin film species of the dif-

ferent crude oils. In both cases we have managed to reliably determine the fundamental optical pa-

rameters, as well as the oscillator sets that form these parameters. 
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a) 

Wavelength, 

thin film 

 
 

 

b) 

Wavelength, 

 
Fig. 5. Comparing optical constants of bulk and thin crude oil samples: a) “balakhani”  

oil (thickness is 20 nm), b) “neft dashlari” oil (thickness is 80 nm). 
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XAM NEFT-DƏNİZ SUYU SİSTEMLƏRİNİN  

SPEKTROSKOPİK ELLİPSOMETRİK TƏDQİQİ 

 

X.N. Əhmədova
 

AMEA Fizika Institutu 

 

Azərbaycanın müxtəlif neft yataqlarından götürülmüş xam neft nümunələri və Xəzər dəni-

zinin müxtəlif yerlərindən götürülmüş dəniz suyu nümunələri spektroskopik ellipsometriya vasitəsi 

ilə 200-1700 nm spektral diapozonda, otaq temperaturunda tədqiq edilmişdir. Hər bir substansiya 

üçün massiv nümunənin həmçinin, dəniz suyu səthində alınmış ultranazik xam neft layının optik sa-

bitləri və dielektrik funksiyası təyin edilmişdir. Neftin identifikasiyası üçün dielektrik funksiyasının 

unikal optik iz kimi istifadəsinin mümkünlüyü göstərilmişdir.  

Açar sözlər: spektroskopik ellipsometriya, ekologiya, sındırma əmsalları, xam neft-dəniz suyu 

sistemi, optik parametrlər 

 

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКАЯ ЭЛЛИПСОМЕТРИЯ ИЗУЧЕНИЕ  

РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ СЫРОЙ НЕФТИ С МОРСКОЙ ВОДОЙ 

 

Х.Н. Ахмедова 

                                                      Институт физики НАН Азербайджана 

 

Сырая нефть с разных месторождений в Азербайджане и морская вода из разных мест 

Каспийского моря были исследованы с помощью спектроскопической эллипсометрии в 

спектральном диапозоне 200-1700 нм при комнатнои температуре. Оптические константы и 

диэлектрическая функция  были получены как для массивных образцов каждой субстанции, 

так и для сверхтонких слоёв сырой нефти на поверхности морской воды. Показана возмож-

ность использования диэлектрической функции как уникального оптического отпечатка для 

идентификации нефтей.   

Ключевые слова: спектроскопическое ellipsometriya, экология, коэффициенты преломле-

ния, сырая нефть и система морской воды, оптические параметры 
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FÖVQƏLADƏ HALLAR ZAMANI İDARƏETMƏDƏ QƏRAR QƏBULUNUN  

RİYAZİ MODELİNİN QURULMASI METODLARI 

 

G.Ə. Əbdiyeva-Əliyeva 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

gunayfh@gmail.com 

    

Məqalənin əsas məqsədi, fövqəladə hallar zamanı idarəetmədə qərar qəbulunun riyazi mode-

linin qurulması metodlarından ibarətdir. 

Açar sözlər: fövqəladə hallar, böhran, iyerarxik idarəetmə, modelləşdirmə, qərar qəbulu 

 

Modelləşdirmə təsvir və tədqiqat vasitəsi kimi öz universallığı və yüksək səmərəliliyi sahə-

sində ən geniş yayılmış təhlil metodu olub, özündə zəif formalaşdırılmış elemetlərdən ibarət ən 

çətin dinamik sistemlərin sintezi, layihələndirmə və optimallaşdırmasını həyata yetirir. İdarə olun-

ması çətin olan obyektlərin (müxtəlif fiziki təbiətli) qeyri-müəyyənlik şəraitində modelləşdirilməsi, 

onun hesabına fə-aliyyət göstərən müxtəlif fiziki təbiətinin mürəkkəb obyektləri, bir qayda olaraq, 

idarəetmə səmərəliliyini xeyli artırmağa imkan verir ki, bu da obyektin idarəedici təsirlərinin seçi-

mində xassələrinin dəyişməsinin təhlili imkanı təmin edir[10].  

Fövqəladə halların modeləşdirilməsində əsas məsələ - fövqəladə halın çətin idarəolunan obyekt 

kimi hərtərəfli öyrənilməsi, təsvir olunması, xarakterik sisteminin aşkar olunması, müxtəlif səviyyəli 

altsistemlərin təhlili, ümumilikdə bütün sistemlərin ətraf mühitlə əlaqəsi, idarəetmə alqoritmlərinin 

sintezi və s. ibarətdir [11]. 

Fövqəladə halların artması dalğavari dinamik proses olaraq, müəyyən obyektlərin vəziyyətinin 

sürətlə pisləşməsi, bütövlükdə həmin ərazidə yerləşən sənaye obyektlərinə, yaşayış kompleslərinə və s. 

maddi ziyan vura bilir. Modelləşdirmənin əsas mərhələsi fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırıl-

ması və cəlb olunacaq texnika, canlı qüvvə və istifadə olunacaq vasitələrin hadisəyə uyğun hesablan-

masıdır. Belə modelin qurulması nəticəsində, hadisə dəqiq aşkarlanır, inkişafı proqnozlaşdırılır, vasitələr 

qiymətləndirilir və dəyişikliklər tələb olunduğu təqdirdə hadisəyə uyğun ssenarilər qurulur [57]. 

Fövqəladə halların xəbərdarlığı və nəticələrinin aradan qaldırılmasında qərar qəbulunun informasiya 

təminatının qurulmasının başlıca problemlərindən biri regional mərkəzlər üzrə çoxsəviyyəli proseslərin 

qeydiyyatının aparılmasına olan zərurətdən irəli gəlir. Yerli və xarici təcrübə göstərir ki, fövqəladə 

hallarda qabaqlayıcı tədbirlərin idarəetməsini təkmilləşdirmək üçün məsələlərin operativ və effektiv 

həllini təmin edən avtomatlaşdırılmış sistem tətbiq etmək məqsədəuyğundur. Belə sistemin qurulması 

və fəaliyyət xüsusiyyətləri fövqəladə hallarda zədələyici və müdafiə faktorlarının ərazi bölgüsü, 

müxtəlifliyi, çoxəlaqəliliyi, dinamikliyi və ilkin qeyri-müəyyənliyi ilə əlaqədardır. Avtomatlaşdırma 

obyekti haqqında formalaşdırılmış təsəvvürlərin əlavə olaraq dəqiqləşdirilməsini və genişləndirilməsini 

ekspetlərin peşəkar təcrübəsi, istifadəçilərin konkret funksional sorğuları, tətqiqatçıların metodoloji və 

texniki töfhəsi əsasında icra edilən sistemin layihələndirilməsi prosesini təmin edir.  

Sistemin obyektiv nöqteyi-nəzərdən mürəkkəb olan qurulma prosesi avtomatlaşdırılma obyektinin 

mütəmadi qaydada dəyişməsi, istifadəçi sorğularının inkişafı, tətqiqatçıların bacarıqlarının təkmil-

ləşdirilməsi ilə daha da mürəkkəb hala gəlir. Beləliklə, sistemin qurulması üzrə ümumi proses bir sıra 

ardıcıl addımlara bölünür və onların işlənib hazırlanması ilə proqram yönümlü idarəetmə tələb edir. 

Sistem dəyər və zaman göstəriciləri əsasında qurulur və fövqəladə hallarda operativ idarəetmə kontur-

larının təsvirinin keyfiyyətli detallaşdırmasına yönəlir. Hər bir kontur üçün diqqət yetirilən fövqəladə 

hal sinfində regional komponentlərin davranışını səciyyələndirən parametlərlərin qiymətlər çoxluğu 

təyin edilir. Bundan əlavə, gözlənilən, böhran vəziyyətlərində və böhran sonrası dövrlərdə parametrlər 

arasındakı əlaqələr də konkretləşdirilir. 
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Nəticədə qabaqlayıcı tədbirlərin və dağıdıcı faktorlarının təsirlərinin mənbələrindən asılı 

olaraq dağıdıcı təsirlərin və müdafiə obyeklərinin bu və ya digər vəziyyətlərə keçməsini təsvir edən 

riyazi model formalaşır[2].  

Bu model əsasında hər bir konturda onun funksional məsələləri həll edilir. Riyazi modellərdə iki 

növ parametr mövcuddur: idarə edilən və idarə edilməyən. İdarə edilən parametrlər qabaqlayıcı tədbir-

lərin yerinə yetirilmə proseslərini təsvir edir. İdarə edilməyən parametrlər zədələyici təsirlərinin yaran-

ma proseslərini təsvir edir. Müvafiq olaraq, hər bir konturda iki bir biri ilə əlaqəli funksional məsələlər 

kompleksi üzə çıxır: modelləşdirici və iderəedici. Birinci kompleks qeydiyyatı və proqnozlaşdırma 

məsələlərinin həlli vasitəsi ilə dağıdıcı təsirlərin nəticələrinin modelləşdirilməsinə yönəlmişdir. 

İkinci kompleks planlama, analiz və tənzimlənmə məsələlərinin həlli yolu ilə qabaqlayıcı təd-

birlərinin idarə edilməsinə istiqamətlənmişdir. 

Riyazi modellərinin qurulması müəyyən regionun xüsusiyyətlərindən və onun əlverişsiz mühi-

tindən, diqqət yetirilmiş proseslərin araşdırılma həddindən, onların parametrləri haqqında labüd infor-

masiyadan və s. asılıdır. Əgər bu proseslərin parametrləri dəqiq kəmiyyət ölçülməsinə cavab verirsə, 

onların arasında formal riyazi asılılıqlar yarana bilər. Parametrlər arasında birqiymətli asılılılığın möv-

cud olduğu nisbətən sadə hallar üçün inteqral və differensial modellər istifadə edilə bilər. Təcrübədə 

föv-qəladə halların təbiətindən asılı olaraq, parametrlər arasındakı asılılığın birqiymətli əsasda təsvir 

edilməsi mümkün olmayan hallara sıx rast gəlinir. Belə proseslərin təsadüfi yerinə yetirilməsi haqqın-

da dolğun statistik məlumat varsa, kütləvi xidmət modelləri tətbiq edilə bilər. Əgər yalnız onların pa-

rametr-lərinin qiymətlər çoxluğu məlumdursa, lakin konkret qiymətləri əvvəlcədən müəyyən etmək 

mümkün deyilsə, oyun modelləri nəzəriyyələri tətbiq edilə bilər. Elə üsullar mövcuddur ki, modelin 

ilkin versiyası qu-rularkən təyin edilməmiş asılılıqları təyin edilmiş asılılıqlarla əvəz etməyə imkan 

verir.  

Bu halda bəzi orta qiymətlərə, məsələn riyazi ehtimallarla keçid yerinə yetirilir. İlkin təqribi 

model ilə aparılan iş üzrə təcrübənin yığılması prosesində onun dəqiqləşdirilməsi və inkişafı 

mümkündür.  

Qeyd edilmiş modellərin qurulmasında çətinliklər çox zaman fövqəladə halların inkişaf prosesini 

əks etdirən parametrlərin çoxölçülülüyü və çoxəlaqəliliyi ilə izah edilir. Yaradılan modellərin mürək-

kəbliyini azaltmaq üçün dekompozisiya və aqreqasiya üsulları tətbiq edilir. Modelin bir neçə daha sadə 

submodellərə dekompozisiyası modelləşdirilən proseslərin qəbul edilmiş strukturuna uyğun aparılır. 

Funksional məsələlərin riyazi quruluşundan asılı olaraq onların həlli metodları müəyyən edilir. 

Modelləşdirilmə kompleksi üzrə məsələlər dağıdıcı təsirlərinin mənbələrinin konkret növlərinə tətbiq 

edilərək həll edilir. Kimyəvi və radiasiya təhükəsi olan qəzalar üçün zərərli maddələrin yayılmasının 

fiziki və kimyəvi səviyyəsində bir sıra sınaqdan keçirilmiş riyazi modelləşdirmə metodları mövcuddur. 

Hidroqovşağların bəndlərinin dağılması nəticələri fiziki maketləşdirmə və hidrodinamik hesablamaların 

nəticələrinin emalı nəticəsində modelləşdirilir [1-3]. Zəlzələlərin nəticələrini modelləşdirmək üçün sta-

tistik müşahidələrin nəticələri istifadə edilir. Bu müşahidələrin əsasında seysmik riskin üstünlük təşkil 

edən faktorları və seysmik dağıntıların ehtimal edilən zonaları müəyyən edilir. Qeyd edilən proqnoz he-

sablamalarının xüsusiyyəti fövqəladə hallar şərtlərində informasiya və vaxt çatışmazlığı ilə bağlıdır. Bu 

hesablamalar üçün ilkin verilənlər həcmcə minimal olmalı və real şəraitdə operativ ölçməni mümkün ol-

malıdır. Müxtəlif növdə məlumatlar, eləcə də çatdırılmış məxfi xəbərlər, nəzarət-ölçü avadanlığından 

alınan siqnallar, stereotip hadisələrin ssenariləri və s, daxil olan zaman hesablamalarının aparılması 

təmin olunmalıdır. 

Modelləşdirilən proseslərin məkan xüsusiyyətlərini əks etdirmək üçün idarəetmə məlumatlarının 

toplanması, emalı və verilməsi üzrə geoinformasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsini mümkün edən 

kartoqrafik proyeksiyada proqnozlaşdırma alqoritmləri işlənib hazırlanmalıdır.  

Dağıdıcı təsirlərin nəticələrinin modelləşdirilməsi nəticələrinə əsasən idarəetmə kompleksinin 

məsələləri həll olunur. Fövqəladə halların inkişaf prosesləri haqqında məlumatlılığın səviyyəsindən 

asılı olaraq, əməliyyatların araşdırılması üzrə müəyyən edilmiş, ehtimal əsaslı və oyun strukturlu 

məsələ qoyuluşları mövcuddur.  
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İlk, nisbətən sadə halda, qabaqlayıcı tədbirlərin vəsaitlərin rasional qaydada paylanmasını 

riyazi proqramlaşdırma modelləri təmin edir. 
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harada ki, 


ij
X j  tədbirinin həyata keçirilməsi üçün i  -cı vəsaitin axtarılan bölgüsüdür; 


ij

C
 j  tədbiri həyata keçirilən zaman i  vəsaitin normativ xərcləridir; 


j

a j  tədbirinin 

həyata keçirilməsi üçün tələb olunan vəsait həcmidir; 


i
b

mövcud olan i  vəsaitin həcmidir. 

Bölgü üzrə məsələlərinin nümunəsi kimi nəqliyyatı misal çəkmək olar, harada ki, 


ij
X

 i  

tədarükçüdən j istehlakçıya çatdırılan vəsaitin miqdarıdır; 


ij
C i  tədarükçüdən j  

istehlakçıya çatdırılan vəsait vahidinə çəkilən xərcdir; 


j
a j cı istehlakçının vəsaitə olan 

təlabatıdır; 


i
b i  tədarükçüdə mövcud vəsaitidir. 

Əldə olan informasiyadan və yol verilən həddlərdən asılı olaraq xətti, qeyri-xətti, dinamik və 

di-gər riyazi proqramlaşdırma modelləri mövcuddur. Bu sinfin ən çətin modelləri o zaman alınır ki, 

eyni növdə olan resurslar bir neçə fərqli tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün istifadə olunsun, eləcə 

də şə-raitin dəyişməsindən asılı olaraq vəsaitlər dinamik qaydada bölünsün. Bu hallarda rasional 

həll ardıcıl yaxınlaşma metodu ilə tapılır[4,5]. 

Əgər baxılan proseslərin təsadüfi yerinə yetirilməsi paylama qanunları məlumdursa, onları 

təsvir etmək üçün kütləvi xidmət sistemlərindən istifadə etmək olar. Bu modellərdən ən sadəsi 

tələblərinin axınına və xidmətin sürətinə dair mütəmadi parametrlərdən ibarət bir kanallı sistemi əks 

etdirir. Belə sistem tənliklərlə təsvir edilir. 
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harada ki, k - sistemdəki tələblərin orta sayıdır; 

__

r - xidmət növbəsində tələblərin orta sayıdır; z -

ödənilən tələblərin orta sayıdır )r(
________

 kz ;   xidmətin intensivliyidir (daxil olan tələb 

sıxlığının göstərilən orta xidmət müddətinə nisbəti) 
m

 olduğu halda m  həmcins kanalları 

olan sistem üçün aşağıdakı tənliklər istifadə edilir; 

 

2

1

0

)/1( mmm

P
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  ,        k  r   ,            z                          (1.4), 
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harada ki: 


0
P

 bütün kanallar üzrə sıfır gözlənti ehtimalıdır. 

Sözügedən sinfin modelləri daha çətin modelləri təsvir edə bilər. Məsələn, əgər müxtəlif mərhə-

lələrdə xidmətin intizamı və vaxtı və yaxud istifadə edilən kanalların miqdarı dəyişdirildiyi halda ka-

nalların hamısı və ya bir qismi müxtəlif xidmət növü göstərirsə, xidmət mərhələli şəkildə müəyyən 

ka-nal ardıcılığında göstərilən zaman bu modellər qabaqlayıcı tədbirlər üçün vəsaitlərin tələb edilən 

minimal miqdarını və onlardan istifadə qaydasını müəyyən etməyə, onları rasional şəkildə bölüş-

dürməyə, ehtiyatını bərpa etməyə, onların normativ ehtiyatlarını əsaslandırmağa imkan verir. 

Fövqəladə halların inkişaf alternativlərinin ehtimalları və həyata keçirilmələri məlum olmadığı hal-

da, lakin onların parametrlərin qiymətlər çoxluğu təyin edilmişdirsə, idarəetmə proseslərinin rəs-

miləşdirilmiş təsviri oyun modellərin köməyi ilə mümkündür. Bu model sinfində oyunçuların stra-

tegiya toplusunun və təbii ki, bir oyunçunun qalibiyyətinin digərinin məğlubiyyətinə bərabər olduğu 

müşayiət edilən təbiət ilə antoqonistik oyunlar təbii maraq doğurur. 

Həmçinin ehtimal edilir ki, təbiət hadisələrinin naməlum qaydada bir-birini izləməsi, əməliyyat 

aparan tərəf üçün əlverişsiz nəticələr doğurur. 

Əgər əməliyyat aparan A tərəf m  strategiyasını izləyirsə,  təbiət isə n  strategiyasını izləyirsə, bu 

halda oyun nm matrisi kimi verilə bilər: 

                   

                                             

                    
  

  

                 

 

 

 
 

Şək.1.1.  Matrislə verilmiş oyun. 

  

 

 

Qeyd edilən modellərin real fövqəladə hallar şəraitində təcrübi istifadəsi, birləşmə, 

mürəkkəblik və davamlı hesablama müddəti ilə əlaqədar məlum məhdudiyyətlərə malikdir [4]. 

Bundan əlavə, real şərtlərdə baxılan proseslərin bir çox parametrləri operativ kəmiyyət ölçülməsinə 

cavab vermir. Fövqəladə hallar şəraitində həllərin informasiya dəstəyi üçün məntiqi ifadələr, se-

mantik şəbəkələr, freymlər, sistemlər şəklində ekspertlərin dəstəyi ilə nisbətən sadə yerinə yetiril-

məsinə yol verən məntiqi və linqvistik həllər istifadə edilə bilər [3,4]. 

 Məntiqi modellər hesabа və predikatlara əsaslanır. Məsələn, Xidməti personalın (z) olduğu 

istehsal obyektində baş vermiş kimyəvi təhlükəsi olan qəzada (x) və yaxud yanğın baş verdikdə (y) 

siqnalizasiya və xəbərdarlıq sistemi ( 1
m

) işə düşür və ilkin qəza-xilasetmə işləri ( 2
m

) aparılır, ilkin 

tibbi yardım ( 3
m

) göstərilir” ifadəsi aşağıdakı kimi təqdim edilə bilər: 

 

321
)( mmmzyx 

                                                   (1.5) 

 

Məntiqi əməliyyatların köməyi ilə, modelləşdirilən obyektlərin məkan, zaman və digər xüsu-

siyyətlərini və əlaqələrini nəzərə alan daha mürəkkəb ifadələr yaratmaq mümkündür. Biryerli pre-
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dikatlar müəyyən obyektin və yaxud obyektlər sinfinin xüsusiyyətlərini, çoxyerli predikatlar obyekt 

qrupları arasındakı münasibətləri təsvir edir. Baxılan misal üçün aşağıdakı modeli yaratmaq olar: 

 

 ),()]()([ mzPzУzXmz                                                     (1.6) 
 

Harada ki, X və Y – “kimyəvi çirklənmə zonasında yerləşir” və “yanğın zonasında yerləşir” adlı bir-

yerli predikatlardır, P- “qabaqlayıcı tədbirləri yerinə yetirmək” adlı çox yerli predikatdır. 

Semantik şəbəkələr, məntiqi modellərdən fərqli olaraq, fövqəladə halların inkişaf prosesləri haqda 

ekspert biliklərini təqdim etmək üçün daha geniş imkanlara malikdir. Bunu məntiqi anlayışların 

sintaktik qaydaları ilə məhdudlaşmayaraq, obyektlər arasındakı istənilən münasibətlərin aydın 

formasında olan ayırma və modelə daxiletmə üzrə evristik prosedurlar təmin edir. Semantik şəbəkə 

işarələnmiş bəndlərdən və qövslərdən ibarət qrafadır. 

 Bəndlərə obyektlərin vəziyyəti, qövslərə isə bu vəziyyətlərin səbəb- istintaq əlaqələri xassdır. 

Bənd və qövslərin nişanları adi mətn formasında ifadə etməyə imkan verəcək təbii dilin sözləri istifadə 

edilə bilər. Məsələn, Potensial təhükəli obyektdə 
 

qəza riski    olan zaman bildiricilər   və 

xəbərdarlıq sistemi işə düşür, işçi heyəti əlehqazları taxır, xilasedici qurğular hazır vəziyyətə gəti-

rilir . İşçi heyəti üçün təhlükə kəsb edən aqresiv maddə tullantıları  ilə qəza baş verən zaman 

xilasedici qurğular bu maddələrin  təsirini neytrallaşdırır, zərərçəkənlərə yardım göstərmək və qəza-

bərpa işlərini yerinə yetirmək üçün infeksiya ocağına  daxil olur. Müvafiq şəbəkə aşağıda 

göstərilmişdir 

                                                                      
  

                                                        


 

           


                             


 
    

                               

      


 

        


    


 
 

 

 

                             

  
Şəkil 1. Böhran və böhrandan sonrakı vəziyyətlərdə obyektlər 

 

1, 2 və 3 indeksləri ilə obyektlərin gözlənilən, böhran və böhran sonrası dövrlərdə vəziyyətləri işa-

rələnmişdir[2]. 

Obyeklərin vəziyyətləri arasındakı əlaqələrin strukturlarının və növlərinin çeşidli olması ilə 

əlaqədar kompyuterlə yerinə yetirilməsinin mürəkkəbliyi, onların xüsusi növünün- freymin yaran-

masına gətirib çıxarır. Freymlərin üstünlüyü ondadır ki, onlar nəinki statistik obyektləri, həmçinin 

obyektlərin zaman üzrə dəyişməsini, eləcə də çeşidli idarəetmə hərəkətlərini təsvir edə bilir.  

Biliklərin rəsmiləşdirilməsinə dair yuxarıda sadalanan yanaşmalar, adətən obyektlər arasında 

davamlı səbəb-istintaq əlaqələrinin üzə çıxdığı fənn sahələrində istifadə edilir.  

Məhsuldar sistemlər verilmiş sahəni səciyyələndirən fakt çoxluğu və qaydalar şəklində əmələ 

gəlir. Mümkün hadisələrdən birini təsvir edən faktların kombinasiyası məhsulun sol tərəfində 

yazılır. Sağ tərəfdə sol tərəfin həqiqi olduğu təqdirdə icra edilməli hərəkəti açıqlayan qayda yazılır. 

1


 

2
  

3
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Beləliklə, məhsul- “vəziyyət-hərəkət” cütlüyüdür. Bütün ayrılmış situasiyaların və lazımi hərəkət-

lərin təsviri məhsulların sistemə birləşdirilməsi yolu ilə aşağıdakı təqdimat əsasında həyata keçirilir: 

 

( i );  S ;C ; A   →  B ; ( j )                                                   (1.7), 

 

harada ki, i növbəti məhsulun adıdır; S-onun tətbiq sahəsidir; C onun tətbiqi üçün şərtlərdir; A-

ayrılmış hadisənin təsvirdir; B- lazımi hərəkətin təsviridir; j növbəti məhsulun təsviridir[1,8].  
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CREATING MATHEMATICAL MODELS AND METHODS  

OF RESOLVING TASK OPERATIONS IN EMERGENCY SITUATIONS 

 

G.A. Abdiyeva-Aliyeva 

Ministry of Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan 

 

 The main purpose of the article is to create a mathematical model of decision-making in 

emergencies. 

 Keywords: emergency situations, crisis, hierarchical management, modelling, decision-making. 
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СОЗДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Г.А. Абдиева-Алиева 

Министерство Азербайджанской Республики по Чрезвычайным Ситуациям 

 

Основной целью данной статьи является создание математических моделей и методов 

решения задач оперативного управления в чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуация, кризис, иерархический управления, модели-

рования, принятие решений. 
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MOMENTSİZ ELASTİKİ, ORTOTROP SİLİNDRİK BORUDA  

BAROTROP QABARCIQLI MAYENİN HƏRƏKƏTİ 

 

A.B. Əliyev, G.M. Salmanova 

Bakı Dövlət Universiteti 

  

 Təqdim olunan işdə sonsuz, elastik, nazikdivarlı, ortotrop silindrik örtük və sıxılan ideal maye sis-

teminə baxılıb. Bu zaman ikifazalı, barotrop, qabarcıqlı maye sistemi qəbul olunub. Nümunə kimi tər-

kibində hava qabarcıqları olan su və qliserinin hərəkəti öyrənilib. Həcmdəki qabarcıqların miqdarının  

və örtüyün ortotrop olmasının uzun və qısa dalğaların xarakteristikasına təsiri araşdırılıb.  

Açar sözlər: ikifazalı maye, qabarcıqlar, kompozit örtük, harmonik dalğalar. 

 

Bir çox praktik cəhətdən vacib məsələlərdə deformasiyalanan sistemin xüsusiyyətlərini əhatə 

olunduğu mühitlə-maye ilə qarşılıqlı təsirdə öyrənmək lazım gəlir. Bu halda deformasiyalanan sistem və 

mayenin qarşılıqlı təsir qüvvəsi adətən sistemin deformasiyasından əhəmiyyətli dərəcədə asılı olur. 

Odur ki, mayenin sistemə göstərdiyi təsir qüvvəsini öyrənərkən, sistemin öz deformasiyasını da araş-

dırmaq zərurəti meydana çıxır. Bu zaman xətti elastik ortotrop örtük kimi qəbul olunan kompozit  örtük 

üçün yazılan tənliklərdə sürüşmə deformasiyası nəzərə alınmalıdır. Qeyd edək ki, nazikdivarlı  örtüklər 

təyyarə və raketlərdə, sualtı qayıq və avtomobillərdə, mayenin müasir daşınma sistemlərində mühüm 

konstruktiv vasitədir. Son dövrlərdə hərbi və sənaye əhəmiyyətli tikililərdə kompozit materialdan get-

dikcə daha geniş istifadə olunur ki, bu da tikintinin maya də-yərini xeyli aşağı salır. Bu cür materiallar-

dan belə geniş istifadə həm də onunla əlaqədardır ki, kompozit materiallar yüngül çəkiyə, ayrı-ayrı 

komponentləri spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Nəzərə alsaq ki, kompozit materail – materialların 

kombinasiyasıdır, deməli kompozit materialı elə hazırlamaq olar ki, sərfəli xassələr əldə etmək mümkün 

olsun.  

Məsələnin qoyuluşu və mayenin riyazi modeli: Deformasiyalanan örtükdə mayenin 

hərəkəti zamanı dalğaların yayılması prosesini təsvir edən tənliklər sisteminə maye və örtüyün hə-

rəkət tənlikləri, kəsilməzlik tənliyi daxildir [1-3].  

Tərkibində qaz qabarcıqları olan maye-qaz qarışığından ibarət ikifazalı mühitə baxılır. [4] əsasla-

naraq qabarcıqlı mühitlə bağlı məsələnin riyazi üsulla həllini asanlaşdırmaq üçün aşağıdakı sadə-

ləşdirmələri də aparırıq: 

- qatışıq monodispersdir, daha doğrusu, hər bir elementar makrohəcmdə qabarcıqlar sferik 
formalıdır və eyni  radiusa malikdir. Qabarcıqların həcmi konsentrasiyası çox böyük deyil; 

- qabarcıqların qarşılıqlı təsirini və toqquşmasını nəzərə almamaq olar;   
- koaqulyasiya prosesi, qabarcıqların parçalanması, birləşməsi və yeni qabarcıqlar əmələ 

gəlməsi baş vermir; 

- qabarcıqların və daşıyıcı fazanın sürəti eynidir; 
- qabarcıqlar neytral şəkildə üzür, daha doğrusu, batmır və mayenin səthinə qalxmır. 
Qəbul edilmiş fərziyyələr çərçivəsində daşıyıcı faza ideal maye və qarışığın axını potensiallı 

olduqda oxa simmetrik halda sürət potensialı  trx ,,  üçün: 

 

2

2

2

1

ta 





                                                                         (1) 

tənliyini yaza  bilərik [5]. 

Burada 
2a səsin yayılma sürətinin kvadratıdır [6]: 
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Burada 
20

  - vahid həcmdəki qabarcıqların miqdarı; 

0

1
  və 

0

2
 - uyğun olaraq, daşıyıcı fazanın (mayenin) və qazın sıxlığıdır, yuxarı 0 indeksi 

parametrlərin müvazinət haldakı mənasını göstərir; 

p - mayenin statik təzyiqidir. 

Məsələnin həlli: Örtük olaraq, həyəcanlanmamış halda radiusu R , divarının qalınlığı  h2  olan 

dairəvi silindir verilmişdir. Onu kompozit materiallı xətti elastik ortotrop cisim kimi modelləşdirək 

və sürüşməni nəzərə almaqla nazik örtüklər nəzəriyyəsindən istifadə edək. Silindrik koordinat 

sistemində oxa simmetrik halda mayenin hidrodinamik təzyiqi altında örtüyün hərəkət tənlikləri [7, 

8] əsasən aşağıdakı kimi yazılır: 
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Mayenin örtüyün divarına olan təzyiqi: 
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                                                                  (3) 

 

təyin edilir.     txwtxu ,,0,, uyğun olaraq, oxboyu və radial yerdəyişmələrdir, 

 tx, fırlanma bucağıdır. 
*

  - örtük materialının sıxlığı, G sürüşmə moduludur. ,
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E  

uyğun olaraq xətti və tanqensial elastiklik modulu, 
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 , 
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  - Puasson əmsallarıdır və onlar Maksvel 

bərabərliyini ödəməlidir:  

1221
 EE  . 

 Məsələnin qoyuluşunu sona çatdırmaq üçün örtük və mayenin sərhədindəki şərti yazmaq la-

zımdır. Potensial axına baxdığımız üçün sürət potensialının daxil edilməsinə əsaslanaraq, sürətin 

radial komponenti 
r


 olacaq. Qabarcıqların neytral şəkildə üzməsi şərtini nəzərə almaqla,  



FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA  ELMLƏRİ 

 23 

Rrrt

w








 
                                                                  (4) 

 

şərtini yaza bilərik. 

Yazılmış tənliklər sistemi baxılan məsələni tam şəkildə təsvir edir. Onu həll edərək, aşağıdakı 

dispersiya tənliyini alarıq: 
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Göründüyü kimi  dispersiya tənliyi   tezliyindən  asılı altı dərəcəli tənlikdir.  

Dispersiya tənliyini həll etmək  üçün  örtüyün materialının rezin olduğunu qəbul edirik: 
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Hər iki ortotrop halda  
2

  -nin dəyişmə diapazonu aşağıdakı kimi təyin olunur [7]: 
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İstifadə olunan örtüklər nəzəriyyəsi  -nın geniş spektrdə dəyişilməsini öyrənməyə imkan verir. 

Ona görə də uzun və qısa dalğa hallarına baxacağıq.  

İlk olaraq, 1  olduqda uzundalğalı yanaşma ilə kifayətlənək. (5) dispersiya tənliyinin əmsal-

larında  k  ifadəsi iştirak edir. Onun ifadəsinə isə sıfır və birinci dərəcədən xəyali arqumentli 

Bessel funksiyaları daxildir: 
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olacaq.  Məsələni aşağıdakı xarakterik ölçülərlə həll edək [4]: 
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Dispersiya tənliyini həll edərkən aldığımız köklərdən (iki müsbət, iki mənfi, iki kompleks)  yalnız 

ikisi fiziki mahiyyət kəsb edir. Həmin köklərdən kiçiyi mayedə, böyüyü örtükdə yayılan dalğaların 

tezliyini xarakterizə edir. Bu zaman qabarcıqların həcmi konsentrasiyasının 0-0,1 aralığında qiymət-

lərində aşağıdakı nəticələr alınmışdır:   

1. Örtük kompozit materiallı olduqda izotrop və ortotrop hallar arasındakı fərq örtükdə 

yayılan dalğaların tezliyi (və sürəti) üçün təqribən 44% təşkil edir; 

2. Kompozit materiallı örtük daxilində su və qliserində yayılan dalğaların tezlikləri və sürət-
ləri arasındakı fərq uzundalğalı yanaşmada izotrop halda 10,7%, ortotropluğun birinci variantında 

10,3%, ortotropluğun ikinci variantında təqribən 11% azalmadan ibarətdir.   

3. Qısadalğalı yanaşmada 
1100  sm  qiymətində izotrop halda həcmdəki qabarcıqların 

miqdarının dəyişməsi ilə mayedə yayılan dalğaların tezliyində 14,49%, ortotropluğun müxtəlif 

hallarında 5,5% azalma qeydə alınır.  Örtükdə yayılan dalğaların tezliyi üçün izotrop halda 30,9%,  

ortotropluğun müxtəlif hallarında isə təqribən 10,1% artma müşahidə olunur; 

4. Uzundalğalı halda dalğaların tezliyi və sürəti xətti elastiklik modulunun sürüşmə modu-

luna nisbətindən (
2

 ) asılı deyil. Qısadalğalı halda örtükdə yayılan dalğaların tezliyi və sürəti də 

2
 -dən asılı olaraq dəyişmir. Mayedə yayılan dalğaların tezliyi və sürəti 

2
  1,2-dən 10-a kimi 

dəyişərkən təqribən 56% azalır. 
2

 -nin müxtəlif qiymətlərində su və qliserində yayılan dalğaların 

tezlikləri və uy-ğun olaraq sürətləri arasındakı fərq çox kiçikdir.  
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UN MOMENT MOVEMENT OF BUBBLE LIQUID IN ELASTIC,  

ORTHOTROPIC, CYLINDRICAL TUBE 

 

A.B. Aliev, G.M. Salmanova 

Baku State University  

  

In this work was investigated infinite, elastic, thin, orthotrop, cylindrical cover and an ideal 

liquid system.That time biphasic, barotrop, bubble liquid system was accepted. As a model, move-

ment of water – glycerin mess with air bubbles. Investigated in the once of quantitative of bubbles 

orthotrop cover in volume, on long and short waves. 

Keywords: biphasic liquid, bubbles, composite cover, harmonic waves. 
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ДВИЖЕНИЕ ПЕННОЙ ЖИДКОСТИ В БЕЗ МОМЕНТНОЙ УПРУГОЙ , 

ОРТОТРОПНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 

 

A.Б. Алиев, Г.M. Салманова 

Бакинский Государственный Университет 

 

В этой работе рассмотрена бесконечное , упругое , тонкостенное , ортотропное цилиндри-

ческое покрытие и идеальная жидкостная система. В это время была прията двухфазовая , ба-

ротропная, пенистая жидкостная система .Как образец изучено движение водо – глицериновой 

смеси с воздушными пузырями. Рассмотрены влияния на характеристики количества пузырей 

длинных и коротких волн и ортотропное покрытие в объёме.  

Ключевые слова: двухфазная жидкость, пузыри, композитное покрытие, гармоническая 

волна. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi47a--oKXYAhUN6qQKHTGDAiEQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&usg=AOvVaw2IRgU0FiqvnGKAbu0opCe4


FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA  ELMLƏRİ 

 27 

 

ATTACK PREVENTION METHODS FOR SECURE DATA TRANSMISSION  

AND AN APPLICATION 

 

E. Karimov 

Istanbul Aydin University 

karimovelshad@gmail.com  

 

The rapid development of information systems and means of communication, has led to in-

crease in the importance of developing new techniques to ensure the secrecy of information. To 

minimize important information being compromised by unauthorized persons, steganographic and 

cryptographic techniques have been developed. 

The purpose of this study, is to take measures against passive attacks that can be done by possible 

third parties, during data transmission period. The first encrypted message during communication, has 

been encrypted by using the algorithm called LUCIFER. To protect the encrypted message to be found out 

by unauthorized people the existence of the encrypted data has been hidden by using the methods of digital 

steganography. The encrypted message and the decryption key was buried into the video frame and sent to 

the receiver and with this way unauthorized people did not suspect anything. 

Keywords: Cryptography, symmetric cryptography, steganography, image steganography 

 

Introduction 

One of the most important trends of modern society, is that information technology has rap-

idly penetrated in all fields of human activity. Thanks to the technology, there are many conven-

iences in every aspect of human life. Aside from the convenience that is provided, confidentiality 

of information has been always one of the values about which people care most. Therefore, 

throughout human history, to maintain the confidentiality of the information people have used di f-

ferent methods. 

In the introduction section of the article, the importance of confidentiality of infor-

mation is highlighted, the parts of the study are summarized, and the examples about previous 

research are presented. 

In the second section, cryptographic and steganographic methods are discussed that are 

used in the project. 

In the third part, the detailed information is provided about the application which has been 

developed by using steganographic and cryptographic methods and user interface design, and its 

working process is explained. 

In the fourth part, conclusions and recommendations are presented. 

Literature Survey 

This section shows examples of the previous works about using steganographic tech-

niques to hide data into digital files. Some of these examples are listed below.  

In their study published in 2012, Rahul Jain and Naresh Kumar [9] proposed a data-

hiding draft by using the method of image steganography and compression technique.  

A study was published in 2012, by S. Hemalatha and colleagues [5], in which they sug-

gested a method of image steganography based on Integer Wavelet Transform. 

In a study by Nosrati and colleagues [7], they are talking about hiding confidential infor-

mation in a cover image by using techniques of steganography based on heuristic genetic algo-

rithm. 

A Study published in 2015, by Bing and colleagues Feng [2] proposed rapprochement of bi-

nary image steganography with the latest technology. With this technique, they intended to mini-

mize the deterioration of the structure. 

 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 

 28 

Methods 

Cryptography is one of the branches that ensures the security of technology. Not just in 

technology, cryptography, is also used to secure the privacy of information that is peculiar to the 

specific people. Therefore, judging by the origin of the word cryptography, in Greek kryptos 

means privacy, graphyen means writing [3]. 

In the project, the message is encrypted by using secret-key cryptography, namely the 

Standard DES - LUCIFER algorithm. Because this method is realized with the secret key encryp-

tion system, each user must know the secret key. This secret key, could be shared by meeting in 

person, or over any other secure channel, or over an insecure channel by using the Diffie Hellman 

key exchange.  

The algorithm LUCIFER developed by IBM in 1974 and had been adopted by the company 

NBS. This algorithm was further developed and was officially adopted with the name of DES in 

1977.  

DES algorithm separates the data into 64 bits of blocks, enciphers it with 64-bit key (56 of 

these are used by the algorithm) [4]. The general structure of the algorithm is shown in Figure 1. 

  

 
 

Fig. 1. The general structure of the DES algorithm 

 

A message that is encrypted with cryptography technique, will reach to an extra level if it is 

hidden with the method of steganography. The word steganography is of Greek origin and the “ste-

ganos” means secret, “graphien” means writing [1].       

To hide the encrypted text in a picture digital steganographic technique; the LSB method is 

used. LSB Insertion method is one of the most widely used techniques in digital steganography. In 

the literature it is known as “the least significant bits”. Considering the limited ability of the human 

senses, small changes would go unnoticed to the eye. On a 24-bit RGB bitmap image each pixel 

consists of 3 bytes containing red, green and blue color. The intensity of color in each 3-color chan-

nel defines the color of the pixel. Modification of one or two of the least important bits, is almost 

unnoticeable to the human eye [6].  

Figure 2 shows the pixel byte in the form of bits. 
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Fig. 2. The pixel byte in the form of bits 

 

To hide the encrypted text, and image in the video the steganographic technique is used. Video con-

sists of combination of multiple image frames in a second consecutively. The higher the amount of 

scanning in one second of video, the better video is seamless. Today, in the TV industry and digital 

camera 24p, 25p and 30p frame rate per second is used. However, among all of these, the most 

commonly used one is 24p. The most common Video Coding standard is known as MPEG-2 and 

MPEG-4. MPEG stands for “Moving Picture Experts Union”. Steganographic techniques to bury 

information into a video of MPEG-2 standard, designed to function on a real-time basis [8]. A sim-

ple example of a video file transmission is as follows. 

1) Collect information on the video; 

2) Divide the video into frames; 

3) Select the cover frame;  

4) Place the hidden message into the cover frame; 

5) Insert the cover frame in its old place; 

6) This way, one can obtain the steganographic video.  

Figure 3 shows a block diagram for encoding video. 

 

 
 

Fig. 3. Block diagram for video encoding 

 

The application developed by using crytographic and steganographic methods 

As it is known, since, in a secret key cryptography, ciphering and deciphering keys are 

the same this key needs to be sent over the secure channel to a receiver. Since there is not a 

secure channel, the key sharing process was carried out by applying the steganographic tech-

niques.  

Messaging in the project is realized in three ways; normal messaging, encrypted messag-

ing, and video messaging.   
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By using normal messaging, a user, sends the message to a receiver after writing the message 

by clicking on the “Send” button. Figure 4 shows Aylin’s user interface of normal messaging, (Ha-

san and Aylin's messaging interface is the same). 

 

 
 

Fig. 4. Aylin’s normal messaging interface 
 

While Hasan and Aylin are texting to each other, the attacker Ali can see those messages. Figure 5 

shows Ali the attacker's normal messaging interface. 
 

 
 

Fig. 5. Interface of how the attacker Ali sees normal messaging 
 

Second, encrypted messaging method, is to send the message to a receiver after encrypting it 

with the LUCIFER algorithm. According to the Standard DES, the secret key must be 8 characters, 

could include, by preference, numbers, letters, and other characters. If text and password fields are 

left blank the user will be warned. After text and password fields are filled the encryption process 

starts. Firstly, the equivalent of the text and of the secret key are obtained in the form of bytes. Be-

fore the text being encrypted, a new key is generated for each round of algorithm. The text that is 

separated into blocks of 64 bits, is encrypted with a secret key. Obtained encrypted text blocks, is 

converted into the character and entered in the text box and by clicking the “Send” button the mes-

sage is sent to the receiver. 

The disadvantage of this method of messaging, is that the middleman realizes the messaging 

contains confidential information. İn case of active attackers, they may try to intervene in any of the 

communications. Figure 6 shows the user interface of Aylin's encrypted messaging. 

Figure 7 shows the user interface of encrypted messaging that belongs to Ali attacker. Ali 

receives the same encrypted message but is not able to read it because he doesn't know the secret 

key. By sending an encrypted message using this method, users attract the wrong kind of atten-

tion. If the attacker can interfere with this communication, the method of this messaging is inade-

quate. 
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Fig. 6. User interface of Aylin's encrypted Messaging  

 

 
 

Fig. 7. The user interface of how attacker Ali sees the encrypted message 

 

Thirdly, the video messaging method, compared to the previous ones is more complex 

and secure than others. Its functional process is shown in Figure 8, through the Hasan exam-

ple. 

 

 
 

Fig. 8. The user interface of Hasan's stego messaging 

1) The original message has been entered to the text box; 

2) The secret key has been entered to the key box;  

3) By clicking on the “Encrypt” button, the message is encrypted; 

4) “Open Video” button, opens the selected video;  

5) By clicking on the button of “Frame” the selected video frames have been extracted;  

6) By clicking “Single-Frame” button, one frame selected among from the extracted frames 

and it is shown in the right part of the interface.  
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7) “Save text” button, hides encrypted text and the secret key in the selected picture.  

8) “Hide the Picture in the Video” button hides the text hidden image in the video; 

9) Lastly, "Send to Aylin" button sends the video to Aylin; 

 

After receiving the video, Aylin follows the following steps. Figure 9 shows Aylin's user 

interface of stego messaging. 

 

 
 

Fig. 9. Aylin’s user interface of stego messaging 

 

1) “Extract the Picture” button extracts the image buried into the video to the right part of the 
interface; 

2) “Extract the Hidden Text” button, extracts the encrypted hidden text embedded in the pic-

ture and the secret key into the text box and the secret key box; 

3) Finally, the “Decipher” button, deciphers the hidden text and presents the original text.  

 

Ali receives the message too. However, he sees the message as an ordinary video, he 

does not doubt that there is a hidden text buried into the video. Figure 10 shows the user inter-

face of how the attacker Ali sees the video message 

 

 
 

Fig. 10. The user interface of how the attacker Ali sees the video message 

 

Methods of messaging with video using Steganographic techniques are described below in 

more detail. 

During Open Video process, “Open Video” button selects video from any of desired folders. 

The selected video is randomly generated with a new name in numbers, is saved in MP4 format to 

the “Video” folder within the project. The selected video is played in the specified v ideo player 

part of the interface of the application. 

Extract the frames operation, divides the video into its frames. If you try to carry out this transac-

tion without selecting a video, “Please, choose the video first!” message warns you. "Extract the 

Frames" button firstly deletes the old pictures in the "Frames" folder of the project. Every time you se-
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lect a new video to prevent the mix up with the old frames the folder is being formatted. To find the 

number of frames, the duration of the video is multiplied by the frame rate. In the next operation, for 

loop is created, and it is executed as many times as the number of the frames. Each time it is rotated, 

starting from 0, the loop takes all the frames with the number of loop, saves them in the “Frames” folder 

in PNG format.  After this process is completed, the “Video is divided into its frames!” message pops 

up. 25 fps is the frame rate of the video sample. Since the length of the video is 5 seconds, and 

5x25=125 frames.  

“Extract Single-Frame” is carried out by clicking on the Single-frame extraction button. For 

example, if the number of frames is a three-digit number, two digits of that number is the frame 

sequence. 12th frame out of 125 frames is selected from this video that is extracted to the 

"Frames" folder. For example, if the video is 667 frames, 66th frame is selected.  

For Save the Text process, firstly a new white (R-255, g-255, B-255) picture is created in 1 

pixel larger than the width and height of the original image. In the next process, the original picture 

is placed on the created image, leaving a gap in the height of the image to the right by 1 pixel, and 

in the width to the down by 1 pixel. By renaming it, the enlarged image is saved to the "Picture" 

folder. In the next process, the equivalent of the secret key and the encrypted text in bit is obtained. 

After obtaining the amount of the pixel of the height of the image the height pixel is checked. By 

changing the least important RGB values of each pixel by 3 bits, the data is saved. If the number of 

bits of the encrypted text, exceeds the size of height pixels by three times “The text you have en-

tered cannot be fit in the image” warning message pops up. The same terms are valid for the secret 

key; the bits number of encrypted text should not be more than three times the number of pixels 

width.  Figure 11, is an example for an encrypted text, the size of the encrypted text and an image in 

which a secret key is hidden. 

 

 
 

Fig. 11. Encrypted text, Text Size, Picture with a secret key 

 

To the top pixels of the width, from the 1st index to the right, the bit equivalent of the secret 

key, to the left most of the height pixels, from the 0th index to the bit equivalent of the size of the 

encrypted text and to the original image part, the bit equivalent of encrypted text is hidden. In the 

illustration, for the data storage process the LSB method is used. If the RGB value of a pixel is odd 

number, that means its bit equivalent ends with 1, if its value is even number that means its bit 

equivalent ends with zero. The size of encrypted text and the pixel values in which the secret key is 

going to be hidden, are reduced to “nR-252, nG-252, nB-252”.  

If white colored width and height pixel's RGB values are different than 255, that means there 

is data hidden there, if they are even to 255, that means it is empty. The process of hiding the en-

crypted text is a little different. Since the RGB values of each pixel in the original image are differ-
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ent, by converting the odd numbers to even ones, data is hidden to the last bit. After the text hiding 

process is complete “Text Hiding process has been successfully completed... A text is hidden in the 

picture that is shown!'' message pops up. An obtained text hidden image is saved to “SteganoPic-

tures” folder. 

For the process of Hide the picture in the video, firstly the byte equivalent of the picture then 

the byte equivalent of video is obtained. A new thread is created, as the sum of the size of the video 

and picture. First, the byte equivalent of the video is inserted, then to the end of that video, byte 

equivalent of the image is placed in this thread and the new thread is saved as mp4 file. The name 

of the saved video is equal to the sum of byte length of the image and frame number of the video. 

After hiding the picture in the video “Picture has been hidden in the video!” message is displayed. 

Figure 12 shows an example for a technique of hiding an image in the video. 

 

 
 

Fig. 12. An Example for a technique of hiding an image in the video 

 

During the process of Extracting the image from the video to calculate the frame amount of 

the original video, duration of the video is multiplied by the speed of the transition between frames. 

Subtracting frame number of the video from the video name which is a digital number, gives you 

the size of the image. To obtain the byte equivalent of the new video, subtract byte of the image 

from byte of the new video. Since the first hidden one in new video is the original video, during the 

process of extracting the image, by commanding the next thread to be handled from the end of the 

original video byte, the bits of the text hidden image are extracted. The extracted bits are saved in 

the new image thread. This new image bytes are combined into the picture form again and saved to 

the “Video” folder with the name of HiddenPicture.png. 

For the process of Extract the Hidden Text, text hidden image should be handled firstly, in the 

next step, the size of the image should be handled. Since the size of the encrypted text's RGB values 

are different than 255, the algorithm extracts the size of the hidden text by creating a loop. To extract 

the hidden text, execute a loop as many time as the bit equivalent of the size of the encrypted text in 

the text hidden part of the original image and find the text. After the loop, collate the bits of encrypted 

text in the correct order which are collated backwards, and turn the string and extract the text to the 

text box.  

When removing the secret key, the same methods are used. Since the key hidden pixel's RGB 

values are different than 255, the algorithm extracts the hidden key by creating a loop. It is already 

known that the size is 64 bits, because a secret key is 8 characters. For this reason, in the width pix-

el, loop is executed 64 times and the hidden key is found out. After the loop, collate the bits of hid-

den key that are collated backwards, in the correct order and turn the string and extract the key to 

the key box. Since the encrypted text and the secret key is extracted, the “Decipher” button executes 

the original text. Thus, the secret communication between the two users is realized. 
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Conclusion 

The aim of the study is to prevent the attack of third parties during the process of communica-

tion between the forms, by providing necessary safety precautions.  

Considering the research within the scope of the study, a sample application has been devel-

oped in C# programming language of the Visual Studio Platform. In this project which offers three 

different messaging methods, the method for sending a message within the video file which is more 

secure is discussed in detail. This information application has been developed by using cryptograph-

ic techniques along with steganographic methods. The original text which is encrypted with 8-

character secret key by using cryptographic techniques, is hidden in a picture first by using the ste-

ganographic techniques, then the picture is hidden in a video and is sent to the receivers. Although 

the passive-attacker gets this message, because he sees it as a video file, he cannot realize the hid-

den text placed in it. The contributions of this project are to send the secret key in a video without 

being suspected to the attacker, in the absence of secure channels or without using Diffie Helman's 

key exchange or any other method. 

It is expected that the features of the project will have important contributions to the future studies.  
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MƏLUMATIN TƏHLÜKƏSİZ ÖTÜRÜLMƏSİ VƏ TƏTBİQİ ÜÇÜN  

HÜCUMDAN MÜDAFİƏ METODU 

E. Kərimov 

İnformasiya sistemləri və kommunikasiya vasitələrinin sürətli inkişafı məlumatların gizliliyini 

təmin etmək üçün yeni üsulların inkişaf etdirilməsinin vacibliyinə səbəb olmuşdur. Müvafiq məlu-

matların icazəsiz şəxslər tərəfindən təhlükə altına alınmasını minimuma endirmək üçün stegano-

grafik və kriptoqrafik üsullar hazırlanmışdır.  

Bu işin məqsədi, məlumat ötürülmə dövründə mümkün üçüncü tərəflər tərəfindən edilə bilən 

passiv hücumlara qarşı tədbirlər görməkdir. Rabitə zamanı ilk şifreli mesaj, LUCIFER adlanan 
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alqoritmdən istifadə edərək şifrələnmişdir. Şifrələnmiş mesajı icazəsiz şəxslər tərəfindən aşkar 

etməmək üçün şifrəli məlumatların mövcudluğu rəqəmsal steganografi üsulları ilə gizlənmişdir. Şif-

rələnmiş mesaj və şifrələnmə açarı video çərçivəyə alınır və alıcıya göndərildi və bu şəkildə ica-

zəsiz insanlar heç bir şübhə etmədi.  

Açar sözlər: kriptoqrafiya, simetrik kriptoqrafiya, steqanoqarfi, görüntü stenoqramı  

 

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АТАК ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

И ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

E. Каримов 

 

Быстрое развитие информационных систем и средств коммуникации привело к увели-

чению важности разработки новых методов для обеспечения секретности информации. Что-

бы свести к минимуму важную информацию, скомпрометированную неавторизованными 

лицами, были разработаны стеганографические и криптографические методы.  

Целью данного исследования является принятие мер против пассивных атак, которые 

могут быть сделаны потенциальными третьими лицами в период передачи данных. Первое 

зашифрованное сообщение во время связи было зашифровано с помощью алгоритма 

LUCIFER. Чтобы защитить зашифрованное сообщение, обнаруженное неавторизованными 

людьми, наличие зашифрованных данных было скрыто с помощью методов цифровой стега-

нографии. Зашифрованное сообщение и ключ дешифрования были помещены в видеокадр и 

отправлены в приемник, и таким образом, несанкционированные пользователи ничего не по-

дозревали.  

Ключевые слова: Криптография, симметричная криптография, картинная стенография 
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Yb İLƏ AŞQARLANMIŞ VƏ γ-ŞÜALARI İLƏ ŞÜALANDIRILMIŞ GaS 

MONOKRİSTALININ FOTOELEKTRİK XASSƏLƏRİNDƏ  

BAŞ VERƏN PROSESLƏR 

 

A.Ş. Xalıqzadə 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radisaiya Problemləri İnstitutu 

aydanxaliqzade@gmail.com 

 

GaS<Yb> 0,1at% monokristalının qamma şüaları ilə şüalandırdıqda yaranan defektlər kristal-

dakı aşqar atomları ilə komplekslər əmələ gətirir. Bu komplekslər isə fotohəyəcanlanmıș yükdaşıyıcılar 

üçün tutma mərkəzlərini aradan qaldırır. Bu isə şüalanmadan sonra kristalın fotohəssaslığının artma-

sına səbəb olur.  

Açar sözlər: aşqar, fotoelektrik, fotohəssaslıq, rekombinasiya, generasiya, fotokeçiricilik 

 

Giriş 

Yüksək enerjili şüalarla və nadir torpaq elementi ilə aşqarlanmış A
III

B
VI

 birləşməli yarım-

keçiricilər müasir dövrdə geniş tədqiq olunur [1-3]. Belə yarımkeçiricilərə marağın böyük olması 

onların ultrabənövşəyi, görünən, infra qırmızı və yüksək enerjili şüalara həssaslığı ilə bağlıdır. Nüvə 

fizikasının və fotoelektronikanın intensiv inkişafı yarımkeçiricilər fizikası qarşısında yeni fiziki xas-

sələrə malik materialların alınması və onlar əsasında yeni funksiyalı cihazların hazırlanması ide-

yasını qarşıya qoyur. Bu səbəbdən A
III

B
VI

 birləşməli yarımkeçiricilərin fiziki xassələrinin aşqar və 

ionlașdırıcı șüaların təsiri ilə idarə edilə bilməsinin tədqiqi elmi və praktiki cəhətdən böyük əhə-

miyyət kəsb edir.  

Bu məqsədlə tədqiqat obyekti olaraq itterbi ilə aşqarlanmış GaS monokristalından istifadə 

edilmişdir. Belə monokristalın seçilməsində əsas məqsəd onlarda müşahidə olunan fotohəssaslıq 

prosesine itterbi və ionlașdırıcı șüaların təsirini müəyyən etmək, alınmış təcrübi nəticələrin əsasında 

elektron proseslərin mexanizmini verməkdən ibarətdir.  

 

Nümunənin alınmasi və ölçmə metodikası 

GaS<Yb> 0,1 at % monokristalı Bridjmen - Stokberqer metodu ilə alınmış və p-tip ke-

çiriciliyə malikdir. Otaq temperaturunda müqaviməti 10 om tərtibində olmuşdur. Omik kontakt 

almaq üçün kristal “c” oxu istiqamətində indiumla kontakt yaradılmışdır. Co
60

 əsasında URJ 

qurğusunda enerjisi 1,33 MeV olan - kvantlarla otaq temperaturunda şüalandırmışdır. Nümunənin 

fotokeçiriciliyi universal voltmetr-elektrometr B7-30, mikrovoltnanoampermetr F-136 və mono-

xromator CF əsasında yığılmış elektrik sxemi vasitəsi ilə T=300K və T=110K temperaturlarda 

tədqiq edilmişdir.  

 

Alınmış nəticələrin izahı 

GaS və GaS<Yb> 0,1 at % monokristallarının şüalanmadan əvvəl və sonra otaq tempe-

raturunda fotokeçiriciliyinin spektral paylanması şəkil 1-də verilmişdir. Qrafikdən göründüyü kimi 

GaS monokristalında fotokeçiriciliyin maksimum =490nm-də müşahidə olunur (şəkil 1, əyri 1). Yb 

ilə aşqarlanmış nümunədə (şəkil 1, əyri 2) fotokeçiricilik GaS monokristalına əsasən artır, fotoke-

çiriciliyin maksimumu isə dəyişmir (=490nm). Aşqar oblastında isə fotokeçiriciliyin nisbətən 

artması müşahidə olunur. Nümunəni D=20krad doza ilə şüalandırdıqda fotohəssaslıq həm təmiz, 

həm də aşqarlanmış nümunələrə nisbətən artır (şəkil 1, əyri 3). 

mailto:aydanxaliqzade@gmail.com
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              Şəkil 1. GaS və GaS<Yb> 0,1 at% monokristalının otaq temperaturunda ( U=50V ) 

müxtəlif şüalanma dozalarında fotokeçiriciliyin spektral paylanması 

1.GaStəmiz , Dγ=0; 2.GaS<Yb> 0,1 at% ,Dγ=0; 3.GaS<Yb> 0,1 at% ,Dγ=20krad; 3.GaS<Yb> 0,1 at% 

,Dγ=50krad; 4.GaS<Yb> 0,1 at% ,Dγ=100krad; 5. GaS<Yb> 0,1 at% ,Dγ=200krad 

 

GaS<Yb> 0,1 at % nümunəsini D=20krad doza ilə şüalandırdıqda məxsusi udulma oblastında 

fotohəssaslıq artır, ancaq aşqar (=490nm) oblastında isə azalma müşahidə edilir. Dozanın sonrakı 

artımlarında isə (D=100-200 krad) fotohəssaslıq şüalandırılmamıș GaS<Yb> 0,1 at % 

monokristalının fotohəssaslığından kiçik qiymətlər alır (şəkil 1,əyri 5,6). 

 
Şəkil 2. GaS və GaS<Yb> 0,1 at% monokristalınınT=110K temperaturunda ( U=50V ) müxtəlif şüalanma 

dozalarında fotokeçiriciliyin spektral paylanması 

1.GaStəmiz , Dγ=0; 2.GaS<Yb> 0,1 at% ,Dγ=0; 3.GaS<Yb> 0,1 at% ,Dγ=20krad; 4.GaS<Yb> 0,1 at% 

,Dγ=50krad; 5.GaS<Yb> 0,1 at% ,Dγ=100krad; 6. GaS<Yb> 0,1 at% ,Dγ=200krad 

                                                                          

Şəkil 2-də GaS və GaS<Yb> 0,1 at % monokristallarının T=110K temperatur intervalında 

fotokeçiriciliyinin spektral paylanması şüalanmadan əvvəl (şəkil 2,əyri 1,2) və sonra (şəkil 2,əyri 

3,4,5,6) verilmişdir.Qrafikdən görünür ki, təmiz GaS (şəkil 2,əyri 1) və GaS<Yb> 0,1 at % (şəkil 

2,əyri 2) maksimum =475nm dalğa uzunluğunda müşahidə olunur. Şüalanmadan sonra 

(D=20,50,100 krad) GaS<Yb> 0,1 at %monokristalının həssaslığı artır və maksimum kiçik dalğa 

oblastına tərəf sürüşür. Dozanın sonrakı artımında (D=200 krad ) fotohəssaslıq azalır. Aşqar oblas-

tında isə həm ilkin, həm də şüalanmıș nümunədə dəyişmə çox kiçikdir(D=100,200 krad). Yuxarıda 

göstərdik ki, şüalanma dozasının artması ilə fotohəssaslıq artır (şəkil 1,əyri 3,4). Məlumdur ki, bu 

tip yarımkeçiricilərdə sürətli - s, asta-r rekombinasiya və t-yapışma mərkəzləri mövcuddur. Fərz 
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etmək olar ki, dozanın artması ilə fotohəssaslığın artması yükdaşıyıcılar selinin sürətli - s və asta - r 

rekombinasiya mərkəzləri arasında yenidən paylanması ilə baş verir. S-mərkəzləri rolunu müxtəlif 

struktur defektlər,[4] r-mərkəzləri rolunu isə kation vakansiyaları (VGa) oynayır. Dozanın artması ilə 

həssaslığın artması Fermi səviyyəsi ilə s və R - mərkəzləri arasındakı məsafə dəyişir ki, bu da 

onların yükdaşıyıcılarla dolmasına təsir edir və buna uyğun olaraq həmin mərkəzlərdən rekom-

binasiya selinin dəyişməsinə gətirir.  

Fərz edək ki, t-mərkəzinin vəziyyəti keçirici zona ilə bağlıdır, yəni keçirici zonaya nəzərən öz 

vəziyyətini dəyişdirmir. Bu halda həssaslığın artması ilə T-mərkəzlərinin energetik vəziyyəti valent 

zonasına görə dəyişir. T-mərkəzi elektronlar üçün həm yapışma, həm də rekombinasiya rolunu 

oynaya bilər. t-mərkəzləri tərəfindən tutulmuş elektronların istilik həyəcanlașma nəticəsində keçirici 

zonaya keçmə sürəti, valent zonasındakı deşiklərlə rekombinasiya sürətindən böyükdürsə onda t-

mərkəzi tələ rolunu oynayır. 

 

n0υsnNce
-E/kT

>ntυspp0                                                             (1) 

 

Hardakı, n-t mərkəzləri tərəfindən tutulmuş elektronların konsentrasiyası, V-zonalarda sərbəst 

yükdaşıyıcıların sürəti, s-keçirici zonadan t-mərkəzləri tərəfindən tutulan deşiyin en kəsiyi, p-valent 

zonada dediklərin konsentrasiyası. N-keçirici zonanın dibində elektronun hal sıxlığıdır. Ə enerjisi 

kiçik olan birləşmələr üçün keçirici zonaya həyəcanlandırılmıș elektronların yapışma mərkəzləri 

tərəfindən tutulması olduqca kiçikdir. Onların hamısı r və s mərkəzlərindən qeyri - taraz deşiklər 

tərəfindən rekombinasiya olunur. Ona görə də r və s mərkəzlərinin elektronlarla dolması maksimum 

olacaqdır. Bu zaman valent zonasında deşiklərin yaşama müddəti minimum olacaqdır.  

 

τp=1/υspne                                                                       (2) 

 

Fotohəssaslıq deşiklərin yürüklüyü və onların valent zonasında yaşama müddəti ilə mütənasibdir.  

 

∆σ~μτ                                                                         (3) 

 

Dozanın artması ilə E artdığından yapışma mərkəzinin effektivliyi artır ki, bu da t mərkəzlərinin 

elektronlarla dolmasını artırır, keçirici zonada onların konsentrasiyasını azaldır. Habelə 

rekombinasiya mərkəzlərində. Bu isə deşiklərin yaşama müddətini və fotohəssaslığını artırır.  
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PROCESSES HAPPENED IN THE PHOTOELECTRICAL PROCESSES OF GaS 

MONOCRYSTAL ALLOYED Yb AND IRRADIATED BY γ- RAYS 

 

A.Sh. Khaligzadeh 

Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

Defects generated by irradiated gamma rays in GaS <Yb> 0.1% monocrystalline   creates 

complexes with the additive atoms in the crystal. These complexes eliminate retention centers for 

photoexcitation carriers. This causes increasing of photosensitivity of the crystals  after irradiation. 

Keywords: additive, photoelectric, photosensitivity, recombination, generating, photoconductivity. 

 

ПРОИСХОДЯШИЕ ПРОЦЕССЫ В ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ 

ЛЕГИРОВАННЫХ Yb И γ-ИЗЛУЧЕНИЕМ В МОНОКРИСТАЛЛАХ GaS 

 

А.Ш. Халигзаде 

Институт Радиационных Проблем Национальнaя Академия Наук Азербайджана 

 

В результате гамма облучения вводимые в дефекты, образуют комплексы с имеющимися в 

кристалле при местными атомами и ликвидируют их как центры захвата фотовозбужденных 

носителей. Это приводит к увеличению чувствительности образцов после соответствующих доз 

гамма облучения.  

Ключевые слова: примесь, фотоэлектрик, фоточувствительность, рекомбинация, гене-

рация, фотопроводимость  
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Məqalədə Günəşdəki irimiqyaslı maqnit sahələrinin qlobal indeksləri haqqında məlumat verilir. 

Göstərilir ki, bəzi detallar nəzərə alınmazsa, fotosferdə və mənbə səthi səviyyəsində əsas və zonal tək 

indekslərin variyasiyası bir-birindən demək olar ki, fərqlənmir. Əsas indeksin zonal cüt komponentində 

isə  kvazi-ikiillik dövrlər üstünlük təşkil edir.  

         Açar sözlər: maqnit sahəsi, irimiqyaslı maqnit sahələri, maqnit xəritələri, fotosfer, Günəş 

fəallığı.  

 

Günəş fizikası sahəsində aparılan müasir tədqiqatlar içərisində əsas yerlərdən birini irimiqyaslı 

maqnit sahələrinin “məkan-zaman” xarakteristikalarının öyrənilməsi tutur. Nəzərə alsaq ki, Günəşdə və 

planetlərarası fəzada baş verən fiziki proseslərin böyük əksəriyyəti Günəşdəki maqnit sahələri ilə 

bağlıdır, onda bu tip tədqiqatların əhəmiyyəti aydın olar. 

Günəşdəki maqnit sahələrinin son 15-20 ildə aparılan sistematik tədqiqatlarının nəticələri 

göstərir ki, maqnit sahəsi xüsusən onun irimiqyaslı hissəsi Günəş fəallığının göstəricisi olmaqla 

bərabər həmdə planetlərarası maqnit sahəsinin strukturunun formalaşmasında əsas rol oynayır. 

Günəşin ümumi maqnit sahəsini iki tip maqnit sahələrin cəmi kimi təsəvvür etmək olar: lokal (səthi 

sahələr) və qlobal-irimiqyaslı (fon sahələri). Həndəsi xüsusiyyətlərinə görə bu iki tip sahələr bir-

birindən kəskin fərqlənirlər. Əgər lokal sahələrə kiçik həndəsi ölçülər xarakterikdirsə (0,001 Rg  

tərtibində, Rg–Günəşin radiusudur), irimiqyaslı sahələr üçün bu ölçülər 0,1 Rg–1Rg intervalında 

dəyişə bilir. 

XX əsrin ikinci yarısına qədər Günəşdə ancaq lokal sahələrlə bağlı proseslər müşahidə oluna 

bilirdi. Bu səbəbdən də verilənlər bazasının olmaması irimiqyaslı maqnit sahələrinin nisbətən geniş 

vaxt intervalında öyrənilməsini qeyri-mümkün edirdi. XX əsrin 50-ci illərindən həm maqnitoqrafiq 

müşahidələrin aparılması, həm digər müşahidə materiallarının emalı üçün yeni metodların meydana 

çıxması irimiqyaslı maqnit sahələrinin sistematik tədqiq olunması üçün zəmin yaratdı. Bir sıra 

işlərdə [4 və ordakı istinadlar] irimiqyaslı maqnit sahələrinin “məkan-zaman” xarakteristikaları, 

birinci növbədə dövrü xüsusiyyətləri öyrənilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu işlərdə istifadə olunan 

kəmiyyət və indekslərin əksəriyyəti inteqral xüsusiyyətə malikdir. Bu isə irimiqyaslı maqnit 

sahələrinin həm də incə quruluşunun öyrənilməsinə şərait yaradır. 

[6]-da irimiqyaslı maqnit sahəsinin energetik indeksi adlandırılan i(Br) indeksi və onun zonal-

cüt (zonal-even) ZE və zonal-tək (zonal-odd) ZO komponentləri daxil edilmişdir. i(Br) indeksi 

maqnit sahəsinin müəyyən bir sferik səthə görə ortalaşmış radial komponentinin kvadratı kimi təyin 

olunmuşdur. Tədqiqatlar göstərir ki, bi çox hallarda irimiqyaslı maqnit sahələrinin dövrü 

xüsusiyyətləri i(Br) indeksi vasitəsi ilə daha yaxşı ifadə olunur [5, 7]. İstinad edilən işlərdə i(Br) 

indeksi və onun zonal-cüt və zonal-tək komponentlərinin qiymətləri 1959-2002-ci illərdə aparılmış 

birbaşa maqnitoqrafik müşahidələrə görə hesablanmışdır. 

Fotosferdə müşahidə olunan eninə sahələrə görə fotosferdən mənbə səthi adlandırılan səviy-

yəyə qədər istənilən sferik nöqtədə sahənin potensiallığı şərtində irimiqyaslı maqnit sahələrinin 

bütün komponentlərini təyin etmək olar. Bu halda mənbə səthi dedikdə elə bir sferik səth nəzərdə 

tutulur ki, həmin səthin üzərində maqnit sahəsinin bütün qüvvə xəttlərə radial istiqa-mətdədir. 

İrimiqyaslı maqnit sahəsinin energetik indeksləri aşağıdakı kimi təyin olunmuşdur: 
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Bu formullar mənbə səthli potensial maqnit sahəsi modeli üçün çıxarılmışdır. Burada R0- 

fotosferin radiusu (R0=1 Rg), Rs-mənbə səthinin radiusu (Rs=2,5 Rg), ζ- R0/Rs  nisbətdir ki, baxılan 

halda 0,4-ə bərabərdir, gm və hm fotosfer maqnit sahəsinin l və m indekslərinə görə Lejandr 

polinomuna görə ayrılış əmsallarıdır (baxılan halda   N <0 lm  və N=9).  

Aydındır ki, əsas indeksin komponentləri olan və elmi ədəbiyyata parsial indekslər kimi 

adlandırılan ZE və ZO uyğun olaraq (m=0, l=2k) və (m=0, l=2k-1) qiymətlərində 

hesablanacaqdır (k=1, 2, 3, 4). Parsial indekslərin fiziki mənasını belə izah etmək olar ki, onlar 

irimiqyaslı maqnit sahələrinin zonal-cüt və zonal-tək simmetriyasını əks etdirirlər.  

Rəqəmləşdirilmiş Hα- sinoptik xəritələri əsasında 80 illik (1915-1995- ci illər) dövr üçün i(Br) 

indeksi və onun zonal-cüt ZE və zonal-tək ZO komponentlərinin qiyməti hesablanmış və alınmış 

nəticələr şəkil 1-də əks olunmuşdur. Hesablamalarda istifadə olunan gm və hm əmsallarının 

qiymətləri  http://helios.izmiran.rssi,ru/ internet saytından götürülmüşdür [8]. 

 

 
 

Şəkil. i(Br), ZE və ZO indekslərinin zamana görə variyasiyaları  

 

Şəkil 1a-da i(Br), ZE və ZO indekslərinin fotosfer səviyyəsində zamana görə variyasiyaları 

göstərilmişdir. Əsas indeks i(Br) fotosferdə dəqiq 11-illik dövrləri göstərir. i(Br) indeksinin maksi-

mumlarının təqvim vaxtı lokal sahələrin (Volf ədədi) minimum fazası ilə üst-üstə düşür. Maksimum 

faza-sının davam etmə müddəti (əvvəlki minumumun sonundan sonrakı minimumun əvvəlinə 

qədər) 4 ilə bərabərdir. Minimumlar ~ 7 il davam edir. Maksimumlarda aydın görünən çuxurlar 

vardır ki, bu da maksimumları iki zirvəli edir. Lokal sahələrdə belə çuxurlara “Qnevışev çuxurları” 

deyilir [6]. Bu çuxurların təbiəti tam aydınlaşdırılmamışdır. 

http://helios.izmiran.rssi,ru/
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Bəzi detallar nəzərə alınmazsa, fotosferdə ZO indeksi əsas i(Br) indeksindən demək olar ki, 

fərqlənmir. Bu oxşarlığın səbəbini Hα-sinoptik xəritələrinin xarakterində axtarmaq lazımdır. Məsələ 

belədir ki, Hα-sinoptik xəritələri əsasən irimiqyaslı maqnit sahələrinin strukturu haqqında məlumat 

verir və sahələrin qiyməti barədə çox cuzi informasiya daşıyır. Ona görə də maqnit sahəsinin işarəsi 

ilə bağlı indekslərdə bu tip oxşarlıqlar mümkündür.  

ZE indeksində 11-illik dövrlər meydana çıxmır. Burada çox güman ki, kvazi-ikiillik dövrlər 

üstünlük təşkil edir. Asimmetriya nöqteyi-nəzərindən bu nəticə çox böyük əhəmiyyət daşıyır və 

geniş tədqiqata ehtiyacı vardır. 

Həm fotosferdə, həm də mənbə səthi üzərində (şəkil 1b) i(Br) və ZO indekslərinə aid əyrilər 

bir-birinə çox yaxın olub, ancaq ~250 vuruğu ilə fərqlənirlər. 

i(Br) və ZO indeksləri üçün anoloji hesablamalar üç Günəş fəallığı dövrünə aid  (20-22-ci 

dövrlər) maqnitoqrafik müşahidə materialları əsasında da aparılmışdır [5]. Göstərilmişdir ki, əsas 

indeks i(Br) həm fotosferdə, həm də mənbə səthi üzərində kvazi onbirillik dövrlərlə dəyişir və 

maksimumları lokal sahələrin maksimumları ilə üst-üstə düşür. 
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GLOBAL INDEXES OF LARGE-SCALE SOLAR MAGNETIC FIELDS 

 

R.T. Mammadov 

Nakhchivan Department of Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

The paper gives information on global indexes of large-scale magnetic fields of the Sun. It is 

shown that without taking into account some details the variations of the main and zonal individual 

indexes, one might say, don’t differ from each other in the photosphere and at the level of the 

source plane. And in the zonal pair component of the main index predominate two-year quasi-

periods. 

Keywords: magnetic field, large-scale magnetic field, magnetic maps, photosphere, solar  activity. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ КРУПНОМАСШТАБНЫХ МАГНИТНЫХ  

ПОЛЕЙ СОЛНЦА 
 

Р.Т. Мамедов 

Нахчыванское отделение Националъной Академии Наук Азербайджана 

 

В статье приводятся сведения о глобальных индексах крупномасштабных магнитных 

полей Солнца. Показывается, что если не принимать во внимание некоторые детали, вариа-

ции основного индекса и его зонально-нечетного компонента, можно сказать, не отличаются 

друг от друга в фотосфере и на уровне поверхности источника. А в зонально-четном компо-

ненте основного индекса преобладают квазидвухлетние периоды. 

Ключевые слова: магнитное поле, крупномасштабное магнитное поле, магнитные 

карты, фотосфера, солнечная активность. 
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Cu- CONTAINING  NANOCOMPOSITE THERMOPLASTIC ELASTOMERS 

BASED ON ISOTACTIC POLYPROPYLENE 

 

N.A. Alimirzoeva, N.I. Kurbanova 

       Institute of polymer materials of Azerbaijan National Academy of Sciences, Sumgayit 

kurbanova.nushaba@ mail.ru 

 

 The new nanocomposite thermoelastoplasts on the basis of isotactic polypropylene (PP) and 

ethylene-propylene diene rubber (EPDR) with application of nanofiller – copper nanoparticles sta-

bilized on polymer matrix have been prepared. The influence of copper nanoparticles on properties 

of the prepared nanocomposites by the methods of X-ray phase (RPhA) and thermogravimetric 

(TGA) analyses has been investigated. It has been shown that an introduction of nanoparticles in 

PP/EPDR leads to the improvement of the rheological properties and increase of thermal stability 

of nanocomposites in keeping of their strength indices. 

Keywords: nanocomposites, copper nanoparticles, isotactic polypropylene, ethylene-

propylene diene elastomer, RPhA-, TGA-methods 
 

Introduction 

The current stage of development of chemistry and technology of composite materials is 

largely determined by the search of a ways to create the materials with improved complex of prop-

erties. 

Such materials are not without reason are thermoplastic elastomers (TPE). The creation of a 

TPE is a priority direction of work in the field of polymer materials science. [1, 2] 

The distinguishing feature of TPE is a combination of properties of vulcanized rubbers during oper-

ation, and of thermoplastics during processing. Due to the complex of high physical-mechanical proper-

ties, a wide temperature range of operability, lower cost of final products, TPEs  are considered one of the 

most promising classes of polymer composite materials. Their field of application is very wide [3, 4]. 

There are works  on  preparation of blended thermoplastic elastomers (TPE) and dynamically vul-

canized (TPV) with use of  isotactic polypropylene (PP) as thermoplast, and ethylenepropylene-diene elas-

tomer (EPDM) as elastomers, or butadiene-nitrile rubber with the use of different excipients or compatibil-

izators to improve compatibility and physico-mechanical and technological properties of the compositions 

[5-7]. 

One of the most promising directions of development of modern science is nanotechnology – 

obtaining  and use of materials incorporating the nanoparticles (NP). 

The development of nanotechnology opened up the possibility of conducting research in the 

field of composite nanomaterials, and is currently allowed to move to the development and use of 

advanced polymer materials for sensors, catalysis, nanoelectronics, etc [8-10]. 

Using of NP of metals of variable valency (copper, cobalt, nickel, etc.) in polymers allows to 

obtain fundamentally new materials that find wide application in radio - and optoelectronics as 

magnetic, electrically conductive and optical media [9,11]. 

The work purpose was to study the influence of additions of metal-containing NP, stabilized 

in the polymer matrix on the characteristics of physico-mechanical, electrical, thermophysical and 

thermal properties of blended  TPEs, and dynamically vulcanized TPVs  based on isotactic PP and 

EPDM 
 

Materials and research methods 

In the work has been used: isotactic PP grade 21030-16 (Russia) with Mn= 7.7х10
4
 and  Mw= 

3.4xl0
5
; density =0.907 g/cm

3
; the degree of crystallinity of 55%; melting temperature Tm= 165°C; 

MFI = 2.3 g/10 min at T=190°C and load 2.16 kg; EPDM  brand Dutral TER4044 (Italy) with the 
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number of propylene units of 35%, a Mooney viscosity of 44 (100°C) and a diene component (5-

ethyliden-2-norbornene) in the amount of 4-5%. As nanofiller (NF)  was used the NP of copper ox-

ide I (Cu2O), stabilized by  polymer matrix of the polyethylene (PE) obtained with the use of titani-

um-phenolate catalytic system. The content of NP  in the polymer matrix – 3.9%, the size of the NP  

is 11-15 nm, the degree of crystallinity of NP  is 25-45% [12]. The ratio of components of polymer 

blends (wt.%) PP/EPDM/NF = 49.5/49.5/1. 

TPE was obtained by mixing in high-speed mixer of  closed type Plastograph® EC (Bra-

bender®, Germany) at T=190°C and a speed of rotation of the rotors 100 rpm for 10 min., and TPV 

− by dynamic vulcanization under the same conditions with the use of sulfur-containing curing sys-

tem comprised the following ingredients (in wt.% on 100 mass% of rubber): sulfur 1.00, zinc oxide 

2.50, stearic acid 1.00,  di(2-benzothiazolyl)disulfide  0.25, tetramethylthiuramdisulphide 0.73 [13].  

The samples for testing were obtained by hot pressing in the shape of plates with a thickness of 0.35 

mm at 190°C and a pressure of 10 MPa for 10 min followed by cooling to room temperature at a 

rate of 20 deg /min. 

For the study of the polymer blends mechanical characteristics, of the pressed plates were cut 

samples in the form of blades with dimensions of 35.00x5.00x0.35 mm. Uniaxial tension of the 

samples was performed on test machine "Instron-1122" (United Kingdom) at room temperature and 

a constant rate of displacement of the upper crosshead of 50 mm/min. From the diagrams of defor-

mation by the initial part of the curve was determined the modulus of elasticity (E), ultimate 

strength (σр) and specific elongation at break (εр). The results were averaged by 10-14 samples. The 

error of measurement of elastic modulus and ultimate strength did not exceed 10%, and elongation 

at break of 20%. 

The melt flow index (MFI) was determined using IIRT-5 (Russia) at the temperature of 190°C 

and loads of 2.16, 5.00 and 10.6 kg. 

X-ray phase analysis (XRD) of the obtained compositions was conducted on the "D2 Phaser" 

apparatus of the company Bruker (Germany). 

The thermal properties of the obtained compositions are carried out on the device STA PT 

1600 LINSEIS (Germany) at a heating rate of 20°C in the air atmosphere. 

The measurement of the dielectric properties of the obtained materials was performed by 

measuring complex Concept 40 of  Novocontrol firm (Germany). The accuracy of measurement of  

the dielectric constant is 1x10
-2

; of the dielectric losses is 1x10
-5

. The measurements were per-

formed at room temperature, limiting to the frequency range of 10
-2

 ÷10
6 
Hz. 

 

Results and discussion 

Were obtained new nanocomposites based on PP/EPDM with the use of copper oxide NPs. 

Conducted studies of physical-mechanical, electrical, thermophysical, and thermal properties as 

well as XRD-analysis of the obtained nanocomposites [14]. 

The properties of the mixed TPEs, and dynamically vulcanized TPVs based on PP/EPDM, 

containing NFs  with NPs  of copper oxide are presented in table 1. 

                                                                                                                                  Table 1 

The properties of studied TPE and TPV 
 

Composition 
Е, 

MPA 
σр, 

MPA 
εр, % 

MFI, g/10min, Т=190˚С έ׳ К,% 

2.16kg 5.00 kg 10.60kg 

TPE 

PP/EPDM 395 11.0 170 0.9 3.7 14.8 2.0 53.7 

PP/EPDM/NF 260 9.3 150 1.1 4.3 18.0 2.2 49.9 

TPV 

PP/EPDM  215 13.2 370 - - - 2.0 49.4 

PP/EPDM/NF 165 14.0 390 - - 0.15 2.1 52.1 
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E - the modulus of elasticity, σр - tensile strength, εр - elongation at break, MFI - melt flow 

index,  K -  crystallinity, έ׳ - dielectric permittivity. It is seen that dynamic vulcanization of the  

mixture of PP/EPDM slightly lowers its crystallinity (K) from 53.7 to 49.4%.  It should be noted 

that the introduction of NF  into the composition of  TPE leads to a decrease of crystallinity from 

53.7 to 49.9 and in the case of TPV, to the increase of crystallinity index from 49.4 to 52.1. The 

melt flow index of TPE with NF  almost not different from those of the initial TPE. However, the 

values of MFI of the mixtures obtained at maximum load of 10.6 kg, are slightly increased in com-

parison with values of TPE not containing the NF. Dynamically vulcanized TPV does not have flu-

idity at all studied loads. The exception is the mixture with the addition of NF, which at maximum 

load has a faint flowing. 

The application of NF in the composite TPEs  based on PP/EPDM leads to an improvement in 

MFI with a some decrease of the modulus of elasticity and maintaining of  the tensile strength and 

elongation at break. The dynamic vulcanization of a mixture of PP/EPDM leads to a significant de-

crease in its modulus of elasticity and increase of the ultimate mechanical properties (table 1). The 

decrease in the modulus of elasticity of the materials, probably due to aggregation of NP, leading to 

the formation of microdefects in the volume of the polymer matrix. 

The effect of NFs containing NPs of copper oxide on structure of vulcanized TPEs based on 

PP/EPDM was studied by XRD method. Figure 1 shows the diffraction pattern of the sample 

PP/EPDM/NF, which shows the reflexes corresponding to PP: dhkl 6.19929; 5.17135; 4.73608; 

4.48713; 4.48707; 4.03424; 3.47038; 3.11297; 2.11651  Å, for the amorphous EPDM the  halo im-

age is presented, there are reflections that are characteristic for copper-containing NPs : dhkl 

3.02053; 2.46466; 2.13683; 1.74331; 1.51025; 1.28812 Å, which corresponds to the ASTM card 

index row dhkl of copper oxide (I) - Cu2O [14,15]. Studies have shown that NPs of  Cu2O  are par-

tially interacting with the components of the vulcanization system with the formation of the adduct 

[Cu2(NS)4 ((CH3)2SO)2], while  Cu
+
  is oxidized to Cu

2+
 [14]. 

 

 
 

 
Fig.1.Diffraction pattern of  PP/EPDM/NF  nanocomposite 

 

The study of electrical properties of nanocomposites showed that the dielectric permittivity of 

the initial TPE is έ
׳
= 2.0 (table 1). When inserted into the composition of mixtures of NFs, contain-

ing NPs of copper oxide, the value of έ
׳
 (2.0 ÷ 2.2) is almost constant and is constant in the whole 

studied frequency range. The values obtained for the studied έ
1
 mixed  and dynamically vulcanized 

TPE conform to conventional dielectrics. 

Studied thermophysical and thermal properties of the obtained  nanocomposites with the use 

of combined thermal analysis including DSC and TGA techniques. It should be noted that all of the 

thermograms of DSC – TGA / T had the same character for all test conditions and all the samples of 

thermoplastic elastomers. 
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The analysis of DTA curves in the thermograms of DTA - DSC for the studied nanocompo-

sites showed that at the beginning of the experiment under the action of the oxygen of the air take 

place the oxidative processes, and weight of the samples increased by ~4.5% (Figure 2-5). 

The analysis of the DSC curves in the thermograms of DTA - DSC showed that for all studied 

samples of thermoplastic elastomers (TPE and TPV) the melting temperature (Tmlt) is identical and 

equal to 140°C. 

 

 
 

Fig.2. The thermogram of the initial TPE 

 

In the case of TPE (Figure 2) with increasing of temperature the DSC curve gradually rises up 

to 140°C, followed by a sharp endothermic peak (absorption of heat), corresponding to Tmlt of TPE, 

then a smooth rise up to 300°C - exothermic process related to oxidation of the polymer chain. Af-

ter 320°C start weight loss (5%), then the curve slowly goes down to 350°C (10%), then a sharp 

endothermic peak-  the process of sublimation or evaporation of degradation products reaching a 

maximum at 388.5°C (mass loss of 40%). With this the rate of mass loss on the thermogram of 

DTA is also maximum, and at 465°C  the mass loss corresponds to 95.5%. About the middle of the 

process of thermooxidative degradation at 394°C there is a sharp transition from heat absorption to 

its release up to 420°C and then to 600°C – competition of endo-ecoprocess and then a sharp endo-

thermic peak with a gradual fading of the process up to a full release of degradation products from 

the experimental cell. During this occurs a reduction of mass by  0.5 mg 

In the case of TPV (Figure 3) the DSC curve has a similar appearance, however, parameters 

of temperature are changing. 

In the case of TPE and TPV with NF (Fig.4,5) also with increasing of temperature the DSC 

curve gradually rises to 140°C, followed by a sharp endothermic peak (absorption of heat), corre-

sponding  to Tmlt of  TPV, then rise up to 350°C - exothermic process related to oxidation of the 

polymer chain. After 360°C start weight loss (4-5%), then a sharp endothermic peak -sublimation 

process of degradation products , reaching a maximum at 410°C (mass loss 20-23%). With this the 

rate of weight loss on the DTA thermogram  is also maximum, and at 485°C the weight  loss corre-

sponds to the 90%. About the middle of the process of thermooxidative degradation at 400°C there 

is a sharp transition from heat absorption to its release to 420°C, and then to 600°C – competition of  

endo-ecsoprocess and then a sharp endothermic peak with a gradual fading of the process up to a 

full release of the degradation products from experimental cell. Thus there is a decrease in the mass 

of 0.5 mg. 
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Fig.3. The thermogram of the TPE containing NF 

 

 
 

Fig.4. The thermogram of the initial TPV 

 

The analysis of DTA - DSC thermograms of  obtained nanocomposites showed that the sam-

ples of investigated TPE are thermally stable in air up to 300°C, at the time, as TPEs with NFs , 

containing NP of copper oxide, are stable to 350°C. The initial TPE loses 5% of mass at 320°C,  at 

360°C - 10% of weight, and TPE with NF - 3÷5%. When 388.5°C the initial TPE loses 40% of its 

weight , and TPE with NF - 18÷20%, i.e. in 2 times less, at 465°C the mass loss corresponds to 

95.5%.  

The analysis of  DTA – DSC thermograms  of the obtained vulcanized nanocomposites (TPV) 

showed that they are thermally stable in air up to 350°C, at the time, as TPV with NF, containing 

NPs of copper oxide, stable to 400°C. The initial TPV after 360° will loses 5% of its weight, at 

410°C - 25 weight %, and TPV with NF - 18÷20% , at 485°C the mass loss corresponds to 90%. 
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Fig.5. The thermogram of the TPV containing NF 

 

The study of thermal-physical and thermal properties of the obtained nanocomposites showed 

that the samples of  analyzed TPEs are thermally stable in air atmosphere up to 300°C and TPE 

with NF  - up to 350°; TPV is  stable up to 350°C, and TPV with NF-  up to 400°C.   

The temperature of the beginning of thermo-oxidative degradation increases for TPE and TPV at 50 

°C, indicating high thermal stability of nanocomposites. 

    The results obtained indicate that a small amounts of nanofiller (1.0 mass%) inserted  into the 

polymer, obviously, play the role of builders - artificial germs of crystallization, which contributes 

to the emerging in the  polymer of a fine spherulitic structure, which is characterized by improved 

physico-mechanical, rheological and thermal properties of the obtained nanocomposite [15, p. 

80,328]. 

 

Results 

Obtained new nanocomposites based on PP/EPDM with the use of nanofiller containing NPs  

of copper oxide, stabilized in the polyethylene matrix obtained with the use of titanium-phenolate 

catalytic system, with improved melt flow rate. 

The results of the research show that small addition of  NF in the amount of  1 mass. %  has 

virtually no effect on the crystallinity and dielectric permittivity of the TPE and TPV, but reduces 

their elastic modulus. The obtained data of the electrical properties of TPE match the parameters of 

conventional dielectrics. The DTA - DSC  thermograms showed that the introduction of NPs of  

copper oxide into  TPE and TPV actually does not affect the melting point of the compounds, but 

leads to an increase in the onset temperature of thermo-oxidative degradation by  50°C,  indicating a 

higher thermal stability of obtained nanocomposites. 

The work is executed with financial support of Science Development Foundation under the 

President of the Republic of Azerbaijan - Grant № EIF-Mob-1-2013-1(7)-16/13/4. 
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İZOTAKTİK POLİPROPİLEN ƏSASINDA Cu-SAXLAYAN NANOKOMPOZİT 

TERMOELASTOPLASTLAR 

 

N.Ə. Əlimirzəyeva, N.I. Qurbanova 

AMEA Polimer Materialları İnstitutu 

 

Tərkibində mis nanohissəcikləri olan nanodoldurucudan istifadə etməklə izotaktik polipropilen və 

etilenpropilendien elastomerləri əsasında yeni nanokompozit termoelastoplastlar alınmışdır. Mis nano-

hissəciklərinin alınmış nanokompozitlərin xassələrinə təsiri rentgenfaza (RFA) və termoqravimetrik 

(TQA) üsullarla tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, nanohissəciklərin daxil edilməsi nanokom-

pozitlərin möhkəmlik göstəricilərini saxlamaqla onların reoloji xassələrini və termostabilliyini yüksəldir.  

Açar sözlər: nanokompozitlər, mis nanohissəcikləri, izotaktik polipropilen, etilenpropilendien -

elastomeri, RFA, TQA 

 

Cu-СОДЕРЖАЩИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫЕ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТЫ  

НА ОСНОВЕ ИЗОТАКТИЧЕСКОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 

Н.А. Алимирзоева, Н.И. Курбанова 

Институт полимерных материалов НАНА 

 

 Получены новые нанокомпозитные  термоэластопласты на основе изотактического по-

липропилена (ПП) и этиленпропилендиенового эластомера (СКЭПТ) с применением  нано-

наполнителя – наночастиц меди(I) , стабилизированных на полимерной матрице. Исследова-

но влияние наночастиц меди (I) на свойства полученных нанокомпозитов методами рентге-

нофазового (РФА) и термогравиметрического (ТГА) анализов. Показано, что введение нано-

частиц  в ПП/ СКЭПТ приводит к улучшению реологических свойств и повышению термо-

стабильности  нанокомпозитов  при сохранении их прочностных показателей. 

Ключевые слова: нанокомпозиты, наночастицы меди (I), изотактический полипропи-

лен,  этиленпропилендиеновый эластомер, РФА-, ТГА- методы 
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METAL MƏMULATLARIN SAXLANMA VƏ DAŞINMASINDA TƏKLİF OLUNAN 

KONSERVASİYA SÜRTKÜLƏRİNİN TƏDQİQİ 

 

Y.C. Ağazadə, V.M. Abbasov, S.E. Abdullayev, F.İ. Əhmədov, E.K. Həsənov 

AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş. 

yeqana.aqazade@mail.ru  

 

Oksidləşmiş maye kauçukun, C14H28 α-olefin əsaslı nitrobirləşmənin və təbii neft turşuları 

əsasında alınmış müxtəlif tərkibli inhibitorların iştirakı ilə T-30 turbin yağında kompozisiyalar 

hazırlanaraq anti-korroziya xassələri tədqiq olunmuşdur. Seçilmiş konservasiya mayelərinə 10% 

miqdarında parafin əlavə etməklə sürtkülər alınmışdır. Tədqiqatlar inhibitorun müxtəlif qatılığında 

«CORROSİONBOX-1000E» adlı təcrübə kamerasında kondensasiya və ətraf mühit olmaqla iki fazada, 

standart polad lövhələr üzərində sınaqdan keçirilmişdir. Kompozisiyaların fiziki- kimyəvi xassələri 

tədqiq olunmuş, İQ spektroskopiya metodu ilə tərkibi təsdiq olunmuşdur. Elektrik keçiriciliyinin anti-

korroziya xassəsinə təsiri və termodinamiki parametrləri təyin olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, 

sintez olunmuş inhibitorun nitrobirləşmə ilə oksidləşmiş maye kauçuk iştirakında kompozisiyasından 

alınmış konservasiya sürtküsü onların fərdi istifadəsinə nəzərən korroziyadan daha yüksək mühafizə 

effekti göstərir, konservasiya mayelərinə qoyulan tələbləri ödəyir və böyük praktik əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: konservasiya sürtküləri, korroziya, inhibitor, oksidləşmiş maye kauçuk, nitro-

birləşmə. 

 

Giriş 

Sənaye və texnikanın müxtəlif sahələrində istismar olunan çoxsaylı metal avadanlıqlar ətraf 

mühitin aqressiv təsiri nəticəsində korroziyaya məruz qalır ki, bu da sonda külli miqdarda dövlət 

vəsaitinin itirilməsinə gətirib çıxarır. Üzvi korroziya inhibitorlarının istifadəsi aqressiv mühitdə 

metalları qorumaq üçün ən geniş yayılmış, effektiv və iqtisadi baxımdan səmərəli metoddur [1;2]. 

Belə ki, bu üsuldan istifadə etdikdə mövcud texnoloji sistemdə heç bir dəyişiklik aparmadan korro-

ziya baxımından aqressiv sistemə az miqdarda inhibitor təsirinə malik olan maddələrin əlavə 

edilməsi metalın uzunmüddətli mühafizəsinə kifayət edir. Bu maddələr səth ilə davamlı birləşən 

metal komplekslər əmələ gətirərək, aqressiv mühitlərdə kifayət qədər yüksək mühafizə effektivliyi 

nümayiş etdirirlər. 

Bir sıra ədəbiyyatlarda fuksional elektromənfi qrupları, üçqat və konyuqə olunmuş ikiqat rabitə 

elektronları olan birləşmələr effektiv korroziya inhibitorları kimi geniş şəkildə qəbul olunur. Üzvi 

inhibitorun inhibitorluq qabiliyyəti molekulunda kükürd (S), azot (N) və oksigen (O) atomları kimi 

hetero adsorbsion aktiv mərkəzlərin olması ilə gücləndirilir. Əlavə olaraq, molekulun ölçüsü, adsor-

bsiyanın növü, metal kompleksin əmələ gəlməsi və metal səthdə inhibitorun adsorbsiya olunma qabi-

liy-yəti inhibitorun effektivliyinə təsir edən amillərdəndir [3;4]. Əvvəlki tədqiqatlar sübut edir ki, 

yumşaq poladın səthi üzərində adsorbsiya əsasən inhibitor qrupunun daxil olduğu sistemin 

müstəviliyi, cütləşməmiş və ya π orbitalı olan bir çox aktiv adsorbsiya mərkəzlərinin olması, donor 

atomun elektron sıxlığı və molekulun ölçüsü kimi fiziki-kimyəvi göstəricilərindən asılıdır. Buna görə 

də, effektiv inhibitor seçimi inhibitorun quruluşuna, müdafiə mexanizminə və elektron vermə 

qabiliyyətinə əsaslanır [5;6]. 

 

Eksperimental hissə 

İşin məqsədi kifayət qədər ehtiyatı olan yerli xammallar əsasında tərkibində azot saxlayan və 

müxtəlif molekul kütləsinə malik çoxfunksiyalı korroziya inhibitorlarının sintezi və onlardan aşqar 

kimi istifadə etməklə yüksək göstəricilərə malik olan konservasiya mayelərinin və sürtkü-lərinin 

yaradılmasıdır [7;8].  
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Tərkibindəki inhibitora görə 2 istiqamətdə hazırlanmış konservasiya mayeləri əsasən 3 kom-

ponentdən təşkil olunmuşdur:  

1) Oksidləşmiş maye kauçuk, təbii neft turşusu ilə polietilenpoliaminlər əsasında alınmış ami-

doaminlər və alifatik əsaslı nitrotörəmələr.  

2) Oksidləşmiş maye kauçuk, təbii neft turşusunun 310-360
0
C temperaturda qaynayan fraksiyasının 

metal duzları və alifatik əsaslı nitrotörəmələr.  

Konservasiya mayesinin tərkibində inhibitor kimi sınaqdan keçirilən 1-ci tip reagent amido-

aminlərin nitrobirləşmə ilə kompleksidir. Alınan məhlulun polibutadien əsaslı  maye kauçukla Т-30 

yağı iştirakında kompozisiyası hazırlanaraq polad lövhələr üzərində sınaqdan keçirilmişdir. Kompo-

zisiyanı təşkil edən aktiv komponentlərin miqdarı 1:1:1(qram) nisbətində götürülmüşdür.   

Konservasiya mayesinin tərkibində oksidləşmiş maye kauçukla kompozisiya təşkil edən 2-ci 

tip reagent təbii neft turşusunun metal duzları və nitrobirləşmənin kompleksidir. Prosesi reallaş-

dırmaq üçün Azərbaycan neftlərinin kerosin və dizel fraksiyalarından ayrılmış texniki neft turşu-

larının yağlarda həll olan Ni, Co, Zn və Mg duzları elmi ədəbiyyatda məlum olan üsullarla sintez 

edilmişdir. Alınan maddələrə alifatik əsaslı nitrobirləşmə əlavə olunaraq maye kauçuk iştirakında 

kompozisiya hazırlanmışdır. İlkin mərhələdə olduğu kimi kompozisiyanı təşkil edən aktiv kom-

ponentlərin miqdarı 1:1:1(qram) nisbətində götürülərək 7 və 10% olmaqla Т-30 yağında məhlullar 

hazırlanmışdır. 

Prosesdə istifadə olunan nitrobirləşmə C14H28 α-olefinə optimal şəraitdə nitrat turşusunun 

təsirilə sintez edilmişdir. Alınan kompozisiya T-30 yağında həll edilərək konservasiya mayesi kimi 

standart polad lövhələr üzərində sınaqdan keçirilmişdir. Prosesdə komponent kimi iştirak edən 

maye kauçuk (aşağı molekul kütləli Mr ~1800-3000, Mikrostruktur: 1,4 cis-75~80%; 1,4 trans-

18~22% ; 1,2-manqalar-2~7%, manqaların sayı~80) sənayedə geniş tətbiq sferasına malik 

stereorequlyar quruluşlu 1,4- sis-polibutadien əsasında alınmışdır. [9;10]. 

Sintez olunmuş amidoaminlərin və duzların nitrobirləşmələrlə birgə kompleksindən alınmış 

inhibitorun, oksidləşmiş maye kauçukla kompozisiyasının fiziki-kimyəvi xassələri tədqiq edilmiş və 

müvafiq göstəricilər Cədvəl 1-də verilmişdir [11]. 

 

Cədvəl 1  

 

Konservasiya mayelərinin əsas fiziki göstəriciləri 

 
Göstəricilərin adı Cihazın 

adı 

ASTM Nümunələr 

1 2 3 4 5 

Donma temp. ˚C Stanhope 

Seta 

ASTM 

D2386 

-25 -28 -30 -30 -30 

Özlülük 

mm2/san,˚C40 

TW4000 ASTM 

D445 

53.99 65.59 56.47 62.05 65.3 

Özlülük, 

mm2/san,˚C100 

TW4000 ASTM 

D445 

7.63 8.64 7.98 8.32 8.51 

Sıxlıq, q/sm3 DMA 

4500 M 

D5002 0.9090 0.9058 0.9093 0.9015 0.9042 

 

Nümunələrin tərkibi: 

1.T-30 + maye kauçuk + amidoamin (TNT : PEPA 2:1) + nitrobirləşmə  

2.T-30 +  maye kauçuk + amidoamin (TNT : DETA 2 :1) + nitrobirləşmə   

3.T-30 + maye kauçuk + amidoamin (TNT : TETA 3 :1) + nitrobirləşmə   

4.T-30 + maye kauçuk + TNT-nin Co duzu + nitrobirləşmə  

5.T-30 + maye kauçuk + TNT-nin Ni duzu + nitrobirləşmə  

 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 

 54 

Alınmış konservasiya materiallarının İQ spektrləri FT-İR, Spectrum BX (Perkin-Elmer) spektrofo-

tometrində dalğa uzunluğu 600-4000 sm
-1 
olan diapazonda çəkilərək müvafiq udulma zolaqlarına 

əsasən molekulyar tərkib təsdiq olunmuşdur [12]. Maksimal effektivlik göstərmiş inhibitorun 

(amidoamin (TNT : PEPA 2:1)+ Nitrobirləşmə (C14H28) +ok. m. kauçuk)  konservasiya tərkibi 

spektral analiz zamanı aşağıda göstərilən dalğa uzunluğu nümayiş etdirmişdir: 

                           

 
 

Şəkil 1. Nümunənin İQ spektri 

 

Nümunənin İQ spektrində dalğa uzunluğu 721, 1380, 1470, 2827, 2873, 2939 və 296 sm
-1

 
 

olan CH3 və CH2 qruplarına məxsus C-H rabitəsinin valent və deformasiya rəqsləri müşahidə olu-

nur. Həmçinin  CH2 naften qrupunun C-H rabitəsinə məxsus 966 sm
-1 
dalğa uzunluqlu deformasiya 

rəqsləri seçilir. C-NO2 qrupunun valent rəqsləri 1531 və 1558 sm
-1 
dalğa uzunluğunda, amido-

aminlərə məxsus C=O qrupunun valent rəqsləri isə 1708sm
-1  
dalğa uzunluğunda qeydə alınmışdır.  

Kompozisiyaların xüsusi müqavimətlərini (xüsusi elektrik keçiriciliklərini) təyin etmək üçün 

xüsusi yuvacıqlı iki kontakt üsulundan istifadə edilmişdir. Ölçmə prosesi E6-13A markalı tera-

ommetr vasitəsi ilə həyata keçirilmişdir. Ölçmələri yerinə yetirmək üçün ölçü yuvası hər ölçmə ön-

cəsi spirtlə silinərək təmizlənir və elektrodlar arasındakı məsafə təyin edilir. Sonra maddə elektro-

dlararası məsafə dolana qədər yuvacığa tökülür və nümunələrin müqavimətləri ölçülür. Nümunə-

lərin xüsusi müqavimətləri  = r
2
/d düsturuna əsasən hesablanır, σ = 1/ ifadəsinə əsasən xüsusi 

keçiricilik təyin edilir (Cədvəl 2). Riyazi ifadələrdəki fiziki kəmiyyətlər uyğun olaraq: -xüsusi 

müqaviməti, -sabit kəmiyyətdir, -xüsusi keçiriciliyi, r-ölçü elektrodunun radiusunu, d-elektrodlar 

arasındakı məsafəni göstərir [13-15]. 

Müxtəlif qatılıqlı konservasiya mayeləri əsasında sürtkülərin alınması prosesi seçilmiş ma-

yelərə 10% (kütlə) miqdarında parafin əlavə etməklə aparılmışdır. İstifadə olunan parafin QOST 

23683-89-da verilmiş C markasına uyğun olub sənayedə texniki məqsədlər üçün istifadə olunan 

bərk parafindən ibarətdir [16;17]. Konservasiya sürtkülərini hazırlamaq üçün içərisində əvvəlcədən 

hesablanmış miqdarda konservasiya mayesi olan üç boğazlı kolbaya 10% (kütlə) miqdarında para-

fin əlavə edilərək 100ºC temperaturda 60 dəqiqə müddətində qızdırmaqla qarışdırılmışdır. 

Eksperimentlər DC01 (CR4) markalı standart polad lövhələr üzərində aparılmışdır. Polad 

nümunənin əsas tərkibi belədir: C%~0.07; Si%~0,01; Mn%~0.2-0.35; Ni%~0.06; S%~0.025; 

P%~0.02; Cr%~0.03; Al%~0.02-0.07; Cu%~0.06; Fe~balans. Nümunələrin ölçüsü 150x100x1mm 

həddində götürülmüşdür. Polad lövhələr spirt və deionizasiya olunmuş su ilə təmizlənir, təcrübə 

üçün hazırlanır. 
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Cədvəl 2 

Temperaturdan asılı olaraq elektrik keçiriciliyinin dəyişməsi 

 
№ Tempe-

ratur, K 

Xüsusi  

müqavimət 

, Om·m 

Elektrık 

keçiriciliyi 

σ, S/sm 

№ Xüsusi 

müq. 

,Om·m 

Elektrık 

keç. 

σ, S/sm 

 

№ 

Xüsusi 

müq. 

,Om·m 

Elektrık 

keç. 

σ, S/sm 

1 298 6,9∙108 1,4∙10-11 2 8,4∙108 1,1∙10-11 3 10,9∙108 0,9∙10-11 

303 6∙108 1,6∙10-11 7,9∙108 13∙10-11 9,8∙108 1,0∙10-11 

308 6∙108 1,6∙10-11 7,4∙108 1,4∙10-11 9,8∙108 1,0∙10-11 

313 5,6∙108 1,7∙10-11 6,9∙108 1,4∙10-11 9,6∙108 1,1∙10-11 

318 5,6∙108 1,7∙10-11 6,5∙108 1,5∙10-11 9,1∙108 1,1∙10-11 

323 5,2∙108 1,9∙10-11 6,1∙108 1,6∙10-11 8,7∙108 1,2∙10-11 

328 5,2∙108 1,9∙10-11 5,9∙108 1,7∙10-11 8,3∙108 1,2∙10-11 

333 4,8∙108 2,1∙10-11 5,7∙108 1,8∙10-11 7,9∙108 1,3∙10-11 

338 4,6∙108 2,2∙10-11 5,3∙108 1,9∙10-11 7,6∙108 1,3∙10-11 

343 4,2∙108 2,4∙10-11 4,9∙108 2∙10-11 7,1∙108 1,4∙10-11 

348 3,8∙108 2,6∙10-11 4,6∙108 2,2∙10-11 6,5∙108 1,5∙10-11 

353 3,8∙108 2,6∙10-11 4,1∙108 2,4∙10-11 6,2∙108 1,6∙10-11 

358 3,2∙108 3,1∙10-11 3,8∙108 2,6∙10-11 5,4∙108 1,9∙10-11 

363 2,8∙108 3,6∙10-11 3,8∙108 2,6∙10-11 4,7∙108 2,1∙10-11 

368 2,4∙108 4,2∙10-11 3,5∙108 2,9∙10-11 4,1∙108 2,4∙10-11 

  

Nümunələrin adı 

1. T-30 + ok. maye kauçuk + amidoamin (TNT : PEPA 2:1) + nitrobirləşmə -10% 

2. T-30 + ok. maye kauçuk + amidoamin (TNT : DETA 2 :1) + nitrobirləşmə - 10% 

3. T-30 + ok. maye kauçuk + amidoamin (TNT : TETA 3 :1) + nitrobirləşmə - 10% 
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Şəkil 2. Elektrik keçiriciliyinin temperaturdan asılılıq qrafiki 

 

Nəticə və müzakirələr 

Sınaq prosesi son dövrün müasir texnoloji qurğularından olan «CORROSİONBOX-1000E» 

adlı təcrübə kamerasında mövcud standartlar çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Müəyyən edilmiş 

parametrlər şəraitində təcrübə kamerasında sınaqlar iki fazada aparılmışdır: kondensasiya fazası və 

atmosfer fazası. Təcrübə kamerasında davamlı sınağı yerinə yetirmək üçün standart parametrlər 

elektron qurğular vasitəsilə tənzimlənir. Bu parametrlərə kondensasiya fazasında kameranın tempe-

raturu və sınaq müddəti, ətraf mühit fazasında isə nəmləndiricinin temperaturu, sınaq müddəti və 
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kameranın temperaturu aiddir. Kondensasiya fazasında bu parametrlər : sınaq müddəti 1dəq-9999 

saat, kameranın temperaturu 20
0
C-50

0
C, ətraf mühit fazasında isə nəmləndiricinin temperaturu  

20
0
C-80

0
C, kameranın temperaturu 20

0
C-50

0
C və sınaq müddəti 1dəq-9999 saat intervalında 

müəyyənləşdirilmişdir. 
 

Cədvəl 3 

Hazırlanmış konservasiya sürtkülərinin sınaq nəticələri 

 

 

Qeyd: PEPA-polietilenpoliamin, DETA- dietilentriamin, TETA- trietilentetramin. 2:1 nisbətləri 

amidoaminlərin sintezi zamanı TNT-nin PEPA-ya, DETA-ya və TETA-ya mol nisbətlərini  göstərir. 
 

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi metal lövhələr T-30 turbin yağı və oksidləşmiş maye kauçukun 

fərdi mühafizəsi zamanı müvafiq olaraq 47 və 114 gün korroziyadan müdafiə olunursa, inhibitorun 

iştirakında bu göstəricilər kifayət qədər yüksəkdir. Belə ki, inhibitorun 7% qatılığında (ok. maye 

kauçuk + Amidoamin (TNT:PEPA 2:1) + Nitrobirləşmə) kondensasiya fazasında metal lövhələrin 

korroziyadan mühafizəsi 362 gün, ətraf mühit fazasında isə 391 gün, 10% qatılığında isə uyğun 

olaraq 376 və 453 gün olmaqla təcrübə prosesi davam etmişdir. Eyni zamanda sınaqdan keçirilən 

digər tərkibli qarışıq komplekslər əsasında hazırlanmış konservasiya sürtkülərinin də korroziyadan 

müdafiə üçün göstərdiyi effektivlik tələbata nəzərən çox yüksək nəticədir. 

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, belə qarışıq komplekslərin mineral yağlarla 

kompozisiyalarının inhibitorluq xassələri duzun və nitrobirləşmələrin ayrı-ayrılıqda mineral yağlara 

əlavə olunması ilə hazırlanmış eyni qatılıqlı kompozisiyalara nəzərən daha yüksək mühafizə 

№ 

 

Nümunələr 

Korroziyadan  müha-

fizə müddəti, günlə 

Kondensa-

siya fazası 

Atmos-

fer fazası 
Konservasiya mayesi 90% +  

parafin 10% 

Komponentlərin 

məhlulda miqdarı,% 

İnhibitor Məhlul 

1  Ok. maye kauçuk +T-30 - 10 47 114 

2 T-30+ Nitrobirləşmə - 10 46 108 

3 T-30+ Amidoamin (TNT:PEPA 2:1)  10 10 51 117 

4 
T-30+ ok. maye kauçuk+ Amidoamin  

(TNT:PEPA 2:1) + Nitrobirləşmə 
2,3+2,3+2,3 7 362 391 

5 
T-30+ok. maye kauçuk+Amidoamin  

(TNT:PEPA 2:1) + Nitrobirləşmə 
3,3+3,3+3,3 10 376 453 

6 
T-30+ok.maye kauçuk +Amidoamin 

(TNT:DETA 2:1) + Nitrobirləşmə 
2,3+2,3+2,3 7 254 318 

7 
T-30+ ok.maye kauçuk +Amidoamin 

(TNT:DETA 2:1) + Nitrobirləşmə 
3,3+3,3+3,3 10 271 332 

8 
T-30+ ok. maye kauçuk+ Amidoamin  

(TNT:TETA 3:1) +Nitrobirləşmə 
2,3+2,3+2,3 7 244 305 

9 
T-30+ ok. maye kauçuk+ Amidoamin  

(TNT:TETA 3:1) +Nitrobirləşmə 
3,3+3,3+3,3 10 262 344 

10 
T-30+ ok.maye kauçuk+ TNT-nin Co 

duzu + Nitrobirləşmə  
2,3+2,3+2,3 7 301 354 

11 
T-30+ ok. maye kauçuk+ TNT-nin 

Co duzu + Nitrobirləşmə 
3,3+3,3+3,3 10 361 433 

12 
T-30+ ok. maye kauçuk+ TNT-nin 

Ni duzu + Nitrobirləşmə 
3,3+3,3+3,3 10 324 372 
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effektinə malikdir. Bu onunla izah olunur ki, belə komplekslər metal səthinə daha yaxşı xemo-

sorbsiya olunaraq korroziyadan möhkəm mühafizə təbəqəsi yaradırlar.  

 

Nəticə 

Aparılan eksperimentlər nəticəsində məlum olmuşdur ki, sintez olunmuş TNT-nin metal 

duzları, amidoaminlər və nitrobirləşmələrin kompozisiya şəklində konservasiya mayesi kimi tətbiqi 

zamanı metal lövhələrin mühafizə effekti (376, 453 gün və s.) daha yüksək olur. Bu da onunla izah 

olunur ki, bu birləşmələr əsasında hazırlanmış kompozisiyalar sinergizm effekti yaradaraq metalın 

səthinə daha yaxşı xemosorbsiya olunur. Digər tərəfdən bu birləşmələr suya nəzərən daha qüvvətli 

liqand olduqları üçün metal səthində olan su molekullarını çıxarırlar və orada möhkəm mühafizə 

təbəqəsi yaradırlar. 

Təcrübə kamerasında aparılan eksperimental sınaqların cədvəldəki (Cədvəl 3) nəticəsindən 

görünür ki, hazırlanmış konservasiya sürtkülərinin sənayedə metalların korroziyadan effektiv müha-

fizəsində tətbiqi mümkündür. Konservasiya materiallarının hazırlanmasında istifadə olunmuş kom-

ponentlər iqtisadi cəhətdən səmərəli və ekoloji baxımdan təhlükəsiz olmaqla, istehsal texnologiyası 

sadə struktura və zəngin xammal bazasına malikdir. Belə ki, həm mühit kimi istifadə olunan T-30 

yağı, həm də inhibitor funksiyası yerinə yetirən aşqarlar və maye kauçuk kifayət qədər ehtiyatı olan 

xammallar əsasında istehsal olunur. 
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THE RESEARCH OF CONSERVATIVE LUBRİCANTS OFFER EFFECTIVE  

PROTECTION FOR PROCESSING AND SHIPMENT OF METAL  

BASED PRODUCTS 

 

Y.J. Aghazada, V.M. Abbasov, S.E. Abdullayev, F.İ. Ahmedov, E.K. Hasanov  

Institute of Petrochemical Processes named after acad. Yu.G. Mamedaliyev, ANAS 

 

The conservative lubricants have been prepared from oxidized liquid rubber and different 

inhibitors in T-30 turbine oil medium and they have been investigated as anti – corrosion agents. 

The production process of lubricants based on conservation liquids with different concentrations has 

been conducted by adding 10% of technical paraffin to the selected liquids. The experiments have 

been operated on the steel plates in condensation and environment phases in the experiment 

chamber called «CORROSİONBOX-1000E». The physical and chemical properties of the produced 

compositions have been studied and the morphology of inhibited carbon steel surface was analyzed 

and characterized by Fourier transform-infrared (FT-IR). Effect of temperature on inhibition effi-

ciency and thermodynamic parameters have also been reported. It has been revealed that the 

conservative lubricants has a great protection against corrosion, meets the requirements and has a 

great practical importance.  

Keywords: conservative lubricants; corrosion; inhibitor; amidoamine; oxidized liquid rubber 

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ КОНСЕРВАЦИОННЫХ СМАЗОК  

ХРАНЕНИЕ И  ТРАНСПОРТИРОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Е.Дж. Агазаде, В.М. Аббасов, C.Э. Абдуллаев, Ф.И. Ахмедов, Е.К. Гасанов 

Институт нефтехимических процессов им. Ю. Мамедалиева НАН  

 

В среде турбинного масла из окисленного жидкого каучука и ингибиторов разного со-

става были приготовлены консервационные жидкости и смазки и исследованы их защитный 

эффект от коррозии. При добавлении в отобранные консервационные жидкости 10% (масса) 

твердого парафина были получены консервационные смазки. Исследования были проведены 

при 7-10% концентрации ингибитора, в испытательной камере под названием 

«CORROSİONBOX-1000E» в двух фазах, включающих конденсацию и окружающую среду, 

и были испытаны на стальных пластинках. С целью изучения были  иследованы физико –

химические свойства композиций и был утвержден состав с помощью ИК- спектроскопии. 

Было выявлено, что консервационные смазки, оказывает больший  антикоррозионный эф-

фект, отвечает требованиям, следовательно, имеет большое практическое значение.    

Ключевые слова: коррозия, ингибитор, консервационные смазки, амидоамин, окислен-

ний жидкий каучук 
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АЛКИЛИРОВАНИЕ М-КСИЛОЛА ТРЕТ-БУТАНОЛОМ НА ЦЕОЛИТАХ ТИПА  

У МОДИФИЦИРОВАННЫХ КАТИОНАМИ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Г.Х. Велиева, Э.И. Ахмедов, С.Э. Мамедов 

Бакинский Государственный Университет 

  veliyeva_gunay_1989@mail.ru 

 

Изучено, алкилирование м-ксилола трет-бутанолом на цеолитах типа У модифициро-

ванных катионами переходных металлов. Установлено, что активность и стабильность цео-

лита типа Y существенно зависят от природы катионов переходных металлов.Наибольшую 

активность и стабильность проявляет цеолит У, модифицированный катионами Fe
3+
. На 

катализаторе 0.74 FeNaY максимум активности достигается за 3ч работы и остается по-

стоянной до 4ч его работы. В интервале 3-4 ч работы на  0.74 FeNaY выход 5-ТБМК состав-

ляет 61.5-62.6%. 

Ключевые слова: алкилирование,м-ксилол, трет-бутанол, цеолит типа У,5-третбу-

тилметаксилол(5-ТБМК) 

 

Введение 

5-Третбутилметаксилол (5-ТБМК) предложен в качестве исходного вещества для полу-

чения высококачественных фталоцианиновых пигментов пластификаторов, фотоматериалов 

и других ценных продуктов [1-3]. Разработка технологичного, высокопроизводительного, 

экологически чистого метода синтеза 5-ТБМК представляет несомненный практический ин-

терес. Одним из перспективных направлений синтеза 5-ТБМК является алкилирование м-

ксилола трет-бутанолом на цеолитах [4-6]. В работах [5-7,9]исследованы способы регулиро-

вания активности, селективности и стабильности цеолитных катализаторов в реакции алки-

лирования м-, и о-ксилолов трет-бутанолом.Установлено, что каталитические свойства цео-

литных систем зависят не только от присутствия протонных центров, но и от их доступности 

для реагирующих молекул, поскольку расположены они главным образом внутри полостей 

кристаллов, к которым ведут окна молекулярных размеров. Низкую активность среднепори-

стых Н-пентасилов и Н-морденита в алкилировании м-ксилола трет-бутанолом по мнению 

авторов [8] связано торможением, десорбцией и диффузией, таких объемных молекул как 5-

ТБМК в полостях и каналах этих цеолитов. 

Целью настоящей работы являлось  изучение влияния природы катионов переходных ме-

таллов на каталитические свойства цеолита типа Y в реакции алкилирования м-ксилолатрет-

бутанолом. 

 

Экспериментальная часть 

Катализаторы готовили из порошкообразного цеолита NaY с мольным соотношением 

SiO2/Al2O3 равным 5,0 методом ионного обмена из растворов NH4
+
, Ca

2+
, Со

2+
, Cr

3+
 и Fe

3+
. Сте-

пени обмена Na
+
 иMe

n+
 указаны числами перед соответствующими катионами в символе цео-

литов.  

Перед использованием цеолита прогревали в токе воздуха при 500
0
С в течение 4ч. Ак-

тивность образцов изменялась во времени в ходе каталитического процесса. Опыты прово-

дили на лабораторной проточной установке с кварцевым реактором с загрузкой 5см
3
 катали-

затора при атмосферном давлении в интервале температур 130-200
0
С мольном отношении 

С6Н4(СН3)2: С4Н9ОН равном 4:1 и объемной скорости 2,0 ч
-1

. 

Продукты реакции анализировали хромотографическим методом [9] 
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Результаты и их обсуждение 

Каталитические свойства цеолита Y существенно зависят от природы обменного кати-

она в цеолите. NaY практически не проявляет активность в реакции алкилирования; при 150
0 

С на нем наблюдается 62%-ная конверсия спирта, практически полностью в направлении де-

гидратации. Замещение Na
+
 на катионы Са

2+
и переходных металлов резко увеличивает ак-

тивность катализатора. Так, на 0,74FeNaY при 150
0
С выход 5-ТБМК достигает 58,5% .  

 

Таблица 1 
 

Влияние степени ионного обмена и природы катионов в цеолите Y на его каталитические 

свойства в алкилированиим-ксилола трет-бутанолом v=2ч-1, С6Н4 (СН3С4Н9ОН=4:1(мольное) 
 

 Цеолит 
 

Конверсия спирта, % Выход 5-ТБМК от теорет., % Селективность, % 

NaY 150 62 3.1 5.0 

0.62 CaNaY 130 

150 

79 

88 

23.6 

32.5 

29.8 

36.9 

0.86CaNaY 130 

150 

86 

93 

29.4 

37.8 

34.1 

40.6 

0.93CaNaY 130 

150 

92 

99 

31.1 

42.1 

33.8 

42.6 

0.74FeNaY 130 

150 

98 

100 

50.2 

58.5 

51.2 

58.5 

0.71CrNaY 130 

150 

97 

100 

45.1 

54.2 

46.5 

54.2 

0.71CoNaY 130 

150 

97 

100 

47.4 

56.6 

48.6 

56.6 

 

Са-форма цеолитов проявляет более низкую активность, чем цеолиты содержащие катионы 

переходных металлов. Так, если на цеолите 0,86 CaNaYпри 150
0
С выход 5-ТБМК составляет 

37,8%, то на Со-, Cr- и Fe- формах цеолита выход 5-ТБМК составляет 54,2-58,5%. Среди исследу-

емых катионных форм наибольшую активность и селективность проявляет Fe-форма цеолита типа 

Y( Табл.1).  

Природа катиона также сильно влияет на стабильность цеолитного катализатора. Чем 

больше заряд катиона, тем меньше скорость падения алкилирующей активности катализато-

ра после достижения максимума за 2-4 ч работы образцов. (Табл.2) 

 

Таблица 2 
 

Изменение каталитических свойств катионных форм цеолитов типа Y во времени в процессе  

алкилирования м-ксилола трет-бутанолом Т=1400С, v=2ч-1, С6Н4:СН3С4Н9ОН=4:1(мольное) 
 

Катализатор Показатели Время, час 

1 2 3 4 5 6 

0.86 CaNaY 

 

Конверсия,% 93 93 82 65 59 52 

Выход, % 24.1 30.2 12.3 4.0 2.1 1.0 

Селективность,% 25.9 32.5 19.0 6.1 3.6 1.9 

0.74 FeNaY 

 

Конверсия,% 100 100 100 100 99 98 

Выход, % 48.1 58.5 62.6 61.5 57.6 52.4 

Селективность,% 48.1 58.5 62.6 61.5 58.2 54,4 

0.71 CrNaY Конверсия,% 100 100 100 100 99 97 

Выход, % 44.3 56.2 60.3 60.1 54.8 48.8 

Селективность,% 44.3 56.2 60.3 60.1 55.3 50.3 

 

Для цеолита 0,86 CaNaY максимальный 5-ТБМК К выход (30,2%) достигается после 

достижения 2 ч. работы, после чего наблюдается резкое снижение его активности. После до-
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стижения 6 ч. работы выход 5-ТБМК составляет всего 1%. В отличие от цеолита 0,86 CaNaY 

на цеолите 0,74 FeNaY и 0,71 CrNaY до достижения 3 ч. работы наблюдается рост активно-

сти и селективности.Выход 5-ТБМК возрастает с 44,3-48,1 % до 60,3-62,6%. Заметное сни-

жение выхода 5-ТБМК наблюдается после 5- часовой работы  этих образцов. Так, при увели-

чении продолжительности работы до 6 ч. выход 5-ТБМК снижается до 48,8-52,4%. 

Рост активности в начальный период процесса обусловлен, по-видимому, кинетиче-

скими особенностями протекания реакций алкилирования на цеолитных катализаторах [2,3]. 

Вода, выделяющаяся в процессе алкилирования, может оказывать большое влияние не толь-

ко на активность, но и на стабильность цеолитного катализатора. При большей плотности 

катионов металлов вода удерживается в цеолите прочнее, изменяя адсорбционно-

десорбционное равновесие в системах реагент-цеолит-продукт. По-видимому, этим можно 

объяснить более высокую стабильность FeNaY и CrNaY по сравнению с CaNaY при прочих 

равных условиях (табл.2). 
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KEÇİD METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ Y TIPLI 

SEOLITLƏRİN İŞTİRAKINDA M-KSILOLUN TRET-BUTANOLLA ALKILLƏŞMƏSI 
 

G.X.Vəliyeva,E.İ.Əhmədov, S.E.Məmmədov  

Bakı Dövlət Universiteti 
 

m-Ksilolun tret – butanolla alkilləşməsi reaksiyasında Y tipli seolitin katalitik xassələrinə keçid 

metal kationlarının təbiətinin təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, Y tipli seolitin aktivliyi və 

stabilliyi keçid metal kationlarının təbiətindən asılıdır. Fe
3+

 kationları ilə modifikasiya olunmuş Y seoliti 

ən yüksək aktivlik və stabillik göstərir.0.74 FeNaY katalizatorunda maksimal aktivliyə 3 saat işləmə 

müddətində çatır və sonra4 saat işləmə müddətində onun aktivliyi dəyişməz qalır. 0.74 FeNaY 

katalizatorunun 3-4 saat işləmə intervalında 5-TBMK-un çıxımı 61.5-62.6%təşkil edir. 

Açar sözlər :alkilləşmə,m-ksilol,tret – butanol,Y tipli seolit. 
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ALKYLATION OF M-XYLENE WITH TRET-BUTANOLIN PARTİCİPATİON OF 

MODİFİED Y-TYPE ZEOLITES  WITH TRANSITION CATALYSIS 

 

G.X. Veliyeva, E.I. Akhmedov, S.E. Mamedov 

Baku State University 

 

Effect of nature of transitional metal cations to catalytic features of Y-type zeolite in a reac-

tion of m-xylene and tret-butanol alkylation was studied.Dependency of Y-type zeolite's activity 

and stability from nature of transitional metal cations were determined. Y zeolite modified by Fe
3+

 

cations shows the highest activity and stability. It reaches its the highest activity and stability during 

3 hours in 0.74 FeNaY catalysts and during the fourth hour its activity remains unchanged. The 

yield of 5-TBMX is 61.5-62.6% during 3-4 hours of work  time of 0.74 Fe
3+

 catalysis. 

Keywords: alkylation, m-xylene, tret-butanol, Y-type zeolite 
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SINTETIK NAFTEN TURŞULARININ VƏ SINTETIK OKSI-NAFTEN TURŞULARININ 

CO,NI VƏ FE DUZLARININ SINTEZI VƏ ONLARIN ANTISATIK  

XASSƏLƏRININ ARAŞDIRILMASI  

 

V.A. Kərimov , S.S. Süleymanova, N.R. Bağırzadə, G.M. Quliyeva                                             

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

vusal.karimov94@gmail.com 

 

Sintetik naften turşularının və sintetik oksi-naften turşularının Ni, Co və Fe duzları sintez edil-

miş, onların riforminq yanacağında 0.001, 0.01 və 0.1 küt.%-li məhlulları hazırlanmış və antistatik 

xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Aparılan araşdırmadan məlum olmuşdur ki, SNT və ONT-larının 1:1 

mol nisbətində  qarışımından əldə olunan Co, Ni və Fe duzları SNT-larının Fe istisna olmaqla eyni 

metal duzlarına nəzərən daha yaxşı nəticələr göstərir.    

Açar sözlər : Antistatik aşqarlar, aşqar, sintetik naften turşuları, sintetik oksi-naften turşuları, 

yancaqlar. 

 

Giriş 

Statik elektrikləşmə neft məhsullarının həm nəqli zamanı və həm də onlar üzərində texnoloji 

əməliyyatlar apararkən bir sıra problemlərin yaranmasında səbəb olur. Belə ki, bu zaman  statik elek-

tikləşmə nəticəsində partlayış və yanğınların baş verməsi qaçınılmaz hal alır.  Bunun qarşısını almaq 

üçün bir sıra qurğular və kimyəvi birləşmələr zamanla işlənib  hazırlanmışdır. Bunlardan ən sadə üsul 

torpaqlama üsuludur [1] ki, bunun köməyi ilə səthdə toplanan yüklənmənin qarşısı alınır. Praktikada 

isə bu bir sıra problemlərin yaranmasına səbəb olur. Qurğu və avadanlığın daxili divarında çöküntü 

əmələ gəlir ki, bu da nəticə olaraq elektrik keçiriciliyinin qiymətinin azalmasına səbəb olur [2]. Bun-

dan əlavə istifadə olunan digər metodlar da həmçinin bir sıra problemlər və çətinliklə müşaiət olunur. 

Bu metodlarla bərabər daha geniş yayılan metod isə açıq rəngli məhsulların həcmi müqavimətini 

azaltmaqla elektrik keçiriciliyin artırılmasıdır. Bunun üçün xüsusi ion halına keçərək elektrik yükünün 

həcmi boyu hərəkətini təmin edən antistatik aşqarlar istifadə olunur. Açıq rəngi neft məhsullarının 

nəqli zamanı metal səthi ilə hissəciklərin sürtünməsi elektrik yükünün yaranmasına səbəb olur. 

Antistatik aşqarlar tətbiq olunduqda isə xüsusi elektrikkeçirciliyinin qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə 

yüksəlir.  

Bu istiqamətdə antistatik aşqar kimi üzvi birləşmələrin duzları və ya üzvi komplekslər təklif 

olunmuşdur. Əsas antistatik aşqarlar [5] burada baxılmışdır. Burada daha yaxşı göstəricilərə malik 

birləşmə kimi Cr kompleksləri göstərilmişdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki metal və azot atomları 

yanma prosesində oksidlər əmələ gətirir ki, bu da mühərrik slindrinin divarında mexaniki maneə 

yaradır. Həmçinin bu birləşmələr ətraf mühitə atılması arzuolunmazdır. 

 

Təcrübi hissə  

Sintetik naften turşularının (SNT) Co,Ni və Fe duzları və sintetik naften turşuları ilə 1:1 

nisbətində sintetik oksi-naften turşularının (ONT) qarışımının Co,Ni və Fe duzları antistatik kimi 

istifadə məqsədi ilə sintez edilmişdir. SNT və ONT-nın alınması [11] işində göstərilmişdir. SNT-ın 

Co,Ni və Fe duzları 50-60
0
C-də karbohidrogen mühitində , SNT və ONT-ın qarışımının Co,Ni və 

Fe duzları isə eyni karbohidrogen mühitində yalnız 70-80
0
C-də alınmışdır.  
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Nəticələr və onlarin müzakirəsi 

Alınan duzlar kütləcə 0.001, 0.01 və 0.1% miqdarında götürülərək  riforminq benzininə , dizel 

və kerosin yanacaqlarına əlavə edilərək elektrikkeçiricilikləri öyrənilmişdir. Elektrikkeçiriciliyin 

qiyməti EL-4M aparatında QOST-25950 tələblərinə uyğun olaraq öyrənilmişdir. Alınmış nəticələr 

cədvəl 1-də və qrafik 1-də göstərilmişdir. 

 

Cədvəl 1 
 

Sintetik naften turşularının müxtəlif duzlarının riforminq benzinində elektrikkeçiricilik  

qabiliyyətlərinin nəticələri 

 
Duzların 

adı 

Məhlulların 

konsentrasiyası 

Küt.% 

Elektrikkeçiricilik,  

pSm/m 

Hazırlandığı 

gün 

30 gün 

sonra 

Ni-duzu 0,001 

0,01 

0,1 

230 

433 

511 

791 

707 

925 

Co-duzu 0,001 

0,01 

0,1 

1110 

1620 

2310 

1050 

1430 

2430 

Fe-duzu 0,001 

0,01 

0,1 

1090 

1860 

4490 

1250 

1800 

4700 

 

 
 

Qrafik 1. Sintetik naften turşularının müxtəlif duzlarının riforminq benzinində elektrikkeçiricilik 

qabiliyyətlərinin nəticələri 

 

Cədvəl 1. və Qrafik 1.-dən göründüyü kimi hazırlanmış məhlulların elektrik keçiriciliyi za-

manla çox zəif dəyişsə də məhlulların qatılığının artması ilə elektrikkeçiriciliyinin qiyməti artmaq-

dadır. 

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ONT-nı SNT-ı ilə 1:1 mol nisbətində qarışı-

ğından alınmış Co, Ni və Fe duzları qeyd olunan yanacaqlarda fərqli antistatik xassə göstərirlər, 

nəticələr cədvəl 2 və qrafik 2-də göstərilmişdir. 
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Cədvəl 2  
 

SNT və ONT 1:1 mol nisbətində müxtəlif duzlarının riforminq benzinində elektrik keçiricilik  

qabiliyyətlərinin nəticələri. 

 
Duzların adı Məhlulların 

konsentrasiyası 

Küt.% 

Elektrikkeçiricilik,  

pSm/m 

Hazırlandığı gün 30 gün 

sonra 

Ni-duzu 0,001 

0,01 

0,1 

3170 

>9999 

>9999 

1080 

5360 

>9999 

Co-duzu 0,001 

0,01 

0,1 

1220 

3870 

6590 

1600 

4710 

7080 

Fe-duzu 0,001 

0,01 

0,1 

110 

260 

670 

230 

320 

662 

 

 
 

Qrafik 2. SNT və ONT 1:1 mol nisbətində müxtəlif duzlarının riforminq benzinində elektrik keçiricilik 

qabiliyyətlərinin nəticələri 

 

Cədvəl 2. və qrafik 2-də verilən nəticələrdən məlum olur ki, hazırlandığı gün SNT və ONT-

nin 1:1 mol nisbətində qarışımının Ni duzu daha yüksək nəticə göstərsə də 30 gün sonra bu 

qiymətlərdə azalma müşahidə edilir. Co və Fe duzunun hər bir qatılıqlı riforminq benzinində 

məhlullarında isə 30 gün sonra elektrikkeçiricilik qiyməti artmışdır. 

Aparılmı tədqiqatlar diaqramlarda öz əksini tapmışdır. 
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Diaqram 1. Riforminq benzinində  SNT və ayrılıqda  SNT-ONT 1:1 mol nisbətində götürülmüş turşularının 

Ni, CO və Fe duzlarının 0.001 , 0.01 və 0.1 küt.% məhlullarının elektrik keçiricilik qiymətlərinin məhlulların 

hazırlandığı gün üçün müqayisəsi 

 

 Diaqram 1.dən məlum olur ki Fe duzları istisna olmaqla digər duzların -  hansı ki  SNT və 

ONT-ının 1:1 mol nisbətində qarışımından istifadə etməklə əldə olunmuşdur, onların antistatik xas-

sələri məhlulların hazırladığı gün üçün Fe duzları istisna olmaqla  SNT-nin əldə olunan duzlarının 

antistatik xassələrindən olduqca yüksəkdir.  

 

 

 
 

Diaqram 2. Riforminq benzinində  SNT və SNT 1:1 ONT turşularının Ni, CO və Fe duzlarının 0.001 , 0.01 

və 0.1 küt.% məhlullarının elektrik keçiricilik qiymətlərinin məhlulların hazırlandığı gündən 30 sonra  üçün 

müqayisəsi 
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Diaqram 2.dən məlum olur ki, Fe duzları istisna olmaqla digər duzların -  hansı ki  SNT və 

ONT-larının 1:1 mol nisbətində qarışımından istifadə etməklə əldə olunmuşdur, antistatik xassəsi 

məhlulların hazırlandığı gündən 30 gün sonra Fe duzları istisna olmaqla  SNT-nin  əldə olunan 

duzların antistatik xassələrindən olduqca yüksəkdir. 

Bu nəticələrə əsasən söyləmək olar ki, SNT və ONT 1:1 mol nisbəti miqdarında götürməklə 

Ni və Co duzlarını almaq və onları antistatik aşqar kimi riforminq benzininə əlavə etmək məqsədə 

uyğundur. 
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PREPARATION OF CO, NI AND FE SALTS OF SYNTHETIC NAPHTHENIC AND 

SYNTHETIC OXY - NAPHTHENIC ACIDS AND INVESTIGATION OF ANTISTATIC 

PROPERTIES    

 

V.A. Kerimov, S.S. Suleymanova, N.R. Bagirzade, G.M. Guliyeva 

ANAS Petrochemical Process institute named after Y.H.Mammadaliyev 

 

Synthesized salts of synthetic naphthenic and synthetic hydroxynaphthenic acids Co, Ni and 

Fe; solutions with a mass fraction of 0.001, 0.01 and 0.1 (%) were prepared for gasoline reforming 

and antistatic properties were investigated.The results of the studies showed that the salts of Co, Ni 

and Fe from the mixture at a molar ratio of 1: 1 SNT and ONT exhibit high antistatic properties 

compared to the SNT salts, with the exception of the Fe salt. 

Keywords: antistatic additives, additives, synthetic naphthenic acids, synthetic oxy-naphthenic 

acids, fuel. 
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ПОЛУЧЕНИЕ CO,NI И FE СОЛИ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАФТЕНОВЫХ И 

СИНТЕТИЧЕСКИХ ОКСИ - НАФТЕНОВЫХ КИСЛОТ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

АНТИСТАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
 

В.А. Керимов , С.С. Сулейманова , Н.Р. Багирзаде, Г.М. Гулиева 

НАНА Институт институт Нефтехимических Процессов 

  

Синтезированы соли синтетических нафтеновых и синтетических окси-нафтеновых  кис-

лот Со, Ni и Fe,  приготовлены раствори с массовый долей 0.001 , 0.01 и 0.1(%)в бензине рифор-

минга и исследованы антистатические свойства. Результаты проведенных исследований пока-

зали что соли Co, Ni и Fe полеченные из смесы при мольном  соотношение 1:1 СНТ и ОНТ , по-

казывают высокие антистатические свойства по сравнению с солей  СНТ кроме соли Fe. 

Ключевые слова: антистатические присадки , присадки, синтетические нафтеновы 

кислоты, синтетические окси-нафтеновые кислоты, топливо. 
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TOLUİDİNLƏRİN TSİKLOHEKSANKARBON TURŞUSUNUN XLORANHİDRİDİ İLƏ 

ASİLLƏŞMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ 

 

M.Ə. Rüstəmov, G.Ə. Mirzəyeva, Ş.M. Eyvazova  

Azərbaycan Texniki Universiteti  

  

Tsikloheksankarbon turşusunun xloranhidridi ilə toluidinlərin asilləşmə reaksiyası nəticəsində 

müəyyən edilmişdir ki, meta- və para-toluidindən fərqli olaraq o-toluidin daha güclü nukleofil 

substratdır.Bu amin qrupuna nisbətən orto- vəziyyətdə yerləşən metil qrupunun müsbət induktiv effektinin 

(+J) təsiri ilə əlaqədardır. Bu səbəbdən ortotoluidinlə reaksiya zamanı meta- və para-toluidindən fərqli 

olaraq ayrılan HCl qazının bir hissəsi orto-toluidinlə birləşərək müvafiq ammonium duzunu əmələ gətirir. 

Bu səbəbdən karboksiamid birləşməsi az çıxımla alınır. 

Açar sözlər: karbon turşusu, xloranhidrid, toluidinlər, karboksiamid, indol. 

 

Heteroatomlu üzvi birləşmələr sırasında tərkibində azot atomu olan üzvi birləşmələr böyük əhə-

miyyət kəsb edir. Xüsusəndə molekulunda azot atomu amid qrupu şəklində olan üzvi birləşmələr genış 

çeşidli praktiki faydalı xassəyə malikdirlər. Canlı orqanizmin həyat fəaliyyətinin mühüm funksiyasını 

yerinə yetirən zülallar amid (peptid) qrupu əsasında alınır. 

Molekulunda amid qrupu saxlayan üzvi birləşmələr, əsasən aminləri karbon turşuları və onların 

törəmələri ilə asilləşdirməklə alınır. Ədəbiyyatda aminlərin karbon turşuları 1, onların xloranhidridləri 

2, mürəkkəb efirləri 3 və müxtəlif karbon turşularının anhidridləri ilə 4 asilləşdirilməsi haqqında 

kifayət qədər məlumat vardır. Asilləşdirici reagentlər arasında, karbon turşularının xloran-hidridləri 

daha güclü elektrofil xassəyə malikdir. Lakin ədəbiyyatda aminlərin tsikloheksan sırası karbon 

turşularının xloranhidridləri ilə asilləşdirilməsi haqqında məlumat yoxdur. Bu istiqamətdə aminlərin 

alitsiklik karbon turşularının xloranhidridi ilə asilləşmə reaksiyası ilk dəfə bizim tərəfimizdən aparıl-

mışdır. Öncə aparılmış tədqiqat işlərində 5,6,7 aromatik mono-, diaminlərin və funksionaləvəzli 

monoaminlərin alitsiklik karbon turşularının xloranhidridləri ilə asilləşmə reaksiyası tədqiq edilmişdir. 

Bu istiqamətdə tədqiqat işinin davamı olaraq toluidinlərin tsikloheksankarbon turşusunun xloran-

hidridi ilə asilləşmə reaksiyasının öyrənilməsi müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. Tsikloheksankarbon tur-

şusu (II) Dils-Alder reaksiyası əsasında 8 üsulu ilə divinilin akril turşusu ilə kondensləşməsindən 

alınan tsikloheks-3-enkarbon turşusunun (I) 9 üsulu ilə hidrogenləşdirməklə sintez edilmişdir. 
 

+
OH

O

C

OH

O

+
H2

C

O

OH

I II  
Tsikloheksankarbon turşusunun xloranhidridi (III) üsulu ilə turşuya (II) 3PCl  ilə təsir etməklə 

alınmışdır. Xloranhidridin (III) toluidinlə (IV a-c) reaksiyası aşağıdakı sxem üzrə gedir. 
 

C

O

Cl

III

+ H2N R3

R2
R1

IV a - c

C N

R1 R2

R3

O H

V a - c

R1 = CH3 , R2 = R3 = H (a); R1 = R3 = H, R2 = CH3 (b); R1 = R2 = H, R3 = H (c).  
 

Meta- və para-toluidinlərdən fərqli olaraq orto-toluidinin daha qüvvətli nukleofil substrat 

olması müəyyən edilmişdir. Orto-toluidinin (IV a) daha qüvvətli nukleofil xassəyə malik olması, 

amin qrupuna nisbətən orto- vəziyyətdə yerləşən metil qrupunun müsbət induktiv (+J) effekti ilə 

əlaqədardır. Bu səbəbdən xloranhidridin (III) orto-toluidinlə reaksiyası zamanı ayrılan HCl  qazının 
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bir hissəsi orto-toluidinlə birləşərək ammonium duzu əmələ gətirir, bunun nəticəsində karboksiamid 

birləşməsi (V a) az çıxımla alınır. Bu prosesin qarşısını almaq üçün ilkin amin (IV a) reaksiya za-

manı artıq miqdarda götürülür. Xloranhidridin (III) : aminə (IV a) = 1: 1,35 nisbətində götürdükdə 

karboksiamidin (V a) çıxımı 92-94% qədər artır. 

Reaksiya temperaturunun yüksəlməsi məhsulun (V a) çıxımının artmasına müsbət təsir gös-

tərir. Karboksiamid birləşməsi (V a) reaksiya şəraitində molekuldaxili tsiklləşmir. Lakin qüvvətli 

əsasi mühitdə natrium n-butilatın iştirakı ilə tsiklləşərək indol törəməsini – 2-tsikloheksil-1H-indol 

birləşməsini (VI) əmələ gətirir. 
 

CH3

N

H

C

O

Va

n C4H9ONa

n C4H9OH, -H2O

C

N

H

H

C

VI  
 

Sintez edilmiş maddələrin tərkib və quruluşu onların fiziki-kimyəvi sabitlərini təyin etməklə, 

İQ və NMR spektroskopiya ilə təsdiq edilmişdir. 
 

Təcrübi hissə 

Sintez edilmiş maddələrin İQ spektri “Nicolet is 10” spektrometrində nazik təbəqədə yaxud 

vazelin yağında suspenziya halında çəkilmişdir. 

NMR spektri “Bruker 300” spektrometrində (işçi tezliyi 300 Mhs), daxili standart-hek-

sametildisiloksan, kimyəvi yerdəyişmə şkalada . 

N-o-toliltsikloheksankarboksiamid (V a). 70 ml p-ksilol və 5.35 q (0.05 mol) o-toluidin 

qarışığını qarışdırmaqla üzərinə 7.33 q (0.05 mol) xloranhidrid (9) damla-damla əlavə edilir. 

Xloranhidrid (9) əlavə edilərkən reaksiya kütləsinin temperaturu 40C qədər qalxdı. Sonra 50 dəq. 

müddətində 80-85C temperaturda qızdırılır. Soyuduqda alınan ağ rəngli maddə kolbanın dibinə 

çökdü. Çöküntü maye hissədən süzməklə ayrıldıqdan sonra su-spirt qarışığında yenidən 

kristallaşdırılır. Alındı: 10.34 q (95.3%) N-o-toluiltsiklo-heksankarboksiamid (38 a). Tər. 87-88C 

(EtOH-H2O). 36.0fR . İQ spektr (, sm
-1

): 3350 (– NH –), 1695 (C = O), 1650 (– CO – NH –), 

1600, 1500, 1460 (C = Car.), 780, 760, 740 (C = Car., 1,2-əvəzli). 

N-m-toliltsikloheksankarboksiamid (V b). Eyni üsulla (3.4.1.1) 7.33 q (0.05 mol) tsiklo-

heksankarbon turşusunun xloranhidridinin (9) 70 ml p-ksilol mühitində 5.35 q (0.05 mol) m-

toluidinlə reaksiyasından 10.06 q (92.70%) maddə (38 b) alınmışdır. Tər. 72-73C (EtOH-H2O). 

32.0fR . İQ spektr (, sm
-1

): 3335 (– NH –), 1680 (– CO – NH –), 1600, 1660, 1500 (C = Car.), 830, 

810 (C = Car., 1,3-əvəzli). 

N-p-toluiltsikloheksankarboksiamid (V c). Eyni üsulla (3.4.1.1) 7.33 q (0.05 mol) 

tsikloheksankarbon turşusunun xloranhidridi (9) ilə 5.35 q (0.05 mol) p-toluidinin 70 ml p-ksilol 

mühitində qarşılıqlı təsirindən 9.96 q (91.8%) maddə (38 c) alınmışdır. Tər. 108-109C (EtOH-

H2O). 52.0fR . İQ spektr (, sm
-1

): 3330 (– N – H), 1670 (– CO – NH –), 1600, 1480 (C = Car.), 

865, 840 (C = Car., 1,4-əvəzli). 

2-Tsikloheksil-1H-indol (VI). 10.85 q karboksiamid (39 a), 2.18 q natrium n-butilat və 80 ml 

n-butil spirti qarışığı, mexaniki qarışdırıcı, termomert, əks soyuducu və su ayırıcı ilə təchiz edilmiş 

üç boğazlı kolbada yerləşdirilir. Reaksiya qarışığı qarışdırmaqla 135-140C temperaturda 6 saat 

müddətində qızdırılır və bir gecə qalır. Çöküntü halında alınan maddə süzməklə ayrılır və çöküntü 

bir neçə dəfə su ilə yuyulur. Alındı: 8.73 q (87.8%) maddə (40). Tər. 71-72C (EtOH-H2O). 45.0fR . 

İQ spektr (, sm
-1

): 3070 (N – H), 1635 (C = Ctsikldə), 1600, 1580, 1500 (C = Car.), 750 (C = Car., 1,2-

əvəzli). NMR
1
H spektr (.m.h.): 1.95-2.60 m (10H, 5CH2), 2.80 s (1H,  C – H), 5.48 s (1H, = CH), 

7.30 m (4H, C6H4), 9.5 s (1H, N – H). 
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STUDY OF ACYLATION REACTION OF TOLUIDONE 

WITH CHLORANHYDRIDES OF CYCLOHEXANECARBOYLIC ACID 

 

M.A. Rustamova, G.A. Mirzoyeva, S.M. Eyvazova 

Azerbaijan Technical University  

 

Relevant carboxyamide compounds were produced by acylating ortho-, meta- and para-

toluidines with chloranhydrides of cyclohexanecarboxylic acids. 

It was established that ortho-toluidine is stronger nucleophilic substrate which is due to posi-

tive inductive effect of (+y) in ortho- position relative to amine group. 

Carboxyamide compound of ortho-toluidine under Madelung reaction is exposed to intramo-

lecular cyclization with formation of relevant indole 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ АЦИЛИРОВАНИЯ ТОЛУИДИНОВ  

ХЛОРАНГИДРИДАМИ ЦИКЛОГЕКСАНКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 

М.А. Рустамов, Г.А. Мирзоева, Ш.М. Эйвазова  

Азербайджанский Технический Университет 

 

Ацилированием орто-, мета- и пара-толуидинов хлорангидридами циклогексанкарбоно-

вой кислоты получены соответствующие карбоксиамидные соединения. 

Установлено, что орто-толуидин является более сильным нуклеофильным субстратом, 

что обусловлено положительным индуктивным эффектом (+J) в орто- положении относи-

тельно группы амина. Карбоксиамидное соединение орто-толуидина в условиях реакции 

Маделунга подвергается внутримолекулярной циклизации с образованием соответствующе-

го индола. 
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DİZEL YANACAQLARINDA TÜSTÜLƏNMƏNİ AZALDAN MÜASİR QATQILARIN 

ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

R.A. Əlizadə  

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

rufana.alizada93@gmail.com 

 

Tüstü əleyhinə aşqarların əsas təsiri yanma kamerasında yanacağın tam yanmasını təmin et-

məkdir. Təqdim edilən tədqiqat işi, neft əsasında sintez edilən yeni, ucuz və effektiv antistatik aşqar-

ların alınmasına və dumanın azaldılmasına həsr olunmuşdur. Tüstü əleyhinə aşqarlar kimi, TNT-

nin Mn, Ba duzları və günəbaxan yağından alınan turşunun metil və propil efiri sintez edilmişdir. 

Açar sözlər: TNT-nin duzu, tüstü, ətraf mühit, dizel, UB və İQ sepektroskopiya. 

 

Giriş 

Tüstüyə qarşı qatqıların əsas vəsifəsi dizel mühərrikində yaranan qara tüstü emissiyasını azalt-

maqdır. Yanma kamerasında yanmanın alovlanmadan qabaq mərhələsində yanacağın intensiv krekinqi 

baş verir, nəticədə qurum əmələ gəlir və sonra o yanır. Yanmayan qurum hissəcikləri isə qara tüstü şək-

lində atmosferə atılır. Bəzən bir sıra səbəbə görə qurum tam yana bilmir. Bundan əlavə qurum his-sə-

cikləri kanserogen politsiklik aromatik karbohidrogenləri öz səthinə sorbsiya edərək, bu maddələrlə 

ətraf mühitin çirklənməsinə yaradır. Beləliklə qurum şəklində yaranan hissəciklərin bir qismi mühər-

rikdə toplanır, digər qismi atmosferə atılır [2]. Məlumdur ki, dizel yanacağında, mühərrikdə baş verən 

öz-özünə alışma temperaturu yəni setan ədədi əsas göstəricidəndir. Yanacağı normal istifadə etmək 

üçün setan ədədi 45–55 arasında olması tələb olunur. Setan ədədi 40-dan az olduqda mühərrikdə sərt iş 

rejimi yaranır. Bəzən setan ədədi dizel indeksi ilə də göstərilir.  

Dizel mühərrikləri calışarkən əmələ gələn qazların xarakterik iyi olur, həmçinin də bu mühər-

riklərdə yaranan qurum və azot oksidləri karbohidrogenlərin oksidləşməsinə səbəb olur. 

Stasionar sistemlərdən fərqli olaraq, daxili yanma mühərriklərində yanma prosesi davamlı ol-

mayıb, saniyənin müəyyən zamanında baş verir. Bu zaman yanma kamerasının divarları soyuq 

olduğundan, yanma tam getmir və mühərrikin faydalı iş əmsalı 15–20%-dən çox olmur. Nəticədə, 

ətraf mühitə xeyli miqdar yanmamış karbohidrogenlər və aralıq məhsullar yayılır. Daxili yanma 

mühərriklərində yanacaq kimi benzin və dizel yanacağı işlədilir. Bunlar aromatik karbohidrogenlər, 

parafinlər, tsikloparafinlərdən ibarət olub, oktan ədədinin qaldırmaq üçün əlavə edilən qarışıqlardan 

ibarətdir. Dizel yanacaqları daha yüksək molekullu karbohidrogenlərdən ibarətdir [3, 4]. 

 

Metodika 

Tədqiqat prosesində istifadə olunan əsas maddələrdən biri neft turşularıdır. 

Yanma modifikatorları tüstü, yanıq, qurum əleyhinə qatqilar və yanma katalizatorlarından 

ibarət olub, yanacağın yanmasını yaxşılaşdırmaq və mühərrik detallarında çöküntünü azaltmaq üçün 

tətbiq edilir. Beləliklə məlum olur ki, dizel mühərriklərindən çıxan natamam yanma məhsullarının 

miqdarını azalmaq üçün çox funksiyalı yanma modifikatorların sintezi çox aktual məsələdi. 

Tüstüyə qarşı qatqıların əsas təsir prinsipi yanacağın əsas kütləsinin yanma kamerasında 

yanması bitənə qədər qurumun tam yanmasını təmin etməkdir. Tüstüyə qarşı qatqıların təsirinin 

dəqiq vahid bir mexanizmi mövcud deyil. Lakin bu haqda iki hipotez vardır. Birinciyə görə (fiziki) 

qatqılar qurum hissəciklərinə antikoaquliyasiya və dispersləşmə təsiri göstərirlər. Bunun nəticəsində 

qurum hissəcikləri yüksək dispers halda qalaraq intensiv yanırlar. İkinci hipotez isə bu qatqıların 

qurumun yanmasına kimyəvi təsirinə əsaslanır ki, bu təsirə də katalitik təsir, hidroksil radikallarının 

təsiri ilə qazifikasiya və s. aiddir. 
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Təcrübi hissə  

Təqdim olunan iş, tüstülənməni azaltmaq üçün, neft əsasında yeni ucuz və effektiv antistatik 

aşqarların alınmasına həsr olunub. Tüstü əleyhinə aşqarlar kimi, TNT-nin Mn, Ba duzları və günə-

baxan yağından alınan turşunun metil və propil efiri sintez edilmişdir. 

Alınan duzların sintezi aşağıdakı mexanizm üzrə gedir: 

 

2RCOOH NaOH RCOONa H O                                               (1) 

 

2 2

2 2

2 ( ) 2

2 ( ) 2

RCOONa BaCl RCOO Ba NaCl

RCOONa MnCl RCOO Mn NaCl

  

  
                                        (2) 

 

Nəticələr və onların müzakirəsi 

Alınan duzların tərkibinin interperetasiyası spektoskopik analiz üsulları ilə aparılmışdır. Mad-

dələrin İQ-spektrləri Almaniya istehsalı olan Bruker firmasının İQ-Lumos spektrofotometr ciha-

zında, 400-4000 sm
-1

 diapazonunda çəkilmişdir. İQ- spektri şəkil 1 də verilmişdir. 

 

  
 

Şəkil 1. Manqan (a)) və barium (b)) naftenat duzlarının İQ-spektrləri 

 

  
 

Şəkil 2. Manqan (a)) və barium (b)) naftenat duzlarının UB-spektrləri 

 

Spektrin nəticələri alınan duzların tərkibini təsdiq edir: 

TNT-nin manqan duzunun İQ — spektrində aşağıdakı udma zolaqları alınmışdır: 

727 sm
-1

 — CH2 qrupunun C-H rabitəsinin riyazi rəqsi; 

1314, 1377, 1407 sm
-1

 — CH3 və CH2  qruplarının C—H rabitəsinin deformasiya rəqsi; 

2854, 2921, 2950 sm
-1

 — CH3 və CH2  qruplarının C—H rabitəsinin valent rəqsi; 
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1551, 1612, 1689 sm
-1

 — COOˉ qrupunun C—O rabitəsinin simmetrik və asimmetrik valent 

rəqsi; 

TNT-nin barium duzunun İQ— spektrində aşağıdakı udma zolaqları alınmışdır: 

701 sm
-1

 — CH2 qrupunun C—H rabitəsinin riyazi rəqsi; 

1405, 2854, 2921, 2950 sm
-1

 — CH3 və CH2  qruplarının C—H rabitəsinin deformasiya rəqsi 

2854, 2921, 2950 sm
-1

 — CH3 və CH2  qruplarının C—H rabitəsinin valent rəqsi; 

1535, 1685 sm
-1

 — COOˉ qrupunun C—O rabitəsinin simmetrik və asimmetrik valent rəqsi; 

Turşu və duzların İQ spektrlərinin analizi göstərir ki, turşunun C=O qrupuna xas olan 1707 

sm
-1

 sahəsindəki udma zolağı itirir, alınan duzların spektrində —COOˉ qrupuna xas olan (1551, 

1612, 1689 sm
-1
) udma zolaqlarının yaranması duzların alındığını göstərir. 

Həmçinin, bu duzların tətqiqatı JENWAY firması istehsalı olan UV/Vis 6850 spektrofotomet-

rində 190-1100 nm dalğa uzunluğu intervalında, otaq tenperaturunda aparılmışdır. Küvetin olçüsü l= 

1 sm. 

Etanol həlledici kimi izooktan, heksan və kerasindən istifadə olunub. Bu duzların həlledicidə 

həll olmasından aslı olaraq alınan məhlullar hər duza uyğun olaraq aşağıdakı ardıcıllıqdadır: 

Ba
+2 
duzu + heksan; Ba duzu+ kerasin → 0,2%; 20% 

Mn
+2 
duzu + heksan → 0,2%; 20% məhlul 

UB spektrlərindən göründüyü kimi (şəkil 2), manqan naftenat duzunda Mn
+2 

ionun maksi-

mumu əsasən görünən oblasta (400–700 nm) əmələ gəlir. Mn
+2 

ionun intensiv udma maksimumu 

əsasən λ= 460, 500 nm dalğa uzunluğunda müşahidə olunur. 

Ba duzunda Ba
+2 
ionlarının həyacanlanma potensialı qələvi metallarına nisbətəb çoxdur və bu 

ionun maksimumları əsasən UB oblastında (200–400 nm) müşahidə olunur. 

Neft əsasında sintez edilən yeni ucuz və effektiv antistatik aşqarlar TNT-nin Mn, Ba duzları 

və günəbaxan yağından alınan turşunun metil və propil efiri yanma kamerasında tüstülənməni 

azaltmaq üçün tətbiq edilərək, müsbət nəticələr alınmışdır. 
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THE MAIN FEATURES OF MODERN ADDITIVES OF REDUCTION OF SMOKE IN  

DIESEL FUELS 
 

R.A. Alizade  

Y.H.Mamedaliyev's Institute of Petrochemical Processes of the National Academy of Sciences  

of Azerbaijan 
 

The main effect of smoke-free additives is to ensure full combustion of the fuel until the com-

bustion chamber burns. The offered work is devoted to the purchase of new cheap and effective an-

tistatic additives synthesized on oil basis to reduce smoke. Synthesized NNA's Mn, Ba salts and me-

thyl and propyl esters of obtained from sunflower oil is used as anti-smoke additives. 

Keywords: NNA's salt, smoke, environment, dizel, IR spectroscopy, UVspektroscopy 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ПРИСАДОК, ДЫМЯЩИЕ В  

ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВАХ 

 

Р.А. Ализаде  

Академии Наук Азербайджана им. Ю.Г.Мамедалиева Институт Нефтехимических Процессов 

 

Основной эффект от бездымных добавок - обеспечить полное сгорание топлива до сго-

рания камеры сгорания. Предлагаемая работа посвящена закупке новых дешевых и эффек-

тивных антистатических присадок, синтезированных на нефтяной основе, для снижения ды-

ма. Как и в случае с противодымными добавками, были синтезированы Mn, Ba-ые соли ТНТ, 

метил и пропиловые эфиры кислоты, полученного из подсолнечного масла. 

Ключевые слова: соль ТНТ, дым, окружающая среда, дизел, УФ-спектроскопия, ИК-

спектроскопия 
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POLİAMİNLƏRDƏN ALINAN AMİDOAMİNLƏRİN YOL BİTUMUNA AŞQAR  

KİMİ  TƏDQİQİ 

 
E.K. Həsənov 

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

e-mail: elgun.hasanzade02@gmail.com 

Təbii neft turşusunun (TNT) berolamin-20(BA-20) ilə müxtəlif mol nisbətlərində sintez olunmuş 

amidoaminlərin  müxtəlif faiz  miqdarında (0,4 və 1%) aşqar kimi yol bitumuna əlavə olunması ilə 

tədqiqat işləri aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdir ki, sintez olunmuş amidoaminlərin  aşqar kimi bituma  

əlavəsindən sonra bitumun keyfiyyət göstəriciləri və əsas olaraq adgeziyası daha yaxşı həddə çatmışdır. 

Ən yaxşı aşqar  isə TNT:Berolamin-20  4:1 mol nisbətində sintez olunmuş amidoamin olmuşdur. Belə 

ki, bu aşqar bitumun keyfiyyət göstəricilərinə həm də adgeziyasına daha cox müsbət təsir göstərmişdir.  

Açar sözlər: texniki neft turşusu, berolamin-20, bitum, korroziya, amidoamin, trietilen tetramin, 

tetraetilen tetramin, tetraetilen pentamin, amino etiletanolamin. 

 

Hazırda  bitumlar sənaye və mülki  tikintidə və texnikanın bir çox başqa sahələrində birləşdirici, 

korroziya əleyhinə və hidroliz materialı kimi, eləcə də radioaktiv şüalanmadan mühafizə məqsədi ilə 

işlənilir. Bitumların əsas istifadə sahələri yolların tikintisi, sənaye, mülki binaların və qurğuların tikintisi 

və təmir yerləridir. Rusiya və MDB-də istehsal olunan bitumun 70%-dən çoxu yol salmaqda istifadə 

olunur. ABŞ və bir çox Avropa  ölkələrində  də yol bitumunun istehsal həcmi və istifadəsi təxminən bu 

həddədir [1]. 

        Yol tikintisində əhəmiyyəti böyük olan bitum yol örtüklərinin möhkəmliyini, təhlükəsizliyini 

təmin etməklə, beton örtüklərdən 2-2,5  dəfə ucuz başa gəlir. 

Məlumdur ki, bitumlar neftin yüksək molekullu mürəkkəb qarışıqlarıdır. Bitumun tərkibində 

müxtəlif quruluşlu birləşmələrdən ibarət heteratomlar var [2]. İstehsal olunan bitumların çeşidi olduqca 

çoxdur. Bunlar geniş yayılmış yol bitumları, tikinti, örtük, izolyasiya bitumları, xüsusi bitumlar, lak 

bitumları, plastifikatorlar və sairədən ibarətdir [3]. 

Neft və qazın nəqli zamanı yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin və digər avadanlıqların korro-

ziyadan qorunması üçün müxtəlif tərkibli bitumlardan, elastomerlərdən və korroziyaya qarşı əlavələrdən 

istifadə etməklə alınmış bitum-polimer tərkibli örtük kompozisiyaları geniş yayılmışdır. Bitum-

elastomer qarışıqları əsasında korroziyadan qoruyucu örtüklər zərbəyə, çoxdəfəli deformasiyaya qarşı 

yüksək müqavimətləri və adgeziya davamlıqları ilə fərqlənirlər [4-5]. 

Azərbaycanda yol bitumu üçün qoyulan tələblər TŞ AZ 3536601.242-2015, asfalt beton 

örtüyü üçün yol bitumuna olan tələblər ГОСТ 22245-90-dan ibarətdir. 

Qoruyucu örtüklərin işlənib hazırlanmasında əsasən funksional xassələrə malik oliqomer-

lərdən və yüksək molekullu polimerlərdən istifadə olunur. Bu səbəbdən də bitumların keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə, xammal olaraq TNT və BA-20 istifadə olunmaqla müxtəlif tərkibli 

amidoaminlər sintez olunmuşdur. BA-20 trietilen tetramin, tetraetilen pentamin və amino etileta-

nolaminin qarışığından ibarətdir. Təbii neft turşuları iqtisadi cəhətdən səmərəli, ucuz və ehtiyyatı 

çox olduğundan sintez üçün bu xammaldan istifadə olunmuşdur.  

Sintez olunmuş polimerlərin alinması aşağıdakı kimi aparılmışdır.  

Qızdırıcı, termometr və damcı qıfı ilə təchiz olunmuş reaksiya kolbasına müəyyən olunmuş 

miqdarda TNT-ni əlavə edərək qızdırmaqla 80-90°C-yə qədər qaldırılır.  

Sonra müəyyən olunmuş miqdarda BA-20 əlavə edilir və qızdırıcı vasitəsi ilə temperatur 130-

140°C-yə qədər qaldırılaraq reaksiya 2,5 saat müddətində aparılır. Alınan maddə tünd qəhvəyi 

rəngdə olur.  

Polimerlərin sintezi TNT-nin BA-20 ilə müxtəlif mol nisbətlərində (1:1, 2:1,  3:1, 4:1, 5:1 və 

6:1 ) götürməklə aparılmışdır.  
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Məlunmdur ki, BA-20 tərkibi 55% etilenpoliaminlərdən (TETA,TEPA, PEHA və s.) və 45% N-

etanol polialkilen poliaminlərdən,  N- (2-aminoetil) etanolamin, 1,2 etilendiamin, hidroksietil DETA və 

s.) ibarətdir. 

BA-20-nin tərkibi qarışıq olduğu üçün nümunə kimi amidoaminlərin alınmasının HEHA-nın 

iştirakı ilə necə getməsi aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir. 

 

1) RCOOH + H2N - CH2 - CH2 - (NH - CH2 - CH2)4 - NH - CH2 - CH2 - NH2 -H2O

R - C - NH - CH2 - CH2 (NH - CH2 - CH2)4 - NH - CH2 - CH2 - NH2=

O  

2) 2RCOOH + H2N - CH2 - CH2 - (HN - CH2 - CH2)4 - NH - CH2 - CH2 - NH2 -2H2O  

R - C - HN2 - CH2 - CH2 (NH - CH2 - CH2)4 - NH CH2 - CH2 - NH - C - R

=

O

=

O  

3) 3RCOOH + NH2 - CH2 - CH2 (NH - CH2 - CH2)4 - NH - CH2 - CH2 - NH2 -3H2O  

R - C - HN - CH2 - CH2 - N - CH2 - CH2 (NH - CH2 - CH2)3 - NH - CH2 - CH2 - NH

=

O
C

R

= O C

R

= O

4) 4RCOOH + NH2 - CH2 - CH2 - (NH - CH2 - CH2)4 - NH - CH2 - CH2 - NH2 -4H2O  

NH - CH2 - CH2 - N - CH2 - CH2 (NH - CH2 - CH2)2 - NCH2CH2 - NH

C

R

= O C

R

= O C

R

= O C

R

= O

 

 

5) 5RCOOH + NH2 - CH2 - CH2 (NH - CH2 - CH2)4 - NH - CH2 - CH2 - NH2 -5H2O  

NH - CH2 - CH2 - N - CH2 - CH2 -N - CH2 - CH2 - N - CH2 - CH2 - NH - CH2 - CH2 - NH

C

R

= O C

R

= O C

R

= O C

R

= O C

R

= O

 

 

Yol bitumunun keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə sintez olunmuş amido-

aminlərdən istifadə olunaraq, bitumlara aşqar kimi müəyyən faiz miqdarında (0,4 və 1%) əlavə 

olunmaqla tədqiqat işləri aparılmışdır.  

Sintez etdiyimiz amidlərin bituma aşqar kimi əlavəsində istifadə etdiyimiz yol bitumu 

H.Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda istehsal olunur, keyfiyyət göstəriciləri cədvəl 1-də 

verilmişdir. 
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Cədvəl 1 
 

Bakı  Neft Emalı Zavodunda istehsal olunan yol bitumunun keyfiyyət göstəriciləri 

  
Göstəricilər Yol bitumu 

İynənin batma dərinliyi, 0,1 mm 25°C-də 

0°C-də 

48 

18 

Yumşalma temperaturu, 0°C, aşağı olmamalı 48,5 

Dartılma, sm, az olmamalı 25°C-də 75 

Kövrəklik temperaturu, 0°C, yuxarı olmamalı -18 

Adgeziya 3 bal 

 

Azərbaycanda yol bitumu üçün tələbat  (TŞ AZ 3536601.242-2015) cədvəl 2-də verilmişdir. 

 

Cədvəl 2 
 

Azərbaycanda yol bitumu üçün istifadə edilən tələbat 

 

 Göstəricilərin adı TŞ Az 3536601.242-2015 əsasən BNB 50/70 markalı 

özlü neft yol bitumuna tələblər 

1 “Kürə və halqa”ya görə yumşalma temperaturu, 

°C 

46-54 

2 İynənin batma dərinliyi (penetrasiya), 25°C-də, 

0,1mm 

51-70 

3 25°C-də dartılması sm, az olmamalı 

 

50 

4 Kövrəklik temperaturu, °C yuxarı olmamalı Mənfi - 15 

5 Qırmadaşa yapışması 1,2,3 bal 

 

Sintez olunmuş aşqarların sıxlığı, donma temperaturu, kinematik özlülüyü yoxlanılmış və 

göründüyü kimi TNT və BA-20 özlülüyü, sintez olunmuş aşqarların özlülüyündən aşağı olmuşdur.  

Bitumlar neftin yüksək molekullu mürəkkəb qarışığıdır. Bitumun element tərkibi belədir, 

kütlə %-lə: karbon 80-85; oksigen 8-11,5; kükürd-0,9-7; azot-0,2. 

Məlumdur ki, bitumun keyfiyyəti dövlətin qoyduğu tələblərə uyğun olmalı və vaxtaşırı 

mükəmməlləşdirilməlidir. Tədqiqat işlərində yol bitumunun keyfiyyət göstəricilərinin zəif və adge-

ziyasının aşağı olduğunu yoxladıq.  

Bakı NEZ-da istehsal olunan bitumun keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə  

müxtəlif quruluşlu amidoaminlər sintez edilmiş və bituma əlavə edilərək onun keyfiyyət göstə-

ricilərinə təsiri tədqiq edilmişdir.  

Sintez olunmuş amidoaminlərin analizləri aparılmış və fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. 

Alınmış nəticələr cədvəl 3-də verilmişdir. 
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Cədvəl 3 

 
Sintez olunmuş amidoaminlərin fiziki-kimyəvi xassələri 

 
№ Sintez olunmuş aşqarlar 

 

Kinematik özlülük Sıxlıq 20°C-də, 

kq/m3 

Donma 

temperaturu 
100°C 

1 Təbii neft turşusu 41,696 0,984 -35 

2  BA-20 6,8622 1,071 -18 

3 BA-20 6:1 mol nisbətində 61,091 1,029 +5 

4 BA-20 5:1 mol nisbətində 70,085 1,047 +5 

5 BA-20 4:1 mol nisbətində 98,285 1,049 +10 

6 BA-20 3:1 mol nisbətində 99,307 1,052 +10 

7 BA-20 2:1 mol nisbətində 102,021 1,058 +5 

8 BA-20 1:1 mol nisbətində 104,235 1,061 +10 

 

Sintez olunmuş amidoaminlərin 0,4% miqdarında yol bitumuna əlavə olunduqdan sonra 

keyfiyyətləri yoxlanılmış və nəticələr cədvəl 4-də verilmişdir.  

 

             Cədvəl 4 

 
Sintez olunmuş amidoaminlərin 0,4% miqdarında yol bitumuna əlavə olunması ilə  

keyfiyyət göstəriciləri 

 
№ Sintez olunmuş aşqarların yol 

bitumuna əlavəsi, amidoaminlər 

Yumşalma 

tempera-

turu, °C 

İynə batma 

dərinliyi, 

25°C-də 

Dartılma, 

sm 

Kövrəklik 

temperaturu, 

°C 

Adgeziya 

25°C balla 

1 Yol bitumu 48,5 48 75 -18 3 

2 BA-20 6:1 mol nisbətində 45 55 62,59 -19 1 

3 BA-20 5:1 mol nisbətində 48 53 63 -19 1 

4 BA-20 4:1 mol nisbətində 47,6 54 96,59 -25 1 

5 BA-20 3:1 mol nisbətində 48 52 80 -12 2 

6 BA-20 2:1 mol nisbətində 48,2 52 62,5 -25 1 

7 BA-20 1:1 mol nisbətində 49,2 51 50 -23 1 

 

Cədvəl 4-dən göründüyü kimi, sintez olunmuş amidoaminlərin 0,4% miqdarında yol bitu-

muna əlavəsində, bitumun keyfiyyət göstəriciləri xeyli yaxşılaşdırılmışdır. Misal üçün: yol bitu-

munun aşqarsız keyfiyyət göstəriciləri  (dartılma, kövrəklik temperaturu və adgeziyası) 75 sm, -

18°C və 3 bal olduğu halda, aşqarın 0,4% miqdarında yol bitumuna əlavəsində isə keyfiyyət 

göstəriciləri 96,59 sm, -25°C və 1 bal olmuşdur. 

Bundan əlavə sintez olunmuş amidoaminlərin aşqar kimi 1% miqdarında yol bitumuna əlavə 

olunması ilə də bitumun keyfiyyət göstəriciləri yoxlanılmışdır. 

Sintez olunmuş amidoaminlər 1% miqdarında yol bitumuna əlavə olunmuş, alınmış nəticələr 

cədvəl 5-də verilmişdir. 
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Cədvəl 5 

 
Sintez olunmuş amidoaminin 1% miqdarında yol bitumuna əlavə olunması ilə keyfiyyət göstəriciləri. 

 

№ 

Sintez olunmuş aşqarların 

yol bitumuna əlavəsi, 

amidoaminlər 

Yumşalma 

temperaturu, 

°C 

İynə batma 

dərinliyi, 0,1 

mm 25°C-də 

Dartılma, sm Kövrəklik 

temperaturu, 

°C 

Adgeziya 

25°C balla 

1 Yol bitumu(azərbaycan) 48,5 48 75 -18 3 

2 
TNT:BA-20 6:1 mol 

nisbətində 
46,4 59 79,38 -11 1 

3 
TNT:BA-20 5:1 mol 

nisbətində 
45,4 63 68,93 -22 1 

4 
TNT: BA-20 4:1 mol 

nisbətində 
46,8 56 88 -25 1 

5 
TNT:BA-20 3:1 mol 

nisbətində 
47,2 54 69,57 -18 1 

6 
TNT:BA-20 2:1 mol 

nisbətində 
46,2 47 51,84 -24 1 

7 
TNT: BA-20 1:1 mol 

nisbətində 
48,6 40,39 37,6 -23 1 

  

BA-20 əsasında sintez olunmuş amidoaminlərin aşqar kimi yol bitumuna 0,4 və 1% miq-

darında əlavə edilməsi ilə keyfiyyət göstəricilərinin yoxlanılması onu göstərdi ki, bu aşqarlar yol 

bitumunun keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. O cümlədən adgeziyanı xeyli yaxşılaşdırır.  

 

                   
  
     Şəkil 1. Yol bitumunun  ГОСТ 11508 əsasən                          Şəkil 2. Yol bitumuna sintez olunmuş  

                   aparılan sınaq nəticəsi                                          aşqarın 0,4 % miqdarında əlavə adgeziyas ilə  

                                                                                                                       sınaq nəticəsi             

                                                                         

Şəkil 1 və şəkil 2-dən göründüyü kimi, ГОСТ 11508 əsasən aparılan sınaq nəticəsində təklif 

olunan poliamidlər 0,4% miqdarında bitumun çay çınqılları ilə yaxşı yapışqanlığını (adgeziyasını) 

təmin edir. Bu adgeziya 1 balla ölçülür. H.Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda istehsal olunan  bitum 

isə həmin ölçülərdə az termostabillik nümayiş etdirir, yapışqanlığı (yəni adgeziyası) 3 bala bərabərdir. 

Göründüyü kimi TNT və berolaminin müxtəlif mol nisbətlərində sintez olunmuş amidoaminlərin 

bəziləri bitumun keyfiyyət göstəricilərinə müsbət təsir göstərir. Nümunə üçün TNT:BA-20 (6:1, 5:1, 

4:1, 2:1 və 1:1 mol nisbətlərində) bituma 0,4 və 1% miqdarında əlavəsində bitumun adgeziyası 3 

baldan 1 bala kimi dəyişmişdir Cədvəl (4 və 5). Bu isə o deməkdir ki, bitumun adgeziyası 

amidoaminin əlavəsindən sonra yaxşılaşır və termostabilliyini xeyli artırır. O cümlədən bu amidlərin 
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içərisində TNT:BA-20 4:1 mol nisbətində sintez olunmuş amidoamin bitumun keyfiyyətinə daha çox 

yaxşı təsir göstərir və bitumun keyfiyyət göstəricilərini xeyli artırır (cədvəl 4). 

TNT və BA-20 4:1 mol nisbətində götürməklə sintez olunmuş amidoamin “V-2” qatqısı kimi 

“Azəryol elmi tədqiqat layihə” İnstitutunda bituma qatılaraq laboratoriya sınaqları aparılmışdır. 

BNB 50/70 markalı bitumun və 0,4% “V-2” adgeziya qatqısı əlavə olunmuş bitumun laboratoriya 

sınaqlarının nəticələri  cədvəld 6-da  verilmişdir.  

 

Cədvəl 6 

 
“Azəryol elmi tədqiqat layihə” İnstitutunda  BNB 50/70 markalı bitumun və 0,4% “V-2” adgeziya qatqısı 

əlavə olunması ilə  laboratoriyada sınaqlarının nəticələri 

 
 

№ 

 

 

 

 

             Göstəricilərin adı 

TŞ AZ 

353 6001.242-2015 

əsasən BNB 50/70 

markalı özlü neft 

yol bitumuna tələblər 

NKPİ-də sınaqdan keçirilən 

bitumun faktiki göstəriciləri 

Kontrol bitum 

BNB 50/70 

Bitum BNB 

50/70 0,4% “V-

2” adgeziya 

qatqısı 

1 

 

“Kürə və halqa”ya görə yumşalma 

temperaturu, 0°C 

46-54 48.0 48.0 

2 

 

 

İynənin batma dərinliyi (penetrasiya), 0,4 

mm 

25°C-də 

 

51-70 44.0-45.0 54 

3 

 

25°C-də dartılması sm, az 

olmamalı 

55 72.0 82.0 

4 

 

Kövrəklik temperaturu, °C yuxarı 

olmamalı 

Mənfi-15 Mənfi -17 Mənfi -20 

5 Qırmadaşa yapışması (balla) -  3 1 

 

Aparılan sınaq işlərinin nəticələri əsasında müəyyən edilmişdir ki, bituma TNT və BA-20 

adgeziya qatqısı əlavə edilməsi sayəsində bütün göstəricilər yaxşılaşır.  

Yol bitumuna aşqarın əlavəsindən sonra onun keyfiyyət göstəricilərinin artması, adgeziya-

sının 3 baldan 1 bala qədər yüksəlməsi və o cümlədən “Azəryol elmi tədqiqat layihə” İnstitutunda  

aparılan sınaqların müsbət nəticələri bir daha göstərdi ki, bu aşqarların yol örtüklərinin hazır-

lanmasında aşqar kimi istifadəsi çox səmərəlidir və məqsədəuyğundur. 
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INVESTIGATION OF AMIDOAMINES FROM POLYAMINES AS ADDITIVE TO  

ROAD BITUMEN 

 

E.K. Hasanov 

Y.H.Mamedaliyev's Institute of Petrochemical Processes of the National Academy of Sciences of 

Azerbaijan 

 

Synthesized amidoamine on the basis of  NPA  and BA-20 in a molar ratio of 4:1  was added in 

0,4% to road bitumen, were studied adhesion and  bitumen quality indicators. It was  found  that the 

quality of  bitumen is improved with the addition  of additives. For example: at  a penetration  depth of 

the needle 48°C,  with 0,4%  additive added  to 54° C,  stretching 75cm, up to 96,59 cm, and  at  a brit-

tleness  temperature of -18°C,  it changet to  -25°C. Besides, after addition of additives, the adhesion of 

bitumen increases from 3 to 1 point. 

Quality indicators  and  adhesion  of  synthesized  amidoamines were studied when they  were 

added  in  1%  amount  to  road  bitumen. Studies  have shown that when  we added 1%  amidoamines  

additive  which synthesized  on the basis of  NPA and  Berolamin  at various  molar  ratios  to road bi-

tumen,  its adhesion  changes  from  3 to 1 point, including  the improvement of bitumen  quality. 

Keywords:  technically naphthenic  acid,, berolamine-20, bitumen, corrosion,amidoamine, 

triethylene tetramine,tetraethylene tetramine, amino ethylethanolamine. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВОК  К БИТУМУ АМИДОАМИНОВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПОЛИАМИНОВ 

 

E.K. Гaсaнoв 

Академии Наук Азербайджана им. Ю.Г.Мамедалиева Институт Нефтехимических Процессов 

 

Были  исследованы адгезия и показатели качества битума при добавления  к дорожному 

битуму 0,4% амидоамина синтезированного на основе ПНК:БА-20 в мольном соотношении 

4:1. Было установлено, что качество битума  улучшается  с добавлением к нему присадок. 

Например:  при глубине проникновения иглы 48°С, при добавлении 0,4%  присадки до 54°С, 

при растяжке 75см, до 96,59 см, а при температуре хрупкости -18°С, изменилась до -25°С.  

Кроме  того после добавления присадок адгезия битума  увеличивается  от 3 до 1 балла. 

Были исследованы показатели качества и адгезия синтезированных амидоаминов при 

добавлении их в 1% -ом количество к дорожному битуму. Исследования показали, что при 

добавлении 1% присадки амидоамина   синтезированного  на основе ПНК и Бероламина  в 

различных мольных соотгошениях к дорожному битуму  адгезия его меняется  от 3 до 1 бал-

ла, том числе улучшается показатели качества битума. 

Ключевые слова: техническая нафтенная кислота ,бероламин-20, битум,  коррозия, 

триэтилентетрамин, тетраэтилентетрамин, тетраэтиленпентамин, аминоэтилетан- 

оламин. 
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HALOGENETİLENZOLLARIN SİNTEZİ, ÇEVRİLMƏLƏRİ VƏ PRAKTİKİ  

ƏHƏMİYYƏTİ 

 

A.M. Məhərrəmov, G.Ş. Dürüskari, Ə.N. Xəlilov, S.A. Musayeva, M.N. Məhərrəmov 

Bakı Dövlət Universiteti 

gduruskari@mail.ru 

 

Təqdim edilən qısa icmalda halogenetilbenzolların sintezi, çevrilmələri və təcrübi əhəmiyyətinin 

dəyərləndirilməsi istiqamətində aparılan tədqiqat işləri ümumiləşdirilmişdir. Məlum olmuşdur ki, sintez 

edilən birləşmələr butadien-nitril elastomerlərinin alınmasında plasifikator kimi tətbiq edilə bilməklə 

yanaşı, bu sıranın digər nümayəndələri geniş spektrdə antimikrob xassə nümayiş etdirir, bu da alınan 

birləşmələrin praktiki əhəmiyyət daşıdığını deməyə əsas verir.  

Açar sözlər: halogenetilbenzol, efir, naften turşusu, antimikrob, plastifikator.  

 

Giriş 

Aromatik və alkilaromatik karbohidrogenlərin halogenləşdirilməsi onların funksionallaş-

dırılması və sənayedə tətbiqi nöqteyi-nəzərindən böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edir [1-3]. Belə ki, 

yan zəncirdə halogen atomu saxlayan aren törəmələri əsasında dərman preparatlarının [4], ətirli 

birləşmələrin [5, 6],  polimer birləşmələrin [7], dezinfeksiyaedici preparatların, təbii birləşmələrin, 

metalüzvi reagentlərin və s. tətbiqi əhəmiyyətli birləşmələrin sintezi [8] məlumdur. Halogenalkil-

benzolların əsasən karbonilli birləşmələrdən [9-11], arenlərin alkilləşməsindən [12], digər haloge-

nalkil benzollardan [13] və xüsusən, aromatik spirtlərdən alınmasına dair müxtəlif metodlar məlum-

dur [14-19].  

Mövzunun fundamental və xüsusən praktiki əhəmiyyətni nəzərə alaraq, tərəfimizdən haloge-

nalkilbenzolların sintezi, çevrilmələrinin tədqiqi və tətbiq sahələrinin araşdırılması istiqamətində 

tədqiqat işləri aparılmışdır. Bunun üçün etilbenzolların (mono, di, tri) molekulyar xlorla xlorlaşma 

reaksiyaları aparılaraq onların optimal halogenləşmə şəraitləri işlənib hazırlanmışdır. Belə ki, 

etilbenzolun sənaye miqyasında istehsal edilməsi və bu prosesin əlavə məhsulları kimi di- və 

trietilbenzolların alınması tədqiq etdiyimiz reaksiyanın praktiki əhəmiyyətini önə çəkir. Müəyyən 

edilmişdir ki, xlorlaşma zamanı bir qayda olaraq müxtəlif əvəzli xlorlaşma məhsullarının qarışığı 

alınır. Etilbenzolun ən optimal xlorlaşma reaksiyası 105-110
0
C-də xlorun sistemə verilmə sürəti 2 

l/saat və substrata nisbəti 1:2 olduqda baş verir. Belə ki, bu zaman xlorlaşma məhsulları arasında 

monoxloretilbenzolun (1) kütlə payı 55.8% təşkil edir: 

 

 
 

Aşağıdakı sxemdən göründüyü kimi, 1,4-dietilbenzolun (3) xlorlaşması zamanı isə qeyd 

edilən reaksiya şəraitində monoxlor əvəzli etilbenzol törəməsinin (4) üstünlük təşkil etdiyi halda, 

xlorun substrata nisbəti 1:3 olduqda bisxlorlaşmış reaksiya məhsulunun (5) çıxımı 48.6% olmuşdur. 

Birinci halda reaksiya qarışığında reaksiyaya girməyən ilkin birləşmənin miqdarı 13.7% təşkil 

etdiyi, ikinci halda isə onun reaksiyada tamamilə sərf olunduğu müəyyən edilmişdir : 
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Trietilbenzolun xlorlaşma reaksiyaları da həmçinin tərəfimizdən tədqiq edilmiş nəticələr 

məlum işdə müzakirə edilmişdir [20].   

Sintez edilmiş α-xloretilbenzolun müxtəlif nükleofil agentlərlə qarşılıqlı təsiri nəticəsində bir 

sıra efir, amin törəmələri sintez və xarakterizə edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, 75-80
0
 C-də 3 saat 

müddətində monoxloretilbenzol praktiki olaraq anilinlə və dietilaminlə reaksiyaya girmir, reaksiyanı 

daha sərt şəraitdə apardıqda isə α-xloretilbenzolun bir molekul HCl itirərək stirola çevrildiyi müşahidə 

edilmişdir. 

 

 
 

Anilin və dietilaminin α-xloretilbenzolla reaksiyaya daxil olmaması birincinin zəif nukleofilliyi, 

ikincidə isə etil radikallarının amin qrupunu ekranlaşdırması ilə izah oluna bilər. Dietilamindən fərqli 

olaraq bu reaksiyalarda piperidin (6), morfolin (7) və benzilaminin (8) α-xloretilbenzolla reaksiyasından 

orta çıxımla müvafiq amin törəmələri sintez edilmişdir: 

 

 
  

Həmçinin, α-xloretilbenzolun müxtəlif alifatik turşuların duzları ilə reaksiyaları müxtəlif reak-

siya şəraitlərində tədqiq olunmuşdur. Reaksiyanın gedişinə və məhsulların çıxımına müxtəlif amil-

lərin (temperaturun, reaksiya komponentlərinin mol nisbətinin, reaksiya müddətinin) təsiri ətraflı 

araşdırılmışdır [21]. 

 

 
Yuxarıda sintez edilmiş mürəkkəb efirlərdən neft turşusu efirinin (12) butadien-nitril elasto-

merlərinin alınmasında plasifikator kimi xassələri öyrənilmişdir. Butadien-nitril əsaslı nanokom-

pozit material mexaniki üsulla hazırlanmışdır; bunun üçün o vərdənədə 15-20 dəqiqə ərzində 30-

40
0
C-də qa-rışdırılmış və alınmış polimer material termopressdə vulkanlaşdırılmışdır. Plasifikator 
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kimi əsasən neft turşunun 160-175
0
C fraksiyasının efiri (1mm c.st.) SKN-26 markalı butadien-nitril 

elastomerində sınaqlara cəlb edilmişdir. Alınan vulkanizatların təyin edilən göstəriciləri (reoloji, di-

namiki, plasto-elastik və s.) xarakterizə edilmişdir. Alınan nəticələrin patentləşdirilməsinə görə fikir 

yürütmək mümkündür ki, SKN-26 əsasında hazırlanan elastomer materialının sınaqlarda nümayış 

etdirdiyi yüksək göstəricilər onun neft və maşınqayırma sənayesində tətbiq edilməsini mümkün edir 

[22, 23]. 

Daha sonra α-xloretilbenzolun yan zəncirdəki metil qrupunun funksionallaşdırılması xlor-

metilləşdirilməsi istiqamətində tərəfimizdən işlər aparılmışdır. Bunun üçün ona 4 saat müddətində 

40-60
0
C-də reagentlərin ekvimol nisbətində ZnCl2 iştirakında MeOCH2Cl ilə təsir edilərək 75% faiz 

çıxımla müvafiq sadə efir törəməsi (13) sintez edilmişdir: 

 

 
  

Sintez edilmiş efirin etil spirti mühitində qələvi iştirakında 4 saat müddətində aminlərlə (pipe-

ridin, morfolin) 100
0
C temperaturda qarşılıqlı təsirindən yaxşı çıxımla müvafiq aminefirlər (14, 15) 

sintez edilmişdir, lakin ona dietilenqlikol mühitində KOH ilə təsir etdikdə isə substratın dehidro-

halogenləşməsi nəticəsində 78% çıxımla tərkibində ikiqat rabitə saxlayan efir törəməsi (16) sintez 

edilmişdir. 

 

 
 

Sintez edilmiş birləşmələrin (14-16) antimikrob xassələri in vitro tədqiq olunmuşdur. Məlum 

olmuşdur ki, bütün sınaqdan çıxarılan birləşmələr götürülmüş mikroorqanizm ştammlarına bakte-

risid təsir göstərir. Məlum olduğu kimi, molekulun antibakterial effekti təkcə bakteriyanın növün-

dən deyil, həm də test olunan birləşmənin qatılıgından da asılıdır. Tərkibində morfolin fraqmenti 

saxlayan aminoefir (15) 0.1% qatılıgında A.baumannii BDU32 və P.aeruginoza BDU49 ilə test 

zamanı yüksək nəticə göstərir, 0.05% qatılıgında isə ən az K.pneumonia BDU44 ştammını 

inkişafdan saxlaya bilir. Digər aminoefir (14) hər iki qatılıqda S.aureus BDU23 ştammını inki-

şafdan saxlaya bilmədiyi halda, başqa bütün test olunan patogen bakteriyalar öldürücü təsir 

göstərmişdir. Digər iki birləşmə ilə müqayisədə bu birləşmə (14) Ps.aeruginosa BDU49 ştammına 

qarşı ən yüksək bakterisid təsir göstərmişdiyi halda, 0.05% qatılıqda E.aeruginosa BDU 12 ştam-

mının inkişafının qarşısını ala bilməmişdir. E.coli BDU12 və A.baumannii BDU32 ştammlarına 

qarşı stirol törəməsi (16) seçici antimikrob təsir göstərməyinə baxmayaraq, 0.05% qatılıqda 

S.aureus BDU23 ştammına qarşı qarşı testlərdə ən aşagı aktivlik nümayiş etdirmişdir. Nəticələrdən 

göründüyü kimi, bütün sintez olunan birləşmələr test olunan Gram-müsbət və Gram-mənfi 

bakteriyalara qarşı yaxşı antimikrob təsir göstərir və Gram-müsbət BDU23 ştammı üçün isə ən zəif 

bioloji aktivlik müşahidə olunur [24].  

Beləliklə, halogenetilbenzolların sintezi, çevrilmələri və praktiki əhəmiyyətinin dəyərlən-

dirilməsi istiqamətində apardığımız tədqiqat işlərinın ümumiləşdirilmiş xülasəsinə nəzər saldıq. 
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Sintez edilən birləşmələr butadien-nitril elastomerlərinin tərkibində plasifikator kimi tətbiq edilə 

bilmək, habelə bu sıranın digər nümayəndələrinin geniş spektrdə antimikrob xassə nümayiş etdir-

mək kimi imkanlarının olması nəzərdən keçirilən elmi istiqamətin aktuallığını və praktiki əhəmiy-

yətini vurğulayır.  
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SYNTHESIS,CORVERTIONS AND PRACTICAL IMPORTANCE OF  

HALOETHYLBENZENES 

 

A.M. Maharramov, G.Sh. Duruskari, A.N. Khalilov, S.A. Musayeva, M.N. Maharramov 

Baku State University 

 

İn presented review, investigations of synthesis of haloethylbenzenes, their convertions and 

assesed their practical importance were summarized. It was established, that synthesized compounds are 

as good in applying as plastificatiors in obtain of butadien-nitrile elastomers, so many members of this 

group also show wide spectra of antimicrobian properties.  

Keywords: haloethylbenzene, ether, naphthenate acid, antimicrobian activity, plastification. 

 

СИНТЕЗ, ПРЕВРАЩЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

ГАЛОГЕНЭТИЛБЕНЗОЛОВ 

 

А.М. Магеррамов, Г.Ш. Дурускари., А.Н. Халилов., С.А. Мусаева, М.Н. Магеррамов  

Бакинский Государственный Университет 

 

В представленном обзоре обобщены исследовательские работы проводимые в направ-

лении синтеза гологенэтилбензолов, их превращений и оценки их практической значимости. 

Выявлено, что синтезированнные соединения, кроме того, что могут применяться в качестве 

пластификаторов в получении бутадиен-нитрильных эластомеров, также многие представи-

тели данного класса проявляют широкий спектр антимикробных свойств и это позволяет су-

дить о высокой практической значимости полученных соединений. 

Ключевые слова:  гологенетилбензол, эфир, нафтеновая кислота, антимикроб, пла-

стификатор 
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ФАЦИАЛЬНЫЕ И ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРХНЕМЕЛОВОГО 

ВУЛКАНИЗМА ГАЗАХСКОГО ПРОГИБА (МАЛЫЙ КАВКАЗ) 

 

С.К. Расулова 

Бакинский Государственный Университет  

elshanrasulov@hotmail.com 

 

В статье рассматриваются фациальные, петрохимические особенности, палеогеографи-

ческие условия образования верхнемеловых вулканогенных, вулканогенно-осадочных образований 

Газахского прогиба. В составе вулканических серий выделено 2 комплекса, состоящие из вулка-

нокластической, лавовой и субвулканической фаций. 1.Верхнеконьяк-нижнесантонский комплекс 

вулканокластических образований и лав андезитового и андезибазальтового состава. 2. Ком-

плекс верхнесантонских вулканокластических и лавовых субвулканических образований риоли-

тового и риолит-дацитового состава. Породы первого комплекса относятся толеитовой и из-

вестково-щелочной серии и недосыщены кремнеземом, характеризуются повышенной извест-

ковистостью. Породы второго комплекса, в том числе цеолитизированные туфы того же со-

става  характеризуются насыщенностью кремнеземом, глинеземом и натрием и относятся 

известково-щелочной серии. Формирование пород комплекса контролировалось высоким давле-

нием водного флюида. Породы верхнемеловых вулканических серий Газахского прогиба сходны с 

породами островных дуг. 

Ключевые слова: верхнемеловой вулканизм, фациальные и петрохимические особенно-

сти, петрохимические серии, Газахский прогиб, Малый Кавказ. 

 

В эволюции мезозойского тектоно-магматического цикла меловой магматизм занимает 

особое место. Формирование их соответствуют во времени перестройке элементов главных 

структур Лок-Карабахской островной дуги и заложению краевых прогибов с различными ти-

пами коры и уровнями их глубинности [1-5, 8].  

Верхнемеловые вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования северо-

восточной части Малого Кавказа участвуют в строении поперечных прогибов и в пределах 

Азербайджана на поверхности с перерывами протягиваются от правобережья р.Храми до лево-

го берега р.Тертерчай [6, 9]. Весь разрез верхнемеловых отложений северо-восточных предго-

рий по литологическому составу делится на сеноман-туронские терригенные (Предгорный 

прогиб), нижнесенонские (коньяк-сантон) осадочно-вулканогенные, вулканогенные и кампан-

маастрихтские, датские карбонатные образования. Наиболее интенсивные проявления вулка-

низма относятся к сантонскому времени, менее интенсивные вулканические процессы прояви-

лись в коньяке и слабые вспышки вулканизма отмечаются в сеноман-туроне и затухают вулка-

нические процессы в нижнем кампане. 

Изучение коньякско-сантонских вулканогенных образований северо-восточных пред-

горий Малого Кавказа показывает, что в составе вулканических серий могут быть выделены 

следующие комплексы: 

1. Верхнеконьяк-нижнесантонский комплекс вулканокластических образований и лав 

андезитового и андезибазальтового состава. Наиболее полная мощность этих образований 

наблюдается в долине р. Гасансу (700м), где принимают участие в строении складчатых 

структур юго-восточного борта прогиба. В западном направлении мощность этих отложений 

убывает до 260 м (водораздел Джогас-Акстафачай). В Таузском прогибе мощность верхне-

коньяк-нижнесантонского комплекса достигает 400 м. 

2. Комплекс верхнесантонских вулканокластических и лавовых субвулканических об-

разований риолитового и риолит-дацитового состава мощностью 140-230 м. По литологиче-

скому составу верхнесантонские вулканогенные образования делятся на нижнюю, сложен-
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ную агломератовыми туфами, туффитами, туфопесчаниками, туфоконгломератами и верх-

нюю, представленную мелкообломочными с кристалло-витрокластическими туфами с пач-

ками бентонитов. К нижней части этого комплекса, где развиты туфогенные образования, 

приурочены бентонитовые глины. 

Анализ изученного материала по верхнеконьяк – нижнесантонскому комплексу Газах-

ского синклинория позволяет в самых общих чертах говорить о двучленном строении ком-

плекса. Двучленное строение с преобладающим развитием вулканических брекчий агломе-

ратовых туфов и туфоконгломератов в нижних и средних горизонтах разрезов и лавовых по-

кровов – в верхних. Приведенная особенность в строении вулканогенных комплексов пока-

зывает, что устанавливается смена эксплозивных извержений излиянием лав без сколько-

нибудь значительной паузы между этими изменениями. Вариация состава продуктов вулка-

нической деятельности внутри комплекса выражена в отдельных участках по-разному. В за-

падном борту Газахского прогиба базальтовые лавы сменяются андезитовыми, а последние – 

вновь базальтовыми. В разрезе с.Котигюх породы характеризуются базальтовым составом. 

Однако субвулканические образования андезитового состава, прорывающие горизонты тол-

щи, возможно по времени образования отвечают излиянию андезитов западных районов. В 

Таузском прогибе наблюдается также смена потоков базальтового состава андезитовыми. 

Самый поздний комплекс верхнемелового вулканизма в Газахском прогибе являются верх-

несантонские кислые и основные вулканические образования. От описанного выше комплек-

са он отделяется несогласиями, представляющими внутриформационные явления. Верхне-

сантонский комплекс развит на северо-западном борту Газахского прогиба и в составе кото-

рого преобладают кислые пирокластические образования и подчиненную роль играют рио-

литовые лавы. Последовательность извержений кислых вулканических продуктов на разных 

участках их развития намечается по разному, но обычно выбросы рыхлого обломочного ма-

териала, образование разнообразных туфов, преимущественно агломератовых, предшествует 

излияниям лав. Формирование комплекса заканчивается образованием экструзивных купо-

лов. Однако вслед за лавами и почти одновременно с ростом экструзивных куполов выбра-

сываются массы пеплового материала, которые в виде туфовых  слоев отлагаются в водной 

среде, чередуясь с карбонатными породами. Последовательность извержений кислых вулка-

нических продуктов на разных участках их развития намечается по разному, но обычно вы-

бросы рыхлого обломочного материала, образование разнообразных туфов, преимуществен-

но агломератовых, предшествует излияниям лав. Формирование комплекса заканчивается 

образованием экструзивных куполов. Однако вслед за лавами и почти одновременно с ро-

стом экструзивных куполов выбрасываются массы пеплового материала, которые в виде ту-

фовых  слоев отлагаются в водной среде, чередуясь с карбонатными породами. 

Анализ вышеприведенных материалов показывает, что в центральной части Газахского 

прогиба преобладают лавовые потоки базальтов и андезибазальтов и между потоками отме-

чаются маломощные лавобрекчии аналогичного состава. В северо-западном и юго-западном 

продолжении прогиба мощность и количество базальтовых и андезибазальтовых потоков за-

метно уменьшается, здесь преобладают пирокластические и терригенно-осадочные образо-

вания. Несмотря на это отличие, формирование этих пород происходило на мелководных 

условиях. Об этом свидетельствует чередование туфогенно-осадочных и осадочных образо-

ваний с вулканитами.  

Преобладание лавовых потоков в центральной части, по сравнению с периклинальны-

ми частями прогиба указывает, что наиболее интенсивное прогибание происходило именно в 

этом участке. При этом прогибание сопровождалось заложением серий глубинных магмавы-

водящих разломов, обуславливающих в сравнительно спокойных условиях излияния базаль-

товых и андезибазальтовых лав на морское дно.    

В период формирования верхнесантонского комплекса при медленном воздымании на 

территории прогиба продолжали существовать мелководные условия. В это время в узлах 
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пересечения продольных и поперечных разломов, имевших место в северо-западном и юго-

восточном продолжениях прогиба формировались вулканические центры, между которыми 

отлагались агломератовые, мелкообломочные и пепловые туфы, изливались редкие потоки 

риолит-дацитового состава. В поздней стадии верхнесантонского вулканизма деятельность 

этих центров несколько ослабевает. В результате количество переслаивающихся с известня-

ками прослоев цеолитизированных туфов заметно уменьшается. Постепенное  выпадение 

вулканогенного материала из состава позднесантонского комплекса и увеличение объема из-

вестняков являются доказательством ослабления тектонических движений, приведшего к 

стабилизации всей территории прогиба. 

Породы верхний коньяк-нижнесантонского комплекса состоит из вулканокластической, 

лавовой и субвулканической фаций. Вулканокластические  фации имеют широкое развитие и 

по условиям образования подразделяются на лавокластическую, пирокластическую, осадоч-

но-пирокластическую, пирокластическо-осадочную группы андезитового, андезибазальто-

вого и меньшей степени андезито-дацитового состава. Породы этого возраста объединены в 

составе базальт-андезитового комплекса. В составе комплекса выделяются спекшиеся туфо-

лавы, глыбовые и агломератовые лавобрекчии, литокластические андезитовые туфы, туффи-

ты с различнй текстурой, туфопесчаники, туфоалевролиты, туфоконгломераты. 

Породы лавовой фации представлены андезитовыми порфиритами, андезибазальтовы-

ми порфиритами, оливиновыми андезибазальтами и их миндалекаменными разностями. 

По составу среди пород субвулканической фации установлены порфировидные долери-

ты, диориты, кварцевые диорит-порфириты, долеритовые порфириты, пироксеновые, пла-

гиоклазовые андезиты и др. 

Породы верхнесантонского возраста завершая позднемелового вулканизма в исследо-

ванном районе представлены в основном кислыми разновидностями и  объединены в составе 

дацит-риолитового комплекса.   

Вулканокластическая фация составляет главную часть этого комплекса и среди пород 

этой фации выделяются следующие разновидности: брекчиевые лавы, кластолавы, туфы раз-

личного состава, цеолит содержащие измененные породы - трассы и др.  

Породы лавовой фации данного комплекса имеют сравнительно ограниченное площад-

ное распространение, и состоит главным образом из биотитовых риолит-порфиров, обсиди-

ан-перлитов, андезитовых порфиритов и др. Породы субвулканической фации состоит из 

биотитовых риолитов, альбитофиров и составляют строение крупных экструзивных куполов, 

таких как, Геяузан, Короглу, Кызылкая и др.  

Химизм пород верхнемеловой вулканогенной андезит-дацит-риолитовой формации Га-

захского прогиба рассмотрен Р.Н.Абдуллаевым и др. [2], Ф.А.Ахундовым [3, 4], 

М.Н.Мамедовым [8], М.А.Мустафаевым [4, 5] и др.  

Для исследования петрохимических особенностей верхнемелового вулканизма Казахского про-

гиба было использовано свыше 50 силикатных анализов различных комплексов андезит-дацит-

риолитовой формации, а также цеолитизированных туфов верхнесантонского возраста из различных 

месторождений Газахского прогиба (табл. 1, 2). 

Для типизации пород этих пород нами использовано классификация Ле Бас  и др. [10] (диграм-

ма TAS) и Кокса К.Г. и др. [7].  На этих классификационных диаграммах  породы верхнеконьяк 

– нижнесантонского комплекса, в основном, располагаются в поле нормальных базальтов, 

андезибазалтьов и андезитов. Лишь составы нескольких пород попадают в поле повышенной 

щелочности, в связи с повышенным содержанием окисла натрия, обусловленной вторичным 

изменением. Состав пород верхнеконякского комплекса, а также цеолитизированных туфов 

попадают в поле нормальных дацитов и риолитов (рис.1). 
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Рис.1. Положение химических составов верхнемеловых вулканических  пород Газахского прогиба на клас-

сификационной петрохимической диаграмме (Na2O+K2O)-SiO2.1-верхний коняк-нижний сантон, 2–верхний 

сантон, 3-верхнесантонские цеолитизированные туфы. A- по Ле Бас  и др. [10],  Б- по Кокс К.Г. и др. [7] 

 

Таким образом, состав пород образуют непрерывный ряд от базальтов до риолитов. 

При этом цеолитизированные туфы располагаются только в поле дацитов и риолитов, что 

может показывать об образовании их за счет последних. 

Состав рассматриваемых вулканических образований варьирует от основных к кислым 

разновидностям. Так, содержание SiO2 в породах верхнеконьяк – нижнесантонского базальт-

андезитового комплекса, меняется от 46.0 до 60.0%, в породах же верхнеконякского дацит-

риолитового комплексa от 65.0 до 76.0%. Анологичный кислый состав имеет цеолитизиро-

ванные туфы (табл. 1, 2). 
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Табл. 1 

  

Химический состав вехнемеловых вулканических  пород Газахского прогиба (вес.%) 

 
 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO MnO K2O Na2O P2O5 n.n.n. Сумма 

1 46.18 1.03 17..20 5.45 6.70 11.45 7.50 0.25 0.64 2.80 н/о 1.22 100.42 

2 46.46 0.98 17.33 4.50 9.20 11.40 6.40 0.21 0.98 2.19 н/о 1.24 100.79 

3 47.24 0.95 22.38 6.00 3.52 10.16 3.48 0.38 1.22 1.23 н/о 2.63 100.19 

4 47.25 1.00 18.95 3.42 8.09 11.45 6.00 0.26 0.78 3.09 н/о 0.58 100.87 

5 48.04 0.83 17.02 6.80 5.50 10.01 4.99 0.31 0.32 5.00 0.19 1.10 100.11 

6 50.30 0.59 20.44 3.63 6.05 11.77 2.23 0.19 2.02 1.58 0.10 0.40 99.21 

7 52.13 0.60 21.96 3.62 2.54 6.37 2.62 0.07 5.03 3.42 н/о 2.13 100.49 

8 52.60 0.57 22.53 2.36 3.16 6.04 1.62 0.05 4.62 4.42 н/о 1.99 100.24 

9 54.10 0.80 15.94 7.24 2.52 7.71 3.62 0.61 2.04 2.61 н/о 2.49 99.68 

10 54.53 0.87 18.35 3.91 3.47 7.54 3.47 0.02 1.83 3.39 н/о 2. 11 99.50 

11 55.34 0.52 19.87 6.57 0.98 8.10 2.59 0.34 1.14 2.96 н/о 1.52 99.93 

12 58.37 0.81 15.40 5.80 2.97 6.06 2.29 0.29 0.95 4.48 н/о 2.04 99.46 

13 60.40 0.75 15.47 4.77 4.29 3.89 1.90 0.24 1.I5 4.70 0.31 1.67 99.28 

14 68.94 0.58 13.83 3.55 0.21 2.03 0.29 0.07 1.08 4.42 0.81 0.97 99.78 

15 65.99 0.36 14.03 4.38 0.21 4.20 0.82 0.07 2.32 4.21 0.77 1.88 99.29 

16 64.92 0.42 17.24 2.56 2.01 4.15 0.90 - 3.22 3.78 н/о 1.28 99.18 

17 66.16 0.36 16.02 1.57 2.91 3.62 0.45 0.01 3.38 3.63 н/о 1.66 100.50 

18 68.00 0.30 14.13 2.20 0.78 1.26 0.70 0.01 5.62 4.19 н/о 2.12 99.78 

19 69.58 0.12 16.30 3.33 0.75 1.83 0.90 - 1.65 3.62 н/о 1.22 99.30 

20 67.46 0.31 14.56 3.65 0.33 2.13 0.71 0.01 6.10 2.47 н/о 2.16 99.89 

21 69.18 0.15 15.09 4.26 - 0.59 - — 7.29 1.86 н/о 0.60 99.02 

22 69.24 0.40 13.96 3.95 0.42 2.80 0.90 - 4.79 2.30 н/о 1.95 100.71 

23 76.40 0.12 11.80 0.90 0.17 2.31 0.89 _ 1.50 3.62 н/о 1.55 99.26 

24 75.36 0.17 12.89 0.95 сл. 1.54 0.20 — 2.81 3.50 н/о 2.36 99.78 

25 67.08 0.10 15.40 1.45 1.23 2.18 1.06 0.04 4.24 4.54 0.10 2.43 99.85 

26 68.90 0.37 15.40 2.67 0.82 0.90 0.85 0.04 4.20 4.80 н/о 1.24 100.19 

27 72.40 0.27 14.80 1.12 0.58 1.69 0.36 0.02 5.23 2.61 н/о 0.89 99.99 

28 67.84 0.32 16.55 2.19 1.35 1.45 0.40 0.09 6.03 3.85 н/о 0.41 100.50 

 

1-13 – верхний коняк-нижний сантон, 14-28 –верхний сантон 
 

Породы верхнеконьяк – нижнесантонского базальт-андезитового комплекса на диа-

грамме AFM относятся известково-щелочной серий, однако среди них присутствуют породы 

принадлежавшего к толеитовой серии (рис. 2). Породы недосыщены кремнеземом, характе-

ризуются повышенной известковистостью. По данным М.Н.Мамедова (1999) существовал 

единый процесс эволюции родоначальной магмы этого комплекса. При этом на различных 

уровнях земной коры путем – сравнительно в глубинном очаге формировался долериты, а в 

менее глубинном - различные базальты.  

Порды верхнеконякского дацит-риолитового комплекса характеризуются насыщенно-

стью кремнеземом, глинеземом и натрием и попадают в поле известково-щелочной серии. 

Формирование пород комплекса контролировалось высоким давлением водного флюида. 

На диаграмме  MgO-FeO
*
-Al2O3 породы верхнемеловых вулканических серий Газах-

ского прогиба попадают в поле континентальных образований и сходны с породами остров-

ных дуг (рис. 3).    
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Таблица 2  
 

Химический состав верхнесантонских цеолитизированных туфов Газахского прогиба (вес.%) 

 
 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO MnO K2O Na2O P2O5 H2O n.n.n. Сумма 

1 68.29 0.39 13.35 1.38 0.61 3.31 1.33 0.037 1.98 1.51 0.05 1.55 6.07 100.05 

2 69.79 0.56 14.06 1.19 0.56 2.34 0.77 0.010 1.88 2.94 0.06 1.21 5.26 100.53 

3 68.50 0.28 13.31 1.07 0.57 3.55 1.43 0.010 2.04 0.65 0.03 2.09 6.70 100.19 

4 69.06 0.22 14.36 1.64 0.12 3.60 1.05 0.020 2.26 1.83 0.03 1.25 5.18 100.43 

5 69.88 - 14.79 1.69 0.15 2.56 1.15 н/о 1.37 2.26 н/о 1.30 5.38 100.53 

6 67.30 0.10 12.96 1.86  3.20 2.30 н/о 2.36 1.75 н/о 1.48 7.02 100.33 

7 68.31 0.23 12.67 1.37 0.53 3.28 1.60 0.010 1.43 1.83 н/о 3.08 5.44 100.77 

8 65.91 0.32 14.42 2.21 н/о 3.41 1.53 0.020 1.90 1.07 н/о 1.32 6.18 100.29 

9 65.90 0.13 12.75 1.24 0.05 6.57 0.78 н/о 2.25 0.84 0.04 2.06 7.47 100.08 

10 68.19 0.07 12.79 1.28 0.07 3.35 0.64 0.016 1.47 2.60 н/о 2.83 7.19 100.49 

11 69.72 O.11 11.97 1.29 0.07 3.50 0.36 0.012 1.13 2.60 н/о 2.77 7.17 100.70 

12 67.40 О.11 12.82 1.51 н/о 5.52 0.76 0.014 1.04 1.23  н/о 2.29 7.62 100.31 

13 68.10 0.17 12.90 1.I2 н/о 5.16 0.98 0.019 1.80 0.84 н/о 1.55 8.02 100.71 

14 66.04 0.32 13.35 1.07 0.62 4.03 1.80 0.011 1.78 0.75 0.051 2.35 7.98 100.12 

15 67.84 0.42 14.19 1.3I 0.64 3.48 0.99 0.077 4.80 2.42 0.108 0.31 3.54 99.75 

16 68.58 0.39 13.16 1.24 0.44 3.68 1.45 0.019 1.95 1.20 0.067 1.40 7.87 100.10 

17 69.62 0.19 11.13 0.95 0.47 3.67 1.77 0.011 1.95 0.85 0.025 2.04 8.26 100.02 

18 71.73 0.22 11.35 0.91 0.17 1.59 1.64 0.010 1.44 2.70 0.040 1.32 7.54 100.13 

19 65.32 0.75 16.78 3.01 0.17 1.39 0.68 0.103 4.65 5.30 0.179 0.44 1.40 99.44 

20 62.98 0.52 15.08 2.81 0.26 4.73 1.83 0.099 0.95 2.83 0.076 1.90 6.80 100.65 

21 69.24 0.18 14.01 1.21 0.30 3.30 1.40 0.010 2.26 1.51 0.061 1.14 5.64 100.45 

22 62.86 0.30 13.87 2.81 0.80 4.51 2.84 0.059 2.06 1.43 0.147 2.00 6.83 100.15 

23 67.32 0.02 15.27 2.50 н/о 3.40 1.37 н/о 2.62 3.15 н/о 0.80 4.20 100.69 

24 68.92 0.60 14.62 2.12 0.48 2.94 1.20 0.020 0.40 1.32 н/о 3.00 4.44 100.06 

25 65.40 0.47 16.85 3.17 0.53 2.06 1.20 0.057 3.62 4.18 0.150 0.86 2.50 100.25 

26 63.60 0.54 16.82 3.70 0.55 2.00 1.67 0.081 3.23 5.76 0.080 0.67 2.04 100.64 

27 64.22 0.54 16.00 3.36 0.47 2.24 1.57 0.073 3.05 5.10 0.170 0.89 2.08 100.45 

28 69.16 0.43 13.40 3.07 0.35 2.22 0.87 0.057 2.76 5.10 0.179 0.79 1.74 100.40 

29 69.16 0.37 13.40 I.I4 0.64 2.38 1.11 0.010 1.76 3.40 0.153 1.52 5.58 100.53 

30 71.70 0.46 13.13 1.75 0.62 2.03 1.07 0.055 1.49 4.00 0.089 1.07 3.40 100.91 

31 71.80 0.28 13.28 1.27 0.35 1.31 0.72 0.045 0.82 5.20 0.040 1.31 4.20 100.62 

 

1-13- Айдаг, 14-20 – Агдаг, 21-25-Кероглу, 26-31- Татлы 

 

 
 

Рис. 2. Положение химических составов верхнемеловых вулканических  пород Газахского прогиба на 

AFM-диаграмме. Условные обозначения см. рис. 1 
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Рис.3. Положение химических составов верхнемеловых вулканических  пород Газахского прогиба на 

дискриминационной  петрохимической диаграмме Ю.Пирса (1993).  I – океанические абиссальные 

базальты, II – океанические островные базальты, III – континентальные базальты, IV – орогенные 

(островодужные и окраинно-континентальные) базальты, V – островные базальты из зон спрединга. 

Условные обозначения см. рис. 1 

 

На основе проведенных исследований выяснено, что цеолитоносные породы приуроче-

ны к определенным стратиграфическим единицам – верхнеконьяк-нижнесантонским и верх-

несантонским отложениям и залегают в виде пластов и линз,  а по литологическим разно-

видностям осадочно-пирокластических пород – к туфам, туффитам. В цеолитизированных 

пепловых туфах постоянно отмечается биотит. Цеолитсодержащие породы  - трассы хорошо 

выделяются среди вмещающих пород, имеющие зеленовато-голубой цвет, являющихся мар-

кирующим горизонтом и простирающихся в основном в близширотном направлении.  
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QAZAX ÇÖKƏKLİYİNİN ÜST TƏBAŞİR VULKANİZMİNİN FASİAL VƏ 

PETROKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ (KİÇİK QAFQAZ) 

 

S.K. Rəsulova  

Bakı Dövlət Universiteti  

 

Məqalədə Qazax çökəkliyinin üst təbaşir yaşlı vulkanogen, vulkanogen-çökmə əmələgəlmələrin 

fasial, petrokimyəvi xüsusiyyətlərinə, onların paleocoğrafi əmələgəlmə şəraitinə baxılır. Vulkanik 

seriyanın daxilindəvulkanoklast, lava və subvulkanik fasiyalardan təşkil olunmuş iki kompleks ayrılır. 1. 

Vulkanoklastik əmələgəlmələrdən və andezit, andezibazalt tərkibli lavalardan ibarət üst konyak-aşağı 

santon yaşlı kompleks. 2.Riolit və riolit-dasit tərkibli vulkanoklastik, lava və subvulkanik əmələ-

gəlmələrdən təşkil olunmuş üst santon yaşlı kompleks. Birinci kompleksin süxurları toleit və kalsiumlu-

qələvili petrokimyəvi seriyalara aid olub, silisumla doymamışdır və yüksək kalsiumluluğu ilə səciy-

yələnir. İkinci kompleksin süxurları, seolitləşmiş tuflar da daxil olmaqla, silisumla, alüminiumla, 

natriumla doyması ilə səciyyələnərək, kalsiumlu-qələvili seriyaya aiddir. Kompleksin süxurlarının 

formalaşması sü buxarının yüksək təzyiqinin nəzarəti altında baş vermişdir. Qazax çökək-liyinin üst 

təbaşir vulkanik seriyasının süxurları ada qövslərinin süxurları ilə oxşardır. 

Açar sözlər: üst təbaşir vulkanizmi, fasial və petrokimyəvi xüsusiyyətləri, petrokimyəvi seriyalar, 

Qazax çökəkliyi, Kiçik Qafqaz.  

 

FACIAL AND PETROCHEMICAL PECULIARITIES OF THE UPPER CRETACEOUS 

VOLCANISM OF THE GAZAKH TROUGH (LESSER CAUCASUS) 

 

S.K. Rasulova 

Бакинский Государственный Университет 

 

The article deals with facies, petrochemical features, paleogeographic conditions for the formation 

of Upper Cretaceous volcanogenic, volcanogenic-sedimentary formations of the Gazakh trough. The 

volcanic series consists of 2 complexes consisting of volcaniclastic, lava and subvolcanic facies. 1. 

Upper Cognac-Lower Santonian complex of volcaniclastic formations and lavas of andesite and basaltic 

andesite composition. 2. The complex of the upper Santonian volcaniclastic and lava subvolcanic 

formations of rhyolite and rhyolite-dacite composition. The rocks of the first complex are tholeiitic and 

calc-alkaline series and undersaturated with silica, characterized by increased calcification. The rocks of 

the second complex, including zeolitized tuffs of the same composition, are characterized by saturation 

with silica, clay and sodium, and are of the calc-alkaline series. The formation of the rocks of the 

complex was controlled by the high pressure of the aqueous fluid. The rocks of the Upper Cretaceous 

volcanic series of the Gazakh trough are similar to those of island arcs. 

Keywords: Upper Cretaceous volcanism, facies and petrochemical features, petrochemical 

series, Gazakh trough, Lesser Caucasus. 
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ŞƏRQİ KÜR ÇÖKƏKLİYİNİN ENDOGEN AMİLLƏR ƏSASINDA 

EKOGEOMORFOLOJİ ŞƏRAİTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

C.Y. Qasımov  

AMEA-nın akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu 

 

Endogen və ekzogen proseslərin mürəkkəb qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranmış relyef landşaftın 

aparıcı komponentlərindən biri olub ekosistemin differensasiyasını və dinamik inkişafını müəyyən edir. 

Endogen amillər relyefin geoloji strukturunu və ekzodinamik proseslərin gedişini və inkişafını 

formalaşdırmaqla ekoloji mühitin yaranmasında əsas baza rolunda çıxış edir. Bu səbəbdən endogen 

proseslərin ekogeomorfoloji şəraitə bilavasitə və dolayı təsirlərinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Məqalədə Şərqi Kür çökəkliyinin relyefinin formalaşmasında mühüm rol oynayan endogen amillər 

Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS texnologiyası) vasitəsi ilə geniş təhlil olunmuşdur. Ərazinin 

endogen amillərə görə ekogeomorfoloji qiymətləndirilməsi və rayonlaşdırılması aparılmışdır. 

Açar sözlər: ekogeomorfoloji şərait, endogen amillər, ekogeomorfoloji qiymətləndirmə, eko-

geomorfoloji rayonlaşdırma, CİS. 

 

Giriş  

Tektonik cəhətdən sabit və intensiv çökməyə məruz qalan Şərqi Kür çökəkliyi qonşu meqa-

strukturlarla müqayisədə nisbətən dayanıqlı relyefi ilə fərqlənir. Ancaq buna baxmayaraq geniş 

ərazini əhatə edən çökəklik daxilində regional və lokal xarakterli, uzununa və köndələn istiqamətli 

tektonik qırılmalar, şimal-şərq hissədə palçıq vulkanizminin inkişafı, differensiallaşmış müasir 

tektonik hərəkətlər, 7 bala qədər seysmiklik bilavasitə və dolayı təsirlərlə ekogeomorfoloji şəraiti 

mürəkkəbləşdirmişdir. Bu səbəbdən respublika ərazisinin 30 %-dən çoxunu təşkil edən, əhalisinin 

20%-dən çoxunun məskunlaşdığı, mühüm beynəlxalq və regional əhəmiyyətli nəqliyyat dəhlizləri-

nin, kommunikasiya xətlərinin keçdiyi Şərqi Kür çökəkliyi ərazisində kompleks xarakterli ekogeo-

morfoloji tədqiqatların aparılmasına ehtiyac var. Bu nöqteyi-nəzərdən seçilmiş mövzunu aktual 

hesab etmək olar. 

 

Tədqiqat obyekti və metodikası 

Tədqiqatın obyekti tektonik rayonlaşdırma sxeminə əsasən Kür dağarası çökəkliyinin Orta 

Kür meqazonasının Çatma-Göyçay yarımzonasını, Yevlax-Ağcabədi, Biləsuvar, Kürdəmir-Saatlı 

zonalarını və Aşağı Kür meqazonasının Muğan, Şirvan zonalarını, Kiçik Qafqaz dağ-qırışıq sis-

teminin Artvin-Qarabağ meqazonasının Aşağı Araz və Lök-Qarabağ zonalarının, Böyük Qafqaz 

dağ-qırışıq sisteminin Vəndam-Qobustan meqazonasının Keyvəndi-Şahqaya yarımzonasının müəy-

yən hissələrini əhatə edir [1]. Qeyd olunan meqazonalar, ümumilikdə Cənubi Qafqaz mikroplitəsi 

üzərində yerləşir. Azərbaycan Respublikası ərazisinin geomorfoloji rayonlaşdırılması sxeminə əsa-

sən tədqiq olunan ərazi Cənubi Qafqaz əyalətinin Kür çökəkliyi vilayətinin Kür-Araz ovalığı 

yarımvilayətinin Şirvan, Cənub-Şərqi Şirvan, Küryanı, Muğan, Salyan geomorfoloji rayonlarını, 

Ceyrançöl-Acınohur öndağlığı və Kiçik Qafqaz maili düzənlikləri yarımvilayətlərinin müvafiq 

olaraq Ceyrançöl rayonunun cənub silsilə, tirə və çökəkliklərini, Ləngəbiz-Ələt, Hərəmi və Mil, Qa-

rabağ geomorfoloji rayonlarını əhatə edir [2]. Tədqiqat zamanı ilkin olaraq Şərqi Kür çökəkliyinin 

ekogeomorfoloji şəraitinə təsir edən endogen amillərin CİS texnologiyasında (ArcGİS 10.2 proqra-

mında) coğrafi informasiya bazası yaradılmışdır. Məlumat mənbəyi olaraq ərazinin tektonik rayon-

laşdırma, müasir şaquli tektonik hərəkətlər, zəlzələlərin baş vermə ehtimalı və palçıq vulkanları xə-

ritələrindən istifadə edilmişdir. Sonrakı mərhələdə yaradılmış rəqəmli verilənlər bazası tədqiqatın 

məqsəd və vəzifəsindən asılı olaraq fərdi və kompleks şəkildə ArcGİS 10.2 proqramında məkan 

təhlilinə cəlb olunmuşdur. 
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Tədqiqatların müzakirəsi 

Şərqi Kür çökəkliyinin ekogeomorfoloji şəraitinə fəal təsir edən statik və dinamik xarakterli 

endogen amillərə müasir tektonik hərəkətlər, palçıq vulkanizmi, seysmiklik və tektonik qırılmalar 

aid edilmişdir. Çökəkliyinin tektonik quruluşunda kristallik özül və çökmə süxur laylarının üzə-

rində qədim geoloji dövrlərdə yaranmış regional və lokal xarakterli uzununa və köndələn qırılmalar 

müşahidə olunur. Regional xarakterli dərin uzununa qırılmalara Şimali Kür, Cənubi Kür, Çatma-

Göyçay qırılmalarını, Acıçay-Ələt qırılmalar zonasını, köndələn qırılmalara isə Qərbi Xəzər, 

Çaxırlı-Quruçay, Kiçik Qafqaz qırılmalarını misal göstərmək olar. Çöküntü layında yaranmış, əsa-

sən Üst Abşeron və Pleystosen yaşlı lokal qırılmalara Aşağı Kür çökəkliyinin şimal-şərq hissəsində 

daha çox rast gəlinir.    

Bütün mövcud materialların ümumiləşməsi və onların interpolyasiyası Şərqi Kür çökək-

liyində müasir şaquli tektonik hərəkətlərin çökmə və qalxma şəklində baş verdiyini göstərir. Kür-

Araz ovalığının mərkəzi hissəsi müasir dövrdə 2-4 mm/il sürətlə çökməyə məruz qalır. Kür-Araz 

düzənliyinin kənar hissələri və Cənub-Şərqi Şirvanın düzən hissəsində çökmənin sürəti 0-2 mm/ilə 

çatır. Çökəkliyin bütün qalan kənar hissələrində qalxma prosesi üstünlük təşkil edir. Belə ki, Acı-

nohur alçaqdağlığının cənub tirələri, Ləngəbiz-Ələt və Hərəmi-Babazanan alçaqdağlığı 0-2 mm/il, 

Kiçik Qafqaz dağətəyi düzənlikləri (çökməyə məruz qalan ayrı-ayrı sahələr istisna olmaqla) 2-4 

mm/il sürətlə qalxır. Bununla yanaşı çökmə sahələrində ümumi çökmənin fonunda qalxmaqda olan 

lokal basdırılmış qalxmaların olduğu yerlərə də rast gəlmək olur (Göyçay və Padar, Duzdağ və 

Gödəkboz qalxmaları, Mollakənd, Carlı, Sabirabad, Kür çayının delta hissəsi və s.) [3]. 

Müasir tektonik hərəkətlər Şərqi Kür çökəkliyinin ekogeomorfoloji şəraitinə fəal təsir edən 

endogen amillərdən biridir. Bu tektonik hərəkətlərə geoloji inkişaf tarixi boyu ərazinin ekogeomor-

foloji şəraitini müəyyən edən neotektonik hərəkətlərin davamı kimi baxmaq olar. Ərazidə baş verən 

digər endogen hadisələr (palçıq vulkanizmi, zəlzələlər) müasir tektonik hərəkətlərlə sıx əlaqəlidir. 

Cənub-Şərqi Şirvan düzünün şimal-şərq kənarlarında – Qərbi Xəzər tektonik qırılması boyu müasir 

tektonik hərəkətlərin intensiv yayıldığı yüksək seysmikliyə malik sahələrdə palçıq vulkanları inkişaf 

edərək (Qalmas, Kürsəngə, Hamamdağ, Dovşandağ, Xıdırlı, Bəndovan, Durovdağ və b.) gərgin 

ekogeomorfoloji şərait yaratmışdır. Eyni zamanda müasir tektonik hərəkətlər ekzogen proseslərin 

intensivliyini, istiqamətini müəyyənləşdirir. Tektonik qalxma hərəkətlərinin müşahidə olunduğu 

sahələrdə dərə (Kiçik Qafqazın dağətəyi sahələri), yarğan (Qocaşen-Göyçay, Qaraməryam, Ləngəbiz, 

Kalamadın, Böyük və Kiçik Hərəmi, Ələt, Duzdağ, Babazanan, Kürovdağ və b.) və qobu (Mişovdağ, 

Girovdağ, Babazanan tirələrinin şimal-şərq yamacında, depressiya daxili basdırılmış qalxmalarda) 

eroziyası, abraziya prosesləri (basdırılmış qalxmalar olan sahələrdə, Bəndovan burnu və Liman şəhəri 

arasındakı sahilyanı zonada) inkişaf etmişdir. Kür-Araz ovalığının tektonik çökməyə məruz qalan çay 

dərələrində yan eroziya və meandrların əmələ gəlməsi (Kür və Araz çaylarının dərələri boyu), 

çökəkliklərdə şoranlaşma və bataqlıqlaşma (Hacı-Elçi, Mahmudçala, Ağ-çala şoranlıqları, Sarısu-

Ağgöl bataqlıq-göl sistemi və s.) prosesləri inkişaf etmişdir [4]. 

Azərbaycan ərazisində seysmik aktivlik səviyyəsinə, güclü və zəif zəlzələ epimərkəzlərinin 

paylanma xarakterinə görə aparılmış seysmik rayonlaşdırmaya görə Şərqi Kür çökəkliyi Kür 

depressiyası zonasına aid olub qonşu seysmik zonalara nisbətən aşağı seysmikliyi ilə fərqlənir [5]. 

V.F.Bonçkovski və Q.P.Qorşkov (1933) tərəfindən tərtib olunmuş seysmik rayonlaşdırma xəritələrinin 

təhlili əsasında müəyyən olunmuşdur ki, seysmik hadisələr yeni tektonik hərəkətlərin intensiv baş verən 

sahələri ilə əlaqədardır. 100-300 il ərzində baş vermiş zəlzələ episentrlərinin yerləşməsinin təhlili 

əsasında Kür-Araz düzənliyində episentrlərin həm enlik, həm də meridional istiqamətdə sıxlaşma 

zonaları aşkar edilmişdir. Episentrlərin enlik istiqamətində sıxlaşması Kür çökəkliyi meqastrukturu ilə 

Böyük və Kiçik Qafqaz meqastrukturlarının kəsişmə xətti üzrə qırılmalarla, meridional istiqamətdə 

episentrlərin sıxlaşması isə Quba-Şamaxı-Lənkəran-Rəşt (Qərbi Xəzər dərininə qırılması), Şuşa-

Yevlax-Şəki və Zaqatala-Gəncə-Ordubad-Təbriz xətləri üzrə istiqamətlənmiş köndələn dərininə 

qırılmalarla üst-üstə düşür [3].  



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 

 98 

Palçıq vulkanizmi və genetik olaraq onlarla bağlı olan relyef formaları Aşağı Kür çökək-

liyinin uzununa və köndələn istiqamətli tektonik qırılmalarla parçalanmış şimal-şərq kənar hissə-

sində - Ləngəbiz-Ələt alçaqdağlığı, depressiyadaxili tirələr və yüksəkliklərdə (Mişovdağ, Girovdağ, 

Babazanan və b.), Cənub-Şərqi Şirvan  düzənliyində  təzahür olunmuşdur. Ərazidəki palçıq vulkan-

ları bərk (brekçiya, müxtəlif süxur qırıntıları), maye (minerallaşmış, neftli-qazlı sular) və qaz 

halında püskürmə məhsullarını eksploziv və salz-qrifon fəaliyyəti vasitəsi ilə səthə çıxardır.  Aşağı 

Kür çökəkliyinin tədqiq olunan 32 vulkan ocağından yalnız 7-də - Babazanan, Kiçik Hərəmi, Duz-

dağ, Neftçala, Hamamdağ, Axtarma-Paşalı və Ağzıbir vulkanlarında güclü püskürmələr qeydə alın-

mışdır. Çökəklikdə Kürsəngə, Pirqarı və Qızdağ palçıq vulkanları istisna olmaqla, qalan bütün pal-

çıq vulkanlarının fəaliyyəti bu və ya digər dərəcədə aktiv qrifon-sopka fəaliyyəti ilə xarakterizə 

olunur (Böyük Hərəmi, Mişovdağ, Xıdırlı qrifonlar qrupu, Babazanan, Durovdağ).  

V.A.Qorin [6], D.A.Lilenberq, İ.N.Meşerskiy [7] və b. müəlliflərin fikrincə isə palçıq 

vulkanlarının fəaliyyəti yeni və müasir tektonik hərəkətlər tərəfindən idarə olunur və onların aktiv 

təzahürü zaman keçdikcə Xəzər dənizinin aşağı səviyyəsi və Cənub-Şərqi Qafqaz rayonunda fəla-

kətli zəlzələlərlə üst-üstə düşür. Palçıq vulkanlarının və fəlakətli zəlzələlərin fəallaşmasının zamana 

görə üst-üstə düşməsi bu hadisələr arasında əlaqənin olmasını sübut edir. 1857-1870-ci illərdə 

palçıq vulkanizminin püskürməsi Aşağı Kür çökəkliyinin şimal-şərq kənarında 1856, 1859, 1869 və 

1872-ci illərdə fəlakətli zəlzələlər seriyası ilə üst-üstə düşmüşdür. Palçıq vulkanları 1902-ci ildəki 

fəlakətli zəlzələ zamanı da püskürmüşdür. 

  

 
 

Şəkil 1. Şərqi Kür çökəkliyinin endogen amillərə görə ekogeomorfoloji gərginlik xəritəsi 

 

Palçıq vulkanlarının (Qalmas, Kürsəngə, Hamamdağ, Dovşandağ, Xıdırlı, Bəndovan, Durov-

dağ və b.) fəaliyyəti Şərqi Kür çökəkliyinin şimal-şərq kənar hissəsində (Ləngəbiz, Kalamadın, 

Böyük və Kiçik Hərəmi silsilələri, Ələt, Böyük və Kiçik Mişovdağ, Babazanan, Girovdağ tirələri və 

b.) relyefin əsas fonunun və ümumilikdə ekogeomorfoloji şəraitin formalaşmasında mühüm rol 

oynamışdır. Xətti eroziya, intensiv denudasiya, şoranlaşma prosesləri və səthi yuyulma fiziki-kim-

yəvi proseslərə qarşı davamlı olmayan, yüksək minerallaşma dərəcəsinə malik palçıq vulkanı 
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brekçiyaları ilə örtülmüş səthlərdə daha geniş yayılmışdır. Vulkan konuslarının yamaclarında, bar-

rankoslar, sıx yarğan şəbəkəsi, gil karstları və ümumilikdə bedlend tipli relyef formaları geniş  

inkişaf etmişdir [3].                                                                                                 

Beləliklə, Şərqi Kür çökəkliyində endogen amillərə görə ekogeomorfoloji gərginlik dərəcəsi 

palçıq vulkanlarına və regional tektonik qırılmalara yaxınlıq məsafəsi, ehtimal olunan seysmiklik, 

müasir şaquli tektonik hərəkətlərin illik sürəti əsasında müəyyən olunmuşdur (cədvəl).  

 

Cədvəl  
 

Endogen amillərə görə ayrılmış ekogeomorfoloji rayonlar 

 

Endogen amillər  

Gərgin-lik 

də-rəcəsi,  

bal 

 

Ekogeo- 

morfo-loji 

rayonlar Sahə, 

km
2 

Sahə, 

% 

Palçıq 

vulkan-

larına 

yaxınlıq 

məsafəsi, 

km 

Ehtimal 

olunan 

seysmik- 

lik dərə-cəsi, 

bal 

Müasir 

tektonik 

hərəkətlər, 

mm/il 

Tektonik 

qırılmalara 

yaxınlıq 

məsafəsi, km 

6 < 7-7,5 (-5)-0;  6 < 1-2 Zəif 9779,677 37,33 

6-4 7,5-8 0-1 6-4 3-4 Mülayim 13064,994 49,86 

4-2 8-8,5 1-2 4-2 5-6 Orta 2759,713 10,53 

2-0 8,5-9 2 < 2-0 7-8 Yüksək 596,46 2,28 

Ümumi 

sahə, S 
 26200,845 100 

 

Qeyd olunan göstəricilərin hər biri ArcGİS 10.2 proqramı vasitəsi ilə ayrılıqda təhlil edilərək 

üst-üstə otuzdurulmuş və endogen amillərə görə ekogeomorfoloji gərginliyin qiymətləndirilməsi 

xəritəsi tərtib edilmişdir. Gərginlik göstəriciləri 1-8 bal arasında qiymətləndirilmişdir (şək. 1). Tər-

tib olunmuş ekogeomorfoloji qiymətləndirmə xəritəsində həmçinin ərazinin morfostruktur quruluşu 

da təsvir edilmişdir. Bu da ekogeomorfoloji gərginlik dərəcəsinin morfostrukturlar üzrə paylan-

masını təhlil etməyə imkan verir. 

 

Nəticə 

Gərginlik dərəcəsini təsvir edən arealların bal qiymətləri üzrə kartoqrafik generalizasiyası üsulu 

ilə Şərqi Kür çökəkliyində ekogeomorfoloji rayonlar ayrılmışdır: zəif (1-2 bal), mülayim (3-4 bal), 

orta (5-6 bal) və yüksək (7-8 bal) gərginlikli rayonlar. 1-ci cədvəldə verilmiş bölgü endogen amillərə 

görə ekogeomorfoloji rayonlaşdırma xəritəsinin əsas məzmun elementini təşkil etmişdir (şək. 2). 

Zəif gərginlikli (1-2 bal) ekogeomorfoloji rayonlar tədqiqat ərazisinin 37,33 %-ni (9779,677 km
2
) 

əhatə edir. Bu rayona əsasən Şirvan, Cənub-Şərqi Şirvan, Salyan, Muğan, Mil, Kürboyu, Arazboyu, 

Qarabağ düzənliklərinin  tektonik qırılmalardan və palçıq vulkanlarından uzaqda yerləşən sahələri 

aiddir. İntensiv tektonik əyilməyə məruz qalan və aşağı seysmikliyi ilə səciyyələnən bu rayonda 

çökmənin sürəti -5-0 mm/il, ehtimal olunan seysmiklik isə 7-7,5 bala qədərdir.  

Şərqi Kür çökəkliyi ərazisinin 49,86%-ni (13064,994 km
2
) təşkil edən mülayim gərginlikli (3-

4 bal) rayonlar əsasən tektonik qırılmalara daha yaxın sahələri əhatə edir. Qeyd edilən rayonun 

dağətəyi zonaları mülayim tektonik qalxmaya (0-1 mm/il) məruz qalır və ümumilikdə bu rayonda 

ehtimal olunan seysmiklik 7,5-8 bal arasında qiymətləndirilmişdir. 
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Şəkil 2. Şərqi Kür çökəkliyinin endogen amillərə görə ekogeomorfoloji rayonlaşdırma xəritəsi 

 

Tektonik qırılmalar üzərində və palçıq vulkanlarının yaxınlığında yerləşən orta gərginlikli (5-6 

bal) və palçıq vulkanizmi sahəsini təşkil edən yüksək gərginlikli (7-8 bal) rayonlar intensiv tektonik 

qalxma (1 mm/il-dən yuxarı) rejimi və yüksək ehtimal olunan seysmikliyi (8-9 bal) ilə seçilir. Endogen 

cəhətdən orta və yüksək gərginlikli rayonlar Şərqi Kür çökəkliyi ərazisinin müvafiq olaraq 10,53 %-ni 

(2759,713 km
2
) və 2,28 %-ni (596,46 km

2
) təşkil edir.  
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ASSESMENT OF ECOGEOMORPHOLOGICAL CONDITION OF THE EASTERN PART 

OF THE KURA DEPRESSION ON THE BASE OF ENDOGENOUS FACTORS 
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The relief created as a result of complex interactions of endogenous and exogenous processes, 

which is one of the leading components of the landscape, determines the differentiation and 
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dynamic development of ecosystems. Endogenous factors forming the geological structure and the 

course and development of exodynamic processes act as the main base in the originating of the 

ecological environment. For this reason, the study of the direct and indirect effects of endogenous 

processes on ecogeomorphological conditions is important. In the article were widely analyzed 

endogenous factors that played an important role in the formation of the relief of the Eastern part of 

the Kura depression. On the base of individual and complex indicators ecogeomorphological 

assesment and zoning of the studied area were carried out. Four regions were singled out: weak, 

moderate, medium and high tense regions. Quantitative significatives of endogenous processes were 

listed in each region. 

Keywords: ecogeomorphological condition, endogenous factors, ecogeomorphological asses-

ment, ecogeomorphological zoning, GIS. 

 

ОЦЕНКА ЭКОГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

КУРИНСКОЙ ВПАДИНЫ НА ОСНОВЕ ЭНДОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

 

Дж.Я. Гасымов 

Институт географии имени академика Гасана Алиева 

 

Рельеф возникший в результате сложной взаимодействий эндогенных и экзогенных 

процессов, являющий один из ведущих компонентов ландшафта определяет дифферен-

циацию и динамическое развитие экосистем. Эндогенные факторы формируя геологическую 

структуру, ход и развитие экзодинамических процессов выступают в роли основной базы в 

возникновение экологической среды. По этой причине изучение прямых и косвенных воз-

действий эндогенных процессов на экогеоморфологические условия имеет важное значение. 

В статье широко проанализированы эндогенные факторы, играющие важную роль в форми-

ровании рельефа восточной части Куринской впадины. С применением ГИС тех-нологий по 

индивидуальным и комплексным показателям проводилась экогеоморфологическая оценка и 

районирование исследуемой территории. Условно были выделены четыре района: слабый, 

умеренный, средний и район высокого напряжения. В каждом районе были перечислены 

количественные показатели эндогенных процессов.  

Ключевые слова: экогеоморфологические условия, эндогенные факторы, экогеоморфо-

логическая оценка, экогеоморфологическое районирование, ГИС. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ БОЛЬШИХ      

ГЛУБИН ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

БАКИНСКОГО АРХИПЕЛАГА) 

 

О.К. Новрузов  

Управление Геофизики и Геологии, SOCAR 

e-mail: afsharbey@mail.ru 

 

   Глубокопогруженные залежи углеводородов в Южно-Каспийском бассейне приуроче-

ны к структурам Бакинского архипелага. Фактическим материалом для приведенных обоб-

щений и графических построений являлись данные каротажа и описание керна с определе-

ниями фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов. При аналитических постро-

ениях использовались методы литолого-стратиграфической корреляции разрезов скважин 

по керну, каротажу и статистической обработке петрофизических данных. Применение 

метода площадной комплексной интерпретации в разрезе скважин позволило определить 

значения петрофизических параметров в коллекторах по площади и изучить соотношения 

между скважинами и структурными элементами залежи. Данные исследования посвящены 

именно вопросам прогнозной оценки качества коллекторов месторождений Бакинского ар-

хипелага. При этом основным способом определения Кп.эф был метод статистических 

обобщений и корреляционных сопоставлений «керн-ГИС» с привлечением данных интерпре-

тации стандартного комплекса ГИС. Подобная оценка с последующим прогнозом качества 

коллекторов осуществлялась по удельной емкости коллектора, согласно произведению эф-

фективной мощности на коэффициент открытой пористости.  

Ключевые слова: прогнозирование, пористость, проницаемость, предел текучести, 

твердость, Бакинский архипелаг.  

 

  Введение 

  Месторождение Сангачалы-Дениз, Дуванный-Дениз, Хара-Зиря (СДХЗ) расположено в 

акватории (ЮКБ) в северной части Бакинского архипелага юго-западнее г.Баку на расстоя-

нии 45 км (рис.1). Геологический разрез месторождения представлен комплексом четвертич-

ных отложений (современной Каспийские (25-30 м) и древнекаспийские отложения (около 

450 м), апшеронский (790 м) и акчагильский (до 50 м) ярусы, а также породы Продуктивной 

Толщи (ПТ), простирающейся до глубин свыше 6 км. Более глубокие горизонты ПТ пред-

ставлены породами Подкирмакинской (ПК) свиты и вскрыты на северо-восточном крыле ме-

сторождения. Нефтегазоносность разреза включает крупную, нефтяную, залежь в VII гори-

зонте ("Свита перерыва"), небольшую нефтяную залежь в V горизонте ("Балаханская свита") 

и газоконденсатную залежь с нефтяной оторочкой в VIII горизонте ("Свита НКП").  

В настоящее время интенсивно проводится разведка и освоение недр на сверхглуби-нах 

(более 6км), т.к. история активной разработки углеводородных месторождений привела к 

тому, что на малых и умеренных глубинах залежи нефти и газа в значительной мере уже раз-

веданы даже в труднодоступных районах. Неразрывно с данной тенденцией актуализируют-

ся вопросы изучения и прогнозирования свойств пород на больших глубинах и их нефтега-

зоносность, без решения которых успешное проведение нефтеразведочных работ и получе-

ние положительного результата в значительной степени осложняются. Необходимость про-

гнозирования характеристик коллекторов обусловлена тем, что достигается эффективная 

продуктивность скважин в случаях, если в процессе вскрытия нефтегазоносного пласта и его 

последующей эксплуатации не происходит ухудшения фильтрационных свойств породы. 

Однако, опыт показывает, что поражение продуктивного пласта происходит на всех этапах 

mailto:afsharbey@mail.ru
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его освоения и это, в первую очередь, отражается на фильтрационно-емкостных свойствах 

породы эффективной пористости и проницаемости. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения нефтегазоносных структур Бакинского архипелага 

 

Данные исследования посвящены вопросам прогнозной оценки качества коллекторов 

морских месторождений Бакинского Архипелага (на примере месторождения Сангачалы-

Дениз, Дуванный-Дениз,Хара-Зиря). При этом, основным способом определения Кп.эф был 

метод статистических обобщений и корреляционных сопоставлений «керн-ГИС», с исполь-

зоваием данных интерпретации стандартного комплекса ГИС. Подобная методика использо-

валась ранее на месторождениях Сибири в РФ [2], поэтому интересно было испытать ее эф-

фективность и на месторождениях Южно-Каспийского Бассейна. 

Определены глубины изменения физико-механических свойств пород разного литоло-

гического состава при высоких барических условиях с учетом порового давления. Результа-

ты экспериментальных данных по определению твердости и предела текучести горных пород 

при различных значениях всестороннего давления представлены в таблицах 1,2. 

С увеличением роста всестороннего давления от 0.1М Па до 200 МПа предел текучести воз-

растал для алевритов от 42,7 Н/м
2
 до 114,3·10

7
 Н/м

2
 т.е. в 2,6 раза, а для глин от 7,98 Н/м

2
 до 

55,8·10
7
 Н/м

2
 т.е. в 6,9 раза. 

При всестороннем давлении 150 МПа алевролиты переходят в класс породы, не дающие 

хрупкого разрушения под штампом, т.е. переходит в пластическое состояние, а известкови-

стый песчаник и мергель остаются упруго-пластичными вплоть до давления 200МПа [3]. 

Твердость испытанных образцов алевролитов с ростом всестороннего давления от 0,1 МПа 

до 122 МПа увеличилась от 159,84 Н/м
2
 до 357,75·10

7
 Н/м

2
 т.е. в 2,2 раза, предел текучести с 

увеличением всестороннего давления от 25 МПа до 200 МПа от 162,18 Н/м
2
 до 320·10

7
 Н/м

2
, 

примерно в 2 раза [4]. С увеличением всестороннего давления от 1 МПа до 200 МПа твердость 

известковистых песчаников возросла от 126,5 Н/м
2
 до 361,9·10

7
 Н/м

2
, а предел текучести в ин-

тервале 25 МПа -200 МПа увеличился от 141,6 Н/м
2
 до 226,4·10

7
 Н/м

2
, т.е. в 2,8 и 1,6 раза. Ана-

лиз экспериментальных данных показывает, что рост твердости песчаников имеет место, в ос-

новном, при увеличении всестороннего давления от 0,1 МПа до 120 МПа. Например, при увели-

чении в указанном диапазоне твердость песчаников увеличилась от 126,5 Н/м
2
 до 333,9 ·10

7
 Н/м

2
 

или на 28·10
7
 Н/м

2
, а с увеличением давления от 165 МПа до 200 МПа. С ростом всестороннего 
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давления от 0,1 МПа до 200 МПа твердость мергелей возрастает от 89,9 Н/м
2
 до 333.9·10

7
 Н/м

2
 

или 3.6 раза, а предел текучести в интервале давлений от 25 МПа до 200 МПа от 57,6 Н/м
2
 до 

175,3·10
7
 Н/м

2
 т.е. в 3 раза. На основании экспериментальных данных также установлено, что 

чем больше плотность глинистых пород и чем прочнее они в атмосферных условиях, тем мень-

ше темп роста твердости и текучести с ростом всестороннего давления. Если же плотность низ-

кая, то чем ниже твердость и предел текучести горных пород в атмосферных условиях, тем 

больше влияет напряженное состояние на темп роста твердости и предела текучести. Следует 

отметить, что твердость горных пород с ростом всестороннего давления не возрастает бесконеч-

но. Так кривые зависимости твердости от всестороннего давления при 200 МПа выполаживают-

ся, что особенно заметно у кривой твердости песчаников. 

Были определены такие важные параметры как пористости (Кп), твердости (Ртв), преде-

ла текучести (Ртек) до эффективного давления 210 МПа соответствующие глубинам до 14 км. 

 

                                                                                      (1) 

 

где, Ргор и Рпл соответственно горное и пластовое давление. Горное давление рассчитано с уче-

том плотности пород 2,2 кг/м
3 
пластовое нормальное, приведены закономерности. Плотность 

испытанных глинистых пород изменяет от 2,13·10
3 
кг/м

3
 до 2,63 кг/м

 3
·10

3 
кг/м

 3
, пористости 3.8-

12%, карбонатности - 2,28 кг/м
3
-2,67 кг/м

3
, 2,0 кг/м

3
 – 19,7 кг/м

3
 и 17 кг/м

3
 - 62 кг/м

3
. 

Модуль Юнга глинистых пород изменялся от 2,04707·10
10 
н/м

2
 до 4,71010·10

10 
н/м

 2
, из-

вестняков 3,47933·10
10 
н/м

2
 до 4.38323·10

10 
н/м

2
, коэффициент Пуассона от 0,12 до 0,48 и от 

0,3 до 0,35. Коэффициент Пуассона песчано-алевритовых составлял пород 0,27-0,36. 

Фактическим материалом для осуществленных обобщений и графических построений явля-

лись данные каротажа и описания керна с определениями фильтрационно-емкостных свойств по-

род-коллекторов [5]. При аналитических построениях применялись методы литолого-

стратиграфической корреляции разрезов скважин по керну, каротажу и статистическая обработка 

петрофизических данных. Применение метода площадной комплексной интерпретации в разрезе 

скважин позволило определить значения петрофизических параметров в коллекторах по площади 

и изучить соотношения между скважинами и структурными элементами залежи (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Фрагмент межскважинной корреляции продуктивных горизонтов месторождения  

Бакинского архипелага 
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          Таблица 1  

 
Некоторых петрофизическими параметры месторождения Бакинского архипелага. 

 

Стратиграфические 

подразделения 

 

Сангачал-Дениз 

 

Дуванный-Дениз 

 

Хара-Зиря 

Бакинский архипелаг 
 

Ноб 

 

П 

 

Д 

 

Ноб 

 

П 

 

Д 

 

Ноб 

 

П 

 

Д 

ПТкр V горизонт 835 2 - 383 6 - 2634 7 - 

V горизонт 10 0 - 34 29 9 137 8 8 

V-VII горизонт 74 7 - 16 1 - 303 6 - 

VII горизонт 3 6 0 10 3 7 109 6 24 

VIII горизонт 0 4 14 57 3 5 65 0 32 

 

Ноб - общая толщина, м; П - относительная песчанистость, %; Д - доля нефтегазонасыщенной толщины, %; 

 

 

Таблица 2 
 

Основные петрофизические параметры месторождений Бакинского архипелага. 

 

Стратиграфи 

ческие под- 

разделения 

Сангачалы-Дениз Дуванный-Дениз Хара-Зиря 

Бакинский  

Архипелаг 
Н Кп Кпр Кнг Сгл Н Кп Кпр Кнг 

Сг

л 
Н Кп 

Кп

р 
Кнг 

Сг

л 

V горизонт - - - - - 3000 20 35 64 18 3300 21 97 62 34 

VII горизонт 100 19 6 69 1 3500 20 115 68 21 3700 19 - 62 25 

VIII гори-

зонт 
500 21 - 72 - 3800 20 87 70 19 4000 18 

28

6 
72 14 

Н - абсолютная глубина на своде, м; Кп - пористость, %;  Кпр - проницаемость, 10¹⁵м²; Сгл - глинистость, %;   
Кнг - нефтегазонасыщенность, %. 

 

Из рассмотрения данных таблиц 2 и 3 следует, что наиболее существенными критериями при 

прогнозе коллекторов являются мощность и песчанистость. Обобщенная информация о рас-

пределении значений эффективных мощностей (толщин) и относительнойы песчанистости 

продуктивных горизонтов в разрезе ПТ Бакинского архипелага (V - VII горизонты) пред-

ставлены на рис. 3 (а, б).   
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а) 

 
б) 

Рис. 3. Схематическая карта распределения эффективной мощности (а) и относительной песчанисто-

сти (б) в разрезе ПТ Бакинского архипелага (VII горизонт) 

 

Песчанистость разреза (%) определялась отношением суммарной толщины песчано-

алевритовых пластов к общей мощности горизонта и для горизонтов V - VII в пределах Ба-

кинского архипелага варьирует по схеме, изображенной на рис. 3б.  

Зависимости изменения эффективной мощности и песчанистости, с учетом фильтрационно-

емкостных свойств (ФЕС) оценивалось качество коллекторов месторождения СДХЗ. Подоб-

ная оценка, с последующим прогнозом качества коллекторов, осуществлялась по удельной 

емкости коллектора, равной согласно [2] произведению эффективной мощности на коэффи-

циент открытой пористости.  

Результаты оценочных расчетов приведены в таблице 3, согласно которым эффектив-

ная мощность и пористость коллекторов месторождения Бакинского архипелага изменяются 

произвольно, в то же время увеличение эффективной мощности коллекторов характеризует-

ся ростом пористости до 17 - 18 %.          
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Таблица 3 
 

Количественные характеристики петрофизических параметров горизонтов 

Бакинского архипелага 

 

V горизонт VII горизонт VIII горизонт 

№ скв Н, км 
Кп. 

эфф 
Уд. ем к № скв Н, км Кп. эфф Уд. ем к № скв Н, км 

Кп. 

эфф 

Уд. 

ем к 

17 2,79 0,17 1,54 4 3,29 0,17 2,98 17 3,52 0,18 0,59 

43 4,11 0,16 0,25 16 4,10 0,17 4,06 84 3,76 0,17 5,33 

55 3,80 0,16 3,05 17 3,18 0,18 6,05 89 3,93 0,17 5,63 

57 3,36 0,16 3,71 28 3,13 0,18 6,37 95 3,04 0,19 0,11 

61 3,41 0,17 1,58 34 4,63 0,18 5,05 96 3,06 0,18 4,53 

84 2,93 0,16 3,3 36 3,93 0,18 1,69 516 4,97 0,17 9,25 

89 3,21 0,17 3,61 39 4,51 0,17 8,10 523 3,75 0,17 0,39 

523 3,07 0,16 3,73 43 4,58 0,18 4,58 528 4,85 0,18 8,35 

528 4,03 0,16 8,92 53 4,01 0,17 3,22 529 5,08 0,17 8,05 

529 4,29 0,16 8,28 55 4,22 0,17 6,65 533 5,18 0,17 8,70 

533 4,41 0,16 2,84 62 4,46 0,17 3,32 539 4,97 0,16 5,96 

539 4,30 0,16 9,15 57 3,82 0,18 6,67 547 5,51 0,18 10,0 

546 4,97 0,16 11,7 61 3,83 0,19 3,48 561 5,20 0,18 12,0 

547 4,85 0,16 17,4 82 3,52 0,18 0,23 562 5,73 0,17 12,6 

562 4,98 0,16 7,04 84 3,41 0,17 11,9 73 4,93 0,17 5,75 

35 3,30 0,16 3,94 89 3,60 0,18 8,85 525 4,60 0,17 5,52 

41 3,37 0,17 0,15 95 2,74 0,18 11,1 537 4,97 0,17 7,33 

73 4,22 0,16 1,9 96 2,65 0,19 10,8     

525 3,81 0,16 3,69 516 4,69 0,18 9,70     

537 4,18 0,16 7,53 523 3,47 0,18 5,89     

541 5,76 0,16 14,2 528 4,51 0,18 6,12     

549 5,56 0,16 6,99 529 4,75 0,18 6,51     

557 4,93 0,16 7,9 533 4,83 0,18 4,82     

 

Схема пространственного распределения значений удельной емкости (качества) кол-

лекторов в разрезе месторождения СДХЗ представлена на рис. 4а, а схематическое представ-

ление в виде 3D модели вариации одного из расчетных параметров продуктивности коллек-

торов - RQI  изображено на рис. 4б. Трехмерное моделирование было выполнено с помощью 

графического программного пакета VOXLER и нам представляется, что на основе подобных 

моделей можно спрогнозировать интервалы с улучшенными коллекторскими свойствами, 

расположение которых можно корректировать с помощью описанных графических построе-

ний.             
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                                 а).                                                                           б). 

 

Рис. 4.  Схема пространственного распределения качества коллекторов (а) и 3D изображение 

продуктивных интервалов, вскрытых бурением (б) на месторождении СДХЗ 
 

Заключение 

Установлены закономерности изменения УЭС глинистых пород в зависимости от глу-

бины на примере некоторых месторождений Бакинского архипелага.  

Показано что, извилистая форма глинистых пластов является одним из факторов, име-

ющих существенное влияние на величины УЭС пород. 

Выполнено трехмерное моделирование, спрогнозированы интервалы с улучшенными 

коллекторами. 
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KARBOHİDROGEN KOLLEKTORININ ÇÖKMƏ SÜXURLAR ÜZRƏ 

BÖYÜK DƏRİNLİKLƏRDƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI (BAKI ARXİPELAQI 

YATAQLARI TİMSALINDA) 

 

O.K. Novruzov 

Geofizika və Geologiya İdarəsi, SOCAR 
 

Cənubi Xəzər hövzəsində karbohidrogenlərin dərin yataqları Bakı arxipelaqının strukturları ilə 

məhdudlaşır. Məqalədə faktiki materiallardan istifadə olunmaqla qrafik təsvirlər və kern məlumatlarının 

tətbiqi ilə süxurların süzülmə-tutum parametrlərinin xüsusiyyətləri təsvir edilmişdir. Analitik metodların 
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tətbiqi ilə quyuların litoloji-stratiqrafik korrelyasiya üsulları kern analizi nəticələri və geofiziki tədqiqat 

məlumatları əsasında statik təhlil edilmişdir.Quyularda kompleks karotaj metodlarının tətbiqi və 

interpretasiyası dərinlik üzrə petrofiziki parametrlərinin sahə üzrə müəyyən etməyə və quyuların 

struktur elementlərinin əlaqəsinin öyrənilməsinə imkan vermişdir. Elmi tədqiqat işi Bakı arxipelaqı 

yataqlarının kollektor süxurlarının proqnozlaşdırılması və qiymətləndirilməsinə həsr olunmuşdur. Bu 

əsasla Kef.m. məsaməliliyin qiymətləri geofiziki karotaj məlumatlarının interpretasiyası və kern analiz 

nəticələrinin korrelyasiyası ilə statistik əlaqə nəticəsində təyin edilmişdir.  

Açar sözlər: məsaməlilik, keçiricilik, bərklik, plastiklik, Bakı arxipelaqı, proqnozlaşdırma. 

 

PREDICTION OF HYDROCARBON COLLECTORS ON DEEP SEDIMENTARY 

ROCKS.(On example of Baku archipelago fields) 

 

O.K. Novruzov 

Geophysical and Geological Department, SOCAR 

 

The deep deposits of hydrocarbons in the Southern Caspian basin are limited to the structures of 

the Baku archipelago. The article describes the features of the filtration and deposition parameters of 

rocks by applying actual materials and applying graphic descriptions and kern data. Litho-stratigraphic 

correlation methods of wells using quarry-stratigraphic correlation methods were analyzed based on the 

results of the Kern analysis and geophysical researches. Application and interpretation of complex CGS 

methods in the field allowed to determine the depth of petrophysical parameters on the field and to study 

the relationships of the structural elements of the wells. The scientific research work is devoted to 

forecasting and estimation of collector rocks of Baku archipelago fields. In this case, the basic method 

for determining Ke.por. was a method of statistical generalizations and correlation comparisons of "core-

GIS" with the use of data interpretation of the standard CGS. 

Keywords: porosity, conductivity, hardness, plasticity, Baku archipelago, prediction 
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PİRALLAHI ADASI VƏ DARVİN BANKASI SAHƏLƏRİNDƏ GEOLOJİ-GEOFİZİKİ 

MƏLUMATLARA VƏ SÜXUR NÜMUNƏLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİNƏ GÖRƏ ALT 

PLİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN LİTOLOJİ-FASİAL XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Y.R. Mustafayev,  C.S. Abbasov 

SOCAR “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu 

E-mail:    c_abbasov1977@mail.ru 

 

Pirallahı adası və Darvin bankası yatağının kəsilişlərində süxur parametrlərinin müqayisəli 

tədqiqi onun filtirasiya-tutum və litoloji-fasial xüsusiyyətlərinin qənaətbəxş olduğunu göstərmişdir. 

Burada geoloji-geofiziki və petrofiziki məlumatlarının və layların litoloji-fasial xüsusiyyətlərinin tədqiqi 

onun Alt Pliosen çöküntülərinin kəsilişlərində kifayyət qədər çıxarıla bilən qalıq neft ehtiyatlarının 

olduğunu göstərmişdir. 

Açar sözlər: filtirasiya-tutum, litoloji-fasial, süxur nümunəsi, litoloji tərkib, geoloji-geofiziki 

məlumatlar, geotektonika, stratiqrafiya. 

 

Giriş 

Darvin bankası və Pirallahı adası yataqlarınınm Alt Pliosen çöküntülərinin neft-qazlılığı xeyli 

əvvəllər öyrənilməsinə baxmayaraq, onların tədqiqini kafi hesab etmək olmaz. Nal-hazırda bu 

yataqlarda neftvermənin aşağı olması səbəbləri müəyyənləşdirilməli və hasilatın artırılmasına nail 

olmaq üçün yataqların işlənmə üsulları təkmilləşdirilməlidir. Bunun üçün layların litoloji-fasial və 

filtirasiya-tutum xüsusiyyətləri araşdırılmalı, neft-qazlılığının paylanma qanunauyğunluğu öyrənil-

məlidir. Eyni zamanda tədqiq olunan yataqlar üzrə Alt Pliosen çöküntülərinin kompleks geoloji-

geofiziki məlumatlarından və süxur nümunələrinin nəticələrindən istifadə edərək neftli-qazlı sü-xur-

ların maddi-mineraloji, kollektorluq və geotektonik xüsusiyyətləri tədqiq olunmalı, məhsuldar hori-

zontlar üzrə əsas lay göstərici parametrlərinin dəyişmə xüsusiyyətləri təhlil olunmalıdır. Bütün bun-

lar məqalə qarşısında duran əsas məsələlərdir. 

  

Tədqiqatın məqsədi 

Son illərdə Abşeron arxipelaqının şimal hissəsində Alt Pliosen çöküntülərinin litoloji-

petroqrafik və kollektor xüsusiyyətlərinin tədqiqinə dair aparılmış bir sıra işlər, burada neft-qazın 

axtarış-kəşfiyyat işlərinin genişləndirilməsi və perspektivliyinin qiymətləndirilməsi baxımından 

xüsusi maraq kəsb edir. Burada aşkar edilmiş neft-qaz yataqlarının əksəriyyəti terrigen çöküntülərlə 

əlaqəli olduğundan yeni yataqların axtarış-kəşfiyyatı və müvəffəqiyyətlə açılması da terrigen bir-

ləşmələrin genezisinin müəyyənləşdirilməsindən daha çox asılıdır. Eyni zamanda strukturlar üzrə 

geoloji, geofiziki və hidrogeoloji tədqiqatların aparılmasında, yeni yataqların aşkarlanmasında və 

kəsiliş intervallarının qiymətləndirilməsində layların filtirasiya-tutum və litofasial xüsusiyyətlərinin 

tədqiqi nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edir və neft-qaz yataqlarının formalaşmasında, məhsul-

darlığının lokal və regional sahələr üzrə paylanma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində onun xüsusi 

rolu var. Bu baxımdan tədqiq olunan Pirallahı və Darvin bankası yataqları üzrə Alt Pliosen çöküntü-

lərinin kompleks geoloji-geofiziki məlumatlarından və süxur nümunələrinin nəticələrindən istifadə 

edərək neftli-qazlı kəsilişlərinin maddi-mineraloji, filtirasiya-tutum, kollektorluq və litoloji-fasial 

xüsusiyyətləri tədqiq olunmuş, məhsuldar horizontlar üzrə əsas lay göstərici parametrlərinin dəyiş-

mə xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.  

Pirallahı yatağı Abşeron yarımadasının bilavasitə yaxınlığında və meridional istiqamətdə 

uzanan Abşeron küpəsi, Darvin bankası, Pirallahı adası, Gürgən-dəniz antiklinal zonasının üzərində 

yerləşir. Pirallahı adası yatağı iki antiklinal qırışıqdan (Pirallahı adası-şimal və Pirallahı adası-

cənub) ibarətdir. Adanın eni şimalda 4,5 km, cənubda 1,5 km, uzunluğu isə 12 km-dir. Abşeron 
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arxipelaqının ən böyük strukturu olan Pirallahı adası yatağı cənub hissəsindən damba ilə yarım-

adaya birləşdirilmişdir [1].  

Şimali Pirallahı qalxımının tağətrafı sahəsində 1200 və 1201 saylı struktur-axtarış quyularının 

qazılması zamanı götürülmüş süxur nümunələrinin analizlərinə əsasən QA-nı döşəyən 200-250 m 

qalınlıqlı gil, gilli-qum və qumdaşı süxurlarının MQ çöküntüləri olduğu müəyyən edilmişdir [1]. 

Məlumdur ki, QA-nın altında açılmış çöküntülər QaLD-a aid edilir. Bunu Abşeron arxipelaqının 

yataqlarındakı quyuların karotaj diaqramlarının müqayisəsindən də görmək olar. Karotaj diaq-

ramlarının müqayisə sxemindən məlum olur ki, 1201 saylı quyunun açdığı QA və onun altında 300 

m qalınlığa malik çöküntü süxurlarının karotaj diaqramı Abşeron arxipelaqının digər yatqlarındakı 

quyuların QA və QaLD karotaj diaqramları ilə eyni göstəricilərə malikdirlər. Belə mübahisəli 

məsələni aydınlaşdırmaq üçün Cənubi Pirallahı qalxımında qazılmış çoxsaylı quyuların geoloji-

gefiziki, qazma və geotektonik quruluşuna dair məlumatları təkrar araşdırılmış və qalxımın eni isti-

qamətində yeni geoloji profillər tərtib edilmişdir (şəkil 1). Məlum olmuşdur ki, Cənubi Pirallahı 

qalxımı iki yox bir üstəgəlmə pozğunluq ilə mürəkkəbləşmişdir. QAç kimi adlandırılan süxur 

dəstəsi isə QaLD-a aiddir və qalınlığı tağdan qanada doğru artır. 

Abşeron dövrünün sonunda baş vermiş neotektonik hərəkətlər zamanı tangensial qüvvələr 

nəticəsində Pirallahı qalxımının cənub qanadının çöküntüləri Pont mərtəbəsinin səthi boyu qərbdən 

şərqə doğru 1100-1200 m sürüşərək ŞmŞ qanadı üzərinə aşırılmışdır. Sürüşmə Cənubi Pirallahı 

qalxımının mərkəzi tağ hissəsindən keçən 4 saylı uzununa pozğunluq vasitəsi ilə baş vermişdir. Bu 

zaman qalxımın mərkəzi tağı boyu üstəgəlmə III tektonik blokunda QaLD-ın alloxton çöküntüləri, 

üstəgəlməaltı IV tektonik blokunda MQ-ın QaLD, QA, QD, QÜQ və QÜG lay dəstələrinin 

avtoxton çöküntüləri üzərinə qeyri uyğun yatmışdır (şəkil 2).  

Qalxımın üstəgəlmə blokunda açılmış QaLD-ın alloxton çöküntülərindən sınaq işləri zamanı 

sənaye əhəmiyyətli neft axınları alınmışdır [2].  

Pirallahı adası sahəsində 23 quyu kəsilişlərindən götürülmüş 90 kern nümunələrinin nəticələrinə 

və ümumilikdə 600-dən çox müxtəlif analizlərin nəticələrinə əsasən QA lay dəstəsi ətraflı tədqiq 

olunmuşdur. Öyrənilən süxurlarda karbonatlıq 2.3-32.0 (22.0 %), məsaməlik 6.0-30.0 (22.0 %) və 

keçiricilik (27-562) ·10
-15

 m
2
, (425·10

-15
m

2
) qiymətlərlə dəyişir. Eyni zamanda 23 quyu kəsilişlərindən 

götürülmüş 64 kern məlumatlarının nəticələrinə görə QD lay dəstəsi ətraflı tədqiq olunmuş, kollektor 

laylarının litoloji və petrofiziki parametrləri öyrənilmişdir (Cədvəl 1). Cədvəl-dən göründüyü kimi 

burada karbonatlı süxurlar çox deyil və onların filtirasiya-tutum parametrləri qənaətbəxşdir.  

 

 
       

 Şəkil 1. Cənubi Pirallahı adası. Geoloji profillər 
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Darvin bankası yatağı Abşeron yarımadasından şərqdə, Abşeron arxipelaqının şimal qərb 

hissəsində Bakı şəhərindən 60 km məsafədə meridianal istaqəmətdə uzanır. Darvin bankası Pirallahı 

adasından 6 km şimalda yerləşməklə dənizin kiçik və dayaz hissəsini əhatə edir. Yatağın cənub 

hissəsində dənizin dərinliyi 10 m-ə qədər olub, şimala doğru tədricən 25 m-ə qədər artır [1]. 

Darvin bankası yatağının əsas neftli obyektləri QDüst, QDalt lay dəstələridir. QDüst neftli layı 

1950-ci ildən işlənmədədir. Strukturun bununla əlaqədar cənub, mərkəz, şimal və şimal-şərq sahə-

ləri neftlidir. İşlənmənin ilk illərində quyular fontan üsulu ilə orta gündəlik hasilatı 11-20 t neft 

olmaqla istismara daxil olmuşdur. Fontan dövrü isə nisbətən qısa 2-3 il təşkil edirdi. Sonra quyular 

qazlift istismar üsuluna keçirilmişdir. Neftli laylar əsas etibarı ilə qarışıq rejimdə istismar olun-

muşdur [3].  

 

 
                    

Şəkil 2. Cənubi Pirallahı adası. Geoloji profil 

 

QDalt kollektorluq xüsusiyyətləri 47 quyunun məlumatlarına və süxur nümunələrinə əsasən 

öyrənilmişdir. Qaldırılan nümunələrin uzunluğu 51 m olmuşdur. Bu zaman məhdud qazma intervalı 

123 m olmuşdur. Neftli hissədən qaldırılan nümunə cəmi 2,8 %-dir. Bu quyulardan götürülmüş 188 

süxur nümunələrinin 10-14 %-i qum-qumdaşı, 53 %-i alevrit, 15%-i argillitlər qruplarına aiddir[4]. 

Darvin bankası sahəsinin kəsilişlərindən götürlülmüş kern materiallarının nəticələrinin araş-

dırılması göstərmişdir ki, onun QA lay dəstəsinin kollektor süxurları əsasən pis çeşidlənmiş süxur-

larla təmsil olunub. Burada qumların, qumdaşlarının, alevrit və alevrolitlərin petrofiziki xüsusiy-

yətləri bir-birindən kəskin fərqlənir.  

Məlumdur ki, süxurların kollektor xüsusiyyətlərinə onların qumluluğu, gilliliyi, karbonatlığı, 

sementin miqdarı, tərkibi, tipi və onun genezisi ciddi təsir göstərir. Bu parametrlərin tədqiqat sahə-

miz olan Pirallahı adası və Darvin bankası sahələrinin filtirasiya-tutum və kollektorluq xüsusiyyət-

lərinin öyrənilməsində nəzərə alınmasına xüsusi önəm verilmişdir. Bununla bağlı qeyd etmək olar 

ki, Darvin bankası sahənin kəsilişlərində ən çox qumluluq QA, QÜQ, FLD və Balaxanı lay dəstələri 

ilə bağlıdır. Bu lay dəstələrinin kəsilişlərində kvars tərkibli qumlara da rast gəlmək olur. Digər lay 

dəstələrinin (QaLD, QD, QÜG, Sabunçu və Suraxanı) tərkibində qumlu fraksiyalar 50 %-i ötmür.  

Darvin bankası sahəsində QÜQ lay dəstəsi məhdud sayda olan 6 süxur nümunələrinin nəticə-

lərinə əsasən tədqiq olunmuşdur. Burada karbonatlı süxurlar çox deyil (5.0-9.4 %). Məsaməlik 

16.7-35.1 (orta qiymət 24.0 %), keçiricilik isə (16-556) ·10
-15

 m
2
, (211) ·10

-15
 m

2 
qiymətlərlə dəyişir 

ki, buda qənaətbəxş göstəricilər sayıla bilər. 

Tədqiq olunan Darvin bankası sahəsində QÜG lay dəstəsində kollektor süxurları 13 quyu 

kəsilişindən götürülmüş 19 kern nümunələrinin nəticələrinə əsasən nisbətən müfəssəl öyrənilmişdir. 

Bu süxurlar gilli, gilli-qumlu, qumlu-gilli alevrolitli və alevritli, həmçinin onların araqatlarında pis 

çeşidlənmiş süxurlarla təmsil olunurlar. Burada karbonatlı süxurlar əksər hallarda 10 %-dən çox 
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olmur (orta qiy. 7.1 %-ə bərabərdir). Keçirici süxurlar isə əksər hallarda qənaətbəxş olur (cədvəl 1). 

Darvin bankası sahəsində 5, 23, 43, 77, 110, 213, 274 saylı quyu kəsilişlərindən götürülmüş 

süxur nümunələrinin nəticələrinə görə FLD-nin kollektor layları tədqiq edilmişdir. Bu süxurlar 

litofasial xüsusiyyətlərinə, xüsusən də yüksək qumluluq xüsusiyyətlərinə görə QÜG lay dəstəsindən 

fərqlənir və az karbonatlığa və yüksək keçiricilik xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Təkcə bir süxur 

nümunəsində (23 saylı quyuda 1200-1202 m dərinlikdə) karbonatlığın artması qeyd olunur ki, buda 

süxurlarada keçiriciliyin aşağı düşməsinə (0.0905 mkm
2
) gətirib çıxarır. FLD-nin qalan digər 

süxurları yüksək keçiriciliklə xarakterizə olunurlar. 

Süxurları kollektor və qeyri-kollektorlara ayırmaq üçün petrofiziki parametrlərin, xüsusəndə 

keçiricilik, məsaməlik, karbonatlıq və gilliliyin sərhəd qiymətlərini bilmək lazımdır. Bu baxımdan 

Darvin bankasının məhsuldar lay dəstələrində (QDüst, QDalt, QAD) kollektor parametrlərinin sərhəd 

qiymətlərini təyin etmək üçün QGT üsullarından və əldə olunmuş süxur nümunələrinin nəticələ-

rindən istifadə edilərək  keçiricilik, məsaməlik, karbonatlıq və gillilik təyin edilmiş və paylanma 

əyriləri qurulmuşdur. (şəkil 3). 

Şəkildən göründüyü kimi, məhsuldar lay dəstələrinin gilliliyinin qiyməti 6,4-49,9% inter-

valında dəyişir. QDüst, QDalt və QAD üzrə gilliliyin paylanma əyriləri bir maksimumdan ibarət olub, 

uyğun olaraq 27-40; 25-37 və 12-27% diapozanlarını əhatə edir. Gilliliyin modal qiyməti məhsuldar 

lay dəstələrinin kəsilişi üzrə aşağıdan yuxarıya doğru artır və QDüst ən yüksək gilliliyə malikdir. 

 

 
 

Şəkil 3. Darvin bankası sahəsində petrofiziki parametrlərin 

dəyişmə xüsusiyyətləri 

 

Karbonatlığın qiyməti 6,2-38,3% hüdudunda dəyişir. QDüst, QDalt və QAD üzrə paylanma əyriləri 

bir maksimumdan ibarət olub 4-14% intervalını əhatə edir.  Süxur nümunələrinin 80%-dən çoxunun 

karbonatlığı 11%-ə yaxındır. Şəkildən göründüyü kimi lay dəstələri üzrə karbonatlığın modal 

qiymətləri uyğun olaraq 11,6; 5%-ə bərabərdir. 

QD və QAD-nin məsaməliyinin qiyməti 6-38% diapozonunda dəyişir. Məsaməliyin lay 

dəstələri üzrə paylanma əyriləri gillilik və karbonatlıq parametrləri kimi bir maksimumdan ibarətdir. 

QD üzrə süxur nümunələrinin 78%-nin məsaməliyi 20-32%, QAD-ın 67%-nin məsaməliyi isə 18-

28%-ə bərabərdir. 
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Araşdırmalar zamanı məlum olmuşdur ki, dəniz neft yataqlarının, o cümlədən də Pirallahı 

yatağının neft ehtiyatının hesablanması zamanı lay dəstələrinin qumlu-alevritli süxurlarını kollektor 

və qeyri-kollektorlara ayırmaq üçün keçiriciliyinin sərhəd qiyməti 0,001 mkm
2
 təyin edilmişdir. 

Buna uyğun olaraq, Darvin bankası yatağında da kollektor süxurları üçün keçiriciliyin sərhəd 

qiymətləri 0,001 mkm
2
 qəbul edilmişdir [5].  

Əldə olunmuş məlumatlara əsasən keçiriciliyin lay dəstələri üzrə paylanma əyriləri yenidən 

qurulmuşdurş. Məlum olmuşdur ki, hər iki lay dəstəsi üzrə onun paylanma əyriləri bir modulludur 

və modal qiymətləri uyğun olaraq  (158-173)10
-3

 mkm
2
-ə bərabərdir. Burada qumlu-alevritli süxur 

nümunələrinin keçiriciliyi (2-1248)10
-3

 mkm
2
 hüdudunda dəyişir.  

Tədqiq olunan Darvin bankası sahəsində layların litoloji tərkibinin (qumlu-alevritli və gilli 

süxurların) ritmik növbələşməsi, geoloji-tektonik proseslərin və paleocoğrafi şəraitin dəyişmə xüsu-

siyyətləri ilə bağlıdır. Burada mürəkkəb quruluşlu geoloji kəsilişlər gilliliyin azalması və qumlu-

luğun artması xüsusiyyətlərinə malikdir. 

Darvin Bankası sahəsində Məhsuldar Qatın açılmış kəsilişlərində FD, QÜG, QÜQ lay dəstə-

ləri gilli-alevritli və alevrogilli qumlu, qumlu-gilli alevrolitli və gilli süxurlara, həmçinin pis çeşid-

lənmiş süxurlara görə digər lay dəstələrindən fərqlənirlər. Burada təmiz qumlu-gili laylara az-az rast 

gəlmək olur. Kollektor süxurların filtirasiya-tutum xüsusiyyətlərinə sementin tərkibində olan auto-

gen karbonatlı materiallar təsir göstərir. Burada öyrənilən süxurların əksəriyyəti qeyri bircinslidir. 

Bununla bağlı olaraq qeyd etmək olar ki, sahədə qeyri bircinsli süxurların artması fonunda onalrın 

filtirasiya-tutum xüsusiyyətləri də artır.  

Pirallahı adası və Darvin bankası yatağının dərinlik intervallarında süxur parametrlərinin orta 

qiymətləri müqayisəli şəkildə aşağıda göstərilmişdir (cədvəl 1). Araşdırmalara və müqayisəli təhlillərə 

görə hər iki yataq üzrə quyu kəsilişlərinin filtirasiya-tutum və litoloji-fasoal xüsusiyyətləri qənaətbəxş 

sayıla bilər. Burada həmçinin kişik (10
-14

m
2
) və böyük keçiricilikli (5·10

-13
m

2
) süxurlara rast gəlinirki, 

buda süxurların digər parametrlərinin geniş intervallar daxilində dəyişməsi ilə bağlıdır. 

 

Cədvəl 1 
Pirallahı adası və Darvin bankası sahələrində süxur  parametrlərinin orta qiymətləri 

 
 Quyu 

№ si 

İnterval,  

m 

Qranulometrik tərkib, % Median 

diametr, 

mm 

Əmsal Karbon

atlıq % 

Məsam

əlik  

% 

 

Keçiricil

ik  

10-15m2 
Fraksiya, mm dərə 

cələri 

Uyğuns

uzluq 

>0,25 0,25-

0,1 

0,1-

0,01 

<0,01 

 Pirallahı (QD) 

152 692-695 21,3 31,7 36,2 16,8 0,12 2,2 0,6 5,6 30,1 247,5 

787 643-650 6,2 20,0 40,4 33,4 - - 

 

- 7,2 25,9 233,0 

716 729-752 2,0 10,5 65,2 22,3 - - - 12,9 26,6 182,5 

155 264-639 9,3 27,0 40,6 23,1 0,06 4,1 0,5 - 31,3 193,0 

Darvin bankası ( QÜG) 

5 932-937 0,1 7,2 

 

48,8 43,9 - - - 8,1 28,9 148 

43 1065-

1068 

0,1 33,0 52,0 14,9 - - - 5,1 31,6 131 

77 1315-

1320 

0,1 39,8 43,2 16,9 0,07 3,08 0,77 3,9 27,8 143 

86 1150-

1152 

1,4 23,2 61,5 13,8 0,14 2,58 0,31 6,9 24,9 96 

274 1501-

1506 

0,5 35,1 45,0 19,4 0,08 4,24 0,28 2,9 22,8 205 

Darvin bankası ( FLD) 
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5 760-803 16,4 46,9 22,5 14,2 0,11 2,12 0,53 3,5 19,6 301,5 

23 1200-

1202 

15,6 33,9 39,5 10,9 0,10 3,03 0,74 9,2 22,9 90,5 

43 965-968 33,3 36,3 17,8 12,6 0,14 2,08 0,60 2,5 22,2 493,0 

77 1207-

1255 

30,5 36,1 15,3 18,1 0,13 2,01 0,48 6,1 24,7 

 

628,2 

110 1950-

1953 

7,8 31,3 41,7 19,1 0,07 2,45 0,57 6,5 23,0 566,4 

231 1236-

1238 

0,9 53,3 30,8 15,0 0,08 3,16 0,82 4,3 24,8 421,0 

274 1348-

1350 

13,3 37,5 28,0 21,2 0,09 3,53 0,62 3,2 22,8 377,8 

 

Nəticə etibarı ilə qeyd edə bilərik ki, tədqiq olunan yataqlar işlənmənin son mərhələsində 

olmasına baxmayaraq, faktiki geoloji, geofiziki və petrofiziki məlumatlarının və layların litoloji-fasial 

xüsusiyyətlərinin tədqiqi sübut etmişdir ki, onun Alt Pliosen çöküntülərinin alt şöbəsinin kəsilişlərində 

kifayyət qədər çıxarıla bilən qalıq neft ehtiyatları vardır və istismarı praktiki əhəmiyyət kəsb edir.  
 

Nəticələr 

 Darvin bankası yatağının kollektorluq xüsusiyyətləri və karbohidrogen ehtiyatları yatağın 

cənub-şərqində qalınlığının böyüməsi istiqamətində artır. 

Darvin bankası  sahəsinin Alt Pliosen çöküntülərində geoloji-geofiziki məlumatlara və nəzəri 

tədqiqatlara əsasən Qırmakı və Qırmakı altı lay dəstələri ilə yanaşı, Qırmakıüstü qumlu və Fasilə lay 

dəstələrinin də kollektorluq və yüksək filtirasiya-tutum xüsusiyyətlərinə malik olduğu müəyyən 

edilmişdir. 

Tədqiq olunan Darvin bankası sahəsində layların litoloji tərkibinin (qumlu-alevritli və gilli 

süxurların) ritmik növbələşməsi, geoloji-tektonik proseslərin və paleocoğrafi şəraitin dəyişmə xüsu-

siyyətləri ilə bağlı olduğunu göstərmişdir. 

Darvin bankası sahəsinin kəsilişlərindən götürlülmüş kern materiallarının nəticələrinin müqa-

yisəli araşdırılması göstərir ki, onun QA lay dəstəsinin kollektor süxurları əsasən pis çeşidlənmiş 

süxurlarla təmsil olunub. Burada qumların, qumdaşlarının, alevrit və alevrolitlərin petrofiziki xüsu-

siyyətləri və əsas lay göstərici parametrləri bir-birindən kəskin fərqlənir.  

Cənubi Pirallahı qalxımında qazılmış çoxsaylı quyuların geoloji-gefiziki, qazıma və geotek-

tonik quruluşuna dair məlumatları təkrar araşdırılmış və qalxımın eni istiqamətində yeni geoloji 

profillər tərtib edilmişdir (şəkil 1). Məlum olmuşdur ki, Cənubi Pirallahı qalxımı iki yox bir üstə-

gəlmə pozğunluq ilə mürəkkəbləşmişdir. QAç kimi adlandırılan süxur dəstəsi isə QaLD-a aiddir və 

qalınlığı tağdan qanada doğru artır. 
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ASSESSMENT OF FEATURES OF LITHOLOGIC-FACIES CHARACTERISTICS, DE-

PENDING ON GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL INFORMATION AND THE RE-

SULTS OF ROCK SAMPLES IN THE AREAS OF 

PIRALLAHY AND DARVINBANKASY 

 

       J.R. Mustafaev,  J.S. Abbasov 

SOCAR, “OilGazScientificRecearchProject” Institute 

 

Comparative studies of rock samples in the context of the Pirallahy and DarvinBankasy indi-

cate the satisfaction of lithologic-facies and filtration-capacitance characteristics. Here, geological-

geophysical and petrophysical information, as well as a study of lithologic-facies characteristics, 

indicate a sufficient amount of unprocessed oil reserves in the Lower Pliocene sediment section. 

Keywords:filtration-capacitance, lithofacies, rock sample, lithological composition, geologi-

cal-geophysical data, geotectonics, stratigraphy. 

 

ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗЦОВ ПОРОД  ПО ПЛОЩАДЯМ  

ПИРАЛЛАХЫ И БАНКА ДАРВИНА   

 

Ю.Р. Мустафаев,  Д.С. Аббасов 

ГНКАР, НИПИ “Нефтегаз” 

 

Сравнительные исследования образцов пород в разрезе месторождений Пираллахы и 

банка Дарвина указывает на удовлетворённость литолого-фациальной и фильтрационно-

ёмкостной характеристик. Здесь геолого-геофизическая и петрофизическая  информация, а 

также исследование литолого-фациальной характеристики указывает на достаточное количе-

ство запасов не добытой нефти в разрезе отложений Нижнего Плиоцена 

Ключевые слова: фильтрационный-ёмкост,литофация, образец породы, литологиче-

ская состав,геологи-геофизических данных,  геотектоника,  стратиграфия. 
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BİNƏQƏDİ YATAĞININ QIRMAKİ DƏSTƏSİNİN LAY SULARININ 

 HIDROKİMYƏVİ SƏCİYYƏSİ VƏ SÜZÜLMƏ-TUTUM PARAMETRLƏRİNİN 

PAYLANMASI 

 

M.Ə. Hüseynova

, S.Ə. Ələkbərova


   

Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu


 

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu

 

 

Məqalədə Binəqədi yatağının Qırmaki lay dəstəsini xarakterizə edən fiziki-kimyəvi para-metr-

lərin, yəni, lay sularının hidrokimyəvi tərkibi, temperatur və lay təzyiqi qradiyentlərinin, mine-

rallaşmanın, özlülüyün, sıxlığın, məsaməlik və keçiciriciliyin kompleks şəkildə sahə üzrə dəyişmə 

qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi məsələsinə baxılmışdır.  

Beləliklə, geoloji-mədən məlumatlarının təhlili, yəni, sahənin litofasial xüsusiyyətləri və 

kollektorlarda olan qalıq karbohidrogenlərin çox olması yatağın şimal zonasının qeyri-antiklinal 

strukturlarında neft-qaz potensialı hələ də tam tükənməmişdir. 

Bu məqsədlə karbohidrogen ehtiyatının dəqiq mənimsənilməsi üçün Binəqədi yatağının şimal və 

cənub zonalarının QLD-də tədqiqat işlərinin davam etdirilməsi tövsiyyə olunur. 

Açar sözlər: lay suları, hidrokimyəvi tərkib, temperatur və lay təzyiqi qradiyentləri, mineral-

laşma, özlülük, sıxlıq, məsaməlik, keçiciricilik, kalsium-xlor, natrium-hidrokarbonat, lıtektonik qırıl-

maların amplitudası, metamorfizləşmiş qələvi, kalsium-xlor, maqnezium-xlor 

 

Məqalədə Binəqədi yatağının Qırmaki lay dəstəsini xarakterizə edən fiziki-kimyəvi para-

metrlərin, yəni, lay sularının hidrokimyəvi tərkibi, temperatur və lay təzyiqi qradiyentlərinin, mi-

nerallaşmanın, özlülüyün, sıxlığın, məsaməlik və keçiciriciliyin kompleks şəkildə sahə üzrə dəyiş-

mə qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi məsələsinə baxılmışdır.  

Sözü gedən yataqda, MQ çöküntülərində neft yataqlarını müşayiət edən lay suları kalsium-xlorlu 

(KX) tipli olması müəyyən edilmişdir. Müəyyən geoloji dövr ərzində sedimentasiya prosesi nəticəsində 

(transqressiya nəticəsində) MQ-da sıxılmış yüksək metamorfizləşmiş KX tipli lay suları əmələ 

gəlmişdir. Neft-qaz yataqlarında yüksək metamorfizləşmiş KX tipli sular karbohidrogen yığımlarının 

əmələ gəlməsində müəyyən edilmişdir. Yüksək metamorfizləşmiş KX tipli sular yatağın əmələ 

gəlməsində və eləcə də onun dağılmasında bilavasitə əsas rol oynamışdır. MQ-ın alt şöbəsinə daxil 

olmuş az minerallaşmış qələvi sular layın ilkin suyunun tipinin dəyişməsinə öz təsirini göstərmişdir. 

Qələvi suların MQ-ın alt şöbəsinə daxil olmasında dərin çatların, fəaliyyətdə olan və basdırılmış 

vulkanların püskürmə kanallarının böyük rolu olmuşdur. Böyük təzyiq və temperatur şəraitində, 

həmçinin, qələvi suların dərinlikdən gəlmə modifikasiyası gillərdən sıxılma nəticəsində az mineral-

laşmaya malik olması qələvi suların hövzənin daha dərin sahəsində yığılmasını inkar etmir [4]. 

Neft-qaz yataqlarının aşkar edilməsində lay sularının və eləcə də onu daim müşayiət edən 

karbohidrogen yığımlarının cənubi Xəzər çökəkliyindən şimala doğru istiqamətdə hərəkətinin təd-

qiqi nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti vardır. 

Neft-qaz yataqlarında aparılan hidrogeoloji-hidrokimyəvi tədqiqatlar nəticəsində hasil olun-

mayan qalıq çıxarıla bilən neft ehtiyatlarının aşkar edilməsi son vaxtlar tədqiqatçıların diqqətini 

daha çox cəlb edir [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Belə ki, Binəqədi neft-qaz yatağı istismara uzun müddət daxil edilməsinə baxmayaraq hələ də bu 

sahənin istər şimal istərsə də cənub hissələrində hasil olunmayan neft qalıqlarının olması ehtimal olunur. 

Sözü gedən yatağın Qırmaki lay dəstəsinin (QD) qalınlığı 80 m olmaqla burada, müxtəlif tipli 

sular yatır. V.A. Sulin təsnifatına görə 64 quyunun hidrokimyəvi məlumatlarına əsasən QD-də 

natrium - hidrokarbonatlı  (NHK)  



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 

 118 

(
Na

Cl




>1, 
Na Cl

SO

  


4

>1), natrium-sulfatlı (NS) (
Na

Cl




>1, 
Na Cl

SO

  


4

<1), 

maqnezium-xlorlu (MX) (
Na

Cl




<1, 

Cl Na

Mg

 




<1) və kalsium-xlorlu (KX) (
Na

Cl




<1, 

Cl Na

Mg

 




>1) tipli sular yatır [2,4]. 

 

Lay sularının minerallaşması (10.2-158.4 q/l) böyük hüdudlarda dəyişir [4]. 

QD-nə görə lay sularının minerallaşma xəritəsindən göründüyü kimi Binəqədi yatağında 

çoxlu sayda qırılmaların pazlaşması ilə əlaqədar lay sularının minerallaşmasının cənubdan şimala 

doğru artması müşahidə olunur (şəkil 1.) [4]. Suyun minerallaşması şimal qanadda 33.9-42.7 q/l-

dən 99.1-131.9 q/l-dək dəyişərək yüksəlməsi, cənub qanadda isə suların minerallaşması layların 

enmə istiqamətində 59.7-147.9 q/l-dən 22.7-29.6 q/l-dək azalması qeyd olunur. Burada mine-

rallaşmaya malik lay suyu 1065 saylı quyuda maksimal, 1/305 saylı quyuda isə minimal həddə 

olmuşdur. Belə ki, tektonik qırılmaların amplitudasından asılı olaraq suyun minerallaşması da sahə 

üzrə qeyri-bərabər paylanmışdır.  

Cl' ionunun lay sularında miqdarı metamorfizləşmə dərəcəsini və hər hansı bir tip suyun 

əmələgəlmə şəraitini göstərən əsas amillərdən biri olması V.A.Sulinin genetik əmsallarının və kalsium-

maqneziumun mütləq qiymətlərində öz əksini tapır. Şəkil 5.2-dən göründüyü kimi Binəqədi yatağının 

Qırmaki lay dəstəsində nisbətən yüksək metamorfizləşmiş lay suları qırışığın cənubundan şimalına 

doğru artır, yəni, lay sularının metamorfizləşməsi qırışığın şimalında yayılmışdır (şəkil 2.) [4]. 
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Şəkil 1. Binəqədi yatağı  

QD lay sularının minerallaşmasının dəyişməsi [4] 
 

Lay sularının minerallaşması cənuba doğru Binəqədi-Zığ antiklinalının batımı istiqamətində 

minimuma enir [1, 2, 3, 4.]. Binəqədi yatağının cənub qanadında QD-də lay sularının minerallaş-

ması və metamorfizləşməsi cənubdan şimala doğru artır. 

Hidrokimyəvi meyarlara istinadən yüksək metamorfizləşmiş qələvi, eləcə də kalsium-xlorlu 
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və maqnezium-xlorlu suların olması bir daha sübut edir ki, Balaxanı, QÜQD, QD1, QD2+3, QD4, 

QD5abcd, QD6, QAD və Diatom lay dəstələrində qalıq neftin olması ehtimalına zəmin yaradır. 
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Şəkil 2. QD lay sularında metamorfizləşmə əmsalının dəyişməsi [2] 

 

Binəqədi sahəsinin horizontlar üzrə neftin sıxlığının paylanması qrafikindən göründüyü kimi 

cənubdan şimala doğru neftin sıxlığı artır (şəkil 3). Şimal qanadda neftin sıxlığının qiyməti 

Balaxanı lay dəstəsində 0,910 q/sm
3
, QD6-da isə yüksələrək 0,925 q/sm

3
 olmuşdur. Cənub qanadda 

isə neftin sıxlığı Balaxanı lay dəstəsindən QD4-ə qədər sabit, QD5abcd horizontunda isə artaraq 0,917 

q/sm
3
, Diatom lay dəstəsində isə sıxlığın qiyməti azalaraq 0,898 q/sm

3
 minimal həddində olmuşdur. 

Sahə üzrə neftin sıxlığının şimal qanadda artması tektonik qırılmaların amplitudundan asılı olması 

ilə əlaqələndirmək olar. Yəni, tektonik qırılmaların amplitudu artdıqca neftin sıxlığının da artması 

müşahidə olunur.  

Yatağın ümumilikdə horizontlar üzrə neftin özlülüyünün paylanması qrafikindən göründüyü 

kimi cənubdan şimala doğru neftin özlülüyü artması müşahidə olunur (şəkil 4). Cənub qanadda 

neftin özlülüyü QÜQD yüksələrək 50,00 MPa/san., QD6 və QAD-də aşağı düşərək 16,50 MPa/san. 

olmuşdur. Şimal qanadda neftin özlülüyü QD1 horizontunda daha çoxdur (49,00 MPa/san.). Belə ki, 

şimalda neftin özlülüyünün qiymətləri neftin sıxlığında olduğu kimi artması müşahidə olunur. 
 

 
 

Şəkil 3. Neftin sıxlığının horizontlar üzrə paylanması qrafiki  
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Şəkil 4. Neftin özlülüyünün horizontlar üzrə paylanması qrafiki 

  

Rayonun şimal hissəsində Məhsuldar qat çöküntülərinin üst şöbəsinin olmadığına görə paz-

laşma müşahidə olunur.  

Beləliklə, geoloji-mədən məlumatlarının təhlili, yəni, sahənin litofasial xüsusiyyətləri və kol-

lektorlarda olan qalıq karbohidrogenlərin çox olması yatağın şimal zonasının qeyri-antiklinal struk-

turlarında neft-qaz potensialı hələ də tam tükənməmişdir. Bu məqsədlə karbohidrogen ehtiyatının 

dəqiq mənimsənilməsi üçün Binəqədi yatağının şimal və cənub zonalarının QLD-də tədqiqat işlə-

rinin davam etdirilməsi tövsiyyə olunur. 
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HYDROCHEMICAL CHARACTER AND DISTRIBUTION OF THE FILTRATION-

CAPACITANCE PARAMETERS OF THE LAYER WATERS OF THE KIRMAKY 

FORMATION OF THE BINAGADI DEPOSIT 

 

M.A. Huseynova
 

,  S.A. Alekperova
  

 

Oil and Gas Projects Institute
 

,  Institute of Geology and Geophysics ANAS
  

 

 

The physical and chemical parameters characterizing the Kimaky deposits of the Binagady 

field, namely the hydrochemical composition of waters, temperature and gradients of reservoir 

pressures, mineralization, viscosity, density, porosity and permeability are considered in the article. 

Thus, analysis of geological and researching data, such as the lithofacial characteristics of the 

area and high concentrations of residual hydrocarbons in the reservoirs, indicate that the oil and gas 

potential in the non-anticlinal structures of the northern oil zone has not been fully exhausted. 

 In order to fully develop the hydrocarbon reserves, it is recommended to continue research 

work to study the Kirmaky deposits of the northern and southern zones of the Binagady field. 

Keywords: layer waters, hydrochemical composition, gradients of layer pressures and tem-

peratures, mineralization, viscosity, density, porosity, permeability, calcium chloride, sodium hy-

drogencarbonate, tectonic fracture amplitude, metamorphosed alkali, calcium chloride, magnesium 

chloride. 

 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННО-

ЕМКОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТОВЫХ ВОД КИРМАКИНСКОЙ СВИТЫ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БИНАГАДЫ 

 

М.А. Гусейнова
 

С.А. Алекперова


 

АзНипиНефтегаз

, Институт геологии и геофизики НАНА

 

 

В статье рассматриваются физические и химические параметры, характеризующие 

Кирмакинские отложения месторождения Бинагадины, а именно гидрохимический состав 

вод, температуру и градиенты пластовых давлений, минерализацию, вязкость, плотность, 

пористость и проницаемость. 

Таким образом, анализ геолого-промысловых данных, таких как литофациальные харак-

теристики участка и высокие концентрации остаточных углеводородов в коллекторах указы-

вают на то, что нефтегазовый потенциал в неантиклинальных структурах северной нефтяной 

зоны не исчерпан полностью. 

 С целью полного освоения запасов углеводородов рекомендуется продолжить иссле-

довательские работы для изучения Кирмакинских отложений северной и южной зон место-

рождения Бинагадины. 

Ключевые слова: пластовые воды, гидрохимический состав, градиенты пластовых дав-

лений и температур, минерализация, вязкость, плотность, пористость, проницаемость, хло-

рид кальция, гидрокарбонат натрия, амплитуда тектонических разрывов, метаморфизован-

ная щелочь, хлорид кальция, хлорид магния 
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PALÇIQ VULKANLARININ PALEOGEN-MİOSEN YAŞLI ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN 

GEOKİMYƏVİ VƏ MİNERALOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ (AZƏRBAYCANIN ŞAMAXI-

QOBUSTAN RAYONUNUN ŞIXZƏRLİ VƏ DƏMİRÇİ PALÇIQ VULKANLARININ 

TULLANTILARI ƏSASINDA) 

 

O.X. Bəşirov 

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan 

orxanjl@gmail.com 

 

Tədqiqat işində, fərqli neotektonik xüsusiyyətə malik Mərkəzi Qobustanın Şıxzərli və Şimali 

Qobustanın Dəmirçi palçıq vulkanlarının tullantılarının geokimyəvi və mineral tərkibləri araşdırılmış, 

kəmiyyət parametrlərinə görə paylanma qanunauyğunluqarı məyyənləşdirilmişdir. Məlum olmuşdur ki, 

Şamaxı-Qobustan rayonunun şimal alloxton zonasında silikatlı mineralların paylanması daha çoxluq 

təşkil edir. Paravtaxton mənşəli mikrobolkda yerləşən Şıxzərli palçıq vulkanında isə üstünlük təşkil edən 

mineral – sulfatlardan piritdir (62,5%). Burada kvarsın konsentrasiyası ikinci dərəcli xüsusiyyət 

daşıyır. Vulkanda müəyyənləşdirilən kianit mineralı Azərbaycanın palçıq vulkanları üçün xarakterik 

mineral hesab edilmir. Əsasi oksidlərə və mineral tərkibə görə müəyyənləşdirilən radikal fərqliliklər, 

müxtəlif paleotektonik, paleocoğrafi, paleoiqlim şəraitlərlə, həmçinin paleoaşınma və süxuru for-

malaşdıran materialların gətirildiyi mənbələrlə əlaqələndirilir.  

Açar sözlər: palçıq vulkanı, brekçiya, mineralogiya, geokimya. 

 

Giriş və qısa tarixi icmal 

Palçıq vulkanlarının brekçiyasının tədqiqi həm elmi-nəzəri və həm də praktiki cəhətdən mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Yer elmləri və digər müvafiq sahələrdə bir sıra elmi problematik məsəslərin 

araşdırılmasında vulkan tullantıları öyrənilir. Azərbaycan ərazisində yayılan palçıq vulkanları sahə-

lərinin, o cümlədən paleogen-miosen çöküntülərinin geologiyasının, geokimyasının, həmçinin vulkanik 

fəaliyyətin seysmiklə  əlaqəsinin öyrənilməsi, eləcədə vulkanizmlə bağlı ekogeoloji risklərin araşdırıl-

ması və qiymətləndirilməsi məsələsilə  bir sıra yerli və xarici alim-mütəxəssislər məşğul olmuşlar [1-4, 

6-9, 11, 14, 18, 22, 24-28, 31-37, 39-43, 46-48].  

Təqdim olunan araşdırmada, indiyədək Azərbaycanda lazımi səviyyədə tədqiq olunmayan 

elmi problematik məsələyə   palçıq vulkanlarının məhsullarının qeyri-üzvi geokimyasına və mine-

raloji xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilir.  

 

Tədqiqat obyekti 

Şamaxı-Qobustan neftli-qazlı rayonu Böyük Qafqazın cənub-şərq batımının böyük hissəsini 

tutur. Azərbaycanın ən çox palçıq vulkanlarının inkişaf tapdığı geoloji rayondur. Belə ki, burada 

120-dən çox mütəmadi püskürən, fəal qrifon-salza fəaliyyəti olan, neftçıxaran və s. palçıq vul-

kanları yerləşir. Bu xüsusiyyətlərinə görə Şamaxı-Qobustan respublikanın digər analoji neftli-qazlı 

rayonlarından fərqlənir (şəkil 1) [5, 13, 20, 21, 29, 38]. 

Morfoloji cəhətdən kiçik və zəif fəaliyyəti ilə seçilən palçıq vulkanları rayonun şimal his-

səsində (tektonik mənşəyinə görə bu zona alloxton kimi qiymətləndirilir) yerləşir [21].  

mailto:orxanjl@gmail.com
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Şəkil1. Şamaxı-Qobustan rayonunun palçıq vulkanlarının yerləşmə xəritəsi [21] 

 

1-Sarsura; 2-Zeyvə; 3-Bizlan; 4-Dəmirçi; 5-Qızmeydan; 6-Yaylaq-Tudar; 7-Qasımkənd; 8-

Köhnəgədi; 9-Kəmçi; 10-Kürkəçidağ; 11-Hacılı; 12-Xilmilli; 13-Qarayaz; 14-Ağdərə; 15-

Şixandağ; 16-Nohur; 17-Qaranohur; 18-Mədrəsə; 19-Sarabil; 20-Kələxana; 21-Osmanbəyli; 22-

Çarhan; 23-Nüydi; 24-Məlikçobanlı; 25-Qırlıq-Göylər; 26-Çıraqlı; 27-Axarbaxar; 28-Cəyirli; 29-

Çalov; 30-Mərəzə; 31-Qurbançı; 32-Nabur; 33-Çayqurbançı; 34-Şimşadi; 35-Kiçik Mərəzə; 36-

Bozaaxtarma; 37-Şıxzərli; 38-Şorsulu; 39-Yekəxana; 40-Məhləcik; 41-Ərəbqədim; 42-Cuan; 43-

Qayıblar; 44-Yeldərəsi; 45-Qaracüzlü; 46-Tuva qərb; 47-Tuva şərq; 48-Tuva cənub; 49-Siyəki; 50-

Veys qərb; 51-Veys şərq; 52-Neftik; 53-Cəngi; 54-Sünqur; 55-İyimiş; 56-Birqut; 57-Donquzduq; 

58-Bayquşlu; 59-Sarıdaş-Bayanata; 60-Qırdağ; 61-Pirəkəşkül qrupu; 62-Ağdağ; 63-Ərbat; 64-

Qırqışlaq; 65-Boransız-Cılğa; 66-Ağzıqır; 67-Qarıca; 68-Çarani; 69-Çapılmış; 70-Şahqaya; 71-

Çuxuroğlubozu; 72-Qazanağıl; 73-Şeytanud qrupu; 74-Quşçu; 75-Kolanı; 76-Baydar; 77-

Ayazaxtarma; 78-İlxıçı; 79-Şeyx Novruz; 80-Sündü; 81-Nardaranaxtarma qrupu; 82-Kürdəmiç; 

83-Süleymanaxtarma; 84-Çeyilaxtarma; 85-Qədridərə; 86-Hacıvəli; 87-Ağnohur; 88-Çeyildağ 

qərb; 89-Çeildağ şərq; 90-Qələndəraxtarma; 91-Umbakı; 92-Dəvəlidağ qərb; 93-Dəvəlidağ şərq; 

94-Ütəlgi; 95-Ağtəpə; 96-Böyük Kənizədağ; 97-Qoturluq; 98-Qılınc; 99-Torağay; 100-Kiçik 

Kənizədağ; 101-Hacıvəliyeri; 102-Daşmərdan; 103-Şəkixan; 104-Ağdam qrupu; 105-Ərzani; 106-

Durandağ; 107-Qotur; 108-Ağtirmə; 109-Əmcək-əmcək; 110-Solaxay; 111-Oyuq; 112-Göyərçin; 

113-Diləngəz; 114-Daşgil; 115-Bala Bahar; 116-Bahar; 117-Qarakürə; 118-Ayrantökən; 119-

Sarıboğa; 120-Qoturdağ. 

 

Şamaxı-Qobustan rayonunun şimal-qərb hissəsində paleogen çökuntüləri Basqal örtüyünün 

üst təbaşir süxürları ilə örtülmüşdür. Cənub sahəsində paleogen və miosen çöküntüləri pliosen 

süxürları üzərinə gətirilmişdir, qırışıqların tağyanı hissələri əksfay-üstəgəlmə tipli pozulma və pal-

çıq vulkanları, o cümlədən tədqiqat obyekti kimi seçilən Dəmirçi və s. ilə mürəkkəbləşib. Rayonun 

Şərqi Qobustan hissəsinin qərb (Mərəzə) zonasının kəsilişi paleogen və miosenin əsasən gilli, 

qismən qumlu-gilli çöküntülərilə təmsil olunur [17, 21, 30, 44].  



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 

 124 

Mərkəzi Qobustan zonası əsasən paleogen-miosen çöküntülərindən təşkil olunub. Qərb və 

şərqdə onlar uyğun olaraq Mərəzə muldasını və Ceyrankeçməz depressiyasını yaradan pliosen 

əmələgəlmələrlə əvəz olunurlar. Tektonik mənşəyinə görə rayonun bu sahəsi paravtaxton mənşəli 

hesab olunur. Buradakı palçıq vulkanları, həmçinin tədiqata cəlb edilən Şıxzərli morfoloji xü-

susiyyətlərinə görə alloxton mənşəli mikroblokda yerləşnən Şimali Qobustanın vulkanlarından nis-

bətən böyük, avtoxton mənşəli mikroblokda yerləşən Cənubi Qobustanın vukanik təzahürlərindən 

kiçikdir [10-12, 15, 16, 19, 21, 30]. 

Rayonun geoloji quruluşunda mezokaynozoy və dördüncü dövr çöküntüləri iştirak edirlər. Yura 

çöküntüləri (bayos, bat, kimeric və titon) rayonun şimal hissəsində yayılmışdır. Qalınlığı 3000 m olan 

kobud qırıntılı materialdan ibarət təbəqələrinin qumdaşıları, gil şistləri və alevrit-gilli flişlə novbələşməsi 

ilə təmsil olunurlar. Alt təbaşir qalınlığı 2000-3500 m olan terrigen-karbonatlı suxurlardan təşkil olunub, 

Qozlucay, Pirsaat çaylarının yuxarılarında, Zarat-Xeybəri, Qızmeydan və b. sahələrdə yayılıb. Üst təbaşir 

çöküntüləri Şimali Qobustanda bütün mərtəbələri ilə təmsil edilib. Senomanın kəsilişində (qalınlığı 450-

500 m) cənub-şərq istiqamətində, əsasən, qumlu-karbonatlı suxurlar iştırak edir. Turon (200 m) qumdaşı 

və gil təbəqəli çatlı pelitomorf əhəngdaşı və mergellərdən ibarətdir, santonalt kampan – gil, mergel və 

əhəngdaşılarının (qalınlığı 750 m) fliş növbələşməsi ilə, üst kampan (500-550 m) terrigen-karbonat tərkibli 

süxürlarla təmsil edilir. Kəsilişin gilliliyi Şimali Qobustanın cənub-qərb hissəsində artır. Kaynozoy 

çöküntüləri Bayanata və Torağay mikrobloklarında geniş yayılmışdır. Paleogen, əsasən qumdaşı, mergel 

təbəqəcikli, qalınlığı 1500 m olan gilli litofasiyada təmsil olunub. Neogen çöküntüləri, əsasən Torağay 

mikroblokunda inkişaf edərək, qumlugilli litofasiya ilə səciyyələnir. Orta və üst miosen qumdaşı, mergel 

və brekçiyavarı dolomit təbəqəcikli gilli litofasiyada yaylıb, pontun kəsilişi isə əhəngdaşılarından təşkil 

olub. Alt pliosen (məhsuldar qat) qum, qumdaşı və gillərin (sonuncular Cənubi Qobustanda üstünlük təşkil 

edir) növbələşməsilə, akcaqıl mərtəbəsi çöküntüləri (üst pliosen) isə qum və vulkan külü təbəqəcikli gilli 

litofasiyada təmsil ediliblər. Neogenin ümumi qalınlığı 8500 m-dir. Dördüncü dövr çöküntüləri iri çaqıllı, 

gil və qravelit təbəqəli, ümumi qalınlığı 200 m olan konqlomerat və qumdaşı laylarının növbələşməsi ilə 

səciyyələnirlər [21, 23, 30]. 

Dəmirçi palçıq vulkanı Şamaxıdan 22 km şimalda, eyni adlı kənddən 2,5 km cənub-şərqdə, 

Pirsaat çayının sağ sahilindədir, nisbi hündürlüyü 20 m olan az qabarıqlı yüksəkliyi təşkil edir. 

Vulkan yunusdağ lay dəstəsinin (üst kampan-santon) süxurlarından təşkil olunan Dəmirci qırı-

şığının dik cənub-qərb qanadına aiddir və üstəgəlmə ilə əlaqədardır (şəkil 2) [21]. 

 

 
 

Şəkil 2. Dəmirçi palçıq vulkanının yerləşmə sahəsinin geoloji xəritəsi [21] 
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 Şıxzərli vulkanı Mərkəzi Şamaxı-Qobustan rayonunda inkişaf tapıb. Bakıdan 75 km qərb-şimal-

qərbə doğru və eyniadlı kənddən 1,5 km şimal-şərqdə yerləşir və uzunluğu 12 km, eni 3,5-4,0 km, en 

istiqamətdə uzanan struktur qırışıqlıqla əlaqədardır. Vulkanın mürrəkəbləşdirdiyi qırışığın daxili quruluşu 

paleogen-miosen çöküntülərindən ibarətdir. Onun tağyanı hissəsinin yerdəyişmə amplitudası 1500 m-ə 

qədər olan uzununa qırılma ilə mürəkkəbləşib. Qırışığın tağı cənub qanadı üzərinə gəlmişdir. Vulkan 

brekçiyası 273 ha sahəni örtüb. Mütləq yüksəkliyi 640 m, nisbi yüksəkliyi isə 150 m-dir (şəkil 3) [21, 45]. 

 

 
 

Şəkil 3. Şıxzərli, Kiçik Mərəzə və Bozaaxtarma palçıq vulkanlarının  

yerləşmə sahəsinin geoloji xəritəsi [21] 

 

Materiallar və metodologiya.  

Tədqiqat işində Mərkəzi Qobustanın paravtoxton mikroblokunda inkişaf etmiş Şıxzərli və 

alloxtonda yerləşmiş Dəmirçi palçıq vulkanlarının püskürməsi nəticəsində yer səthinə çıxarılan sülb 

tullantılar analiz edilmişdir. Tədqiq olunan nümunələr şistli teksturaya malik qara rəngli süxur-

lardan və boz rəngi brekçiyadan ibarətdirlər. Süxurların kimyəvi tərkiblərindəki oksidləşmiş əsas 

elementlər “S8 TIGER Series 2 WDXRF”, spektrometri, mineraloji tərkibləri “MiniFlex 600” X-

ray difraksiya cihazı vasitəsilə AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunda tədqiq edilmişdir.  

 

 Analizlərin nəticəsi və onların müzakirəsi 

Nümunələrin kimyəvi tərkiblərinə görə təhlillər göstərir ki, Mərkəzi Qobustana nəzərən 

Şimali Qobustanda SiO2-nin paylanması iki dəfədən çoxluq təşkil edir. Belə bir qanunauyğunluq 

Al2O3 K2O, CaO, TiO2-nin miqdarında da özünü doğruldur. Lakin Fe2O3-ə gəldikdə, onun 

konsentrasiyası Şıxzərli palçıq vulkanında 4 dəfə izafidir. Bəzi əsasi oksidlər, məslən P2O5 və MnO 

Mərkəzi Qobustanın palçıq vulkanında aşkarlanmamışdır (cədvəl). 

Cədvəl  
Tədqiq olunmuş nümunələrdə  (DV – Dəmirçi vulkani, ŞV – Şıxzərli vulkanı)  

əsasi oksidlərin konsetrasiyası 

 

Əsasi oksid (%) 

Nümunə Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 

DV 1,0 2,25 16,81 55,55 0,26 1,26 3,61 2,09 0,87 0,02 5,53 
ŞV 1,01 1,22 8,18 26,93 - 37,05 1,21 0,96 0,33 - 21,33 
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Minerallar 

Nümunələrin tərkiblərindəki minerallara gəldikdə isə, Dəmirçi palçıq vulkanınında götürül-

müş nümunədə kəmiyyət nöqteyi-nəzərindən minerallar daha geniş yayılmışdır. Ümumlikdə, nümu-

nənin tərkibində müxtəlif kateqoriyadan 8 mineral aşkarlanmışdır (şəkil 4). 

 

 
 

Şəkil 4. Dəmirçi palçıq vulkanından götürülmüş süxur nümunəsində mineralların paylanması 

 

Silikatlardan, gil mineralları kimi illit, montmorillonit və xlorit, kvars, çölşpatı qismində 

albit (şəkil 5), karbonatlardan kalsit, sulfatlardan yarozit, dəmir minerallarından hematit müəyyən-

ləşdirilən minerlallardır. 
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Şəkil 5. Dəmirçi palçıq vulkanından götürülmüş süxur nümunəsinin rentgen analizinin nəticəsi 



YER  ELMLƏRİ 

 127 

Şıxzərli palçıq vulkanının nümunəsində silikatlardan gil mineralları kimi illit və kaolinit, 

həmçinin aksessor xüsusiyyətli kianit, kvars, sulfatlardan pirit tapılmışdır (şəkil 6). 

 

 
 

Şəkil 6. Şıxzərli palçıq vulkanında minerallarının % miqdarı 

 

Tədqiqat rayonunun şimalı və mərkəzi zonaları üzrə aparılan araşdırmalar göstərir ki, gil 

mineralları şimalda daha çox yayılmışdır. Burada iştirak edən illit, montmorillonit və xlorit mineralları 

kəmiyyətcə bərabər paylanma tendensiyası nümayiş etdirir. Bu minerallar birlikdə ( illit və 

montmorillonit hər biri 15%, xlorit isə 18%) süxuru təşkil edən digər mineralların 50%-ini təşkil edirlər 

(şək. 4). Belə mineralların  genetik xüsuiyyətlərinin təhlili göstərir ki, illit daha çox çöl şpatlarının 

aşınması nəticəsində yaranır. Montmorillonit zəif davamlı mineral olduğundan onlar daha çox cavan 

yaşlı çökmə süxurlarda əmələ gəlirlər. Xlorit isə aşınma süxurlarda daha çox paylanır. Bu mineral 

çökmə süxurlarda həm klastik və həm də autigen mineral kimi də iştirak edir. Digər minerallara 

gəldikdə isə, kalsit, yarozit və hematit də demək olar ki, eyni miqdarda iştirak edirlər ≥ 4. Nümunələrdə 

kvarsın və çöl şpatlarının tez-tez rast gəlinməsi isə palçıq vulkanlarına xas olan bir haldır. 

Şıxzərli palçıq vulkanında faiz göstəricilərinə görə dominatlıq  piritə düşür (62,5%,  şəkil 7). 

Kvars ikinci dərəcli mineral kimi 13,5% təşkil edir. Bu vulkanda rast gəlinən kianit mineralı diqqəti 

daha çox cəlb edir. Çünki bu mineral daha çox metamorfikləşmiş gillərdə tapılır. Ancaq kianit 

çökmə süxurlarda qırıntı mineral olduğundan, bu minerala palçıq vulkanı tullantılarında tez-tez də 

olmasa rast gəlmək olur. 

 

Nəticə 

Tədqiq olunan Mərkəzi və Şimali Qobustanın palçıq vulkanlarının tullantı məhsullarında əsasi 

oksidlərin paylanmasına görə  müəyyən qanunauyğunluqlar aşkar edilmişdir ki, bu da özünü daha 

çox SiO2, Al2O3 Ka2O, CaO, TiO2-də göstərir. Belə ki, sadalanan əsasi oksidlərin miqdarı ikin-

cilərin vulkan nümunələrində bir neçə dəfə çoxluq təşkil edir.  

Mineraloji təhillər nəticəsində məlum olur ki, silikatlı gil mineralları da şimalda daha çox 

yayılma trendi nümayiş etdirirlər. Burada, kalsit, yarozit və hematitin miqdarı ≥ 4-dür. Şıxzərli 

palçıq vulkanında isə üstünlük təşkil edən mineral − sulfatlardan piritdir. Kvars ikinci dərəcli 

mineral təsnifatındadır. Bu vulkanda həmçinin rast gəlinən kianit mineralı palçıq vulkanı tullantıları 

üçün heç də xarakterik hesab olunmur. 

Fərqli neotektonik səciyyəyə malik tədqiqat zonalarıının vulkanik tullantılarda əsasi oksidlərə 

və mineral tərkibə görə müəyyənləşdirilən radikal fərqliliklər, müxtəlif paleotektonik, paleocoğrafi, 

paleoiqlim şəraitlərlə, həmçinin paleoaşınma və süxuru formalaşdıran materialların gətirildiyi mən-

bələrlə əlaqələndirilir.  
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Şəkil 7. Şıxzərli palçıq vulkanı brekçiyasının rentgen analizinin nəticəsi 
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GEOCHEMICAL AND MINERALOGICAL CHARACTERISTIC OF THE PALEOGEN-
MIOCENE SEDIMENTS IN MUD VOLCANOES (A CASE STUDY FROM THE  

SHIKHZARLI AND DEMIRCHI MUD VOLCANOES IN SHAMAKHI-GOBUSTAN  
REGION, AZERBAIJAN) 

 
O.Kh. Bashirov 

Institute of Geology and Geophysics of ANAS 
 
 In the paper, the geochemical and mineralogical compositions of the mud volcanoes of the 
Central Gobustan (Shikhzarli) and the Northern Gobustan (Demirchi) characterized by distinctive 
neotectonic features were studied. These studies allow  to establish some patterns based on the 
quantitative parameters. It was determined that silicate minerals are distributed more in the northern 
allochthonous zone of the Shamakhy-Gobustan region. The predominant mineral of sulphides is 
pyrite (62.5%) on the mud volcano Shikhzarli located in a microblock of parahochthonous genesis. 
Here the concentration of quartz is of a secondary nature. Identified a certain mineral kyanite for 
mud volcanoes of Azerbaijan that is not considered a characteristic mineral. The revealed radical 
differences in the element and mineralogical composition are associated with various paleotectonic, 
paleogeographic, paleoclimatic conditions, as well as paleoweathering and parent rocks.  
 Keywords: mud volcanoes, breccia, mineralogy, geochemistry. 
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСАДКОВ 
ПАЛЕОГЕН-МИОЦЕНОВОГО ВОЗРАСТА ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ ШИХЗАИРЛИ И ДЕМИРЧИ ШАМАХЫ-
ГОБУСТАНСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА) 

 
О.Х. Баширов 

Институт геологии и геофизики НАНА 
 
 В представленной работе исследованы геохимический и минералогический составы 
грязевых вулканов Центрального Гобустана Шихзаирли и Северного Гобустана Демирчи - 
характеризующиеся отличительными неотектоническими особенностями; установлены рас-
пределение количественных параметров. Выявлено, что в северной аллохтонной зоне Шама-
хы-Гобустанского района силикатные минералы распределены больше. На грязевом вулкане 
Шихзаирли, расположенном в микроблоке паравтохтонного генезиса преобладающим мине-
ралом сульфидов является пирит (62,5%). Здесь концентрация кварца носит второстепенный 
характер. 
 Выявленный определенный минерал кианит для грязевых вулканов Азербайджана не 
считается характерным минералом. Выявленные радикальные разности по основным окси-
дам и минералогическому составу связаны с различными палеотектоническими, палеогео-
графическими, палеоклиматическими условиями, а также палеовыветриванием с источником 
привноса материалов формирующим породы. 
 Ключевые слова: грязевые вулканы, брекчия, минералогия, геохимия. 
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QIRMƏKİ LAY DƏSTƏSİNİN ƏMƏLƏ GƏLMƏ ŞƏRAİTLƏRİ VƏ LİTOLOJİ 

TƏRKİBİNİN DƏYİŞİLMƏSİ 
 

X.R. Əmrahova 
Institute of Geology and Geophysics of ANAS 

Emrahova.279295@gmail.com 
 

Bu məqalədə Abşeron NQR-nin Binəqədi-Çaxnaqlar-Sulutəpə strukturunun timsalında Qırməki 
lay dəstəsi süxurlarının litoloji-petroqrafik xüsusiyyətlərinin və kollektor xassələri araşdırılmışdır. 
Qırməki lay dəstəsi kollektor süxurlarının qranulometrik tərkibləri, karbonatlılığı, məsaməliliyi, 
keçiriciliyi, median diametri, çeşidlənməsi haqqında materiallar da məqalədə öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər : kollektor süxurları, qranulometrik tərkib, məsaməlilik, keçiricilk, median diametri.  
 

Abşeron neftli-qazlı rayonu eyni adlı yarımadanı əhatə edir. Rayonun qərb qurtaracağı Giləzi-
Səngəçal burunlarından keçən meridianla hüdudlanır. Abşeron neftli-qazlı rayonu neftlilik-qazlılıq 
cəhətdən ən qədim hesab olunur. Ərazinin geoloji quruluşunda yer səthində paleogen- neogen çö-
küntüləri geniş müşahidə olunur. Pliosen çöküntüləri Abşeron neftli-qazlı rayonunda geniş yayılmışdır. 
Gil, qum, mergel laylarının növbələşməsindən ibarətdir. Məhsuldar qat çöküntülərinin qalınlığı – 800 
m-dən (şm-q) mərkəzi və şərq hissəsində 3500 m-ə qədər dəyişir (şəkil 1) [1]. 

Abşeron NQR-də kollektorlar əsasən kvars, çöl şpatları, karbonat, effuziv və gil süxurları 
qırıntıları ilə təmsil olunmuşdur. Kollektor süxurlarında müxtəlif minerallara rast gəlmək mümkündür.  

Qırməki lay dəstəsi Abşeron NQR-də ən geniş yayılmış lay dəsətələrindən biridir. Qırməki 
lay dəstəsi qum, qumdaşı, alevrit, alevrolit və gil təbəqələrindən ibarət bircinsli seriyadan təşkil 
olunmuşdur. Qumdaşı-alevrolit təbəqələrinin ümumi qalınlığı QLD kəsilişinin 50-55%-ni təşkil 
edir. 

QLD kollektor süxurlarının əsasını alevritli və qumlu süxurlar təşkil edirlər. Pis çeşidlənmiş 
süxurların yayılması məhduddur [2].  

0,1 mm-dən böyük qum fraksiyasının miqdarı əksər hallarda 20%-i aşmır.  
Kollektor süxurlarının karbonatlılığı geniş interval (3-43%) daxilində dəyişir. Lakin əksər 

hallarda karbonatlılığın qiyməti (5-15%) intervalı daxilində olur. Karbonatlılığın ən yüksək qiyməti 
(15%-dən artıq) Binəqədi və Sulutəpə sahələrində qeydə alınıb. 

Məsaməliliyin də geniş interval daxilində (1-45%) dəyişməsinə baxmayaraq, əksər hallarda 
bu parametrin qiyməti 20-35% intervalı daxilində düşür. 

QLD-nin kəsilişi müxtəlif sahələrdə müxtəlif sayda obyektlərə (horizontlara) ayrılır. 
Çaxnaqlar sahəsində IQLD, IIIQLD və IVQLD horizontları da yaxşı cəhətdən fərqlən-

məlidirlər. 
 Binəqədi-Çaxnaqlar strukturunun cənub qanadında ən böyük qalınlıq 250 m, qərbdə (Su-
lutəpədə) 150 m-dir (şəkil 2). 

QLD süxurlarının qranulometrik tərkiblərinə görə tərtib edilmiş histoqramlardan  göründüyü 
kimi tədqiq olunmuş sahələrdə onların alevrit (0,1-0,01 mm) fraksiyası miqdarca üstünlük təşkil 
edir. Bu cəhətdən ikinci yerdə gil fraksiyası (0,01 mm-dən kiçik) durur [3]. 

0,25 mm-dən böyük qum fraksiyası əksər hallarda 2,5%-i aşmır. Kiçik qum fraksiyası (0,25-
0,01 mm) da o qədər də yüksək olmayıb əksər hallarda 10%-dən aşağıdır. 

Ümumiyyətlə, qərbdən şərqə doğru həm horizontların ümumi qalınlıqlarının, həm də alt 
layların iştirakının artması hesabına QLD-nin qalınlığı artır. Belə ki, qərbdəki sahələrdə (pazlaşma 
zonasında) qalınlıq 0-80 m arasında olduğu halda. 

Ümumiyyətlə, QLD-nin qalınlığı Abşeron NQR hüdudları daxilində 0-dan (Güzdəkdən) 330 m-ə 
qədər artır (şərqdə). 
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Şəkil 1.  Abşeron neftli-qazlı rayonunun icmal xəritəsi 
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Şəkil 2. Binəqədi sahəsi Qırməki lay dəstəsi süxurlarının məsaməliyinin dəyişməsi 
 
 

Abşeron NQR QLD qum, qumdaşı, alevrit, alevrolit və gil təbəqələrinin növbələşməsi kimi 
təmsil olunub. Qum və qumdaşılar alevritli, alevrolit və alevritlər isə gillidirlər. Yüksək gilliliyə (17-
42%) malik olmaları onların əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biridir. Yüksək gillilik bu süxurların 
petrofiziki xassələrinin pisləşməsinə səbəb olur [4]. 

QLD kəsilişinin alt hissəsi onun üst hissəsinə nisbətən daha çox qumludur (şəkil 3). 
 
 

 
 

Şəkil 3. Qırməki dərəsi Qırməki lay dəstəsi kəsilişlərinin korrelyasiyası 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Abşeron NQR QLD süxurlarının sementi əsasən singenetik səciyyə 
daşıyır. Ona görə də çox güclü olmayan ikinci proseslər QLD süxurlarının kollektor xassələrinə 
kəskin təsir göstərməməlidir. Bu süxurların gil sementi əsasən polimikt olub xlorit (3-5%)-kaolinit 
(10-15%)-smektit (15-25%)-hidromika (60-70%) tərkiblidir [5]. Onun tərkibində az miqdarda qarışıq 
laylı smektit-hidromika tipli gil törəmələrinə də rast gəlinir. Bu süxurların gil sementinin tərkibində 
bəzən az miqdarda autigen kaolinit və hidromika (uzunsov nazik təbəqəli) minerallarına da rast gəlinir 
ki, bunlar da keçiriciliyin azalmasına səbəb olmurlar. Autigen kaolinit əksinə məsaməlik və keçiri-
ciliyin artmasına səbəb olur. Bununla yanaşı QLD kollektor süxurlarının sementində bəzi hallarda 
autigen ferrismektit (cənubi-qərb sahələrində) və kalsitə rast gəlinir ki, bu da keçiriciliyin müəyyən 
dərəcədə azalmasına gətirib çıxarır. 
  

Nəticə 
 Belə ki, kollektor süxurlarının gilliyi yarımadanın şimal-şərqindən cənub-qərbinə doğru artır. 
Nəticədə kollektor süxurlarının fiziki xassələri həmin istiqamətdə pisləşir, kvarsın miqdarı 30%-dən 
20%-ə qədər azalır. Göstərilən istiqamətdə kəsilişin gilliliyi də 30-40%-dən 60-70%-ə qədər yüksəlir. 
Bütün bunların əsas səbəbi Abşeron yarımadasında QLD formalaşan zaman klastik materialın 
şimaldan (Abşeron-Balxan tektonik qalxımı zonasından) daxil olmasıdır. Buna görə də təbiidir ki, 
kollektor süxurlarının qum fraksiyası qida mənbəyinə yaxın olan şimal rayonlarında (Balaxanı, 
Ramana, Binəqədi) yüksəkdir. Bu səbəbdən də QLD kəsilişi burada yüksək qumluluqla fərqlənir. 
Şimaldan və şimal-şərqdən cənuba və cənub-qərbə doğru kəsilişin, həm də kollektor süxurlarının 
qumluluğu azalır, gilliliyi isə artır. 
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CONDITIONS OF FORMATION AND CHANGE OF LITHOLOGICAL COMPOSITION 
OF THE GIRMAKI SUITE 

 
X.R. Amrahova 

Institute of Geology and Geophysics of ANAS 
  

This article investigates the lithological and petrographic properties of collecting rocks and 
collector properties in the Binagadi-Chakhnag-Sulutepe structure of Absheron NQR. The articles on 
granulometric composition, carbonate, porosity, permeability, median diameter, and sorting of 
collector  rocks  in  the  Blink  layers  are  also  reflected  in  the  article.  The  Litter  Squad  is  one  of  the  
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most  widely  spread  lakes  in  Absheron  NKR.  The  Litter  layout  is  composed  of  a  single  series  of  
sand, sandstone, aleurite, alevrolite and clay layers.  

The total thickness of the sandstone-aleurite layers is about 50-55% of the QLD cross-section. 
The basis of QLD collector rocks are aleuritic and sandy rocks. The break of the QLD is divided 
into a variety of objects (horizons) in different areas. Absheron NQR QLD is represented as a shift 
of sand, sandstone, aleurite, alevrolite and clay layers. Sand and sandstone are aleuritic, alevrolite 
and aleurides are the rocks. One of their main characteristics is the high gillity (17-42%). High clay 
causes deterioration of the petrophysical properties of these rocks. 

The lower part of the QLD cross section is more sandy than its upper part. 
On the basis of the change of carbonate, porosity and conductivity of the rocks in the study area, our 

research areas are areas with moderate collectivity for conductivity and porosity. Blast Creek The sloping 
cliff section is mainly made of sand and clays, and sand is more predominant than gillies. 

Keywords: collector pores, granulometric composition, porosity, provability, medium diameter 
 

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ГИРМАКИНСКОЙ СВИТЫ 

 
X.Р. Амрахова 

  Институт геологии и геофизики НАНА 
  

В данной статье исследуются литологические и петрографические свойства сбора по-
род и коллекторских свойств в структуре Бинагади-Чахнаг-Сулутепе Абшеронской ЯКР. В 
статье также отражены статьи о гранулометрическом составе, карбонате, пористости, прони-
цаемости, медианном диаметре и сортировке коллекторных пород в слоях ГЛД. Отряд личи-
нок является одним из наиболее распространенных озер в Абшеронской НКР. Макет под-
стилки состоит из одной серии песка, песчаника, алеурита, алеролита и глинистых слоев.  

Общая толщина слоев песчаника-алеурита составляет примерно 50-55% от поперечного 
сечения ГЛД. Основой коллективных пород ГЛД являются алевритовые и песчаные породы. 
Разрыв ГЛД делится на различные объекты (горизонты) в разных областях. Абсолютный 
квантовый ток QLD представлен как сдвиг слоев песка, песчаника, алеурита, алевролита и 
глины. Песок и песчаник являются алевритовыми, алеролитами и алеуридами являются кам-
ни. Одной из их основных характеристик является высокая острота (17-42%). Высокая глина 
вызывает ухудшение петрофизических свойств этих пород. 

Нижняя часть поперечного сечения QLD более песчаная, чем верхняя часть. 
Исходя из изменения карбоната, пористости и проводимости пород в исследуемой об-

ласти, наши исследовательские области представляют собой области с умеренной коллек-
тивностью для проводимости и пористости. Blast Creek Наклонная часть скалы в основном 
состоит из песка и глины, а песок более преобладает, чем джилли. 

Ключевые слова: коллекторные породы, гранулометрический состав, пористость, 
проводимость, средний диаметр 
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BULLA DƏNİZ STRUKTURUNUN İSTİLİK ŞƏRAİTİ 

 
C.Ə. Omarov 

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu 
cavid.omarov@mail.ru 

 
Məqalədə, Bulla-dəniz yatağında aparılmış geotermal və mədən tədqiqatların nəticələri nəzərdən 

keçirilmiş, yatağın stratiqrafiyası, tektonikası ətraflı verilmiş, həmçinin Bulla-dəniz strukturunun istilik 
şəraiti aydın izah olunmuşdur. 

Açar sözlər: geotermal, stratiqrafiya,tektonika, istilik şəraiti. 
Tədqiq edilən rayon, təbii neft-qaz çıxışlarının varlığı ilə çoxdan geoloqların diqqətini cəlb 

etmişdir. 
Müxtəlif vaxtlarda geoloji planalma, seysmik kəşfiyyat, struktur xəritəalma və kəşfiyyat qaz-

ması işləri aparılmışdır. Lakin, geoloji – axtarış və kəşfiyyat işləri burada ardıcıl aparılmamışdır. 
1916-cı ildə K.P.Kapitski ilk dəfə Bakı arxipelağı strukturlarının neftli – qazlı olacağı fikrini  

söyləmişdir (şəkil 1). 
 

 
 

Şəkil 1. Bakı arxipelaqında lokal qalxımların yerləşmə xəritəsi 
 
Rayonun geoloji cəhətdən öyrənilməsilə ilk dəfə Q.B.Abix məşğul olub. O iki dəfə (1859 və 

1861-ci illərdə) Bakı arxipelağında olmuş, palçıq vulkanlarının püskürməsini və adaları təsvir 
etmişdir [1]. 

1963-cü ildə ilk quyular ilk quyular Duvannı-dəniz qırışıqlığının şimal-şərq qanadında VII 
horizontdan güclü neft fontanı vurdu və beləliklə yeni yataq açıldı. Sonrakı quyular da həmin hori-
zontdan Sənqəçal dəniz, Duvannı dəniz və Xərə-Zirə adasının şimal-şərq qanadında VII hori-
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zontdan, 1965-1972-ci illərdə isə VIII horizontdan fontan vurdular, həmin yataqların əsasında 
N.Nərimanov adına və indiki “Bulla-dəniz” NQÇİ-ləri yaradıldı. Sonra axtarışlar daha da genişləndirildi 
və QAD süxurlarında da xeyli quyular qazıldı. Lakin hələlik sənaye əhəmiyyətli neft-qaz yatağı aşkar 
olunmayıb. Kəşfiyyat qazması prosesində V horizontda da neft qaz yatağının varlığı aşkar olundu [2]. 

Sonralar Sənqəçal dəniz – Duvannı dəniz Xərə Zirə adası yataqlarının açılıb istifadəyə veril-
məsi Bulla-dəniz yatağının da perspektivliyini artırmışdı. 

Bulla-dəniz lokal qalxımı ilk dəfə 1950-1957-ci illərdə dəniz geofizika idarəsi tərəfindən 
seysmik kəşfiyyat işləri nəticəsində aşkar edilmişdir 

 
Stratiqrafiya 
Bulla dəniz yatağında qazılmış dərin kəşfiyyat quyularının məlumatlarına əsasən kəsilişdə 

müasir dövrdən tutmuş orta pliosen çöküntüləri də daxil olmaqla iştirak edirlər. Bu çöküntülərdən 
4500 m dərinlikdən aşağıda yerləşən V horizont (Qaradağ bölgüsü əsasında) çöküntüləri xüsusi əhə-
miyyət kəsb edir. 

Dördüncü dövr çöküntülərinin qalınlığı tağ hissədə 550-650 m. sinklinalın batım sahəsində isə 
1200-1300 m-dir. Çöküntülər əsasən, Bakı, Xəzər, Xvalın və Yeni Xəzər mərtəbələrindən təmsil 
olunmuşdur. Litoloji tərkibcə bu çöküntülər gillərdən, az qalınlığa malik qumlardan və qumdaşından 
ibarətdir [3]. 

 
Tektonika 
Bulla-dəniz strukturu ərazisi bir neçə antiklinal qurşaqdan və 45-dən çox lokal qalxımdan 

ibarət olan Bakı arxipelağının şimalında yerləşir. Antiklinal qurşağın tektonik quruluşunun əsas 
xüsusiyyətləri bu ərazidə yerləşən tağa yaxın hissəsində iri uzununa qırılmanın olmasıdır ki, bun-
ların əksəriyyəti qırılmanın bütün uzunluğu boyu izlənilir. Uzununa qırılmalara çox vaxt palçıq vul-
kanlarının fəaliyyəti aid edilir (qaz çıxışları, qrifon və s. neft örtükləri). 

Bulla dəniz sahəsinin tektonik quruluşunu öyrənmək üçün geofiziki işlər (seysmik kəşfiyyat, 
elektrik kəşfiyyatı, qravi kəşfiyyat) və struktur xəritəalma axtarış – qazma, dərin kəşfiyyat qazma 
işləri aparılmışdır [4]. 

 

  
 

Şəkil 2. Bulla-dəniz yatağının termal inkişaf modeli 
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Seysmik kəşfiyyat və dərin kəşfiyyat qazma məlumatlarına görə Bulla-dəniz strukturu VII 
horizontun tavanına əsasən şimal-qərbdən, cənub-şərq istiqamətində uzanan böyük braxiantiklinal 
qırışığa malikdir. 

 
“Bulla-Dəniz” yatağında aparılmış geotermik və mədən tədqiqatları 

 Yatağın V və VII horizontlarının istismarının ilk mərhələsində aparılmış termodinamik 
tədqiqatlarda əsas məqsəd yığımların faza vəziyyətinin öyrənilməsi, ilkin lay təzyiqlərinin təyini, 
lay enerjisinin tükənməsi hesabına istismarda olan laylarda kondensatın retroqrad itkilərinin 
qiymətləndirilməsi və lay şəraitində əsas termodinamik parametrlərin təyini olmuşdur (şəkil 2). 

İşlənmənin ilk mərhələsində quyuağzı təzyiqlərin çox yüksək olması səbəbindən quyularda 
bilavasitə dərinlik ölçü işləri üçün müəyyən çətinliklər yaranmışdır. Lakin bütün bunlara bax-
mayaraq – yatağın V horizontundan işləyən 9, 14, 21 və 23 saylı quyularında MQN-2-600 tipli də-
rinlik manometrləri buraxılmış və lay təzyiqi, temperaturu haqqında ilkin məlumatlar alınmışdır [5]. 
Bütün bunlarla yanaşı, mütəmadi olaraq quyu ağzından götürülmüş nümunələrin yüksək təzyiq və 
temperaturun təsiri altında tədqiq edilməsi və mumkun olan hallarda dayanmış quyularda quyuağzı 
təzyiqlərin bərpası üsuluna əsasən hesabatların aparılması davam etdirilmişdir (şəkil 3). 

Onu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Bulla-dəniz yatağının işlənməsi praktikasından 
məlum olduğu kimi, dolayı yolla hesablanmış lay təzyiqlərinin qiymətləri ilə dərinlik manometri 
vasitəsilə təyin edilmiş lay təzyiqlərinin qiymətləri arasındakı xəta 1%-dən kiçik olmuşdur. Ona 
görə də “Bulla-dəniz” qaz-kondensat yatağının işlənməsində lay təzyiqinin təyin edilməsində qu-
yuağzı təzyiqlərin bərpası metodu ilə yanaşı quyu ağzından götürülmüş kondensat nümunələrinin 
rekombinə üsulu ilə tədqiqatına xüsusi üstünlük verilmişdir [6]. 

 

 
 

Şəkil 3. Bulla-dəniz strukturunun geoloji-geotermal kəsilişi 
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Nəticə 
Çöküntü toplanması zamanı toplanan çöküntü qatının sıxlığı nisbətən az olur və buna görə 

istilikkeçirmə qabiliyyəti də az olur. Bu səbəbdən çökmə hövzələrdə temperaturlar aşağı olur və çox 
vaxt bu hövzələr soyuq hövzələr adlanır. Çökmə qatının qalınlığı çox olan hövzələr daha soyuq olurlar.  
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TEMPERATURE CONDITIONS OF THE BULLA-SEA STRUCTURE 

 
C.A. Omarov 

Institute of Geology and Geophysics of ANAS 
  

The article examines the results of geothermal and mining exploration in the Bulla Sea 
offshore, describes the stratigraphy, tectonics of the field, and the heat conditions of the Bulla-
Marine Structures. 

Geological planning, seismic exploration, structural mapping and exploration drilling were 
undertaken at different times. However, geological exploration and exploration have not been 
conducted here regularly. Bulla-deniz's local rise was first discovered by seafarer exploration since 
1950-1957. According to deep exploration wells drilled at the Bulla Sea offshore, they are involved in 
the crossroads, including modern pliocene sediments. The sediments of the V horizon (below the 
Garadag division), located below the depths of 4500 m, are of particular importance. According to 
seismic exploration and deep exploration drilling, the bulla-marine structure has a large 
braxianclinaline margin extending north-west, south-east direction, on the ceiling of the VII horizon. 

It should be noted that, as it is known from the practice of the Bulla Sea Offshore, the error 
between the indirectly calculated dumping pressure and the value of the pressure drops set by the 
depth manometer was less than 1%. 

Keywords: geothermal research, stratigraphy, tectonics, thermal conditions 
 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 

 142 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ СТРУКТУРЫ БУЛЛА-МОРЕ 
  

Дж.А. Oмaрoв 
 Институт геологии и геофизики НАНА 

  
В статье рассматриваются результаты геотермальной и горнодобывающей разведки на 

шельфе Булла, описываются стратиграфия, тектоника поля и тепловые условия булла-морских 
сооружений.  

Геологическое планирование, сейсморазведка, структурное картографирование и раз-
ведочное бурение проводились в разное время. Однако геологоразведка и разведка здесь не 
проводились регулярно. Местный подъем Булла-Дениз был впервые обнаружен разведкой 
моряков с 1950-1957 гг. По данным глубоких разведочных скважин, пробуренных на буллай-
ском море, они участвуют в перекрестках, включая современные плиоценовые отложения. 
Особое значение имеют осадки V-горизонта (ниже Гарадагской дивизии), расположенные 
ниже глубины 4500 м. Термодинамические исследования, проведенные на первом этапе V и 
VII горизонтов поля, были сфокусированы на изучении фазового состояния коллекций, оп-
ределении начальных напряжений давления и определении основных термодинамических 
параметров в условиях укладки ретроградных потерь конденсата в эксплуатируемых слоях 
из-за истощения энергии залегания.  

Следует отметить, что, как известно из практики морского буллского моря, ошибка 
между косвенно рассчитанным давлением сброса и величиной падений давления, установ-
ленных манометром глубины, была меньше 1%. 

Ключевые слова: геотермальные исследования, стратиграфия, тектоника, тепловые 
условия.  
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ORQANOGENEZ DÖVRÜNDƏ QİDA DEPRİVASİYASINA MƏRUZ QALMIŞ 30 
GÜNLÜK SİÇOVULLARIN BAŞ BEYNİN STRUKTURLARININ MİTOXONDRİ 

FRAKSİYALARINDA QAYT MÜBADİLƏSİ 
 

K.İ. İbrahimova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti  

 
İşin məqsədi orqanogenez dövründə aclığa məruz qalmış 30 günlük siçovulların baş beyninin 

müxtəlif strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarını, QDK və  QAYT-
T-nin fəallığını öyrənməkdən ibarət idi. Orqanogenez dövründə qida deprivasiyasına məruz qalmış 30 
günlük siçovulların öyrənilən baş beyin strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QAYT-ın miqdarı 
kontrol ilə müqayisədə çox, sərbəst Qlu və Asp-ın miqdarı az olur. QDK fermentinin fəallığı 
göstərilmiş şəraitdə MSS-nin müxtəlif strukturlarında kontrol ilə müqayisədə yüksəlir. Bu zaman 
QAYT-T-nin fəallığı QDK-nın fəallığından fərqli olaraq kontrolla müqayisədə, əksinə, azalır.  

Açar sözlər: QAYT, Qlu, Asp, QDK, QAYT-T, qida deprivasiyası, aclıq.  
 

Giriş 
İnkişafın müxtəlif mərhələlərində stres amilləri orqanizmdə biokimyəvi və fizioloji dəyişik-

liklərin yaranması səbəb olur. Müasir tədqiqatların bir qismi stres amillərinin xüsusən prenatal onto-
genezdə təsiri nəticəsində postnatal ontogenezdə orqanizmdə yaranmış biokimyəvi və fizioloji də-
yişikliklərin öyrənilməsinə həsr olunur. Baş verən dəyişikliklərin səviyyəsi nəinki təsir edən amildən, 
onun təsir müddətindən və ağırlığından asılıdır. Həmçinin, bu asılılıq amilin inkişafın hansı mərhə-
ləsində təsiri zamanı ilə də əlaqəlidir. 

Tədqiqatlarda prenatal ontogenezdə böhran dövrləri müəyyən edilmişdir ki, məhz bu böhran 
dövrləri zamanı hər hansı zərərli və ya stres amil təsir etdikdə orqanizmdə postnatal ontogenezdə, 
xüsusən mərkəzi sinir sistemində (MSS) bir sıra patoloji dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur [1]. 
Qamma-aminyağ turşusu (QAYT) həm prenatal, həm də postnatal ontogenezdə stres və zərərli 
amillərin təsiri nəticəsində baş beynin müxtəlif strukturlarında artaraq beyin hüceyrələrini məhv 
olmaqdan qoruyur [2, 3, 4, 5]. Onun baş beyində mübadilə reaksiyalarında mühüm rol oynadığı da 
aparılmış bir sıra tədqiqatlarda sübut olunmuşdur [6, 7].  

Digər tərəfdən antenatal dövrdə stres amillərindən biri olan aclıq orqanizmdə bir sıra patoloji 
dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur [8]. 

Bütün yuxarıdakılara əsasən prenatal inkişafın orqanogenez dövründə qida deprivasiyasına 
məruz qalmış 30 günlük siçovulların baş beyninin müxtəlif strukturlarının mitoxondri fraksiya-
larında QAYT mübadiləsində iştirak edən komponentlərin səviyyəsinin (QAYT, qlutamin turşusu 
(Qlu) və asparagin turşusunun (Asp) miqdarının, qlutamatdekarboksilaza (QDK) və QAYT-amino-
transferazanın (QAYT-T) fəallığının) dəyişməsini öyrənməyi qarşımıza məqsəd qoyduq. 
 

Material və metodlar 
Təcrübələrdə cinsi xətti qeyri-müəyyən olan adi qidalanma rejimi üzrə vivari şəraitində sax-

lanılan altıaylıq ağ siçovullardan istifadə olunmuşdur. Erkək və dişi siçovullar cütləşdirildikdən 
sonra dişi siçovullar 2 qrupa ayrılmışdır. Birinci qrupa kontrol heyvanlar, ikinci qrupa isə cütləş-
dirildikdən sonra aclığa məruz qalmış heyvanlar ayırd edilmişdir. Mayalanmanın getməsini nəza-
rətdə saxlamaq üçün vaginal yaxma hazırlamaq vasitəsindən istifadə olunmuşdur [9]. 

Hər iki qrup heyvanlardan alınan 30 günlük balalar dekapitasiya olunaraq baş beynin müxtəlif 
strukturlarının (baş beyin yarımkürələrinin qabığı, beyincik, beyin sütunu, hipotalamus) mitoxondri 
fraksiyalarında QAYT mübadiləsində iştirak edən komponentlərin miqdar və fəallıq göstəriciləri 
(QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarı, QDK və QAYT-T-nin fəallığı) təyin edilmişdir. Baş beyin 
strukturlara Paxinos atlasına görə ayrılıb [10]. Aminturşular Dozenin elektroforez [11], Roberts E., 
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Frankel S. [12] modifikasiyası ilə təyin olunmuşdur. QDK-nın fəallığı İ.A.Sıtinski, T.N.Priyatkina 
metodu [13] ilə, QAYT-T-nin fəallığı isə N.S.Nilova metodu ilə təyin edilmişdir [14]. Baş beynin 
öyrənilən strukturlarının toxumalarından mitoxondri fraksiyalarını ayırmaq üçün ən adekvat və 
qəbul edilmiş Somoqui və Fonyo metodundan istifadə olunmuşdur [15]. Alınan nəticələr statistik 
təhlil olunmuşdur [16].  
 

Nəticələr və onların müzakirəsi 
Təcrübələrin ilk seriyasında kontrol 30 günlük siçovulların baş beynin tədqiq etdiyimiz 

strukturlarının mitoxondri fraksiyasında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarı təyin edildi. Apardığımız 
təcrübələrin nəticələri göstərdi ki, 1 aylıq kontrol siçovulların baş beyninin müxtəlif strukturlarının 
mitoxondri fraksiyasında bu aminturşuların miqdarı qeyri-bərabər paylanmışdır (cədvəl).  

Belə ki, QAYT-ın miqdarı baş beyin yarımkürələrinin qabığında 0,59±0,025, beyincikdə 
0,63±0,029, beyin sütununda 0,48±0,021, hipotalamusda 0,79±0,033 mkmol/q olur. Qlu-nun miqdarı 
normada 1 aylıq siçovulların baş beyin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri fraksiyasında 0,96±0,037, 
beyincikdə 1,11±0,049, beyin sütununda 1,02±0,038, hipotalamusda 1,36±0,055 mkmol/q və Asp-ın 
miqdarı baş beyin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri fraksiyasında 0,86±0,037, beyincikdə 
0,73±0,034, beyin sütununda 0,89±0,038, hipotalamusda 0,97±0,041 mkmol/q olur. 

Orqanogenez dövründə aclığa məruz qalmış 1 aylıq siçovulların baş beynin müxtəlif struk-
turlarının mitoxondri fraksiyasında QAYT-ın miqdarı kontrolla müqayisədə çox olur. Müvafiq 
şəraitdə doğulmuş siçovulların baş beyin yarımkürələrinin qabığının toxumasında QAYT-ın miq-
darı kontrolla müqayisədə 20% (p<0,05), beyincikdə 30% (p<0,01), beyin sütununda 40% 
(p<0,001), hipotalamusda 58% (p<0,001) yüksələrək uyğun olaraq 0,71±0,029, 0,82±0,037, 
0,67±0,027, 1,25±0,054 mkmol/q olur.  

Cədvəl  
 

Orqanogenez dövründə aclığa məruz qalmış 30 günlük siçovulların baş beyninin müxtəlif strukturlarının 
mitoxondri fraksiyasında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarının (mkmol/q) dəyişməsi (M±m, n=5) 

  
 Beyin strukturları Təcrübənin 

şərti Göstəricilər QAYT Qlu Asp 

Kontrol M±m 0,59±0,025 0,96±0,037 0,86±0,037 
M±m 0,71±0,029* 0,79±0,029** 0,71±0,027** 

Baş beyin 
yarımkürələrinin  
qabığı Təcrübə % 120 82 83 

Kontrol M±m 0,63±0,029 1,11±0,049 0,73±0,034 
M±m 0,82±0,037** 0,87±0,035** 0,57±0,025** Beyincik Təcrübə % 130 78 78 

Kontrol M±m 0,48±0,021  1,02±0,038 0,89±0,038 
M±m 0,67±0,027*** 0,77±0,03** 0,65±0,027*** Beyin sütunu Təcrübə % 140 75 73 

Kontrol M±m 0,79±0,033 1,36±0,055 0,97±0,041 
M±m 1,25±0,054 *** 0,94±0,041*** 0,65±0,027*** Hipotalamus Təcrübə % 158 69 67 

    
Qeyd: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001   
 
Orqanogenez dövründə aclığa məruz qalmış 1 aylıq siçovulların baş beyninin müxtəlif struk-
turlarının mitoxondri fraksiyasında Qlu və Asp-ın miqdarı müvafiq şəraitdə QAYT-ın miqdarında 
baş verən dəyişikliyin əksinə olaraq, kontrolla müqayisədə az olur.  Belə ki, bu azalma Qlu və Asp-
ın miqdarında uyğun olaraq baş beyin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri fraksiyasında 18 % 
(p<0,01) və 17 % (p<0,05), beyincikdə 22 % (p<0,01) və 22 % (p<0,01), beyin sütununda 25 % 
(p<0,01) və 27 % (p<0,001), hipotalamusda 31% (p<0,001) və 33% (p<0,001) təşkil edərək baş 
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beyin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri fraksiyasında 0,79±0,029 və 0,71±0,027, beyincikdə 

0,87±0,035 və 0,57±0,025, beyin sütununda 0,77±0,03 və 0,65±0,027, hipotalamusda 0,94±0,041 

və 0,65±0,028 mkmol/q olur. 

Növbəti təcrübələrdə həm kontrol, həm də orqanogenez dövründə aclığa məruz qalmış 1 aylıq  

siçovulların baş beyin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri fraksiyasında, beyincikdə, beyin sütu-

nunda və hipotalamusda QDK və QAYT-T-nin fəallığı təyin edilmişdir. Aparılan təcrübələrin nəti-

cələri göstərdi ki, 1 aylıq kontrol siçovullarda QDK və QAYT-T fermentlərinin fəallığı da tədqiq 

edilən aminturşuların miqdarları kimi öyrənilən strukturların mitoxondri fraksiyalarında bərabər 

səviyyədə deyildir. Belə ki, QDK-nın fəallığı kontrol 1 aylıq siçovulların baş beyin yarımkü-

rələrinin qabığının mitoxondri fraksiyasında 13,71±0,88, beyincikdə 16,61±0,90, beyin sütununda 

10,30±0,63 və hipotalamusda 22,89±1,15 mkmol QAYT/q.saat olmuşdur (şəkil 1).  

  

 
 

Şəkil 1. Orqanogenez dövründə aclığa məruz qalmış 30 günlük siçovulların baş beyninin müxtəlif 

strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QDK (mkmol QAYT/q.saat) fermentinin fəallığı, M±m, n=5 

təcrübəyə əsasən. ** - p<0,01, *** - p<0,001 

 

QAYT-T-nin fəallığı isə baş beyin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri fraksiyalarında 

17,97±0,53, beyincikdə 19,93±0,59, beyin sütununda 13,57±0,50 və hipotalamusda  27,95±1,15 

mkmol Qlu/q.saat olmuşdur (şəkil 2). 

Orqanogenez dövründə aclığa məruz qalmış 1 aylıq siçovulların baş beyninin müxtəlif 

strukturlarının  mitoxondri  fraksiyalarında  kontrolla müqayisədə QDK-nın fəallığı yüksək,  QAYT-T-

nin fəallığı isə aşağı olur. Bu dəyişiklikləri %-lə ifadə etdikdə məlum oldu ki, orqanogenez dövründə 

aclığa məruz qalmış 1 aylıq siçovullarda QDK-nın fəallığı kontrolla müqayisədə baş beyin yarım-

kürələrinin qabığının mitoxondri fraksiyalarında 29 % (p<0,01), beyincikdə 32 % (p<0,01), beyin 

sütununda 39 % (p<0,01) və hipotalamusda 66 % (p<0,001) yüksək olaraq uyğun olaraq 17,70±0,74,  

21,88±1,06,  14,29±0,87 və 37,95±1,06 mkmol QAYT/q.saat olmuşdur. QAYT-T-nin fəallığı kontrolla 

müqayisədə baş beyin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri fraksiyalarında 19 % (p<0,01), beyincikdə 

20 % (p<0,01), beyin sütununda 24 % (p<0,01) və hipotalamusda 29 % (p<0,001) aşağı olaraq uyğun 

olaraq 14,58±0,70, 15,96±0,90, 10,33±0,59 və 19,85±0,82 mkmol Qlu/q.saat təşkil edir.  
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Şəkil 2. Orqanogenez dövründə aclığa məruz qalmış 30 günlük siçovulların baş beyninin müxtəlif 

strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QAYT-T (mkmol Qlu/q.saat) fermentinin fəallığı, M±m, n=5 

təcrübəyə əsasən. ** - p<0,01, *** - p<0,001 

   

QAYT-ın sintezində iştirak edən QDK fermentinin fəallığının orqanogenez dövründə aclıq 

şəraitində kontrolla müqayisədə tədqiq olunan strukturların mitoxondri fraksiyalarında yüksəlməsi 

bu aminturşunun miqdarının artması ilə nəticələnir. Həmçinin QAYT-ın parçalanmasında iştirak 

edən QAYT-T fermentinin müvafiq şəraitdə fəallığının aşağı düşməsi də baş beyin strukturlarının 

mitoxondri fraksiyalarında toplanaraq artmasına səbəb olur. 

Həm kontrol, həm də orqanogenez dövründə aclığın təsirinə məruz qalmış 1 aylıq siçovulların 

hipotalamusun mitoxondri fraksiyalarında tədqiq olunan digər strukturlarla müqayisədə QAYT-ın 

miqdarı yüksək səviyyədə olmuşdur. Bu da bu strukturda QAYTergik neyronların sayının daha çox 

olması ilə izah oluna bilər.  

Ədəbiyyatdan məlum olduğu kimi QAYT stres məhdudlaşdırıcıdır [17]. Həmçinin bu amin-

turşu enerji balansının tənzimində də zəruri rola malikdir [18]. Stres amillərindən sayılan aclığın 

orqanogenez dövründə təsiri nəticəsində kontrolla müqayisədə 1 aylıq siçovulların baş beyninin 

müxtəlif strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QAYT-ın miqdarının artması bu aminturşunun 

stres məhdudlaşdırıcı xüsusiyyəti ilə əlaqədar olduğu kimi, həm də onun enerji balansının tən-

zimində zəruri rolu ilə izah oluna bilər.  

 

Nəticələr  

1. Orqanogenez dövründə aclığın təsirinə məruz qalmış 1 aylıq siçovulların baş beyin yarım-

kürələrinin qabığının, beyinciyin, beyin sütununun və hipotalamusun mitoxondri fraksiyalarında 

kontrolla müqayisədə QAYT-ın miqdarı çox, Qlu və Asp-ın miqdarı az olur. 

2. Orqanogenez dövründə qida deprivasiyasına məruz qalmış 1 aylıq siçovulların baş beyninin 

müxtəlif  strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında kontrolla müqayisədə QDK-nın fəallığı yüksək, 

QAYT-T-nin fəallığı aşağı olur. 

3. Orqanogenez dövründə qida deprivasiyasına məruz qalmış 1 aylıq siçovulların hipotalamu-

sun mitoxondri fraksiyasında tədqiq olunan diğər strukturlarla müqayisədə QAYT mübadiləsində 

iştirak edən bütün komponentlər daha çox dəyişikliyə məruz qalmışdır. 

 

 

 

 



BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR  ELMLƏRİ 

 147 

ƏDƏBİYYAT 

 

1. Кассиль В.Г., Отеллин В.А., Хожай Л.И., Косткин В.Б.  Критические периоды головного 
мозга // Российский физиологический журнал, 2000, т.86, №11, с.1418-1425. 

2. Судаков К.В. Новые акценты классической концепции стресса // Бюл. экс. био. и мед. 
1997, т.123, №2, с.124-130. 

3. Трофимова Л.К., Маслова М.В., Граф А.В. и др. Влияния антенатального гипоксического стрес-

са разной этиологии на самцов: корреляция поведенческих паттернов с изменениями активности 

антиоксидантной защиты и метаболизма ГАМК  //  Нейрохимия, 2008, т.25, №(1-2), с. 86-89. 

4. Трофимова Л.К., Суворова И.А., Маслова М.В. и др. Влияние однократного иммобилиза-

ционного стресса на метаболизм ГАМК и поведение беременных самок крыс в раннем пост-

стрессорном периоде // Нейрохимия, 2009, т. 26, №3, с. 220-224. 

5. Хныченко Л.К.,  Сапронов Н.С.  Стресс и его роль в  развитии  патологичских  процессов 

// Обзоры по клин. фармакол. и лек. терапии, 2003, т.2, №3, с.2-15. 

6. Курбат М.Н., Лелевич В.В. Обмен аминокислот в головном мозге // Нейрохимия, 2009, 

т.26, №1, с.29-34. 

7. Tong Q., Ye C.P., Elmquist J.K., Lowell B.B. Synaptic release of GABA by AgRP neurons is 

required for normal regulation of energy balance // Nat. Neurosci., 2008, v.11, №9, p.998-1000. 

8. Могучая  Е.В.,  Ротарь  О.П., Конради А.О. Голодание в начале жизни – возможное влия-

ние на дальнейшее здоровье. Клинический случай // Артериальная гипертензия, 2015, т.21, 

№6, с.639-645. 

9. Западнюк И.П., Западнюк В.И., Захария Е.А. Лабораторные животные, их разведение, со-
держание и использование в эксперименте, Киев: Медгиз УССР, 1962, 350 с.  

10.  Paxinos G., Watson C. The rat brain in sterootaxic Coordinates, Fourth Edition. 1998. 

11.  Doze K. Dir anvendug der hochspanmumgspherographie dei der guantitativen totalanoiyse von 

protein hydrolysaten // Mittelling Biochem.z., 1957, v.329, №2, p.390-398. 

12.  Roberts E., Frankel S. Gamma-aminobutyric acid in brain its formation from glutamic acid // 

J.Biol. Chem., 1950, v.187, №1, p. 55-61. 

13.  Sytinsky I.A., Priyatkina T.N. Effect of certain drugs on gamma-aminobutyric acid system on 

central nervous system // Biochem. Pharmacol., 1966, v.115, №1, p. 49-57. 

14.  Нилова Н.С.  Аммиак  и  ГАМК-трансаминазная  активность  ткани  головного мозга // 

Докл. АН СССР, 1966, т.2, с. 483-486. 

15.  Somogyi J., Fonjo A., Vincze I. Preparation of brain mitochondria // Acta Physiol. Acad. Sci. 

Hung., 1962, v.21, p. 295-300 

16.  Лакин Г.Ф. Биометрия, М., Высшая школа, 1990, 352 с. 

17.  Мартюшев-Поклад А.В., Воронина Т.А. Стресс-лимитирующие системы и нейрональная  

пластичность в  патогенезе  психических и  неврологических  расстройств // Обзоры по кли-

нической лекарственной терапии, 2003, т.2, №4, с. 15-25. 

18.  Teresa C.D. Glutamate and GABA in appetite regulation // Frontiers in Endocrinology, 2013, 

v.4, p. 103-111. 
 

EXCHANGE GABA IN THE MITOCHONDRIAL FRACTIONS OF BRAIN STRUCTURES 

OF 30 DAY OLD RATS SUBJECTED TO FOOD DEPRIVATION ON DURING  

ORGANOGENESIS STAGE 

 

K.I. Ibrahimova 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

The aim of this study was to determine content of GABA, Glu and Asp, activity of the GAD 

and GABA-T in the mitochondrial fractions of different brain structures of 30 day old rat subjected 
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to starvation during organogenesis stage. In studied brain structures of 30 day old rat subjected to 

food deprivation during organogenesis stage the GABA content is increases, the content of free Glu 

and Asp are decreases comparison with control. The GAD activity in this condition was increased 

compared to control. In this case, the GABA-T activity unlike GAD activity was reduced compared 

to control. 

Keywords: GABA, Glu, Asp, food deprivation, starvation.  

 

ОБМЕН ГАМК В МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ФРАКЦИЯХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО 

МОЗГА 30-ДНЕВНЫХ КРЫС ПЕРЕНЕСШИХ ПИЩЕВОЙ ДЕПРИВАЦИИ В ПЕРИ-

ОД ОРГАНОГЕНЕЗА 
 

К.И. Ибрагимова 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 
  
 

Целью данной работы было определение содержания ГАМК, Глу и Асп, активность 

ГДК и ГАМК-Т в митохондриальных фракциях различных структурах головного мозга у 30-

дневных крыс, подвергнутых голодания в период органогенеза. В изучаемых структурах го-

ловного мозга у 30-дневных крыс, перенесших пищевой депривации в период органогенеза 

содержание ГАМК по сравнению с контролем увеличивается, содержания свободного Глу и 

Асп уменьшается. Активность фермента ГДК в указанных условиях в различных структурах 

ЦНС по сравнению с контролем повышается. При этом активность ГАМК-Т по сравнению с 

контролем, в отличие от активности ГДК, наоборот понижается.  

Ключевые слова: ГАМК, Глу, Асп, ГДК, ГАМК-Т, пищевая депривация, голодания.  
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AZƏRBAYCAN MƏNŞƏLİ AE. TAUSCHII COSS. VƏ AE. CYLINDRICA HOST 

NÖVLƏRİNİN ISSR MARKERLƏRLƏ GENETİK MÜXTƏLİFLİYİN ANALİZİ 

 

M.E. Eldarov, N.X. Əminov
 

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 

eldarov87@hotmail.com 

 

Tədqiqat işində 10 ISSR praymer vasitəsi ilə Aegilops L. cinsinə aid Azərbaycan mənşəli 2 növ, 

52 nümunə Ae. tauschii, 33 nümunə Ae. cylindirica və kontrol kimi yumşaq buğda növündən (T. 

aestivum) Chinese spring sortuna (Çin Baharı) aid olan nümunədə biomüxtəlifliyi öyrənilmişdir. 

Burada 86 egilops nümunəsinə aid 4-ü monomorf, 74-si isə polimorf olmaqla 78 bənd sintez 

olunmuşdur. Cakkard oxşarlıq əmsalına əsasən ən yaxın və ən uzaq genetik məsafələri təyin 

edilmişdir. ISSR praymerlər üzrə polimorfluq və allel sayı qeyd olunmuşdur. Bununla yanaşı genetik 

müxtəliflik indeksi (GMİ) hesablanmışdır. Həmçinin toplanılmış nümunələrin identifikasiyası həyata 

keçirilmişdir. Belə ki, 6 ISSR praymerə görə 7 unikal allel, 3 nümunədə isə 2 nadir allellər qeydə 

alınmış və 8 nümunənin 9 lokus üzrə rəqəmsal identifikasiya kodu hazırlanmışdır. 

Açar sözlər: Aegilops L., növ, PZR, ISSR, allel, genetik müxtəliflik, genetik pasport 

 

Giriş 

XX əsrin 80-cı illərinin ortalarında polimeraz zəncirvari reaksiyasının (PZR) kəşf edilməsi 

molekulyar genetikanın inkişafında vacib amil oldu. Mədəni bitkilərin və onların yabanı əcdadlarının 

genofondunun pasportlaşdırılması, onların qorunub saxlanılması, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olun-

ması, seleksiya proseslərinin sürətləndirilməsi və habelə onların səmərəli istifadə olunmasında 

molekulyar  markerlərdən geniş istifadə olunur. Molekulyar markerlərin istifadəsinə əsaslanmış müasir 

üsullar genomun DNT səviyyəsində polimorfizminin və dəyişkənliyinin öyrənilməsinə geniş şərait 

yaratmışdır [4, 8, 10]. 

Müxətlif molekulyar marker tiplərinin tətbiq edilməsi canlı orqanizmlərin müxtəlif növlərinin 

genetik oxşarlığını müəyyən etməyə imkan yaradır [12]. Molekulyar nişanlama zülal və nuklein 

turşularında tapılmış polimorfizmlərə əsaslanır [5, 25]. Molekulyar markerlərin seçilməsi və onların 

istifadəsi zamanı tədqiqatın gedişi üçün zəruri olan bir sıra amilləri nəzərə almaq vacibdir [2, 23]. 

Molekulyar markerlər (SSR, RFLP, AFLP, RAPD, ISSR və s.) ayrı-ayrı genotiplərin DNT 

ardıcıllığındakı polimorfizmi müxtəlif şəkillərdə üzə çıxarır, genetik variasiyanı müəyyən edir və 

taksonomik, filogenetik qohumluqları təyin edir [6, 20]. Bu markerlər təsadüfi (RAPD, ISSR, 

AFLP, SRAP və s.) və spesifik (SSR, SNP, CAPS və s.) olmaqla, iki qrupa bölünürlər [9, 15, 29]. 

Bitkilərin genotipinin öyrənilməsi üçün, adətən, RAPD, ISSR, SSR və SNP kimi molekulyar 

markerlərdən istifadə olunur [7]. Bu markerləri, istifadə məqsədlərindən asılı olaraq, müxtəlif qrup-

larda birləşdirmək olar [13]. Lakin məlum olmuşdur ki, eyni genotiplər arasındakı morfoloji bən-

zərlik onlar arasında müxtəlif genetik məsafə meydana çıxara bilər [3]. Bu isə o deməkdir ki,  

orqanizmlər arasında filogenetik əlaqələrin öyrənilməsi zamanı hər bir taksonomik səviyyə üçün öz 

marker tipi, hətta bir tipin müəyyən marker dəstini seçmək lazım olur. Mikrosatellitlər arası tək-

rarlanan ardıcıllıqlar (ISSR) markerlər istənilən genomda səpələnmiş çoxlu sayda mikrosatellit lo-

kusları nişanlayaraq, kifayət qədər polimorfizmi aşkarlaya bilirlər [15]. Aegilops L. cinsində ISSR 

markerlərdən, əsasən, müxtəlifliyin qiymətləndirilməsində də istifadə edilir [11]. Quraqlığa tole-

rantlıq üzrə aparılan buğda seleksiyası stresli mühitlərdəki seçmənin effektiv olduğunu göstərmişdir 

[16, 28]. Lakin bu sadə strategiya potensial donor kimi quraqlığa toleranlıq əlamətlərinə malik 

yabanı növlərin rüşeym plazmasının skrininqində effektiv olmaya bilər. 

Aegilops L. cinsinin bəzi (Ae. tauschii, Ae. speltoides) növləri müasir buğdanın donorları kimi 

hərtərəfli tədqiq edilir [14, 21]. Son vaxtlar növlərarası və növdaxili genom polimorfizmi səviy-

yəsinin və Aegilops L. növləri arasında filogenetik və təkamül münasibətlərinin müəyyən edilməsi 
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məqsədilə müxtəlif molekulyar markerlərdən geniş istifadə olunur [26]. Lakin, Aegilops L. cinsinə 

olan daimi elmi marağa baxmayaraq, indinin özündə də bu cinsin sistematikasına və təkamülünə 

baxış birmənalı deyil. Qeyd edək ki, Aegilops L. cinsi molekulyar markerlərin tətbiq edilməsi 

metodu ilə ətraflı öyrənilməmişdir. İndiyə qədər Aegilops L. cinsinin yalnız ayrı-ayrı növləri və ya 

onların genomlarının bəzi sahələri hərtərəfli öyrənilmişdir. Eyni zamanda, Aegilops L. növlərinin 

morfologiya və sitologiyası, təkamülü kifayət qədər öyrənilmişdir. Rusiya Elmlər Akademiyasının 

Ümumi Genetika İnstitutunda bu məsələlər V.Qoryunova tərəfindən ətraflı tədqiq olunmuşdur [12]. 

Müxtəlif molekulyar markerlərin tətbiq edilməsi ilə Aegilops L. cinsinin 26 növünün genomu 

öyrənilərək, növdaxili polimorfizmi təyin edilmişdir. V.Qoryunovaya görə, Triticum L. cinsinə daha 

yaxın olan Aegilops makrgrafii genomunun tədqiqində mikrosatellitlərin istifadəsi zamanı mar-

kerlərin 23%-i egilops xromosomlarının idendifikasiyası üçün effektiv olmuşdur. 
Ən geniş yayılmış DNT analizi üsullardan biri olan ISSR marker analizi bir-birinə ən yaxın, 

əks istiqamətlənmiş təkrarlanan bəsit ardıcıllıqlar (SSR) arasındakı regionların amplifikasiyasını nə-

zərdə tutur [27]. Tədqiqatımızda əsas məqsəd Aegilops L. cinsinə aid Azərbaycan mənşəli D genom 

donnoru və daşıyıcısı olan 2 növ Ae. tauschii və Ae. clindrica növləri daxilində ZPR əsaslı ISSR 

markerlərdən istifadə etməklə, nümunələrin genetik müxtəlifliyi və qohumluğu qiymətləndirmək, 

gələcəkdə hibridləşdirilməsi üçün seleksiyada qiymətli sortların alınmasından ibarət olmuşdur. 

 

Material və metodlar 

Tədqiqatın gedişində Aegilops L. cinsinin Azərbaycan mənşəli 2 növündə Ae. tauschii –nin 52 

və Ae. cylindrica –nın 33 nümunəsində genetik müxtəliflik 10 ISSR markerlərdən istifadə etməklə 

öyrənilmiş və yumşaq buğdanın (T. avestivum L.) Chinese spring sortu (Çin Baharı) kontrol kimi 

götürülmüşdür. 

Nüvə DNT-sinin ayrılması: Egilops bitkisindən nüvə DNT-sinin ayırılması Genetik Ehtiyatlar 

İnstitutunun Biotexnologiya şöbəsində həyata keçirilmişdir. Hər bir genotipdən 2 qram təzə yarpaq 

nümunəsi götürülərək, maye azot vasitəsilə toz halına salınmış və tübiklərə yığılaraq DNT 

ekstraksiyası üçün istifadə edilmişdir. DNT ekstraksiyası S.O.Rocers tərəfindən təklif edilən CTAB 

(setiltrimetilammonium bromid) protokolu əsasında, aşağıdakı qaydada aparılmışdır [24]. DNT-nin 

keyfiyyət və miqdarının ölçülməsində NANODROP (Thermo Scientific, 2000) cihazından istifadə 

olunmuşdur. PZR reaksiyasının aparılması üçün DNT 50 nq/μl qatılığa qədər durulaşdırılmışdır. 

ISSR praymerləri üçün polimeraz zəncirvari reaksiyası (PZR): Hər bir nümunə üçün, ümumi 

həcmi 20μl olmaqla aşağıdakı tərkibdə PZR qarışığı hazırlanmışdır:  2μl 10x AMS PZR buferi, 0,6 

μl 50 mM MgCl2, 0,4 μl 10 mM dNTP, 2 μl 10 μM praymer, 0,1 μl5U/μl SMART Taq polimeraza, 

4 μl 50 nq/μl DNT və 10,9 μl H2O-dan ibarət olmuşdur. PZR aşağıdakı temperatur şəraitində 

aparılmışdır (Cədvəl 1). 

 

Cədvəl 1  

İstifadə olumuş ISSR praymerlərinin ardıcıllığı və temperaturu  

 

№ Praymerlərin adı Ardıcıllıq (5’- 3’) Tm (°C) TA (°C) 

1.  ISSR-2 (AG)8T 47,0 44,0 

2.  ISSR-6 (TC)8A 47,0 44,0 

3.  ISSR-7 (AC)8T 51,4 48,4 

4.  ISSR-10 (AC)8T 49,2 46,2 

5.  UBC-818 (CA)8 G 51,0 48,0 

6.  UBC-825 (AC)8 51,4 48,0 

7.  UBC-827 (AC)7G 53,0 48,0 

8.  UBC-834 (AG)8 CT 50,6 46,0 

9.  UBC-840 (GA)8CT 47,4 44,0 

10.  UBC-848 (CA)8RG 52,0 49,0 
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Reaksiya 35 əsas tsikldən, hər bir tsikl isə öz növbəsində 3 mərhələdən (94°C-də 5 dəqiqə 

denaturasiya, 45-55°C (praymerə görə dəyişir)  temperaturda 1 dəqiqə praymerin birləşməsi və 

72°C-də 2 dəqiqə zəncirin uzanması) ibarət olmuşdur. Başlanğıc temperatur 94°C-də 1 dəqiqə, 

yekun temperatur isə 72°C-də 7 dəqiqə qeyd edilmişdir. İstifadə olunmuş ISSR praymerlərinin adı, 

ardıcıllığı və birləşmə temperaturu verilmişdir (Cədvəl 2.). 

PZR məhsulun elektroforezi və gel görüntüləmə: Amplifikasiya məhsullarının keyfiyyəti 

1xTBE (18 mM Tris-HCl, 18 mM Bor turşusu, 100 mM EDTA, pH 8.0) buferində hazırlanmış 1,2 %-li 

aqaroz gelində yoxlanılmışdır. Gel 0.5 µq/ml qatılıqlı etidium bromid məhlulu vasitəsilə rənglənmiş, 

şəkillər "BİO-RAD gelin sənədləşdirilməsi" sistemi vasitəsilə Ultrabənövşəyi işıq altında çəkilmişdir. 
 

                                                                                                                          Cədvəl 2  

Polimeraz zəncirvarı reaksiyanın (PZR) parametrləri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik analizlər: Müəyyən bir amplikonun nümunədə müşahidə olunması 1, olunmaması 

isə 0 kimi nişanlanmışdır. Nümunələr arasındakı genetik oxşarlıq (GO) Cakkard oxşarlıq indeksi 

əsasında hesablanmışdır. 
 

GO = a/(a+ b+c) 
 

burada: a - hər iki fərddə olan bəndlərin sayı; b - yalnız birinci fərddə müşahidə olunan bəndlərin 

sayı; c - isə yalnız ikinci fərddə müşahidə olunan bəndlərin sayıdır. Genetik müxtəliflik aşağıda 

göstərilmiş Nei düsturu əsasında 4 zonanın hər biri üçün hesablanmışdır: 
 

H =1−ΣPi
2 

 

burada: H - genetik müxtəliflik indeksi; Pi - hər bir amplikonun zonalar üzrə tezliyidir [22]. 
 

Nəticələr və onlarin müzakirəsi 

Tədqiqat zamanı, ilkin olaraq, 16 ISSR markeri seçilmiş, onlardan 6-sı (UBC-811, UBC-814, 

ISSR-8, UBC-855, UBC-857 və HB-8) təkrar test edilsə də polimorfizm müşahidə edilməmiş, digər 

10 markerin (ISSR-2, ISSR-6, ISSR-7, ISSR-10, UBC-818, UBC-825, UBC-827, UBC-834, UBC-

840 və UBC-848) iştirakı ilə alınan nəticələr isə qənaətbəxş hesab edilmişdir (Cədvəl 3). 

(AC)7G motivinə malik olan UBC-827 praymeri vasitəsilə 300-1500 n.c. uzunluğunda 

ümumilikdə 13 allel sintez edilmişdir. Onların hamısı polimorf olmuş və 100 % polimorfluq 

nümayiş etdirmişlər. Bu marker üzrə genetik müxtəliflik indeksi 0,924-ə bərabər olmuşdur. 1500 

n.c. uzunluqda birinci allel yalnız 1 - 42 saylı Ae. tauschii nümunəsində (Masallı rayonunun Qərib-

lər kəndindən toplanmışdır) unikal bənd aşkar edilmiş və bu da ümumi genotiplərin 1,17% -ni təşkil 

etmişdir. Eyni praymerin 900 n.c. uzunluğunda altıncı alleli isə yalnız 3 - 72, 78 və 85 saylı nümu-

nələrdə müşahidə olunaraq nadir allellər kimi qiymətləndirilmiş və ümumi genotiplərin 3,5 %-ini 

təşkil etmişdir. 72 (Şamaxının 2-ci Cabanı kəndi ətrafından toplanmışdır) və 78 (Şəmkirin Qasıma-

lılar kəndindən toplanmışdır) saylı nümunələr kontrol kimi götürülmüş 85 saylı nümunə yumşaq 

buğda Chinese spring sortu ilə eyni alleli paylaşmışlar. Hər iki Ae. tauschii nümunəsi 1-ci  klasterin 

1-ci allel qrupunda qruplaşmışdır. 700 n.c. uzunluğuna malik 7-ci allel qrupu tədqiq olunan 

genotiplər arasında daha geniş yayılmış və ona 76 nümunədə (88,4%) rast gəlinmişdir.  

PZR temperaturu Davametmə müddəti Tsikl 

94 °C 5 dəq 1 

94 °C 1 dəq 

35 Tm-3 40 san 

72 °C 2 dəq 

72°C 7 dəq 1 
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  (AC)8T motivli lokusa müvafiq olaraq düzənlənmiş UBC-825 praymeri vasitəsilə 350-1000 n.c. 

aralığında ümumilikdə 7 allel sintez edilmişdir ki, onların 7-si də polimorf olmuş və  polimorfluq 

dərəcəsi 100% təşkil etmişdir. Bu marker üzrə genetik müxtəliflik indeksi 0,887-ə bərabər olmuşdur. 

400 n.c. uzunluğunda olan 5-ci unikal allel yalnız 1 - Qobustan-Şamaxı yolunun ətrafından 807 m 

hündürlükdən toplanmış 86 saylı Ae. tauschii var. salinum Zhuk. nümunəsində qeydə alınmışdır.  

Eyni praymerin 900 n.c.-nə malik, ikinci allel 2 nümunədə - Siyəzən rayonunun Orta Çalğan kəndi 

ərazisindən toplanmış 51 saylı Ae. cylindirica və Şəmkir rayonunun Qasımalılar kəndindən toplanmış 

78 saylı Ae. tauschii nümunələrində müşahidə olunaraq  nadir allellər kimi qiymətləndirilmiş və 

bunlar da ümumi genotiplərin 2,3 %-ini təşkil etmişlər. 600 n.c. uzunluqda dördüncü allel qrupu 

genotiplər arasında daha geniş yayılmış və 80 nümunədə (93%) ona rast gəlinmişdir. 

 

            

Cədvəl 3 
 

 ISSR praymerləri ilə müşahidə olunmuş polimorfluq və genetik müxtəliflik indeksi 

 

Praymerlərin 

adı 

Ardıcıllıq  

(5’-3’) 

Sintez olunmuş 

allellərin sayı 

Polimorf 

allellərin sayı 

Polimorfluq 

dərəcəsi, (%) 

Genetik 

müxtəliflik 

indeksi 

ISSR-2 (AG)8T 5 5 100 0.718 

ISSR-6 (TC)8A 6 5 83 0.769 

ISSR-7 (AC)8T 9 8 88.9 0.910 

ISSR-10 (AC)8T 5 3 60 0.665 

UBC-818 (CA)8 G 9 9 100 0.948 

UBC-825 (AC)8 7 7 100 0.887 

UBC-827  (AC)7G 13 13 100 0.924 

UBC-834 (AG)8 CT 11 11 100 0.962 

UBC-840 (GA)8CT 7 7 100 0.880 

UBC-848 (CA)8RG 6 6 100 0.722 

Orta qiymət 78 74 93.2 0.838 

Şəkil 1.UBC-825 praymeri vasitəsilə amplifikasiya olunmuş DNT fraqmentləri 

 

praymer vasitəsilə amplifikasiya olunmuş DNT fraqmentləri 
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(CA)8G motivli lokusa müvafiq olaraq düzənlənmiş UBC-818 praymeri vasitəsilə 300-1100 

n.c. uzunluğunda ümumilikdə 9 allel sintez edilmişdir ki, onların da hamısı polimorf olmuş və  

polimorfluq dərəcəsi 100 % təşkil etmişdir. Bu marker üzrə genetik müxtəliflik indeksi 0,948-ə 

bərabər olmuşdur. 1100 n.c. uzunluqda birinci allel yalnız 1 - 12 saylı Ae. tauschii var. meyeri  nü-

munəsində müşahidə olunmuş və bu praymer üçün unikal allel kimi qiymətləndirilmişdir. Bu nü-

munə Xudat rayonu Müxdədir kəndi ətrafında  dəniz səviyyəsindən 15 m hündürlükdən toplanıl-

mışdır. 600 n.c. uzunluqda 4-cü allel qrupu genotiplər arasında daha geniş yayılaraq 57 nümunədə 

(66,3%) rast gəlinmişdir. 

(AC)
8
T motivinə malik olan ISSR-7 praymeri vasitəsilə 300-1400 n.c. uzunluqda cəmi 9 allel 

sintez edilmişdir ki, onlardan 8-i polimorf və 1-i monomorf olmuş və polimorfizm dərəcəsi 88,9 % 

olumşdur. Bu marker üzrə genetik müxtəliflik indeksi isə 0,910-a bərabər olmuşdur. 1400 n.c. 

uzunluqda olan birinci allel yalnız 2 - Zaqatalanın Pərzivan kəndindən toplanmış 73 saylı Ae. 

tauschii və Şamaxının Əngəxaran kəndindən toplanmış 83 saylı Ae. cylindirica nümunələrində 

nadir allel qeydə alınmışdır. 600 n.c.-nə malik 7-ci allel qrupu genotiplər arasında daha geniş ya-

yılmış və 86 nümunədə (100 %) həmin monomorf allelə rast gəlinmişdir. 

(CA)8RG motivinə malik olan UBC-848 praymeri vasitəsilə 350-1200 n.c.-nə malik cəmi 6 

allel sintez edilmişdir ki, onların da hamısı polimorf olmuş və 100 % polimorfluq dərəcəsi gös-

tərmişdir. Bu praymer üzrə genetik müxtəliflik indeksi 0,722-yə bərabər olmuşdur. 1000 n.c. uzun-

luqlu ikinci allel yalnız 2 nümunədə - Qusarçayın sağ sahilindən toplanmış 17 saylı və Qusarın 

Dağlı kəndi ətrafından toplanmış 21 saylı Ae. tauschii nümunələrində müşahidə olunaraq, nadir allel 

kimi qiymətləndirilmiş və bunlar ümumi genotiplərin 2,32 %-ini təşkil etmişdir. Ən geniş yayılmış 

birinci allel qrupu 55 nümunədə (64%) rast gəlinmiş və 1200 n.c. uzunluğunda olmuşdur. 

(GA)8CT motivinə malik olan UBC-840 praymeri vasitəsilə 311-1013 n.c. uzunluğunda cəmi 

7 allel sintez edilmişdir ki, onların da hamısı 100 % polimorfluq göstərmişdir. Bu praymer üzrə 

genetik müxtəliflik indeksi 0,880-ə bərabər olmuşdur. J.S. Ammiraju və əməkdaşları tərəfindən 

eyni UBC 840 praymerindən istifadə nəticəsində 1200 n.c. uzunluqda fraqment sintez olunduğu 

halda [60], bizim tədqiqatda 1013 n.c. uzunluğunda fraqment sintez olunmuşdur. Bu praymerdən 

istifadə zamanı da genetik müxtəliflik göstəriciləri bizim nümunələrdən üstün olmuşdur. 800 n.c.-nə 

malik üçüncü və 400 n.c.-nə malik 6-cı allellər 78 saylı Ae.tauschii nümunəsində müşahidə olu-

naraq, unikal allellər kimi qiymətləndirilmişdir. Ən geniş yayılmış 7-ci allel qrupuna 81 nümunədə 

(94,2 %) rast gəlinmiş və o, 311 n.c. uzunluqda olmuşdur. 

(AG)8CT motivinə malik olan UBC-834 praymeri vasitəsilə 300-1500 n.c.-nə malik cəmi 11 

allel sintez edilmişdir ki, onların da hamısı 100 % polimorfluq nümayiş etdirmişdir. Bu marker üzrə 

genetik müxtəliflik indeksi 0.962-yə bərabər olmuşdur. Bu qrupda nadir allelərə rast gəlinməmişdir. 

Ən çox allel 10-cu qrupda cəmlənmiş və onlara 84 nümunədə rast gəlinmişdir. 350 n.c. uzunluqda 

olmuşdur. 

(AG)
8
T motivinə malik olan ISSR-2 praymer vasitəsilə 350-900 n.c. aralığında ümumilikdə 5 

allel sintez edilmişdir ki, onlardan elə 5 allel polimorf olmuş və 100 % polimorfluq göstərmişdir. 

Bu marker üzrə genetik müxtəliflik indeksi 0.718-ə bərabər olmuşdur. Bu qrupda nadir allellərə rast 

gəlinməmişdir. Ən çox allel 2-ci qrupda 85 nümunədə rast gəlinmiş və 800 n.c. uzunluqda 

olmuşdur. Qeyd etməliyik ki, yalnız bir nümunədə (85 saylı kantrol Chinese spring (Çin Baharı)) 

bu allel bənd verməmişdir. Bundan əlavə olaraq 5-ci alleldə də yalnız 2 nümunədə Zaqatalanın 

Pərzivan kəndindən 73 saylı Ae. tauschii və Göy-göl rayonu Hacıkənddən 79 saylı Ae. tauschii 

nümunələrində bənd verməmiş, cəmi 84 nümunədə rast gəlinmiş və 350 n.c. uzunluqda olmuşdur. 

(TC)
8
A motivinə malik olan ISSR-6 praymeri vasitəsilə 350-1000 n.c. uzunluğunda cəmi 6 

allel sintez edilmişdir ki, onlardan 5-i polimorf, 1-i isə monomorf olmaqla 83 % polimorfluq 

dərəcəsi göstərmişdir. Bu marker üzrə genetik müxtəliflik indeksi 0,769-a bərabər olmuşdur. Bu 

qrupda nadir allelərə rast gəlinməmişdir. Beşinci qrup allelərə daha çox, yəni 86 nümunədə rast 
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gəlinmiş və onlar 400 n.c. uzunluğuda olmuşdur. Bundan başqa, 500 n.c. uzunluğunda 4-cü allel 

qrupuna, 86 saylı nümunə istisna olmaqla, qalan 85 nümunənin hamısında təsadüf olunmuşdur. 

(AC)
8
T motivinə malik olan ISSR-10 praymeri vasitəsilə 250-600 n.c. uzunluğunda cəmi 5 

allel sintez edilmişdir ki, onlardan 3-ü allel polimorf, 2-si isə monomorf olmuşdur. Qeyd etməliyik 

ki, bu praymer ən aşağı polimorfluq dərəcəsinə (60 %) malik  olmuşdur. Bu praymerə görə genetik 

müxtəliflik indeksi 0,665-ə bərabər olmuşdur. 86 nümunə daxilində daha çox 400 n.c. uzunluğunda 

olan dördüncü və 300 n.c. uzunluğunda olan beşinci qrup allellərə təsadüf olunmuşdur. 

 

ISSR markerlər əsasında nümunələrin identifikasiyası 

Egilopslar arasındakı genetik məsafənin klaster analizi Cakkard metodu əsasında tədqiq etdilmiş 

və nümunələrin genetik qohumluğunu əks etdirən dendroqram tərtib edilmişdir. Dendroqramda 86 

egilops nümunəsii 5 əsas klasterdə quruplaşmışdır (şəkil). Bunlar da, öz növbəsində, qruplar və 

yarımqruplardan ibarət olmuşdur. Nümunələrin klaster və qruplarda qruplaşması ilə onların toplandığı 

coğrafi rayonlar arasında bu və ya digər dərəcədə uyğunluq müşahidə olmuşdur. Nümunələrin çoxu I 

klasterdə (34 nümunə), ən azı isə V klasterdə (9 nümunə) yer almışdır. Klaster daxilində genetik 

oxşarlığın (GO) ən aşağı göstəricisi 0,665 olmaqla V klasterdə və ən yuxarı GO isə 0,754 olmaqla II 

klasterdə qeydə alınmışdır. 

I klaster ən böyük qrup olmaqla, 34 nümunəni əhatə edən 3 qrupdan (1-ci, 2-ci və 3-cü 

qruplar) ibarət olmuşdur. 34 nümunə arasında genetik oxşarlıq əmsalı 0,563 – 0,919 arasında 

dəyişmiş, orta GO əmsalı 0,696 vahid təşkil etmişdir. 

II klaster 11 nümunədən ibarət 4-cü qrupu əmələ gətirmişdir ki, bu da, öz növbəsində, 3 

yarımqrupa (4a, 4b və 4c yarımqrupları) ayrılmışdır. 11 nümunə arasında genetik oxşarlıq əmsalı 

0,645 – 0,958 arasında dəyişmiş, orta GO əmsalı 0,754 vahid təşkil etmişdir. 

III Klaster 5-ci qrupu əmələ gətirmişdir ki, həmin qrupa da və kontrol kimi götürülmüş 85 

saylı nümunə (Chinese Spring sortu) daxil olmuşdur.  

IV klaster 31 nümunədən ibarət və 3 qrupdan (6-cı, 7-ci və 8-ci) təşkil olunmuşdur ki, bunlar 

da, öz növbəsində, yarımqruplara bölünmüşlər. 31 nümunə arasında genetik oxşarlıq əmsalı 0,550 – 

0,900 arasında dəyişmiş, orta GO əmsalı 0,732 vahid təşkil etmişdir. 

V klaster  9 nümunədən və 2-9-cu və 10-cu qruplardan ibarətdir. 9 nümunə arasında genetik 

oxşarlıq əmsalı 0,514-0,853 arasında dəyişmiş, orta GO əmsalı 0,665 vahid təşkil etmişdir. 

Nümunələrin identifikasiyası zamanı egilopslar arasındakı genetik məsəfənin klaster analizi 

Cakkard genetik oxşarlıq əmsalı əsasında tədqiq etdilmiş və nümunələrin genetik qohumluğunu əks 

etdirən dendroqram tərtib edilmişdir. Dendroqramda 86 egilops nümunəsi 5 əsas klasterdə quruplaş-

mışdır. Bunlar da, öz növbəsində, qruplar və yarımqruplardan ibarət olmuşdur. Nümunələrin klaster və 

qruplarda qruplaşması ilə onların toplandığı coğrafi rayonlar arasında bu və ya digər dərəcədə uyğunluq 

müşahidə olmuşdur. Klaster daxilində genetik oxşarlıq əmsalı 0,25-0,96 arasında variasiya həddi 

göstərmişdir. Ən uzaq genetik məsafə Cəlilabad rayonundan toplanmış Ae. tauschii və Qobustan 

rayonundan toplanmış Ae. cylindrica nümunələri arasında aşkar edilmişdir (GO=0,250). Ən yaxın 

genetik oxşarlıq isə Şahbuzun Nursu kəndi və Masallının Sərcuvar kəndi ərazilərindən toplanmış Ae. 

tauschii nümunələrində qeydə alınmışdır (GO=0,958). 

 

Aegilops L. nümunələrində genetik fərqlənən rəqəmsal identifikasiya kodu 

Molekulyar markerlərdən nümunələrin pasportlaşdırılmasında da istifadə olunur. Molekulyar-

genetik pasportlaşdırma (DNT “dak-tiloskopiya”) ayrı-ayrı nümunələrin, yabanı formaların müəlliflik 

hüququnun qorunmasında, onların hər hansı bir ölkəyə məxsusluğunun tanınmasında mühüm rol 

oynayır [1]. Tədqiqatımızın gedişində toplanmış nümunələrin identifikasiyası da həyata keçirilmişdir. 

Belə ki, genetik identifləşmə aparılması bir neçə üsulla həyata keçirilmişdir. Bunlardan biri bir neçə 

nümunəni eyni zamanda fərqləndirə bilən praymerlərdən istifadə etməklə, polimorf lokuslar üzrə hər 

hansı bir allelin olub-olmamasına görə rəqəmsal pasportların tərtib edilməsidir [17]. 
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Tədqiqatımızda ISSR-7 praymerinin 1400 n.c. aralığındakı alınmış allel iki nümunədə 

müşahidə etmişdir ki, bu nümunələr biri Ae. tauschii 73 saylı Zaqatalanın Pərzivan, digəri isə Ae. 

cylindrica 83 saylı Şamaxının Əngəxaran kəndlərindən toplanmış nümunələr olmuşdur. UBC-848 

praymerinin 1000 n.c. aralığındakı alınmış allel iki Ae. tauschii növünə aid nümunədə müşahidə 

etmişdir ki, bu nümunələr biri 17 saylı Qusarçayın sağ sahili, digəri isə 21 saylı Qusarın Dağlı kəndi 

ərazisindən toplanmışdır. 

Şəmkirin Qasımalılar kəndindən toplanmış 78 saylı  Ae. tauschii növündə 3 praymerlə (UBC-

825, UBC-827 və UBC-840) 4 unikal allel aşkar edilmişdir. Belə ki, bu nümunə UBC-825 nömrəli 

praymerin 900 n.c. uzunluğundakı alınmış allel Siyəzənin Orta Çalğan kəndindən toplanmış 51 

saylı Ae. cylindirica nümunəsində və UBC-827 nömrəli praymerin 900 n.c. uzunluğundakı alınmış 

allel isə Şamaxının 2-ci Cabanı kəndindən toplanmış 72 saylı Ae. tauschii nümunələrində aşkar 

edilmişdir. 78 saylı  Ae. tauschii nümunəsindəki UBC-840 nömrəli praymerin 800 n.c. və həmin 

praymerin 400 n.c. aralığında alınmış allellər digər nümunələrin heç birində aşkar edilməmişdir. 

Xudatın Müxdədir kəndindən toplanmış 12 saylı Ae. tauschii var. meyeri  nümunəsində UBC-

818 nömrəli praymerin 1100 n.c. uzunluğundakı alınmış allel, Masallının Qəriblər kəndindən 

toplanmış 42 saylı Ae. tauschii nümunəsində UBC-827 nömrəli praymerin 1500 n.c. uzunluğundakı 

alınmış allel və Qobustan-Şamaxı yolunun kənarından toplanmış 86 saylı Ae. tauschii var. salinum 

nümunəsində UBC-825 nömrəli praymerin 400 n.c. uzunluğundakı alınmış allellər unikal allellər 

olmuşdur ki, bu allellər digər nümunələrin heç birində rast gəlinməmişdir. 

Beləliklə, 4 praymerə görə 5 unikal allel və 4 praymerə görə 8 nümunədə isə nadir allellər 

nəzərə alınmaqla, 10 nümunənin 6 – 13 lokusları üzrə identifikasiyası həyata keçirilmişdir. Burada, 

seçilmiş nümunələrin unikal və nadir allelləri nəzərə alınmaqla onların rəqəmsal identifikasiya kodu 

hazırlanmışdır (Cədvəl 4). 

Cədvəl 4   

Agilops L. nümunələrinin ISSR praymerləri vasitəsiylə genetik fərqlənən  

rəqəmsal identifikasiya kodu 
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Rəqəmsal 

identifikasiya 

kodu 

Ae. tauschii 

var. meyeri 

Xudatın Müxdədir 

kəndi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 100000000 

Ae. tauschii  
Qusarçayın sağ 

sahili 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 000000010 

Ae. tauschii  
Qusarın Dağlı 

kəndi 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 000000010 

Ae. tauschii 
Masallı rayon 

ərazisi 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 000100000 

Ae. 

cylindirica  

Siyəzənin Orta 

Çalğan kəndi 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 010000000 

Ae. tauschii 
Şamaxının 2-ci 

Cabanı kəndi 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 000010000 

Ae. tauschii  
Zaqatala rayonu 

Pərzivan kəndi 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 000000001 

Ae. tauschii 
Şəmkirin 

Qasımalılar kəndi 
0 1 0 0 1 1 1 0 0 010011100 

Ae. cylindrica 
Şamaxının 

Əngəxaran kəndi 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 000000001 

Ae. tauschii 

var. salinum 

Zhuk.  

Qobustan-Şamaxı 

yolu 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 001000000 
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Bizim kolleksiyaya məxsus 86 nümunənin ISSR praymerləri ilə səciyyələndirilməsi zamanı, 

sintez olunan 78 alleldən 74-unun polimorf olduğu, müəyyən edilmişdir. Praymerlərin orta poli-

morfluq dərəcəsi 93,2 %, genetik müxtəliflik indeksi isə 0,838 olmuşdur ki, bunu da yüksək göstərici 

hesab etmək olar. Alınmış profillərin analizi aparılmış və 86 nümunə üzrə oxşarlıq əmsalının 0,25-

0,96 arasında variyasiyalaşdığı aşkar edilmişdir. Cakkard oxşarlıq əmsalına əsasən, ən uzaq genetik 

məsafə 37 saylı Ae. tauschii (Cəlilabad rayonu) və 58 saylı Ae. cylindrica (Qobustan-Şamaxı yolu) 

(GO=0,250), 43 saylı Ae. cylindirica (Ordubad rayonunun Biləv kəndi) və 58 saylı Ae. cylindrica 

(Qobustan) (GO=0,260), 37 saylı Ae. tauschii (Cəlilabad) və 65 saylı Ae. cylindirica (Şamaxının 1-ci 

Cabanı kəndi) (GO=0,261), 66 saylı Ae. cylindirica (Lerikin Divağac kəndi) və 41 saylı Ae. tauschii 

(Lerikin  Mistan kəndi) (GO=0.260), həmçinin 41 saylı Ae. tauschii (Lerik) və 71 saylı Ae. cylindirica 

(Şamaxının 2-ci Cabanı kəndi) (GO=0,263) nümunələri arasında aşkar edilmişdir. Ən yaxın genetik 

oxşarlıq (GO=0,958) isə 36 (Şahbuz rayonu Nursu kəndi) və 38 saylı (Masallı rayonunun Sərcuvar 

kəndi) Ae. tauschii nümunələrində qeydə alınmışdır. Eyni zamanda, ən yaxın genetik oxşarlıq 10 saylı  

Ae. tauschii var. meyeri və 11 saylı Ae. tauschii var. tauschii (Xudat rayonunun Nabran ərazisi) 

nümunələrində (GO=0,919), 42 saylı (Masallı rayonunun Qəriblər kəndi) və 36 saylı (Şahbuz 

rayonunun Nursu kəndi) Ae. tauschii  nümunələrində (GO=0,920), 2 və 3 saylı (Girdmançayın sağ 

sahili) Ae. tauschii  nümunələrində (GO=0,903), 45 saylı (Babək rayonunun Xətai kəndi) və 46 saylı 

(Şahbuz rayonunun Nursu kəndi) Ae. cylindrica  (GO=0,905) və nəhayət, 29 saylı (Ordubad 

rayonunun Kotam kəndi) və 26 saylı (Lerik rayonunun Mistan kəndi) Ae. tauschii nümunələrində 

(GO=0,905) müşahidə olunmuşdur. Qeyd etməliyik ki, Masallı rayonunun Qəriblər kəndindən 

toplanmış 42 saylı Ae. tauschii nümunəsində unikal allellin olmasına baxmayaraq, bu nümunə 

özündən məsafəcə uzaq olan və  Şahbuz rayonunun Nursu kəndindən toplanan 36 saylı Ae. tauschii 

nümunəsi ilə genetik oxşar olmuşdur. Beləliklə, əminliklə söyləyə bilərik ki, bizim nümunələrin 

genetik müxtəlifliyi olduqca yüksək olmuşdur.  

Ən çox allel (13 ədəd) UBC-827, ən az (5 ədəd) isə ISSR-2 və ISSR-10 olapraymerlərinə görə 

sintez olunmuşdur. Ən yüksək polimorfluq UBC-827 və UBC-834 praymerləri üzrə aşkar edil-

mişdir. Ən yüksək genetik müxtəliflik indeksi (0,962 və 0,948), müvafiq olaraq, UBC-834 və UBC-

818 praymerləri, ən aşağı genetik müxtəliflik indeksi (0,665 – 0,718) isə ISSR-10 və ISSR-2 

praymerləri ilə aşkar etmişdir. Toplanılmış nümunələr identifikasiya olunmuş və onların rəqəmsal 

identifikasiya kodları tərtib edilmişdir. 

Ədəbiyyat mənbələrinə görə, D genomunun donoru Ae. tauschii (2n = 14, DD) hesab olunur. 

Yumşaq buğdaya (T. aestivum, 2n = 6x = 42, AABBDD) D genomunun Ae. tauschii-dən ötü-

rülməsinə dair bir çox sübutlar vardır. Daha sonralar isə yumşaq buğdanın D genomunun donorunun 

məhz Ae. tauschii ssp. strangulata olduğu qeyd edilmişdir [18, 19]. Bizim, Qusarçayın sağ sahilindən 

toplanmış 57 saylı Ae. tauschii nümunəsi də ssp. strangulata yarımnövünə aiddir. 

Bizim təcrübədə də, 85 saylı yəni yumşaq buğdanın Chinese spring sortu nəzarət nümunə, ilə 57 saylı 

Ae. tauschii ssp. strangulata nümunəsi ən yaxın genetik oxşarlıq nümayiş etdirmiş və bu da D 

genomunun donorun subsp. tauschii yox, məhz subsp. strangulata olduğunu bir daha təsdiq etdir-

mişdir. 

  Tədqiqatın  nəticələrindən göründüyü kimi, bizim nəticələrimiz yüksək genetik müxtəlifliyə 

malik olmuşdur. Genetik müxtəlifliyin artırılmasında, yeni rekombinant variantların əldə olunma-

sında, kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlərinin yaxşılaşdırılmasında seleksiyanın heç bir üsulu hibrid-

ləşmə qədər effektiv deyildir. Həmçinin, nəzərə almaq lazımdır ki, iki uzaq genotipin çarpazlaşdınl-

ması heterozis effektinin əmələ gəlməsinə səbəb olub, yeni genotiplərin yaranması ilə nəticələnə 

bilər. "Klaster" analizinin əsas üstünlüklərindən biri də genotiplər arasındakı genetik məsafələrin aş-

karlanmasıdır. Nümunələr arasındakı genetik məsafələrə əsaslanmaqla, uğurlu çarpazlaşmalar üçün 

münasib valideyn cütlərini identifikasiya etmək və üstün hibrid formaların yaradılmasına nail olmaq 

mümkündür. 
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MOLECULAR-GENETIC BIODIVERSITY ANALYSIS OF THE GOATGRASS SPECIES 

(AEGILOPS L.) ORIGINATED FROM AZERBAIJAN 

 

M.E. Eldarov, N.X. Aminov
 

Genetic Resources Institute of the ANAS, Baku, Azerbaijan 

 

In this research work, a study of biodiversity using 10 ISSR markers was carried out on ac-

cessions collected from Azerbaijan belonging to 2 species of goatgrasses, 52 accessions of Ae. 

tauschii, 33 accessions of Ae. cylindirica and soft wheat variety T. aestivum cv. Chinese spring. As 

a result of the study, 78 bands were synthesized on 86 goatgrass accessions, 4 of which revealed to 

be monomorphic, and 74 polymorphic. Based on the Jacquard similarity coefficient, the closest and 

the longest genetic distances were determined. Polymorphism and the number of alleles according 

to ISSR primers were noted. Along with this, an index of genetic diversity is established. Identifica-

tion of the accessions was carried out. So, according to the collected material, based on 6 ISSR pri-

mers, 7 unique alleles, in 3 accessions the 2 rare alleles were noted and in 8 accessions on 9 loci the 

digital identification codes were created. 

Keywords: Aegilops L., species, PCR, ISSR, allele, genetic diversity, genetic passport 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВИДОВ 

ЭГИЛОПСА (AEGILOPS L.), РАСПРОСТРАНЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

М.Е. Ельдаров, Н.Х. Аминов
 

Институт Генетических Ресурсов НАНА, Азербайджан, Баку 

 

В данной исследовательской работе проведено изучение биоразнообразия с использовани-

ем 10 ISSR маркеров на собранных из Азербайджана образцах, принадлежащих 2 видам эгилоп-

са, 52 образца Ae. tauschii, 33 образца Ae. Cylindirica и образцов сорта мягкой пшеницы T. 

Aestivum cv. Chinese spring. В результате проведенного исследования на 86 образцах эгилопса 

было синтезировано 78 полос, из которых 4 оказались мономорфными, 74 полиморфными. На 

основе коэффициента схожести Джаккарда были определены самые близкие и дальние генети-

ческие дистанции. Были отмечены полиморфизм и число аллелей по ISSR праймерам. Наряду с 

этим установлен индекс генетического разнообразия. Была проведена идентификация образцов. 

Так, по собранному материалу на основе 6 ISSR праймеров были отмечены 7 уникальных алле-

лей, а в 3 образцах 2 редких аллеля и в 8 образцах по 9 локусам созданы цифровые идентифика-

ционные коды. 

Ключевые слова: Aegilops L., вид, ПЦР, ISSR, аллель, генетическое разнообразие, гене-

тический паспорт 
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Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı, Azərbaycan 
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   Məqalədə Abşeron torpaq-iqlim şəraitində Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 

(ÜŞETİ) ampeloqrafik kolleksiya bağında yetişdirilən perspektiv, o cümlədən Göy-göl, Kəpəz, Şirəli və 

Bəhrəli hibrid formalarının aqrobioloji və texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, onlardan yüksək 

keyfiyyətli kəmşirin şərabların istehsalı üçün müvafiq texnoloji rejimlərin müəyyənləşdirilməsi və eyni 

zamanda hazırlanan şərabların keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası öz əksini tapmışdır. Tədqiqat 

obyekti olaraq Bəhrəli və Şirəli hibrid formalarından hazırlanan ağ, Kəpəz və Göy-göl hibrid 

formalarından hazırlanan qırmızı kəmşirin şərab materialları götürülmüşdür. Fiziki-kimyəvi və sensor 

analizin nəticələri hazırlanan içkilərin standartın bütün normalarına cavab verdiyini göstərmişdir. 

Tədqiqat işi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Abşeron torpaq-iqlim şəraitində yetişdirilən  Göy-göl, 

Bəhrəli, Şirəli, Kəpəz hibrid formalarından zəngin buketə, ləzzətli tama, dolğun rəngə, harmonik 

xüsusiyyətlərə malik olan kəmşirin şərabları istehsal etmək mümkündür. 

Açar sözlər. Şərab, Kəmşirin şərab, Üzüm, Hibrid, Fiziki-kimyəvi və sensor analiz.  

 

Giriş 

 Müasir dövrdə istehsal olunan şərabların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və çeşidinin geniş-

ləndirilməsi günün vacib məsələlərindən biridir. Son illər spirtli içkilərin çeşidi yeniləşdirilir, isteh-

salı artırılır. Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq indi bir çox özəl və kiçik müəssisələrdə 

müxtəlif çeşiddə spirtli içkilər istehsal edilir. Bu içkilərin keyfiyyəti həmişə qüvvədə olan standartın 

tələbini ödəmir. Spirtli içkilərin istehsalının belə artması ilə əlaqədar olaraq onların çeşidinin artırıl-

ması, keyfiyyətinin yüksəldilməsi və satışının daha yaxşı təşkil olunması bu sahədə başlıca vəzifə-

lərdəndir. Bu içkilərin keyfiyyətinin qüvvədə olan normativ sənədlərin tələbinə uyğunluğunun 

öyrənilməsi vacibdir. 

Üzüm şərаblаrının tərkibi üzümün yеtişdirildiyi tоrpаq-iqlim şərаitindən, üzümün yığım dоv-

rünün düzgün müəyyən еdilməsindən, yığılmış üzümün tеz bir zаmаndа еmаl еdilməsindən, şərаbın 

istеhsаl tехnоlоgiyаsındаn, şərаb mаyаlаrının kеyfiyyətindən, qıcqırmа tеmpеrаturundаn və müddə-

tindən, şərаb mаtеriаlının sахlаnılıb yеtişdirilməsi şərаitindən və müddətindən, şərаbın еmаlındаn, 

yеtişmə dövründə аçıq və yа qаpаlı köçürülmə əməliyyаtlаrındаn və digər аmillərdən аsılıdır. Bu 

prоsеslərin şərаbın ümumi kеyfiyyətinə, еləcə də kimyəvi tərkibinə çох böyük təsiri vаrdır. 

Abşeron torpaq-iqlim şəraitində yetişdirilən hibrid formalarının təsərrüfat-texnoloji xüsusiy-

yətləri nəzərə alınmaqla onlardan yüksək keyfiyyətli kəmşirin şərabların istehsalı mühüm əhə-

miyyət kəsb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu növ şərablara respublikamızda və eləcə də dünya 

bazarında kifayət qədər ehtiyac duyulur. İstehsal olunan şərabın maya dəyərini azaltmaq üçün spirt 

əlavə etmədən kəmşirin şərabların hazırlanması, həm də əhalinin sağlamlığı baxımından və şərab-

çılıq sənayesinin rentabelli işləməsi üçün çox önəmlidir. Dünya ədəbiyyatında kəmşirin şərabların 

istehsalı üçün kifayət qədər texnologiyalar mövcudur. Belə şərabların Azərbaycan ərazisində 

yetişdirilən üzümlərdən hazırlanması elmi maraq doğurur. 

 

Tədqiqatın məqsədi 

Tədqiqat işində əsas məqsəd Abşeron torpaq-iqlim şəraitində Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-

Tədqiqat İnstitutunun (ÜŞETİ) ampeloqrafik kolleksiya bağında yetişdirilən perspektiv, o cümlədən 

Göy-göl, Kəpəz, Şirəli və Bəhrəli hibrid formalarının aqrobioloji və texnoloji xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsi, onlardan yüksək keyfiyyətli kəmşirin şərabların istehsalı üçün müvafiq texnoloji 
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rejimlərin müəyyənləşdirilməsi və eyni zamanda hazırlanan şərabların keyfiyyət göstəricilərinin 

ekspertizasıdır. 

 

Tədqiqat obyekti 

  Tədqiqatın obyekti Bəhrəli və Şirəli hibrid formalarından hazırlanan ağ, Kəpəz və Göy-göl 

hibrid formalarından hazırlanan qırmızı kəmşirin şərab materiallarıdır. 

 

Material və metod 

 ÜŞETİ-nin alimləri tərəfindən yaradılan yeni hibrid formalarından Bəhrəli, Şirəli, Kəpəz və 

Göy-göl üzüm sortlarından kəmşirin şərab nümunələri tərəfimizdən hazırlanmış, onların fiziki-

kimyəvi xassələri, texnoloji xüsusiyyətləri öyrənilmiş və dequstasiya vasitəsi ilə keyfiyyəti 

qiymətləndirilmişdir.  

Məhsulun toplanmasının vaxtını, daha doğrusu şərab hazırlamaq üçün kondisiyanı (şirədə 

toplanan şəkərlilik faizini və turşuluğun miqdarını) müəyyən etmək üçün yetişmə dinamikası 

aparılmışdır. Şərab nümunələrinin hazırlanmasından əvvəl öyrənilən hibrid formalarının gilələrində 

şəkərlilik və turşuluq (kondisiya) müəyyən edilmişdir (Cədvəl 1, qrafik). 

 

Cədvəl 1  
Üzüm sortlarının kimyəvi tərkibi 

 
 

№ 

 

Sortun adı 

Şirə q/dm³-lə 

Şəkər %-lə Titrlənən turşuluq 

1 Göy-göl 19,1 5,67 

2 Kəpəz 18.9 5,93 

3 Bəhrəli 17,7 7,33 

4 Şirəli 17,8 7,43 
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Qrafik. Üzüm sortlarının kondisiya göstəriciləri  
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Cədvəl və qrafikdən göründüyü kimi şəkər və titrlənən turşuluq normaldır.  

Mövzunun əsas tədqiqat işləri və hazır məhsulun əmtəəlik səciyyəsi və ekspertizası, eləcə də, 

müasir tədqiqat üsulları ilə keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi ÜŞETİ-nin “Üzümün emalı və şərabın 

texnologiyası” şöbəsində və fiziki-kimyəvi analiz laboratoriyalarında həyata keçirilmişdir. Xammal 

kimi İnstitutun təcrübə sahəsindən yığılmış üzüm növlərindən, o cümlədən bəhrəli, şirəli, göy-göl 

və kəpəz sortlarından istifadə olunmuşdur. Qıcqırma prosesinin gedişi və hazır məhsullarda fiziki-

kimyəvi analizlər müasir tədqiqat üsulları ilə laborator üsulla müəyyən edilmişdir. Orqanoleptik 

xassələr seçmə üsulu ilə İnstitutun dequstasiya komissiyası tərəfindən (ağ süfrə şərabları 12,5-

15,5
0
C, qırmızı süfrə şərabları isə 15-17,5

0
C temperaturda) qiymətləndirilmişdir. 

Bütün şərab nümunələri kiçik həcmdə şüşə balonlarda hazırlanaraq, onlara tələb olunan qulluq 

və nəzarət (qıcqırmanın başa çatması, şərabın mayadan ayrılması, kükürd qazının verilməsi və s.) 

olunmuşdur. 

Süfrə şərablarının keyfiyyəti həm sensor göstəricilər və həm də alətlərlə təyin olunan fiziki-

kimyəvi göstəricilər üzrə müəyyən edilir. 

Şərаblаrın kеyfiyyəti оnun yеtişməsi və köhnəlməsi, sахlаnılmаsı və sаtışı zаmаnı dəyişə 

bilər. Оnа görə də şərаblаrın kеyfiyyəti, sахlаnılmа və butulkаlаrа dоldurulmа vахtı və əsаsən də 

sеnsоr göstəricilər üzrə təyin еdilir. Şərаblаrın sеnsоr göstəricilərindən şəffаflığı, rəngi, ətri, bukеti, 

dаdı, tipikliyi və kənаr iylərin оlmаsı əsаsən dеqustаsiyа yоlu ilə müəyyən оlunur. Şərаblаrın sеnsоr 

göstəricilərinə cəmi 10 bаll, о cümlədən şəffаflığınа – 0,5-0,1 bаll; rənginə – 0,5-0,2 bаll; ətrinə və 

bukеtinə – 3-0,6 bаll; dаdınа – 5-1 bаll; tipikliyinə – 1-0,25 bаll qiymət vеrilir. Ümumi bаll qiyməti 

şərаbın kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq 10-dаn 6- yа qədər оlа bilər. 6 bаll qiymət аlаn şərаb sirkə və yа 

spirt istеhsаlınа vеrilir. Sаtışа vеrilən аdi şərаblаrın dеqustаsiyа qiyməti 7 bаlldаn, mаrkаlı 

şərаblаrdа isə 8 bаlldаn аz оlmаmаlıdır[1]. 

Hazırlanmış şərab materiallarının fiziki-kimyəvi və orqanoleptik keyfiyyət göstəriciləri təsdiq 

olunmuş metodika əsasında və müasir tədqiqat üsulları ilə aparılmışdır. 

Orqanoleptik üsulla şərabların şəffaflığı, rəngi, dadı, ətri (buketi) və tipikliyi təyin edilmişdir. 

Əvvəlcə ağ, sonra isə qırmızı şərablar sensor üsulla təhlil edilmişdir.  

Qüvvədə olan standartlara əsasən şərabın orqanoleptik göstəriciləri 10 ball sistemi ilə 

qiymətləndirilir. Ayrı-ayrı göstəricilərə aşağıdakı kimi qiymət verilir: 

- şəffaflığı – 0,5 ball (saf parlaq şəffaf şərab 0,5 ball; şəffaf şərab 0,3 ball; az bulanıq şərab 

0,2 ball; bulanıq şərab 0,1 ball); 

- rəngi – 0,5 ball (növünə və tipinə müvafiq 0,5 ball; az dəyişiklik var 0,4 ball; çox dəyişiklik 

var 0,3 ball; uyğun gəlmir 0,2 ball; çirkli rəngdədir 0,1 ball); 

- dadı – 5,0 ball (dadında heç bir qüsur yoxdur və tipinə, növünə və saxlanılma müddətinə 

müvafiqdir 5,0 ball; ordinar, sadə dadlı, kənar dadsızdır 3,0 ball); 

- ətri – 3,0 ball (təmiz və özünəməxsus 3,0 ball; ətri kobud olarsa 2,5 ball; zəif olarsa 2,25 

ball; spesifik olmazsa 2,0 ball; şərabın tipinə müvafiq olmazsa 1,45 ball; kənar iy olarsa 1,0 ball); 

tipinə müvafiqliyi – 1,0 ball.  

Gəncə şərab materiallarının sensor üsulla ekspertizası 10 ballıq şkala sisteminin 8 ballıq 

kəsiyində müəyyən edilir. Şərabın hər bir göstəricisinin yüksək səviyyəsi aşağıdakı kimidir: 

Şəffaflığı – 0,4 bal;  

Rəngi – 0,4 bal;  

Ətri – 2,4 bal;  

Dadı – 4,0 bal; 

Tipinə müvafiqliyi – 0,8 bal. 

Şərab materiallarının orqanoleptik metodlarla ekspertizası zamanı aşağıdakı kimi nəticələr çıxarılır: 

7,8-8,0 ball - əla; 

7,5-7,79 ball – yaxşı; 

7,3-7,49 ball – kafi; 

6,2-7,29 ball – zəif; 
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6,2 baldan az olduqda qeyri-kafi kimi qiymətləndirilir. 

Dövlət standartına görə ordinar şərab orqanoleptik təhlildə 6 baldan, markalı şərab isə 7 

baldan az qiymət alarsa, satışa buraxılmır. 

Lаbоrаtоriyаdа şərаblаrın fiziki-kimyəvi göstəricilərindən еtil spirti, titrlənən turşuluq, şəkər, 

uçucu turşulаr, еkstrаktlı mаddələr və s. müəyyən еdilir. Spirtin, şəkərin və turşunun miqdаrınа görə 

şərаbın qrupu və dərəcəsi müəyyən еdilir. Uçucu turşulаrın miqdаrı şərаbın sаflığını хаrаktеrizə 

еdir[2]. 

Etil spirti şərabın tamlılıq xassəsini və tipini xarakterizə edən əsas göstəricidir. Şərabda etil 

spirtinin miqdarı (tündlüyü) həcm faizi ilə ifadə olunur. Həcm faizi dedikdə 100 ml şərabda olan 

spirtin ml-lə miqdarı başa düşülür. 

Titrlənən turşuluq şərabın tamlılıq xassələrinin xarakteristikası üçün əsas göstəricidir. O, 

üzüm şərabları üçün şərab turşusu, meyvə-giləmeyvə şərabları üçün alma turşusu ilə litrə görə 

qramla (q/l) ifadə olunur. Üzüm şərabları onda olan turşuların – alma, şərab, limon, süd, kəhrəba və 

s. olması ilə turş reaksiyaya malikdir. Turşuluğun hiss olunması üçün turşuların nisbətinin əhəmiy-

yəti vardır. Şərabın kəskin, turş dadı onda şərab turşusunun çox olması ilə əlaqədardır. Tərkibində 

alma və limon turşuları nisbətən çox olan şərablar yumşaq və xoş dada malikdir. 

Qüvvədə olan standartlara görə süfrə və tündləşdirilmiş şərablarda turşuluq 5-7 q/l, şampan 

şərablarında 6-8,5 q/l, ətirləndirilmiş şərablarda 6 q/l-dən çox olmamalıdır. 

Şərabın qıcqırması zamanı aralıq məhsul kimi uçucu turşular, əsasən sirkə turşusu əmələ gəlir. 

Qalan turşular (propion, yağ və s.) az miqdarda olur. Şərabın saxlanılması zamanı sirkə turşusu və 

onun efirləri arta bilər. Nöqsanlı şərablarda (sirkəyə turşuması, yağ turşusuna qıcqırma, propion tur-

şusuna qıcqırma və s.) uçucu turşuların miqdarı kəskin artır və bu, şərabın tamlılıq xassəsini pis-

ləşdirir. Elə buna görə də şərabda uçucu turşuların miqdarının təyini mühüm göstəricilərdən biridir. 

Şərabda sirkə turşusuna görə hesablanan uçucu turşuların miqdarı şərabın növündən və 

tipindən asılı olaraq 1,2-1,75 q/l-dən çox olmamalıdır. 

Şəkər şərabın tamlılıq xassəsinə və onun saxlanılmasına təsir göstərir. Şərabın növündən və 

tipindən asılı olaraq şəkərin miqdarı 100 ml şərabda 0,1-dən 35 q-a qədər tərəddüd edə bilər. Üzüm 

şərablarında əsasən qlükoza və fruktoza kimi reduksiyaedici şəkərlər rast gəlir. Şəkər əlavə olun-

masına yol verilən meyvə-giləmeyvə və şampan şərablarında (eləcə də vermut şərablarında) reduk-

siyaedici şəkərlərdən başqa saxaroza da vardır [3, 4, 5]. 

Şərabın ekstraktı onda olan uçucu olmayan maddələrin cəminə deyilir. Şərabda ümumi 

ekstrakt (uçucu olmayan maddələrin ümumi miqdarı) və şəkərsiz (ümumi ekstraktdan şəkərin miq-

darı çıxılır) ekstrakt təyin edilir. Ekstraktın təyini mühümdür. Belə ki, ekstrakt şərabın tamlılıq 

məziyyətinə mühüm təsir göstərən amildir. Ekstraktın miqdarı 100 ml şərabda q-la ifadə olunur. 

 

Nəticələr və müzakirə 

  Apardığımız elmi-tədqiqat işləri nəticəsində hazırlanmış şərab nümunələri üzərində müasir 

tədqiqat üsulları ilə ekspertiza həyata keçirilmişdir. 

Şəffaflığını və rəngini təyin etmək üçün, şərab materialı rəngsiz şüşədən qədəhə tökülmüş və 

baxmağla eyni vaxtda müəyyənləşdirilmişdir. Şəffaflığına və rənginə görə şərablar yüksək qiymət-

ləndirilmişdir. 

Qədəhlərə töküldükdən sonra qədəhə dairəvi hərəkət verməklə dərhal şərabın ətri müəyyən 

edilmişdir. 

Şərab materiallarının dadı qüsursuz, tipinə, növünə və saxlanılma müddətinə müvafiq olmuş-

dur. 

Şərablar süfrə şərab tipinə bütün göstəricilər üzrə tam uyğun gəlmişdir. 

Tədqiqatın metodikasına uyğun olaraq “göy-göl” və “bəhrəli” hibrid formalarından hazır-

lanmış şərablar tam hazır olduqda analizlər aparılmış və təhlil edilmişdir (Cədvəl 2). 
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Cədvəl 2 
 

 Şərabların sensor və fiziki-kimyəvi metodlarla tədqiqindən alınan nəticələr 

 

 
№ 

 

Keyfiyyət göstəricisi 

 

Norma 

Tədqiqat nəticəsi 

Göy-göl Bəhrəli 

1. Etil spirtinin həcm payı, % 9-12 9,7 9,66 

2. Şəkərlərin kütlə qatılığı, q/dm3 25-50≥ 25 30 

3. Titrlənən turşuların kütlə qatılığı, q/dm3 5-6 5,4 5,6 

4. Uçucu turşuların kütlə qatılığı, q/dm3 1,2≥ 1,0 1,1 

5. Gətirilmiş ekstraktın kütlə qatılığı, q/dm3 18≤ 20 22 

6. Ümumi kükürd, mq/dm3 250≥ 145 155 

7. Sərbəst kükürd, mq/dm3 30≥ 18 20 

8. Dequstasiya nəticəsi, ball 7,8-8,0 7,9 7,8 

 

Beləliklə, orqanoleptik və fiziki-kimyəvi metodlarla ekspertizanın nəticələrinə əsasən içkilərin 

standarta müvafiqliyi müəyyən edilmişdir. 

 

Nəticə və təkliflər: 

Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində yüksək keyfiyyətli şərab üçün xammal seçilmiş, hazır-

lanma texnologiyası işlənmiş və sənaye üsulu ilə kütləvi istehsalının təşkil edilməsi məqsədəuy-

ğundur. 

Elmi-tədqiqat işi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Abşeron torpaq-iqlim şəraitində yetiş-

dirilən  Göy-göl, Bəhrəli, Şirəli, Kəpəz hibrid formalarından zəngin buketə, ləzzətli tama, dolğun 

rəngə, harmonik xüsusiyyətlərə malik olan kəmşirin şərabları istehsal etmək mümkündür. 

Qıcqırma prosesinin gedişi və hazır məhsulların fiziki-kimyəvi tərkibi laborator üsulla müasir 

cihazlar vasitəsilə müəyyən olunmuşdur. Orqanoleptik göstəricilər seçmə üsulu ilə institutun 

dequstasiya komissiyası tərəfindən qiymətləndirilmiş və ekspertiza edilmişdir. 

Şərabların markalanmasında məhsulun tərkibi, inqredientlərin kütlə payı, qida əlavələrinin, 

ətirləndiricilərin və digər komponentlərin tam olaraq öz əksini tapması vacib hesab edilmişdir. 

Dequstasiyada seçilmiş şərab nümunələri 26–28 may  2016-cı il tarixində İtaliya Respublika-

sının L’aqulia şəhərində Beynəlxalq Üzüm və Şərab Təşkilatının elmi dəstəyi ilə keçirilən “XV 

İNTERNASİONAL OENOLOGİCAL CONTEST SELEZİONE DEL SİN DACO 2016” Bey-

nəlxalq Şərab və Spirtli İçkilər müsabiqəsində iştirak etmiş və keyfiyyəti yüksək qiymətləndiril-

mişdir. 

 

ƏDƏBİYYAT 

 

1. Əhmədоv Ə.İ., Musayev N.X. Ərzaq mallarının ekspertizası. I hissə, Bakı: “Çaşıоğlu”, 2005, 568 s. 

2. Əhmədоv Ə.İ. Tamlı malların əmtəəşünaslığı. Bakı: “Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti” 
nəşriyyatı 2010, 453 s. 

3. Pənahov T.M. Azərbaycanda istehsal olunan şərabçılıq məhsullarının texnologiyası. Bakı: “Elm” 

2015, 546 s. 

4. Панахов Т.М. Сборник технологических инструкций по производству вин и коньяков на 

винодельческих предприятиях Азербайджанской Республики. Баку: “Unicild”, 2011. 476 c. 

5. Panahov T.M. Technology of wine-making products produced in Azerbaijan. döringDRUCK 

Braunschweig 2016, 545p. 

 

 



BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR  ELMLƏRİ 

 165 

WINE MATERIAL EXPERTISE 

 

M.A. Huseynov  

Azerbaijan Scientific-Research Institute of Viticulture and Wine-making 

 

The article is devoted to the study of the agrobiological and technological characteristics of 

promising hybrids of grapes grown in soil and climatic conditions of the Absheron district (in the 

ampelographic collection of the Azerbaijan Research Institute of Viticulture and Wine-making), and 

to the development of appropriate technological modes for the preparation of semi-sweet wines of 

high quality from these hybrids. Hybrid forms of grapes Gyoy-gyol, Kyapaz, Shiraly and Bahraly 

were selected as object of the researches. From hybrid forms Shiraly and Bahraly it was prepared 

white semi-sweet wine, and from hybrid forms Gyoy-gyol and Kyapaz it was prepared red semi-

sweet wine. Results of physical-chemical analysis and sensory evaluation showed that the prepared 

samples of wines meet all the standard norms. In the end of the research work it was found that 

from hybrid forms of grapes Gyoy-gyol, Bahraly, Shiraly and Kyapaz, grown in the soil and 

climatic conditions of Absheron district, it is possible to obtain semi-sweet wine, characterizing by 

elegance and richness of the bouquet, the intensity of the color, fullness and harmony of the taste. 

Keywords: Wine, Semi-sweet wine, Grape, Hybrid, Physical-chemical and sensory testing. 

 

ЭКСПЕРТИЗА ВИНОМАТЕРИАЛОВ 

 

М.А. Гусейнов   

Азербайджанский научно-исследовательский Институт виноградарства и виноделия 

 

Статья посвящена изучению агробиологических и технологических особенностей перс-

пективных гибридных форм винограда, выращиваемых в почвенно-климатических условиях 

Апшеронского района (в ампелографическом коллекционном саду Азербайджанского Научно-

Исследовательского Института Виноградарства и Виноделия), и разработке соответствующих 

технологических режимов для приготовления из них полусладких вин высокого качества. В 

качестве объекта исследования были отобраны гибридные формы винограда Гёй-гёль, Кяпяз, 

Ширали и Бахрали. Из гибридных форм Ширали и Бахрали были приготовлены белые, а из 

гибридных форм Гёй-гёль и Кяпяз – красные полусладкие виноматериалы. Результаты физико-

химического анализа и органолептической оценки показали, что приготовленные образцы вин 

соответствуют всем стандартным нормам. В итоге научно-исследовательской работы было 

установлено, что из гибридных форм винограда Гёй-гёль, Бахрали, Ширали и Кяпяз, выра-

щиваемых в почвенно-климатических условиях Апшеронского района, можно получать 

полусладкие вина, отличающиеся изысканностью и богатством букета, насыщенностью цвета, 

полнотой и гармоничностью вкуса. 

Ключевые слова: Вино, Полусладкое Вино, Виноград, Гибрид, Физико-химические и 

сенсорные испытания. 
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ABŞERONUN (PİRŞAĞI MASSİVİ) BOZ-QONUR (GYPSİSOLS) TORPAQLARININ 

MÜNBİTLİK SƏVİYYƏSİ 

 

K.A. Əliyeva 

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu 

aliyeva.k@yahoo.com 

 

Məqalədə tərəvəz bitkiləri altında olan Abşeronun suvarılan boz-qonur (gypsisols) torpaq-

larının fiziki, fiziki-kimyəvi və aqrokimyəvi xassələri geniş şəkildə öyrənilmişdir. Bu torpaqlar bitki 

tərəfindən mənimsənilə bilən qida maddələri ilə zəif dərəcədə təmin olunmuşdur. Tərəvəz bitkilə-

rindən yüksək məhsul almaq və torpağın münbitliyini bərpa etmək üçün bu torpaqlara optimal norma 

və nisbətlərdə üzvi və mineral gübrələrin verilməsi mühümdür. Bununla yanaşı məqalədə Abşeron 

yarımadasının boz-qonur torpaqları haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.  

Açar sözlər:  boz-qonur torpaqlar, qida maddələri, münbitlik səviyyəsi.  

 

Giriş  

Böyük Qafqaz silsiləsinin cənub-şərq qurtaracağında, Xəzər dənizinin qərb sahili boyunca 

yerləşən Abşeron yarımadası əsas əmtəə-tərəvəz bölgələrindən biridir. Yarımadanın sahəsi 2052 

km
2
-dir. Yarımada şimal, cənub və şərqdən Xəzər dənizi ilə əhatələnib. Qərb sərhədini isə şimaldan 

Giləzi burnu, cənubdan Puta qəsəbəsini birləşdirən şərti meridian xətti təşkil edir.  

Yarımada mülayim-isti yarımsəhra və quru çöl iqlim tipinə daxildir. Günəşli saatların miqdarı il 

ərzində 2400-2500-ə qədərdir. İyul ayında torpaq səthi ilə havanın temperaturu arasındakı orta aylıq 

fərq 6-7C-dir. Mümkün buxarlanma ən yüksək göstəricilərdən olub 900-1000 mm təşkil edir 1. 

Müxtəlif məqsədli tədqiqatlarda Abşeronun əsas torpaq tipi kimi boz-qonur torpaqlar təsvir 

olunur. Şərq hissəsinin demək olar ki, bütün səthi qumsal, gillicə fraksiyaları, dəniz mənşəli əhəng 

daşları, balıqqulağı və qumlardan ibarət dördüncü dövr çöküntüləri ilə örtülmüşdür. Həmçinin ləkə 

şəklində takırlaşmış, şoran, şorakət, bataqlıq, neftlə çirklənmiş torpaqlara, qumlu, qumsal sahələrə, 

təpəciklərə, barxanlara da rast gəlinir. Hal-hazırda Abşeronun əsas torpaq tipi hesab olunan boz-

qonur torpaqlar suvarma şəraitində istifadə olunur və özünün morfogenetik quruluşuna, fiziki-

kimyəvi göstəricilərinə və istehsal qabiliyyətinə görə başqa torpaqlardan fərqlənir. 

Abşeron torpaqları yovşan, kəvən, dəlicə buğda, güllücə və s. bitki örtüyü altında inkişaf 

etmişdir. Bitki örtüyü insanların fasiləsiz təsiri altında dəyişmişdir. Belə ki, bu sahələrdə tez-tez 

üzüm, meyvə bağlarına, tərəvəz sahələrinə, dənli bitkilərə və s. rast gəlinir. Bundan başqa əncir, 

nar, innab, ərik, gilas, gavalı, heyva, badam, zeytun və s. meyvə ağacları geniş sahələri tutur 2.  

 

Tədqiqatın obyekti və metodikası 

Tədqiqat işi Abşeron rayonu ərazisində (Pirşağı massivi) Azərbaycan Respublikası Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə sahəsində aparılmışdır. 

Tədqiq olunan ərazinin eni 40°31', uzunluğu 49°52' koordinatında, hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 

20,4-34,7 metr arasında dəyişir. Relyefi isə dənizkənarı maili düzənlikdir. Ümumi meyllilik şərqə 

doğrudur.  

Boz-qonur torpaqları uzun illər boz torpaqlar daxilində yarımtip kimi ayırmışlar. Lakin sonralar 

İ.P.Gerasimov boz-qonur torpaqların sərbəst torpaq tipi kimi ayrılmasını təklif etmişdir. Boz-qonur 

torpaqların quruluşu və xassələri kəskin quraq iqlim və kserofit-efemer bitki örtüyü şəraitində inkişaf 

edən torpaq əmələgəlmənin xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir. Bu cür şəraitdə torpaq əmələgəlmə 

prosesi humus əmələgəlmənin qırıqlığı və qısa müddətliyi ilə seçilir. Qısa yaz dövründə intensiv 

formada bitki örtüyü inkişaf edir və eyni zamanda mikroflora və faunasının bioloji fəallığı güclənir. 

Bitki qalıqları bir mövsüm ərzində tamamilə minerallaşır. Ona görə də burada humus çox az miqdarda 

yaranır. Çox isti və quru yay dövründə torpaqda bioloji proseslər sönür. Səhra torpaqlarında humusun 
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zəif toplanması və onların demək olar ki, hər yerdə şorlaşması maddələrin bioloji dövranının 

xüsusiyyətləri ilə də əlaqədardır. Yağıntıların çox məhdud miqdarda düşməsi torpaqda yuyulmayan su 

rejimini müəyyən edir. Profilin zəif islanması boz-qonur torpaqlarda karbonatlılıq və şorakətlilik kimi 

xassələrin yaranmasına səbəb olmuşdur. Boz-qonur torpaqlar litoloji tərkibinə görə olduqca müxtəlif 

torpaq əmələgətirən süxurlar üzərində formalaşmışdır. Ona görə də boz-qonur torpaqların içərisində 

qumlu torpaqlardan tutmuş gillicələrə kimi hər cür qranulometrik tərkibli torpaqlara rast gəlmək 

mümkündür. Lakin qumlu və yüngül gillicəli torpaqlar daha çox üstünlük təşkil edir. Bu torpaqların 

üst hissəsi əksər hallarda çınqıllıdır. Narın qum və iri toz fraksiyalarının üstünlük təşkil etməsi, 

həmçinin üst horizontların qumlaşması – boz-qonur torpaqların qranulometrik tərkibinin səciyyəvi 

cəhətidir 3. 

  

 
 

Şəkil. Təcrübə sahəsi 

 

Abşeronda tərəvəzçiliyin inkişafına, torpaqların morfogenetik xüsusiyyətlərinə təsir edən 

amillərdən biri də Abşeronun sərt küləklərə məruz qalmasıdır. Külək eroziyası Abşeronda onsuz da 

qumlu, qumsal, qumlu-qumsal, gillicəli-qumsal qranulometrik tərkibə malik ərazilərin strukturunun 

pozulmasına səbəb olur. Külək eroziyasının qarşısını almaq məqsədilə təcrübə sahəsinin kənarları 

boyu şam ağacları əkilmişdir (şəkil). 

Tədqiq olunan ərazidə suvarılan boz-qonur torpaqların aqrokimyəvi xüsusiyyətlərini öyrənmək 

məqsədi ilə gübrələr verilməzdən  əvvəl sahənin 5 yerindən konvert formasında 0-20, 20-40, 40-60, 60-

80, 80-100 sm dərinliyindən torpaq nümunələri götürülüb, qatlar üzrə nümunələr qarışdırılıb, 

laboratoriyada otaq temperaturunda qurudulub, farfor qabda üyüdülüb və ələkdən keçirilib analizə 
hazırlanmışdır. Daha sonra götürülmüş torpaq nümunələrində humus ( İ.B.Tyurin metodu ilə), ümumi 

azot (Kjeldahl metodu ilə), suda həll olan və udulmuş ammonyak (Nessler reaktivi ilə kolorimetrik 

metodla), nitrat (Qrandval-Lyaju metodu ilə), ümumi fosfor (ICP-OES), mütəhərrik fosfor (Maçiqin 

metodu ilə), ümumi kalium (ICP-OES), mübadiləvi kalium (P.B.Protasov metodu ilə, 1%-li ammonium 

karbonatla işlədikdən sonra alovlu fotometrdə baxmaqla), pH torpağın su və duz suspenziyasında 

(Mettler Toledo potensiometri ilə) təyin edilmişdir. Həmçinin torpaq nümunələrində N.İ.Savvinovun 

quru ələmə metodu ilə aqreqat analizi, Şeybler üsulu ilə karbonatlar, D.V.İvanov üsulu ilə udulmuş 

kalsium və maqnezium, Hedroyts üsulu ilə isə udulmuş natrium analiz edilmişdir [4,5]. 

 

Təhlil və müzakirə 

Gübrələrdən düzgün istifadə etmək üçün torpaqların spesifik xüsusiyyətlərini, bu torpaqlarda 

ümumi və mənimsənilə bilən qida maddələrinin miqdarını bilmək lazımdır. Buna görə də tərəvəz 
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əkinindən öncə tədqiq olunan sahədən götürülmüş torpaq nümunələrinin fiziki, fiziki-kimyəvi və 

aqrokimyəvi xassələri müəyyən edilmişdir. 
Suvarılan boz-qonur (Gypsisols) torpaqların qatlar üzrə fiziki, fiziki-kimyəvi tərkibi cədvəl 1-

də, aqrokimyəvi tərkibi isə cədvəl 2-də verilmişdir.  

Cədvəllərə baxdıqda aydın olur ki, tədqiq olunan ərazidə torpaqlar karbonatlı, az humusludur, 

belə ki, karbonatların miqdarı (CaCO3) 11,40-18,87 %, humusun miqdarı isə dərinliklər üzrə (0-20, 20-

40, 40-60, 60-80, 80-100 sm) 1,62-0,09 % arasında dəyişir. Ümumiyyətlə, bu torpaqlar zəif 

humusluluğu, profilində karbonatların, asan həll olan duzların və gipsin çoxluğu ilə fərqlənir. 

Udulmuş əsaslar içərisində kalsium və maqnezium üstünlük təşkil edir. Aşağı qatlara getdikcə Ca
2+

-

un miqdarı 17,8-21,7 mq-ekv/100 qr torpağa təşkil etməklə artır. Mg
2+

-un miqdarı 6,4-7,3 mq-

ekv/100 qr torpağa təşkil edir və orta dərinliklərdə nisbətən çox olur. Na
+
-un miqdarı isə 1,7-0,9 

mq-ekv/100 qr torpağa təşkil etməklə azalır. Quru ələmə metodunun nəticələrindən görünür ki, 

qatlar üzrə 10-0,25 mm ölçülü torpaq fraksiyası (əsas struktur komponentləri) 57,0–77,9 % arasında 

dəyişir. Cədvəl 1-dən göründüyü kimi torpağın su və duz (KCl) suspenziyasında mühiti isə zəif 

qələvidir. 

 

Cədvəl 1 
 

Təcrübə aparılan boz-qonur torpaqların bir sıra fiziki və fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

 
Dərinlik, 

sm 

CaCO3 

% 

Udulmuş əsaslar, mq-

ekv/100 qr 

pH 

(su)  

pH 

(duz) 

Aqreqatların ölçüləri, mm %-lə 

Ca2+ Mg2+ Na+ >10 10 - 0,25 <0,25 

0-20 11,40 17,8 6,4 1,7 7,57 7,45 4,8 65,9 29,3 

20-40 14,31 19,9 6,8 1,9 7,70 7,44 14,7 77,9 7,4 

40-60 18,25 19,5 7,3 1,6 7,69 7,45 9,8 72,8 17,4 

60-80 18,87 20,7 7,1 1,7 7,78 7,51 6,5 65,2 28,3 

80-100 15,76 21,7 6,9 0,9 8,03 7,53 11,3 57,0 31,7 

 

 

Cədvəl 2 
Boz-qonur torpaqların aqrokimyəvi göstəriciləri 

 
Dərinlik, 

sm 

Azot Fosfor Kalium  Humus, 

% 

Ü
m
u
m
i,
 %
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Ü
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M
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m
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0-20 0,121 6,04 17,46 5,76 0,144 12,65 1,92 295,4 1,62 

20-40 0,075 5,17 13,55 4,48 0,113 10,83 1,78 235,7 1,13 

40-60 0,064 4,31 8,73 2,35 0,079 6,19 1,63 185,3 0,84 

60-80 0,043 2,28 5,04 0,72 0,052 3,42 0,95 122,4 0,45 

80-100 0,018 1,96 3,61 0,31 0,048 2,56 0,88 109,6 0,09 
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Cədvəl 2-də torpaqların aqrokimyəvi göstəricilərinə baxdıqda aydın olur ki, humus və qida 

elementlərinin miqdarı arasında qanunauyğunluq var. Qatlar üzrə yuxarıdan aşağıya doğru humusun 

miqdarı azaldıqca qida elementlərinin də miqdarı azalır. Belə ki, ümumi azotun miqdarı 0,121-0,018 %, 

ümumi fosforun miqdarı 0,144-0,048 %, ümumi kaliumun miqdarı isə 1,92-0,88 % arasında dəyişməklə 

azalır. Suda həll olan ammoniumun miqdarı 6,04-1,96 mq/kq, udulmuş ammoniumun miqdarı 17,46-

3,61 mq/kq, nitratların miqdarı isə 5,76-0,31 mq/kq arasında dəyişməklə aşağı qatlarda daha azdır. 

Mütəhərrik fosforun miqdarı Maçiqin metodu ilə analiz edilmiş və daha aşağı qatlara doğru getdikcə 

12,65-2,56 mq/kq arasında dəyişməklə azalmışdır. Lakin mübadiləvi kaliumun miqdarı 295,4-109,6 

mq/kq arasında dəyişərək azalsa da, bu torpaqlar kaliumla orta miqdarda təmin olunmuşdur.  

Ümumiyyətlə, boz qonur torpaqlar humus, azot və fosforun azlığı səciyyələnir. Həmçinin, 

azot, fosfor və kalium üst qatlarda alt qatlara nisbətən daha çox olur. Bu isə qida maddələrinin həm 

mənimsənilən, həm də udulmuş formaları üçün özünü doğruldur. 

 

Nəticələr  

Abşeron rayonu ərazisində (Pirşağı massivi) Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazir-

liyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə sahəsindən götürülmüş torpaq nümunələri 

üzərində aparılmış tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, qeyd olunan ərazilər humusun miqda-

rının azlığı və qida maddələri ilə zəif təmin olunduğu üçün tərəvəz bitkilərinin əkini zamanı üzvi və 

mineral gübrələrin (xüsusən azotlu, fosforlu gübrələrin) verilməsi məqsədə uyğundur. Buna görə də 

bitkilərin məhsuldarlığını artırmaq və torpağın münbitliyini saxlamaq üçün torpağa veriləcək optimal 

gübrə normaları müəyyən edilməlidir. 

Həmçinin, tədqiq olunan ərazidə bioloji və biokimyəvi proseslər kəskin rütubət çatışmazlığı  

şəraitində gedir. Su mənbələri çox kasıbdır. Suvarma üçün su Abşeron kanalından götürülür. Tərəvəz 

bitkilərinin normal inkişafı üçün süni suvarmaya ehtiyac vardır. 
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THE FERTILITY LEVEL IN GREY-BROWN (GYPSİSOLS) SOILS OF ABSHERON 

(PIRSHAGI MASS) 

 

K.A. Aliyeva  

Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS  

 

Physical, physicochemical, and agrochemical properties of irrigated gray-brown (gypsisols) 

Absheron soils under vegetable сrops are studied in the article. The studied soils are poorly provid-

ed with easily assimilated plants by nutrients. In order to obtain high yields of these crops and to 

increase the fertility of these soils, it is necessary to introduce the optimum rates of organic and 

mineral fertilizers. In addition, the article gives detailed information on gray-brown soils of the Ab-

sheron Peninsula. 

Keywords: grey-brown soils, nutrients, fertility level. 
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УРОВЕНЬ ПЛОДОРОДИЯ СЕРО-БУРЫХ (GYPSİSOLS) ПОЧВ АПШЕРОНА  

(ПИРШАГИНСКИЙ МАССИВ) 

 

К.А. Алиева  

Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА   

 

  В статье изучены физические, физико-химические и агрохимические свойства орошае-

мых серо-бурых (gypsisols) почв Апшерона под овощными культурами. Исследованные поч-

вы слабо обеспечены легкоусвояемыми растениями питательными веществами. С целью по-

лучения высоких урожаев данных сельскохозяйственных  культур и в целях повышения пло-

дородия этих почв необходимо внести оптимальные нормы органических и минеральных 

удобрений. Помимо этого в статье дается подробная информация о серо-бурых почвах Ап-

шеронского полуострова. 

Ключевые слова:  серо-бурые почвы, питательные вещества, уровень плодородия. 
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INVESTIGATE OF DROUGHT STRESS OF SYNTHETIC WHEAT ACCESSIONS IN 

AZERBAIJAN CONDİTİON 

 

G.A. Gadimaliyeva 

Genetic Resources Institute of the ANAS   

gular_genetic@yahoo.com 

 

Few genes are available to develop drought-tolerant bread wheat (Triticum aestivum L.) 

cultivars. One way to enhance bread wheat’s genetic diversity would be to take advantage of the 

diversity of wild species by creating synthetic hexaploid wheat (SW) with the genomic constitution of 

bread wheat. In this study, we compared and evaluated three groups of SW accessionsthe 

applicability of their drought-related traits under irrigated and drought conditions. Replicated field 

tests were conducted at Absheron (irrigated) and Gobustan (drought) locations for 3 years. Varieties 

Bezostaya-1 and Seri were used as checks. Superior genotypes from all the three groups were identi-

fied as a high performance combination of spike productivity traits and stress tolerance index. Five 

superior synthetics were selected from each of the three groups, based on grain weight per spike.  

Keywords: drought, synthetic wheat, tolerance indices, Aegilops squarossa 

 

Introduction  

Wheat (Triticum spp.) is the most important food crop of the world in terms of the harvested 

area, trade value, and human nutrition. Additionally, wheat provides about 19% calories, and 21% 

protein consumption of the world‘s population (http://www.fao.org/faostat). Despite its wide range 

of climatic adaptability, many abiotic factors (drought, high temperature, salinity, flooding etc.) re-

strain wheat harvest. Among the abiotic factors, drought is the most important environmental fac-

tors limiting crop production in the world (1). Wheat is mostly grown under the rain-fed conditions. 

As of 2000, 70% of all wheat harvested area over the world was under rain-fed condition (2). The 

adverse effect of drought on crop can be minimized by escaping stress at the most sensitive stages 

of crop development such as reproduction and grain filling periods. The best way to cope with them 

is to develop tolerant varieties that perform well under stress and under optimum environments (3). 

For this, wild relatives (Aegilops species) and synthetic hexaploid wheat are the best sources of 

genes. (4, 5). Ae. tauschii Coss. is adapted to a variety of environments such as desert margins, 

steppe regions, stony hills, wastelands, roadsides, sandy shores, and even humid temperate forests 

(6). The diversity of the D genome of this species is much larger than that of bread wheat. 

 Within the last two decades, numerous SHW lines and their derivatives have been produced and 

evaluated and useful genes/traits have been identified. These include disease resistance genes and 

traits contributing yield increase both under rainfed-drought or moisture constraint conditions and 

optimal yield expression and the underlying yield components such as large kernel size, high 

biomass, high above ground biomass, and a large root system that captures water from deep soil 

zones, tolerance to salinity, waterlogging, and sodicity. Thus, SHWs produced by crosses between 

tetraploid wheat and any subspecies of Ae. tauschii include untapped amount of genetic variation in 

which useful genes for bread wheat breeding must be present (7). Abiotic (drought, salinity, macro 

and microelements deficiencies, high and low temperature etc.) stresses causes changes in physio-

logical activity of plants. It makes weaker biosynthesis process in the cell, breaks normal vital activ-

ity of plant and causes death of plant. Stress factors cause the death of plants and appearing of 

harmful mutant forms. Therefore, our main problem is increase of stress resistance or revealing re-

sistant gene forms of plants. 
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Material and method 

The material used in the study is presented in Table 1. Each of the three main groups (1-

CIMMYT synthetics; 2-CIMMYT synthetics x modern varieties; 3-Japanese synthetics) comprised 

12 lines selected in Turkey from a larger set of materials. The lines were selected based on their ag-

ronomic performance, including disease resistance. Germplasm in groups 1 and 2 originated from 

single spike selections in F7 and F5, respectively. A winter wheat landmark variety (Bezostaya-1) 

and a CIMMYT spring wheat variety with cold tolerance (Seri) were used as checks. 

The experiment was conducted at two sites in Azerbaijan during 2015 and 2016: Baku (0 

masl) under irrigated conditions and Gobustan (850 masl) under dry rain-fed conditions. At all sites, 

experiments were managed using optimal production technologies. At all locations, each entry was 

planted on 1 m
2
 in two replications using a randomized complete block design. The following traits 

were recorded during the growing season: days to heading, plant height, peduncle length, and reac-

tion to stripe and stem rusts. Spike productivity traits (spike length, number of spikelets per spike, 

number of grains per spikelet and per spike, weight of spike, chaff, and grain, and 1000 kernel 

weight) were evaluated in Azerbaijan using five random stems from each replication. Spike fruiting 

efficiency (grain number per unit of spike dry weight at anthesis) was calculated as described by 

Terrile et al. (2017). The stability of different yield component parameters across contrasting envi-

ronments was evaluated using the Stress Tolerance Index (8) using the formula: STI = (Ys x 

Yp)/Ῡp
2
, where Ys, Yp, and Ῡp represent yield under stress and non-stress conditions for each geno-

type, and yield mean in non-stress conditions for all genotypes, respectively. ANOVA and LSD 

tests were conducted using JMP software.   

 

Results and discussion 

Table 2 presents the average values for agronomic traits evaluated. Due to its elevation and 

cooler temperatures, Gobustan experienced an extended crop season with a heading date at the end 

of June, 20-25 days later than Baku and Ujar. Plants in Baku grew very tall (>125 cm) in 2016, in-

dicating good conditions for wheat growth and development. Stripe rust occurred in all years at all 

sites, proving its importance as major wheat pathogen. Its severity reached intermediate levels in 

Baku in 2016 (33.7%) and in Gobustan in 2015 (26.8%), and epidemic level in Gobustan in 2016 

(72.7%). Gobustan also experienced high levels of stem rust in 2016. These two diseases substan-

tially reduced grain productivity in Gobustan in 2016, especially 1000 kernel weight (30.2 g) and 

grain weight per spike (1.17 g). Moisture stress in 2015 also reduced productivity in Gobustan. Irri-

gated conditions in Baku were most favorable for wheat in both years as plants formed longer 

(13.7-13.8 cm) and more fertile spikes (47.7-53.6 grains/spike) with relatively big grains (39.0-43.0 

gr 1000 kernel weight).  

Five superior synthetics were selected from each of the three groups, based on grain weight 

per spike (Table 3). STI was calculated for each of the three key spike productivity traits; higher 

values indicate better tolerance to stress. Along with the trait mean value, STI is a good indicator of 

germplasm performance across sites x years and ability to withstand stress conditions. For the num-

ber of grains per spike, none of the synthetics was superior to Seri which had the highest value 

(57.8) and the highest STI (1.29). Only two other entries (5 and 31) had more than 53 grains/spike 

and STI higher than 1. For 1000 kernel weight, five entries (10, 15, 29, 31, and 44) had average 

values exceeding 44 g and STI higher than 1, compared to the best check (Bezostaya-1) with 40.9 g 

and 0.94 STI. The best CIMMYT synthetics and their derivatives had grain weights per spike at 

least 9% higher than the best check (Seri). Entries 15 and 31 had respective grain weight per spike 

of 2.24 g and 2.56 g and STI of 0.73 and 0.97, while the checks were 1.85 g and 0.62 for Bezostaya-

1 and 1.93 g and 0.66 for Seri. The best synthetics demonstrated superior productivity performance 

combined with stress tolerance. 
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Table 1  

 

Pedigree of synthetic lines and their derivatives, origin of Aegilops squarrrosa (Ae.sq.)  

used in the synthetics. 

 

Entry 

number 
Variety or line pedigree Cross ID Ae. sq. origin 

1 Bezostya-1 (Check)   

2 Seri (Check)   

CIMMYT winter synthetics 

4-8 Aisberg/Ae.sg.(369) C04GH3 Mazandaran, Iran 

9 Aisberg/Ae.sg.(511) C04GH5 Unknown 

10 Ukr.-od.952.92/Ae.sg.(1031) C04GH61 Zanjan, Iran 

11; 12 Ukr.-od.1530.94/Ae.sg.(310) C04GH68 Gilan, Iran 

13; 14 Ukr.-od.1530.94/Ae.sg.(458) C04GH74 Unknown 

15 Ukr.-od.1530.94/Ae.sg.(629) C04GH76 Mazandaran, Iran 

16 Soldur/Ae.sg.(658) C08B97 Unknown 

CIMMYT winter synthetics x modern varieties 

17; 18 Aisberg/Ae.sg. (369)//Demir TCI091254 Mazandaran, Iran 

19-21 Leuc.84693/Ae.sg. (310)//Adyr TCI091259 Gilan, Iran 

25 Ukr.-od.1871.94/ Ae.sg. (213)//Mezgit-6 TCI091264 Gorgan, Iran 

26; 27 Ukr.-od.952.92/ Ae.sg. (409)//Sonmez TCI091266 Dagestan, Russia 

29; 30 Ukr.-od.1530.94/ Ae.sg. (312)//Bagci-2002 TCI091272 Gorgan-Khush Yailaq, Iran 

31; 32 Ukr.-od.1530.94/ Ae.sg. (446)//Katya-1 TCI091274 Gilan, Iran 

Japanese synthetics 

33 Langdon/Ae.sg.(AE 929) - Mtskheta, Georgia 

34 Langdon/Ae.sg.(IG 48042) - Jammu & Kashmir 

35 Langdon/Ae.sg.(IG 126387) - Ashkhabad, Turkmenistan 

36 Langdon/Ae.sg.(IG 131606) - Talas, Kyrgyzstan 

37 Langdon/Ae.sg.(KU-2080) - Gorgan, Iran  

38 Langdon/Ae.sg.(KU-2092) - Babulsar, Iran  

39 Langdon/Ae.sg.(KU-2096) - Babulsar, Iran 

40 Langdon/Ae.sg.(KU-2098) - Ramsar, Iran  

42 Langdon/Ae.sg.(KU-2829A) - Tibilisi, Georgia 

43 Langdon/Ae.sg.(KU-20-10) - Ramsar, Iran 

44 Langdon/Ae.sg.(KU-2079) - Aliabad, Iran 

45 Langdon/Ae.sg.(KU-2093) - Babulsar-Chalus, Iran 

46 Langdon/Ae.sg.(KU-2132) - Van, Turkey 
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Table 2  
 

Agronomic parameters at tested sites in Azerbaijan during 2015 and 2016. 
 

Trait Baku Gobustan 

2015 2016 2015 2016 

Days to heading 129 125 149 146 

Plant height, cm 105 127 115 116 

Yellow Rust, % 8.9 33.7 26.8 72.7 

Stem Rust, % 0 3.0 0 64.8 

Number of spikes/m²  158 216 193 174 

Spike length, cm 13.8 13.7 11.9 11.1 

Grains per spike 53.6 47.7 41.6 37.7 

1000 kernel weight, gr 43.0 39.0 36.3 30.2 

Grain weight per spike, gr 2.32 1.92 1.49 1.17 

* Significant  difference  at P < 0.05  

Synthetics are frequently recommended for enhancing tolerance to abiotic stresses (9). This 

study identified several genotypes that combine high mean value of spike productivity traits with 

high STI. These superior genotypes are highly recommended for utilization as parents in crosses. 
 

Table 3  
 

Agronomic performance of superior synthetics and derivatives of the ladder across five sites throughout  

x number of years in Azerbaijan. 
 

Entry Days to 

heading 

Plant 

height, cm 

Grains/spike 1000 kernel 

weight 

Grain weight/spike 

Number STIb gr STIb gr STIb 

Bez-1 133 108 43.9 0.81 40.9 0.94 1.85 0.62 

Seri 132 85 57.8 1.29 32.5 0.58 1.93 0.66 

Group 1: CIMMYT winter synthetics 

15 136 114 49.8 0.84 44.6 1.11 2.24 0.73 

5 131 110 53.6 1.08 39.6 0.69 2.13 0.55 

12 135 138 46.3 0.83 41.1 0.93 1.98 0.79 

13 135 115 52.6 0.93 37.2 0.76 1.94 0.56 

10 134 130 38.6 0.48 49.1 1.35 1.91 0.67 

Group 2: CIMMYT winter synthetics x modern varieties 

31 136 126 55.4 1.02 45.7 1.13 2.56 0.97 

32 138 126 54.8 0.98 36.8 0.72 2.11 0.71 

18 137 136 49.5 0.90 41.3 0.96 2.11 0.56 

29 133 103 47.4 0.74 43.1 1.09 2.06 0.77 

28 134 111 51.5 0.78 38.7 0.79 2.03 0.59 

Group 3: Japanese synthetics 

44 138 134 32.0 0.34 44.6 1.03 1.45 0.29 

39 141 122 30.6 0.33 41.3 0.88 1.30 0.27 

38 140 124 31.3 0.36 39.6 0.72 1.29 0.31 

34 140 130 35.6 0.42 35.0 0.68 1.27 0.23 

35 139 131 35.8 0.45 34.4 0.55 1.24 0.29 

LSD0.5 3 10 8.3 - 7.9 - 0.49 - 
 

a – data from Gobustan, 2016 ,       b – Stress Tolerance Index 
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AZƏRBAYCAN ŞƏRAİTİNDƏ SİNTETİK BUĞDA NÜMUNƏLƏRİNİN QURAQLIĞA 

DAVAMLILIĞIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

G.Ə. Qədiməliyeva 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutu  

gular_genetic@yahoo.com 

 

Yumşaq buğdada (Triticum aestivum L.) quraqlığa davamlılığı inkişaf etdirməyə məhdud sayda 

genlər mövcuddur. Buğdanın genetik müxtəlifliyinin artırılması yollaraından biri yabanı növlərin 

genlərinin müxtəlifliyindən istifadə etməklə yumşaq buğdanın genom quruluşunu özündə əks etdirən 

sintetik heksaploid buğdanın (SB) yaradılmasıdır. Bu tədqiqatda biz sintetik buğda nümunələrinin üç 

qrupunu suvarma və dəmyə şəraitində quraqlıqla əlaqəli göstəricilərə görə müqayisə edərək 

qiymətləndirdik. Sahə təcrübələri 3 il ərzində Abşeron (suvarma) və Qobustan (dəmyə) torpaqlarında 

aparılmışdır. Nəzarət kimi Bezostaya-1 və Seri sortlarından istifadə olunmuşdur. Hər üç qrupda üstün 

genotiplər sünbülün məhsuldarlıq elementlərinin yüksək göstəriciləri və stressə davamlılıq indeksinə 

görə müəyyən edilmişdir. Üç qrupun hər birindən bir sunbüldə olan dən çəkisinə əsaslanaraq beş üstun 

sintetik buğda xəttləri  seçilmişdir.  

Açar sözlər: quraqlıq, sintetik buğda, davamlılıq indeksləri, Aegilops squarossa. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАСУХИ НА СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВИДЫ 

ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Г.А. Гадималиева 

Институт Генетических Ресурсов НАНА, Азербайджан,Баку  

gular_genetic@yahoo.com 

 

Известно что, лишь немного генов способны развивать засухоустойчи у сортов хлебной 

пшеницы (Triticum aestivum L.). Одним из способов повышения генетического разнообразия 

хлебной пшеницы используется разнообразия диких видов путем создания синтетической 

гексаплоидной пшеницы (СП) с новым строением генома хлебной пшеницы. В нашем иссле-

довании мы сравнивали и оценили три группы приема СП и применимости их характеристик, 

связанныизх с засухой, в условиях орошения и засухи. Реплицированные полевые испытания 

проводились на Абшеронском (орошаемых) и Гобустанском (засушливых) участках в течение 3 

– х лет. В качестве проверки использовались сорта Безостая-1 и Сери. Превосходящие генотипы 

из всех трех групп были идентифицированы как высокоэффективное сочетание характеристик 

производительности шипов и индекса толерантности к стрессу. Пять превосходящих син-

тетических материалов были выбраны с каждой из трех групп, на основе веса зерна, при-

ходящейся на шип. 

Ключевые слова: засуха, синтетическая пшеница, индексы толерантности, Aegilops 

squarossa 
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 FOSFOFRUKTOKİNAZA-1 FERMENTİNİN FƏALLIĞININ TƏYİNİ 

 

L.R. Cəbrayılova  

AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu 

 

Fosfofruktokinaza-1 fermentinin fəallığının təyini üçün yeni üsul təklif olunub. Bu üsulda fruktoza-6-

fosfatın əvəzinə qlükoza-6-fosfat  istifadə olunur. Təklif olunan üsul yalnız fosfofruktokinazanın  təmiz-

lənməmiş preparatlarında təyini üçün istifadə oluna bilər. 

Açar sözlər: Fosfofruktokinaza-1, qlikoliz,mitoxondri, sitozol. 

 

Giriş 

Fosfofruktokinaza-1 (KF 2.7.1.11) qlikoliz prosesində iştirak edən fermentdir. Onun funk-

siyası fruktoza-6-fosfatı fruktoza-1,6-difosfata çevirməkdir. Qlikoliz prosesini 3 ferment tənzim-

ləyir: hekzokinaza, fosfofruktokinaza, piruvatkinaza. Bu 3 fermentdən ən zəif fəallıq göstə-rən  

fosfofruktokinazadır. Buna görədə qlikoliz prosesinin sürəti əsasən fosfofruktokinazanın fəallığın-

dan asılıdır. (А. Ленииджер , 1972)  

 

 
 

Sxem 1. Qlikoliz prosesinin mərhələləri 

 

Fosfofruktokinaza 4 subvahiddən ibarətdir. Hər birinin malekulyar çəkisi 83.000 Da-dur. Hər 

subvahiddə ATF və sitrat, AMF, fruktoza-2,6-difosfat üçün katalitik və tənzimləyən mərkəzlər var. 

ATF-in qatılığı yüksək olanda o, fermentin tənzimləyən ingibitor mərkəzinə birləşir. ATF-in 

ingibitor təsirini sitrat gücləndirir. Tsiklik-AMF və bəzi başqa maddələr ATF və sitratın ingibitor 

təsirini azaldır. Fermentin fosforlaşması onun ATF və sitratla ingibirləşməsinə həssaslığını artırır,  

AMF və fruktoza-2,6-difosfatın aktivləşdirici  təsirinə həssaslığını azaldır. Demək olar ki, fermentin 
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fosforlaşması konformasiya dəyişiklikləri yaradır və aktiv və qeyri-aktiv fermentlərin tarazlığını 

qeyri-aktiv ferment tərəfinə yönəldir. (Evans PR, Farrants GW, Hudson P.J.). 

Fosfofruktokinazanın fəallığı bir neçə faktordan asılıdır: ATF, ADF-in miqdarından,  fruktoza-

2,6-difosfatın miqdarından. Ən güclü təsir fruktoza-2,6-difosfatın təsiridir. Onun miqdarı artanda 

fosfofruktokinaza-1-in fəallığı artır. Qlükozanın səviyyəsi azalanda qana ifraz olunan qlükaqonun 

səviyyəsi artır. Bu isə proteinkinaza-A ilə tənzimlənən siqnal yolunu fəallaşdırır. Proteinkinaza-A 

fermentin Ser-32 amin turşusunu fosforlaşdırır. Bu isə öz növbəsində fosfofruktokinaza fəallığını azaldır 

və fosfataza fəallığını isə artırır. Nəticədə isə fruktoza-6-fosfat-2 miqdarı azalır. Bu isə fosfofruktokinaz-

1-in fəallığını aşağı salır və qlikoliz prosesini zəiflədir m (Pilkis S. J., Claus T.et all, 1995.)  

Qlikoliz prosesində hüceyrəyə daxil olan qlükoza hekzokinaza fermenti ilə qlükoza-6-fosfata 

çevrilir. Əmələ gəlmiş qlükoza-6-fosfat həm enerji mənbəyi kimi, həm də pentozafosfat tsiklində 

NADFH və şəkərlərin sintezi üçün istifadə olunur.  

Fosfofruktokinaza-1-in fəallığını dolayı yolla - fruktoza-1,6-difosfatdan fosfatın sonrakı par-

çalanmasından əmələ gələn maddələrin bəzi fermentlərlə reaksiyaya daxil olması ilə təyin edirlər. Bu 

üsullardan NADH-ın oksidləşməsi təyin olunur.  Adətən  bu fermentlər: aldolaza, triozafosfatizomeraza, 

α-qliserol-3-fosfatdehidrogenaza və yaxud laktatdehidrogenaza və piruvatkinazadır.    

Qlikoliz prosesi zəifləyəndə qlükoza-6-fosfatın miqdarı artır və qlükoza-6-fosfatizomeraza 

fermenti onu fosfofruktozaya çevirir.  Fosfofruktokinazanın fəallığının təyini üsüllarında fruktoza-

6-fosfat istifadə olunur. Fosfofruktokinaza onun  ATF-in istifadə etməklə onu fruktoza-1,6-difosfata 

çevirir. Sonra isə fruktoza-1,6-difosfat  parçalanır.  (Sxem 1.) 

Son illər fosfofruktokinaza-1-ə maraq xeyli artıb. Bunun səbəbi adı çəkilən fermentin piylənmədə 

və bəzi xərçəng xəstəliklərində rolu olması ilə bağlıdır. Məsələn, Lin Çanq və tərəfdaşları (Lin Chung 

et.all,2015) fosfofruktokinaza-1-in fəallığının burun-boğaz kartinomasında artmasını təyin ediblər və 

onu bu xəstəliyin markeri kimi qiymətləndirmişlər (2). Malina və tərəfdaşları (Malina. A et.all, 2014) 

fosfofruktokinaza fəallığını təyin etmək üçün yeni üsul təklif ediblər. Bu üsul kapilyar eloktroforez 

üsulu ilə Mg-ATF və Mg-ADF-in bir-birindən ayrılması və onların 260 nm dalğa uzunluğunda təyininə 

əsaslanır. (3)            

Fosfofruktokinaza-1-in tərkibində serin və treonin amin turşuları var. Tsiklik-AMF-dən asılı  

proteinkinaza bu amin turşulara  fosfat qrupunu birləşdirir.  Bu da,  fermentin fəallığına təsir göstərir.   

Fosfofruktokinaza-1-in fəallığının təyininin ənənəvi metodları Severin və Salaviyovanın 

kitabında verilib (С.Е.Северин, Т.А.Соловьева,1989.). Bu metodlar fosfofruktokinazanın fəallığını 

təyin etmək üçün qlikoliz prosesində iştirak edən bəzi fermentləri istifadə edir.     

 

  Material və metodlar 

Təcrübələr  18 baş  6-aylıq erkək аğ siçovullar üzərində aparılmışdır.  

Tədqiqatda kimyəvi təmiz Rusiya istehsalı olan qeyri-üzvi reaktivlər istifadə olunub: fruktoza-1-

fosfat, qlükoza-6-fosfat, TRİS, laktatdehidrogenaza, piruvatkinaza, NADF, NADH, NADFH, NAD
+
, 

AMF, ATF, Sigma (ABŞ), β –merkaptoetanol ( Loba Feinchemie, Austranal).  

Fosfofruktokinaza fermentinin aktivliyini təyin etmək üçün heyvanların dekapitasiyası və 

homogenatın hazırlanmasından sonra  baş beynin strukturlarının homogenatının, mitoxondri və sitozol 

subhüceyrə fraksiyalarının differensasiyası üçün, beyin strukturları 1:9 nisbətində  0,2 M tris-HCl bufer 

(pH 7,4), 1 mM EDTA, 0,25 M saxaroza tərkibli mühitdə  homogenezə edilir, 10 dəqiqə ərzində 1000 g 

rejimində K-24 (Almaniya) refrijeratorlu sentrifuqada  sentrifuqalaşdırılır. Tam dağılmamış çökmüş 

hüceyrələr və nüvələr, toxuma qırıntıları xaric edilir. Supernatant 11000-14000g–də 20 dəqiqə ərzində 

sentrifuqalaşdırılır. Supernatantda  sitozol mayesi, çöküntüdə isə mitoxondri kütləsi alınır. Sitozol mayesi 

100000g–də, 1,5-2,0 saat ərzində differensial setrifuqalaşma üsulu ilə VAC-25 sentrifuqalaşdırıldıqdan 

sonra supernatantda alınır. Mitoxondri kütləsi 5 ml 0,32 M saxaroza məhlulunda əl ilə teflon dəstəciklə 

resuspenziya edildikdən sonra 14000g rejimində sentrifuqalaşdırılır. Supernatant xaric edilir, yuyulmuş 

mitoxondri kütləsi isə fermentin fəallığını  və zülalın  konsentrasiyasını təyin etmək üçün istifadə olunur.  

 Ölçmələr SS-2100 UV spektrofotometrində aparılmışdır. 
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Alınan nəticələr 
Metod 1. 

Fosfofruktokinazanın fəallığının təyini üçün sxem 2. istifadə olunur.  Spektrofotometrin küvetinə 

aşağıda adları çəkilən reaktivlər daxil edilir ( sonuncu qatılıq göstərilib) : 50mM Tris- HCl, pH 8,0  , 0,1 

mM  EDTA , 1mM ditiotreitol,  4mM (NH4)2SO4, 6mM Mg(CH3 COO)2 , 1mM fruktoza-6-fosfat, 

1mM ATF, 0,2 mM NADH , 50 mM KCl, aldolaza (0,4 vah/ ml ), triozafosfatizomeraza (2,5 vah/ml) 

və α-qliserol-3-fosfatdehidrogenaza (0,4 vah/ml).  Reaksiya reaktivlər əlavə edildikdə başlayır və optik 

sıxlıq 340 nm-də azalması ilə təyin edirlər. Hesablamalarda nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir mol 

fruktoza-1,6-difosfatın çevrilməsində 2 mol NADFH oksidləşir.   

Metod 2.  

Spektrofotometrin küvetinə aşağıda adları çəkilən reaktivlər daxil edilir (sonuncu qalılıq 

göstərilib) : 50mM Tris-HCl, pH 8,0, 0,1 mM EDTA, 1mM ditiotreitol, 6mM Mg(CH3 COO)2 , 50 

mM KCl, 4mM (NH4)2SO4, 0,2 mM NADH, 1mM fruktoza-6-fosfat, 1mM ATF, 0,3 mM  

fosfoenolpiruvat, piruvatkinaza (2 vah/ ml) və laktatdehidrogenaza (2 vah/ml).  (1) 

Bu üsullarda EDTA fermentin fəallığını azaldan 2 və daha çox valentli metal kationlarını aradan 

götürmək üçün istifadə olunur. Fosfofruktokinazanın serin və treonin amin turşu funksional qrup-

larını mühafizə etmək üçün ditiotreitol və yaxud β-merkaptoetanol istifadə olunur.  Fermentin 

fəallığı bir valentli metal kationların və NH4
+ 

-vasitəsi ilə artır.  Fosfofruktokinazanın fəallığı ATF-

in ADF və AMF-ə nisbətindən asılıdır. Bu nisbət nə qədər azdırsa ferment o qədər fəaldır.  

Bizim üsul bu üsullardan fərqli olaraq fermentin fəallığını təyin etməsi üçün bahalı fruktoza-

6-fosfatı istifadə etmir.  Onun əvəzinə daha az maliyyə tələb edən  qlükoza-6-fosfat istifadə edilir. 

Təmizlənməmiş ferment preparatlarında qlikoliz prosini aparmaq üçün lazimi fermentlər var. Buna 

görədə, qlükoza-6-fosfat fruktoza-6-fosfata çevrilə bilər. Yuxarıda göstərdiyimiz kimi qlükoza-6-

fosfat həm də, pentozafosfat tsiklində istifadə olunur və bu tsikldə orqanizmə lazım olan NADFH-ın 

təxminən 60%-i sintez olunur. Sintez zamanı 340 nm dalğa uzunluğunda optik sıxlıq artır. Bu isə  

fosfofruktokinazanın təyininə mane olur. Bunun qarşısını almaq üçün biz reaksiya qarışığına 

NADFH əlavə etməklə qlükoza-6-fosfatdehidrogenazanın fəallığını ingibirləşdiririk. ATF-in ADF-ə 

və AMF-ə nisbətini azaltmaq üçün biz reaksiya qarışığına AMF əlavə edirik. ADF reaksiya qarı-

şığına ona görəəlavə edilmir ki,  piruvatkinazanın apardığı reaksiyanı süni artırmasın.  

Təklif etdiyimiz üsulda reaksiya qarışığının tərkibi: tris-HCl pH 8,0, NADH  5mq/ml , fosfo-

enolpiruvat 5mq/ml, qlükoza-6-fosfat 100mq/ml, ATF 90mq/ml,  NADFH 40 mq/ml, AMF 20 

mq/ml , prob.  

Spektrofotometrik küvetə aşağıdakılar əlavə edilir: Tris-HCl 2,8 mk, EDTA 10 mk, β-

merkaptoetanol 10 mk, KCl 10 mk, (NH4)2SO4  mk, MgSO4 10mk, NADH 10mk, ATF 10mk,  

fosfoenolpiruvat 10mk, piruvatkinaza 10mk, piruvatdehidrogenaza  10mk, AMF 10mk, qlükoza-6-

fosfat 20 mk, 20 mk H2O. Reaksiyanın 50 mk prob əlavə etməklə başlayırıq və 340 nm-də optik sıxlığın 

azalmasını ölçürük. 

Bizim təcrübələrdən məlum oldu ki, fosfofruktokinaza-1 həm sitozol, həm də mitoxondridə 

assosiasiya olunmuş formada olur. Şəkil 1.-dən göründüyü kimi bu formaların nisbəti pH-dan 

asılıdır. Maraqlıdır ki, pH 7,5-da mitoxondrial forma sitozol formadan çoxdur. Adətən bu bəzi stres 

hallarında müşahidə olunur. pH 8,5-də isə mitoxondrial fosfofruktokinaza-1 sitozol formadan xeyli 

azdır. Buna görədə biz təklif etdiyimiz metodda reaksiyanı pH 8-də aparırıq.  

Qeyd etdiyimiz kimi, ATF –in adətən yüksək miqdarı fermentin fəallığını azaldır. Lakin ATF-

in miqdarı elə olmalıdır ki, ferment onu istifadə edərək fruktoza-6-fosfata 2-ci fosfat qrupunu bir-

ləşdirsin.  
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 Sxem 2. Qlikoliz prosesində fermentlərin iştirakı və reaktivlər 

 

 

Şəkil 2-dən görünür ki, 1mM-dan yuxarı olan ATF-in qatılığı fermentin fəallığını bir neçə 

dəfə azaldır. ATF –in miqdarı 0,1- 0.5 mM arasında  olanda fermentin fəallığı yüksək səviyyədədir 

və eynidir.  

Fosfofruktokinazanın fəallığının artırmasına ADF və AMF kömək edir. Təklif etdiyimiz üsulda 

biz ADF-i istifadə etməmişik. Çünki o, metodda istifadə olunan piruvatkinazanın substratlarından biridir 

və onu əlavə etməklə biz fermentin fəallığını süni artırırıq. Deyilənləri nəzərə alaraq biz reaksiya 

qarışığına AMF əlavə etdik. 
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Şəkil 1. Hipotalamusda yerləşən fosfofruktokinazanın PH- dan asılılığı 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 2. Hipotalamusun sitozolunda fosfofruktokinazanın ATF-in miqdarından asılılığı 
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DETERMINATION OF THE ACTIVITY OF PHOSPHOFRUCTOKINASE-1 

 

L.R. Jabrayilova  

Academician Abdulla Garayev Institute of Physiology  NAS Azerbaijan 

 

New technique for evaluation of activity of phosphofructokinase -1 enzyme was elaborated. 

In this method, instead of fructose-6-phosphate, glucose-6-phosphate is used. The offered technique 

can be used for enzyme evaluation only in non-puritied samples.  

 Keywords: Phosphofructokinase, glycolysis, cytosol, mitochondria. 

 

ОПРИДЕЛЕНИЕ АКТИВНЕСТИ ФОСФОФРУКТОКИНАЗЫ-1 

 

Л.Р. Джабрайилова  

Институт Физиологии им. А.И.Караева НАН Азербайджана 

 

Предложен новый способ определения активности фосфофруктокиназы-1. В этом ме-

тоде вместо фруктозо-6-фосфата используют глюкозо-6-фосфат. Метод применим для опре-

деления фермента в неочищенных препаратах. 

Ключевые слова: фосфофруктокиназа-1, гликолиз, цитозоль, митохондрии 
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YAZ VƏ PAYIZ FƏSLİNDƏ ON İKİ AYLIQ ERKƏK DOVŞANLARIN MSS-NİN 

MİTOXONDRİ FRAKSİYASINDA QAYT, QLU VƏ ASP-IN MİQDARINA ETANOLUN 

YÜKSƏK DOZASININ TƏSİRİ 

 

V.A. Həsənova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Azərbaycan  

 

Müəyyən edilmişdir ki, normal şəraitdə intakt on iki aylıq erkək adadovşanlarının baş beyin 

yarımkürələri qabığının, beyinciyin, beyin sütununun və hipotalamusun mitoxondriyasında qamma-

aminyağ turşusunun (QAYT) miqdarı yaz fəslində payız fəslindəkinə nisbətən azalır, sərbəst qlutamat 

(Qlu) və aspartatın (Asp) miqdarı isə bir qədər yuxarı qalxır. Təyin olunmuşdur ki, etanolun yüksək 

dozasının (5,6 q/kq, 40%-li məhlulu, qarınboşluğuna) təsirindən əmələ gələn intoksikasiya zamanı 

QAYT-ın miqdarı yaz və payız fəsillərində xeyli yüksəlir, sərbəst Qlu və Asp-ın miqdarı isə əksinə azalır. 

Açar sözlər: etanol, QAYT, qlutamat, aspartat. 

  

Giriş 

Mərkəzi sinir sisteminin (MSS) toxuma və hüceyrələrində qamma-aminyağ turşusunun (QAYT) 

miqdarının normal halda daim stabil saxlanılması beyində oyanma və ləngimə prosesləri arasında 

tarazlığın qorunmasında və onların arasındakı nisbətin tənzimlənməsində, maddələr mübadiləsinin 

normal gedişinin təmin olunmasında və onun plastikliyinin mühafizəsində çox mühüm əhəmiyyətə 

malikdir [1]. 

Alkoqol (etanol) MSS-nə təsir göstərə bilən neyrotrop maddədir və ona qarşı insanların sinir 

sisteminin və ümumiyyətlə, canlı orqanizmin həssaslığı fərdi xarakter daşıyır. Bu həssaslıq ən çox 

insan orqanizminin psixi və fizioloji vəziyyəti ilə bilavasitə bağlıdır. Məlum olduğu kimi, etanolun 

aşağı dozası insanların sinir sisteminə stimullaşdırıcı təsir göstərir və bu zaman insanlarda müsbət 

emosiyalar və bəzən də eyforiya vəziyyəti əmələ gəlir [2-3]. Bu hadisə MSS-də ləngimə prosesinin 

pozulması nəticəsində yaranır, orqanizmdə davranışı nəzarətdə saxlayan impulsların təsirinin zəif-

ləməsi nəticəsində belə bir vəziyyət müşahidə olunur [4]. Etanolun yüksək dozasına qarşı tolerantlıq 

(dözümlülük) alkoqolizm xəstəliyinin əlamətlərinin etanola qarşı fiziki asılılığı ilə bağlı olub və 

müxtəlif formalı alkoqolizmin yaranması zamanı müşayiət olunur və alkoqolizmin əmələ gəlmə-

sinin əsas amili kimi qəbul edilir [2, 5]. 

Hesab edilir ki, etanolun hematoensefalik baryerdən çox asan və maneəsiz keçməsi, onun MSS 

şöbələrinin toxuma və mitoxondrilərində mübadilə proseslərinə və uyğun şöbələrin fizioloji funk-

siyalarına və həmçinin də neyromediatorların mübadiləsinə bilavasitə təsiri ilə bağlıdır Çunki, MSS-

də gedən maddələr mübadiləsi dedikdə, ilk növbədə, mediatorların mübadiləsi başa düşülür [6]. 

Etanol, QAYT, sərbəst qlutamat (Qlu) və aspartat (Asp) neyrotrop və neyrokimyəvi maddələr 

hesab olunurlar. Baş beynin müxtəlif strukturlarında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarı fəsildən asılı 

olaraq dəyişikliyə məruz qalır [7].   

Yuxarıda deyilənlərə əsasən etanolun yüksək dozada birdəfəlik təsirindən sonra 12 aylıq 

erkək adadovşanların baş beynin müxtəlif strukturlarında fəsildən asılı olaraq QAYT, Qlu və Asp-ın 

miqdarında baş verən dəyişiklikləri öyrənməyi qarşımıza məqsəd qoyduq. 
 

Material və metodlar 

Təcrübələr laboratoriya şəraitində saxlanılan 12 aylıq erkək adadovşanları üzərində aparıl-

mışdır. Təcrübədə dovşanlar 2 qrupa ayrılmışdır: I qrup – kontrol dovşanlar; II qrup – təcrübə dov-

şanları. Təcrübə dovşanlarına etanolun yüksək dozası (5,6 q/kq, 40%-li məhlulu) birdəfəlik qarın-

boşluğuna yeridilmişdir.   

Heyvanların başları beynəlxalq konvensiyanı nəzərə alaraq uretan narkozu altında kəsilmiş, 

beyinlər kəllə qutusundan çıxarılaraq buzun üzərində olan Petri kasalarına qoyulur və baş beyin 

strukturlara (baş beyin yarımkürələrinin qabığı, beyincik, beyin sütunu və hipotalamus) ayrılıb [8]. 
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Bütün eksperimentlərdə 12 aylıq dovşan balalarının baş beynin müxtəlif strukturlarının mitoxondri 

fraksiyasında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarı təyin edilmişdir. Aminturşular kağızda elektroforez 

metodu əsasında [9] Roberts E., Frankel S. [10] metodu ilə təyin olunmuşdur. Baş beynin öyrənilən 

strukturlarının toxumalarından mitoxondri fraksiyalarını ayırmaq üçün ən adekvat və qəbul edilmiş 

Somoqui və Fonyo metodundan istifadə olunmuşdur [11]. Alınan dəlillər statistik araşdırılmışdır [12]. 
 

Nəticələr və onların müzakirəsi 

Aparılan təcrübələrin nəticələri göstərdi ki, yaz fəslində QAYT-ın miqdarı kontrol 12 aylıq 

erkək adadovşanların baş beynin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri fraksiyasında 0,38±0,007, 

beyincikdə 0,25±0,009, beyin sütununda 0,17±0,007, hipotalamusda 0,32±0,009, Qlu və Asp-ın 

miqdarı uyğun olaraq baş beynin yarımkürələrinin qabığında 1,31±0,011 və 0,68±0,015, beyincikdə 

1,57±0,027 və 0,47±0,005, beyin sütununda 0,84±0,01 və 0,34±0,012, hipotalamusda 0,85±0,017 

və 0,69±0,01 mkmol/q olur (cədvəl 1). 
 

Cədvəl  1 
 

Yaz fəslində 12 aylıq erkək dovşanların baş beynin müxtəlif strukturlarının mitoxondri fraksiyasında QAYT, 

Qlu və Asp-ın miqdarına etanolun yüksək dozasının (5,6 q/kq, 40%-li məhlulunun qarınboşluğuna birdəfəlik 

yeridilməsinin) təsiri (M±m, n=5). 
 

Beyin strukturları Təcrübəni

n şərti 

Göstə 

ricilər 

QAYT Qlu Asp 

Baş  beyin 

yarımkürələrinin 

qabığı 

Kontrol M±m 0,38±0,007 1,31±0,011 0,68±0,015 

Təcrübə 
M±m 0,67±0,014*** 1,15±0,015*** 0,48±0,014*** 

% 176 88 71 

Beyincik Kontrol M±m 0,25±0,009 1,57±0,027 0,47±0,005 

Təcrübə 
M±m 0,45±0,008*** 1,1±0,011*** 0,30±0,009*** 

% 180 70 64 

Beyin sütunu Kontrol M±m 0,17±0,007 0,84±0,01 0,34±0,012 

Təcrübə 
M±m 0,23±0,005*** 0,61±0,011*** 0,24±0,01*** 

% 135 79 71 

Hipotalamus Kontrol M±m 0,32±0,009 0,85±0,017 0,69±0,01 

Təcrübə 
M±m 0,72±0,012*** 0,72±0,007*** 0,46±0,007*** 

% 225 85 67 

Qeyd: *** - p<0,001. 
  

Yaz fəslində QAYT-ın miqdarı etanolun yüksək dozada birdəfəlik təsirindən sonra 12 aylıq erkək 

adadovşanların baş beynin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri fraksiyasında kontrolla müqayisədə 

76% (p<0,001), beyincikdə 80% (p<0,001), beyin sütununda 35% (p<0,001), hipotalamusda 125% 

(p<0,001) artaraq uyğun olaraq 0,67±0,014, 0,45±0,008, 0,23±0,005, 0,72±0,012 mkmol/q, Qlu və Asp-

ın miqdarı uyğun olaraq baş beynin yarımkürələrinin qabığında 12% (p<0,001) və 29% (p<0,001), 

beyincikdə 30% (p<0,001) və 36% (p<0,001), beyin sütununda 21% (p<0,001) və 29% (p<0,001), 

hipotalamusda 15% (p<0,001) və 33% (p<0,001) azalaraq uyğun olaraq 1,15±0,015 və 0,48±0,014, 

1,1±0,011 və 0,30±0,009, 0,61±0,011 və 0,24±0,01, 0,72±0,007 və 0,46±0,007 mkmol/q təşkil edir. 

Payız fəslində QAYT-ın miqdarı yaz fəsli ilə müqayisədə kontrol 12 aylıq erkək adadovşanların 

baş beynin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri fraksiyasında 16% (p<0,001), beyincikdə 24% 

(p<0,01), beyin sütununda 47% (p<0,001), hipotalamusda 16% (p<0,05) yüksələrək uyğun olaraq 

0,44±0,009, 0,31±0,009, 0,25±0,009, 0,37±0,014 mkmol/q təşkil edir (şəkil 1). 

Payız fəslində Qlu-nun miqdarı yaz fəsli ilə müqayisədə kontrol 12 aylıq erkək adadov-

şanların baş beynin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri fraksiyasında  4% (p<0,01), beyincikdə 

11% (p<0,001), beyin sütununda 8% (p<0,001), hipotalamusda 7% (p<0,05) azalaraq uyğun olara 

1,26±0,009, beyincikdə 1,4±0,007, beyin sütununda 0,77±0,007, hipotalamusda 0,79±0,014 

mkmol/q təşkil edir. 
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Şəkil 1. İlin fəslindən asılı olaraq kontrol 12 aylıq erkək adadovşanların baş beynin müxtəlif strukturlarının 

mitoxondri fraksiyasında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarının %-lə dəyişməsi 
Qeyd: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 

 

Payız fəslində Asp-ın miqdarı yaz fəsli ilə müqayisədə kontrol 12 aylıq erkək adadovşanların baş 

beynin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri fraksiyasında  10% (p<0,01), beyincikdə 74% (p<0,001), 

beyin sütununda 6% (p˃0,05), hipotalamusda 3% (p˃0,05) artaraq uyğun olaraq 0,75±0,017, beyincikdə 

0,82±0,01, beyin sütununda 0,36±0,013, hipotalamusda 0,71±0,012 mkmol/q təşkil edir. 

Payız fəslində etanolun yüksək dozada birdəfəlik təsirindən sonra 12 aylıq erkək adadovşanlarda 

QAYT-ın miqdarı kontrolla müqayisədə baş beynin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri fraksiya-

sında 59% (p<0,001), beyincikdə 142% (p<0,001), beyin sütununda 135% (p<0,001), hipotalamusda 

127% (p<0,001) artaraq uyğun olaraq 0,7±0,012, 0,75±0,011, 0,31±0,023, 0,84±0,013 mkmol/q təşkil 

edir (cədvəl 2). Müvafiq şəraitdə Qlu və Asp-ın miqdarı uyğun olaraq baş beynin yarımkürələrinin 

qabığında  5% (p<0,01) və 33% (p<0,001), beyincikdə 31% (p<0,001) və 57% (p<0,001), beyin 

sütununda 14% (p<0,001) və 19% (p<0,001), hipotalamusda 19% (p<0,001) və 34% (p<0,001) azalaraq 

uyğun olaraq 1,2±0,014 və 0,5±0,014, 0,97±0,012 və 0,35±0,011, 0,66±0,01 və 0,29±0,011, 0,64±0,012 

və 0,47±0,011 mkmol/q olur (cədvəl 2). 

Payız fəslində yaz fəsli ilə müqayisədə etanolun yüksək dozada birdəfəlik təsirindən sonra 12 

aylıq erkək adadovşanlarda QAYT-ın miqdarı baş beynin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri 

fraksiyasında 4% (p˃0,05), beyincikdə 67% (p<0,001), beyin sütununda 35% (p<0,01), hipota-

lamusda 17% (p<0,001) yüksək olur (şəkil 2). 

Payız fəslində yaz fəsli ilə müqayisədə etanolun yüksək dozada birdəfəlik təsirindən sonra 12 

aylıq erkək adadovşanlarda Qlu-nun miqdarı baş beynin yarımkürələrinin qabığının mitoxondri frak-

siyasında 4% (p<0,05), beyin sütununda 8% (p<0,01) çox, beyincikdə 12%  (p<0,001), hipotalamusda 

11% (p<0,001) az olur. Müvafiq şəraitdə Asp-ın miqdarı baş beynin yarımkürələrinin qabığının 

mitoxondri fraksiyasında 4% (p˃0,05), beyincikdə 17% (p<0,01), beyin sütununda 21% (p<0,01), 

hipotalamusda 2% (p˃0,05) çox olur. 

  

                      



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 

 186 

Cədvəl 2 
 

Payız fəslində 12 aylıq erkək adadovşanların baş beynin müxtəlif strukturlarının mitoxondri fraksiyasında 

QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarına etanolun yüksək dozasının (5,6 q/kq, 40%-li məhlulunun qarınboşluğuna 

birdəfəlik yeridilməsinin) təsiri (M±m, n=5). 

 
Beyin strukturları Təcrübəni

n şərti 

Göstri 

cilər 

QAYT Qlu Asp 

Baş  beyin 

yarımkürələrinin 

qabığı 

Kontrol M±m 0,44±0,009 1,26±0,009 0,75±0,017 

Təcrübə 
M±m 0,7±0,012*** 1,2±0,014** 0,5±0,014*** 

% 159 95 67 

Beyincik Kontrol M±m 0,31±0,009 1,4±0,007 0,82±0,01 

Təcrübə 
M±m 0,75±0,011*** 0,97±0,012*** 0,35±0,011*** 

% 242 69 43 

Beyin sütunu Kontrol M±m 0,25±0,009 0,77±0,007 0,36±0,013 

Təcrübə 
M±m 0,31±0,023*** 0,66±0,01*** 0,29±0,011*** 

% 135 86 81 

Hipotalamus Kontrol M±m 0,37±0,014 0,79±0,014 0,71±0,012 

Təcrübə 
M±m 0,84±0,013*** 0,64±0,012*** 0,47±0,011*** 

% 227 81 66 

Qeyd: ** - p<0,01; *** - p<0,001. 
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Şəkil 2. İlin fəslindən asılı olaraq etanolun yüksək dozasının (5,6 q/kq, 40%-li məhlulunun qarınboşluğuna 

birdəfəlik yeridilməsinin) təsiri nəticəsində 12 aylıq erkək adadovşanların baş beynin müxtəlif strukturlarının 

mitoxondri fraksiyasında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarının %-lə dəyişməsi 
Qeyd: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001.  

 

Hazırki elmi-tədqiqat işində fəsil dəyişikliyi şəraitində etanolun kəskin təsirinin MSS-nin 

müxtəlif şöbələrində QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarını öyrənməklə etanolun MSS-ə fəsildən asılı 

olaraq beynin ləngidici və oyandırıcı funksiyalarının tənzimi xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. 

MSS-nin şöbələrinin mitoxondri fraksiyalarında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarına, bütün 

neyrotrop maddələr kimi, alkoqol da mənfi təsir göstərə bilər. 

Hesab edirlər ki, etanolun spesifik zülallara ion kanallarına və reseptorlara təsiri nəticəsində 

funksional dəyişikliklərə səbəb olur [13, 14]. Sonralar sübut olunmuşdur ki, etanolun reseptorların 

zülalları ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində neyronların oyanıqlığı dəyişir. QAYT-reseptor kompleksində 

allosterik əlaqə vardır ki, onlar reseptorların aktivliyini modullaşdırır. Bu allosterik əlaqə yerləri 

müxtəlif dərman preparatları, benzodiazepin reseptorları və etanol üçün əlaqə sahəsidir. BDP-lər 
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benzodiazepin reseptorları QAYT-reseptorları ilə birləşərək konformasiyaya uğrayır və reseptorun 

affinliyini dəyişir [15]. Bununla əlaqədar hesab edirlər ki, alkoqolun sedativ və anksiolitik effek-

tinin əsasında benzodiazepinlərin ingibə edici potensialının sayəsində QAYT-reseptoru durur. 

Alkoqolun kəskin təsiri zamanı QAYT-ergik transmissiya zamanı benzodiazepin reseptorları diaze-

pin reseptoruna uyğunlaşır. 

Aparılan tədqiqat işində müəyyən edilmişdir ki, kontrol heyvanların baş beynin müxtəlif struk-

turlarının mitoxondri fraksiyalarında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarında fəsildən asılı olaraq dəyi-

şikliklərin baş verməsinə baxmayaraq yaz və payız fəsillərində etanolun yüksək dozasının təsirindən 

sonra baş beynin müxtəlif strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında kontrolla müqayisədə QAYT-ın 

miqdarı çox, Qlu və Asp-ın miqdarı az olur. Bu nəticələrə əsasən demək olar ki, öyrənilən amin-

turşuların səviyyələrində müvafiq ekstremal şəraitdə fəsildən asılı olaraq dəyişikliklər baş verir. Lakin 

bütün hallarda MSS-nin müxtəlif strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QAYT-ın miqdarının 

artması ilə yanaşı Qlu və Asp-ın miqdarının azalması nəticəsində beyində ləngidici proseslər oyandırıcı 

proseslər üzərində üstünlük təşkil etməklə bu cür ekstremal şəraitdə neyronların məhv olmasının 

qarşısını almağa xidmət edir. 

 

Nəticələr  

İntakt on iki aylıq erkək adadovşanlarının baş beynin müxtəlif strukturlarının mitoxondri 

fraksiyasında payız fəslində yaz fəsli ilə müqayisədə ləngimə prosesləri oyanma prosesləri üzərində 

üstünlük təşkil edir. 

Yaz və payız fəsillərində etanolun yüksək dozasının təsirindən sonra kontrolla müqayisədə 

baş beyin yarımkürələri qabığının, beyinciyin, beyin sütununun və hipotalamusun mitoxondriya-

sında QAYT-ın miqdarı çox, sərbəst Qlu və Asp-ın miqdarı isə az olur. 
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IMPACT OF HIGH DOSE OF ETHANOL ON CONTENT GABA, GLU AND ASP IN THE 

MITOCHONDRIAL FRACTIONS OF THE CNS IN TWELVE MONTH OLD MALE 

RABBITS IN SPRING AND AUTUMN  

 

V.A. Hasanova 

Azerbaijan State Pedagogical University, Baku, Azerbaijan 

 

It was found that in normal circumstances, in intact twelve month old male rabbit gamma-

aminobutyric acid (GABA) content in mitochondria of the cerebral cortex, cerebellum, brain stem 

and hypothalamus in spring was lower compared to the autumn and the level of free glutamate 

(Glu) and aspartate (Asp) was slightly higher. Then was revealed that after intoxication caused by a 

high dose ethanol (5,6 g/kg 40% solution of ethanol, intraperitoneally) GABA content in spring and 

autumn period was greatly increased, and free Glu and Asp content was decreased. 

Keywords: ethanol, GABA, glutamate, aspartate.  

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ ДОЗЫ ЭТАНОЛА НА СОДЕРЖАНИЕ ГАМК,  ГЛУ И АСП В 

МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ФРАКЦИЯХ ЦНС ДВЕНАДЦАТИМЕСЯЧНЫХ 

КРОЛИКОВ-САМЦОВ В ВЕСЕННЕМ И ОСЕННЕМ ПЕРИОДАХ ГОДА 

 

В.А. Гасанова 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Баку, Азербайджан 

 

Установлено, что в нормальных условиях у интактных двенадцатимесячных кроликов-

самцов содержание гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в митохондриях коры больших 

полушарий мозга, мозжечка, ствола мозга и гипоталамуса в весеннем периоде по сравнению 

с осеннем ниже, а уровень свободных глутамата (Глу) и аспартата (Асп) несколько выше. 

Далее выявлено, что при интоксикации, вызванной высокой дозой этанола (5,6 г/кг 40%-ного 

раствора этанола внутрибрюшинно) содержание ГАМК в весеннем и осеннем периодах года 

значительно возрастают, а содержание свободных Глу и Асп, наоборот, уменьшается. 

Ключевые слова: этанол, ГАМК,  глутамат, аспартат. 
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QANIX-ƏYRİÇAY VADİSİNDƏ MEŞƏLƏRİN MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ 

 

G.R. Sarıyeva 

Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan  

 

Aparılan tədqiqatlar zamanı vadi ərazisində yayılmış meşələrin floristik tərkibi öyrənilmiş, 

meşələrin müasir vəziyyəti təsvir edilmişdir. Məsafədən zondlama üsulları vasitəsi ilə ərazidə meşələrin 

sahəsi və Bitkiliyin Normallaşdırılmış Nisbi İndeksi (NDVI) göstəriciləri qiymətləndirilmişdir. Həmçinin 

məqalədə Qanıx-Əyriçay meşələrində AR Qırmızı Kitabının II nəşrinə (2013) və Beynəlxalq Təbiətin və 

Təbii Sərvətlərin Mühafizəsi Birliyinin (IUCN) qırmızı siyahısına daxil edilmiş borulu bitkilərin adları 

öz əksini tapmışdır.  

Açar sözlər: Qanıx-Əyriçay meşələri, Bitkiliyin Normallaşdırılmış Nisbi İndeksi (NDVI) 

 

Giriş 

Qanıx-Əyriçay vadisində yayılmış meşələr yarımrütubətli subtropik düzən meşələri olub bu ərazi 

üçün ilkin potensial bitkilik tipidir. Düzən meşələri ilə yanaşı burada lokal şəkildə arid seyrək meşələr; 

həmçinin aşağı dağ qurşağı meşələri yayılmışdır. Tədqiq olunan ərazidən başqa respublikamızda düzən 

meşələri Bərdə, Lənkəran, Samur-Yalama meşəbitmə rayonlarında yayılmışdır [12]. Meşələrin 

ekosistemdə təbii-ekoloji karkas funksiyası nəzərə alınaraq tərəfimizdən vadi ərazisində mövcud olan 

meşələrin müasir vəziyyəti təhlil edilmişdir. 

 

Metodologiya 

Tədqiqat işlərinin aparılması məqsədi ilə 2014 - 2017-ci illərdə əraziyə ekspedisiyalar təşkil 

edilmişdir. Vadi ərazisindəki meşələrin floristik tərkibi araşdırılmış, ərazidə rast gəlinən bitki 

növlərinin təyini [16, 23], sistematik nalizi APG III sisteminə [17], latın dilində adlandırılması 

theplantlist [19] məlumat bazasına əsasən aparılmışdır. 

Məsafədən zondlama üsullarının tətbiqi ilə vadinin ümumi sahəsi, ərazidəki meşələrin sahəsi və 

Bitkiliyin Normallaşdırılmış Nisbi İndeks göstəriciləri hesablanmışdır. Bitkiliyin Normallaşdırılmış 

Nisbi İndeksi (NDVI) vegetasiyanı işığın yaxın infraqırmızı (NIR) və qırmızı (Red) şüaları arasında 

olan fərqi ölçməklə müəyyən edir. NDVI tədqiq olunan ərazidə bitkiliyin vegetasiyasının ən yüksək 

olduğu vaxtda (6 Avqust 2017) çəkilmiş Landsat-8 peyk şəkillərinə əsasən hesablanmışdır. Bunun üçün 

d)d)/(NIR(NIRNDVI ReRe   düsturundan istifadə etməklə QGIS proqramı vasitəsilə hesabla-

malar aparılmışdır. Müxləlif təbii obyektlərə aid fərqli (NDVI) göstəriciləri əsasında sıx, sağlam 

bitkiliyi digər obyektlərdən fərqləndirmək mümkündür. Belə ki, tikinti materialları-beton, asfalt; su və 

qar örtüyü, çılpaq torpaq örtüyü üçün bu göstəricilər sıfırdan aşağı, ərazidə bitkiliyin sıxlığından və 

həyatilik qabiliyyətindən asılı olaraq sıfırdan 1-ə qədər qiymətlərə malik olur [10, 22].  

Tədqiq olunan ərazinin meşə bitkiliyi haqqında bir sıra mənbələrdə [3], [4], [11], [12], [13], 

[15], [20] məlumat verilir.  

 

Nəticələr və müzakirə 

Tədqiq olunan ərazinin ümumi sahəsi 3473 km
2
 olub, d.s. hündürlüyü 159-1181 m. arasında 

dəyişir. Peyk şəkillərinin köməyi ilə vadidə yayılmış meşələrin ümümi sahəsinin 550,81m
2 
olduğu 

müəyyən edilmişdir. Bu tədqiq olunan ərazinin 15,9%-nə bərabərdir. Azərbaycan Respublikasında 

meşələrin ümümi sahəsinin 10,022 mln. km
2
 (11,8%) [1] olduğunu nəzərə alsaq, bu zaman tədqiq 

olunan ərazinin meşələri respublikanın ümumi meşələrinin 0,005%-nə bərabər olur.  

Qanıx-Əyriçay vadisində meşələrin ərazi üzrə paylanması, inkişafı burada relyefin, iqlimin, 

xüsusiyyətləri; çayların və qrunt sularının rejimi ilə sıx əlaqədardır.  

Belə ki, Qanıx-Əyriçay vadisində Böyük Qafqazın cənub yamac çaylarının əmələ gətirdiyi 

gətirmə konusları əsas nəzərə çarpan relyef formasıdır. Morfoloji və litoloji cəhətdən bu gətirmə 
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konuslarını yuxarı (zirvə), mərkəz və periferik hissələrə ayırmaq olar [14]. Yuxarı gətirmə konusları 

daha qaba tərkibli çaqıl daşlarından və valunlardan yarandığı halda, ikinci (aşağı) gətirmə konusları 

orta və xırda həcmli çaqıldaşlardan xır və qumlardan əmələ gəlmişdir [5]. Hər hər bir zonanın torpaq 

örtüyünün mexaniki tərkibindən aslı olaraq su saxlama qabiliyyəti fərqlidir. Bununla əlaqədar olaraq 

hər bir zona üçün xarakterik olan meşələrin ekoloji şəraiti və uyğun olaraq floristik tərkibi fərqlidir. 

Vadi ərazisinin şimal-qərb və şərq hissəsində qrunt sularının səthə yaxın yerləşməsi və 

yağıntıların miqdarının artıq olması ilə əlaqədar meşələr yaxşı inkişaf etmişdir.  
Tədqiq olunan ərazidə Qanıx, Əyriçay, Sincançay, Əlicançay, Kürmükçay və s. çaylar 

boyunca Tuqay meşələri yayılmışdır.  

Yeraltı suların səthə çıxdığı daimi izafi rütubətlənmə şəraitində isə ərazidə qızılağac-yalan-

qoz, qızılağac meşələri formalaşmışdır.  

Tuqay meşələri - Qanıx çayı sahilində Gürcüstan - Azərbaycan sərhəddində (Qax r-nu Lələli 

kəndi) qeydə aldığımız Tuqay meşəsinin floristik tərkibində tərəfimizdən aşağıdakı növlər qeydə 

allınmışdır: Populus alba L., Tamarix ramossisima Ledeb., Rubia tinctorum L., Ulmus minor Mill., 

Salix alba L., Elaeagnus angustifolia L., Periploca graeca L., Amorpha fruticosa L., Asparagus 

officinalis L., Torilis arvensis (Huds.) Link, Centaurea iberica Trev.ex Spreng, Carthamus lanatus 

L., Cichorium intybus L. Bu meşələrin torpaqları gilli allüvial çəmən-meşə torpaqlarıdır. 

Tədqiqat zamanı vadidə Tuqay meşələrinin Qanıx çayının sol sahili boyunca mal-qara otarıl-

ması səbəbindən acınacaqlı vəziyyətdə olması müşahidə edilmişdir. Bu ot örtüyünün vəziyyətindən, 

heyvanların arxac yerlərindən aydın nəzərə çarpır. Oğuz rayonu Sincançay sahilindəki tək-tük nəhəng 

söyüd ağaclaının olması vaxtilə bu ərazilərdə Tuqay meşələrinin geniş yayılması haqda məlumat verir. 

Hal-hazırda bu ərazidə meşələr məişət tullantıları ilə çirkləndirilir. 

Arid seyrək meşələr – vadidə lokal şəkildə Qanıx çayının terraslarında (Zaqatala, Qax rayonları 

ərazisində) və İsmayıllı rayonu ərazisində qeydə alınmışdır. Qanıx çayının sol sahil terraslarında 

yarımsəhralar daxilində qeydə alınmış arid seyrək meşələr saqqız ağacı (Pistacia atlantica Desf.), kiçik 
qarağac (Ulmus minor Mill.), pallasi murdarçası (Rhamnus pallasii Fisch.&C.A.Mey.), qaratikan 

(Paliurus Spina - christi Mill.), yemişan Crataegus monogyna Jacq, bəzi yerlərdə tikanlı dəvəqırandan 

(Atraphaxis spinosa L.) təşkil olunmuşdur.  

Vadinin şərq hisəsində İsmayıllı rayonu ərazisində d.s.659 m. hündürlükdə az bir sahədə kserofit 

kolluqlarla qarışan qafqaz dağdağanı (Celtis australis subsp. caucasica (Willd.) C.C.Towns.) və aşı 

sumax (Rhus coriaria L.) meşəliyi qeydə alınmışdır. Burada qeydə aldığımız Paliurus spina-christi 

Mill., Jasminum fruticans L., Rosa canina L., Grataegus sp., Rubus sp., Celtis australis subsp. 

caucasica (Willd.) C.C.Towns. növləri daşlı-qayalı yamaclar üzərində yaşamağa çox yaxşı uyğun-

laşmışlar. Ot yarusunu Rumex tuberosus L., Laser trilobium (L.) Borkh., Melica ciliata L., Ceterach 

officinarum Willd., Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, Gypsophila elegans M.Bieb., Trifolium 

angustifolium L., Galium tenuissimum M.Bieb., Onobrychis cyri Grossh., Phleum phleoides (L.) Karst., 

Alyssum alyssoides (L.) L. və s. növlər təşkil edir. 

Düzən meşələri. Qanıx-Əyriçay vadisində hazırda düzən meşələri Zaqatala rayonu Muğanlı 

kəndindən 1 km. şimalda və Qax rayonu Kürmükçayın gətirmə konusunda nisbətən yaxşı saxlanmışdır. 

Ərazisinin çox da böyük olmamasına baxmayaraq bu meşələrin toxunulmamış sahələrində meşənin 

doluluğu 0,9-dur. Zaqatala rayonu ərazisində qeydə aldığımız düzən meşəsində ağac yarusu Acer 

velutinium Boiss., Populus alba L., Fraxinus excelsior L.; meşəaltı Corylus avellana L., Euonymus 

latifolius (L.) Mill., Viburnum opulus L., ot yarusu isə çox seyrək olub, Geum urbanum L., Galium 

odoratum (L).Scop, Trifolium hirtum All., Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., Lysimachia 

punctata L., Urtica dioica L., Oplismenus undulatifolius L., Chelidonium majus L. kimi növlərdən 

təşkil olunmuşdur. Meşənin kənarlarında Sambucus ebulus L., Solanum dulcamara L., Hypericum 

perforatum L. və antropogen təsirin indikatoru olan Phytolacca americana L. kimi növlər yayılmışdır. 

Tədqiq olunan ərazidə düzən meşələrini əmələgətirən ağac növlərindən ən rütubətli şəraitədə 

yayılan saqqallı qızılağac (Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A.Mey.) Yalt.) və üçüncü dövrün 
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relikt bitkisi qanadmeyvəli yalanqoz (Pterocarya pterocarpa Kunth ex I.Iljinsk.) növləridir. Qanıx-

Əyriçay vadisində bu meşələr qarışıq halda da rast gəlinir. Respublikamızda qızılağac və yalanqoz 

meşələri Lənkəran, Samur-Yalama düzənliklərində də geniş yayılmışdır. Bu meşələrin cənub-şərqə 

doğru davamı isə İran İslam Respublikası ərazisində yerləşir [18].  

Vadidə qızılağac meşələri ağır mexaniki tərkibli çürüntülü və lilli bataqlıq torpaqları üzərində, 

yalanqoz meşələri isə nisbətən yüngül, drenajlı torpaqlarda sakit su axınlarının kənarlarında yayılmışdır. 

Bu meşələrdə lianların hüyəmə (Periploca graeca) L., adi maya sarmaşığı (Humulus lupulus L.), 

pastuxov daşsarmaşığı (Hedera pastuchovii Woronow.) olması xarakterik əlamətdir. Yalanqoz həm 

toxumla, həm də vegetativ yolla çoxalır. Bir ağacın ətrafında 71-85 ədəd pöhrəyə rast gəlinir və 

göstərilən saydan da çox pöhrəyə rast gəlmək mümkündür.Güclü pöhrə əmələgətirmə qabiliyyətini 

yalanqoz uzun müddət saxlayır. Pöhrədən törəmiş ağaclar 2-3 ildən sonra meyvə verir [12]. Meyvələri 

fındıqça meyvə olub, sırğalara toplanmışdır. Sırğaların uzunluğu bəzən 71 sm-ə çatır. Qax r-nu 

Kürmükçayın gətirmə konusunun ətəklərində qeydə aldığımız meşəliyin ağac yarusu (Alnus glutinosa 

subsp. barbata (C.A.Mey.) Yalt.), (Pterocarya pterocarpa Kunth ex I.Iljinsk.), Acer velutinum, 

Fraxinus excelsior, Diospyros lotus L., Carpinus betulus L., Quercus robur subsp.pedunculiflora 

(K.Koch); ot yarusu əsasən Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., Equisetum telmateia Ehrh., Oplismenus 

undulatifolius (Ard.) Roem. & Schult., Carex remota L. növlərdən təşkil olunmuşdur. Kürmükçayın 

gətirmə konusunun orta hissəsində nisbətən quraq şəraitdə uzunsaplaq palıd, qafqaz vələsi, yuxarı 

hissəsində quraqlığa davamlı gürcü palıdı (Quercus petraea subsp. iberica (Steven ex M.Bieb.) 

Krassiln.) və şərq vələsi (Carpinus orientalis Mill.) növləri dominantlıq təşkil edir. Gürcü palıdı və şərq 

vələsi meşəliyi burada təkrar (ikincili) xarakterlidir. Bunu ağacların əyri gövdələrindən bilmək olur. 

Dağ meşələri. Vadi ərazisində yayılmış meşələrin əsas hissəsi düzən meşələri olsa da əlverişli 

ekoloji şəraitdə burada aşağı dağ qurşağı meşələri də yayılmışdır. Belə meşələrə Zaqatala (Muxax kəndi 

ətrafı ), Oğuz (Daşağılçaydan yuxarı Muxas kəndinə doğru və şəhərin ətrafında 710 m d.s.h) və 

İsmayıllı (Topçu, Xanagah kəndləri ətrafında) rayonları ərazilərində yayılmış meşələri göstərmək olar.  

Xanagah kəngi ətrafındakı meşələr əsasən şərq fıstığı (Fagus orientalis Lipsky.), qafqaz vələsi 

(Carpinus betulus L.), uzunsaplaq palıd (Quercus robur subsp.pedunculiflora (K.Koch)) ibarətdir. 

Lakin izafi rütubətlənmə şəraitində bəzi yerlərdə qızılağaca da rast gəlinir. Ot örtüyü nisbətən kasıb 

olub, burada Clinopodium nepeta (L.) Kuntze Scilla siberica subsp.caucasica (Miscz.) Mordak. və 

s.növlərə rast gəlinir.  

Oğuz rayonunda qeydə aldığımız aşağı dağ qurşağı meşələri şərq fıstığı, adi şabalıd, gürcü palıdı, 

uzunsaplaq palıd, qafaz vələsi kimi növlərdən təşkil olunmuşdur. Kol yarusunda yemişan (Crataegus 

rhipidophylla Gand.), əzgil (Mespilus germanica L.), adi birgöz (Ligustrum vulgare L.), adi heyva 

(Cydonia oblonga Mill.), parlaq ölməz kol (Pyracantha coccinea M.Roem), adi zoğal (Mespilus 

germanica L.); lianlardan hündür mərəvcə (Smilax excelsa L.), adi doqquzdon (Lonicera caprifolium 

L.), meşə çəpərsarmaşığı (Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.), pastuxov daşsarmaşığı (Hedera 

pastuchovii Woronow) geniş yayılmışdır. Hal-hazırda Oğuzda şabalıd (Castanea sativa Mill.) ağacları 

kütləvi quruduğundan sakinlər onları kəsməyə məcbur olurlar. Yerli sakinlərin sözlərinə görə bu şabalıd 

ağacında olan “şiş” xəstəliyidir. Qırılma səbəbindən meşə talalarında ot örtüyündə bozqırlaşma 

əlamətləri aydın müşahidə olunur. Məs: Oğuz şəhəri ətrafında d.s.710 m.h. meşələrin qırılmış yerlərində 

qandayandırıcı ağ ot (Bothriochloa ischaemum (L.) Keng) növü dominantlıq edir. 

Tədqiq olunan ərazidə meşələrin vegetasiya müddəti apreldən oktyabr - noyabr aylarına qədərdir. 

Bu müddətdə meşə bitkiliyi ərazidə mövcud olan digər bitkilik tiplərindən (yarım səhra, su-bataqlıq, 

çala-çəmən) fərqli olaraq daha çox fotosintezə yararlı biokütləyə malik olur. Bitkiliyin Normal-

laşdırılmış Nisbi İndeksinin ən yüksək göstəriciləri 0,45-0,59 əsasən sıx meşələrin yayıldığı sahələr 

aiddir. Lakin bəzi ərazilərdə əkin sahələrində də NDVI göstəriciləri yüksək qiymətə malikdir (Şəkil).  

 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-426457
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Şəkil. Tədqiq olunan ərazidə Bitkiliyin Normallaşdırılmış Nisbi İndeksi (NDVI) göstəriciləri 

 

Yuxarıdakı xəritəyə əsasən vadi ərazisində düzən meşələrinin ləkələr şəklində qaldığı aydın 

görünür. Bölgənin itisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil etdiyindən uzun illər ərzində qırılmış 

meşələrdən azad olmuş ərzilər əkinçilik üçün istifadə edilmişdir. Vadidə gətirmə konuslarının aşağı 

hissələrində torpaqlar kifayət qədər münbit və rütubətli olduğundan bu ərazilərdə olan meşələr xüsusən 

qırılmaya məruz qalmışdır.  

Təəssüflər olsun ki, vadidə meşələrin qırılması halları indi də mövcuddur. Tədqiqat məqsədilə 

(15.10.2017) Zaqatala rayonu Kəpənəkçi kəndi ərazisinə təşkil olunmuş ekspedisiya zamanı məlum 

oldu ki, kənd sakinləri tərəfindən Alazan çayından təxminən 300 m. məsafədə yerləşən 94,2 ha. 

düzən meşə sahəsinin növbəti il üçün qırılaraq əkin altında istifadəsi planlaşdırılır.  

Qeyd olunanlardan başqa tədqiq olunan ərazidə meşələrin müasir vəziyyətinə mənfi təsir edən 

amillərdən biri də onların otlaq sahələri kimi istifadəsidir. Tədqiq olunan ərazidə meşələrdə iri və 

xırdabuynuzlu mal – qara otarılır. Bu zaman heyvanların ekskrementləri və dırnaqlarının təsirindən 

torpağın və meşəaltı ot örtüyünün vəziyyəti pisləşir. Bəzi ərazilərdə isə cavan pöhrələr ev 

heyvanları tərəfindən yeyildiyi üçün meşələrin təbii bərpası çox ləng baş verir. 

M.R. Qurbanov və E.O. İsgəndərə [7] istinadən tərəfimizdən Qanıx-Əyriçay vadisinin 

florasında respublikamızın ərazisi üçün nadir və relikt hesab olunan 7 növ oduncaqlı bitki müəyyən 

edilmişdir: Celtis australis subsp. caucasica (Willd.) C.C.Towns., Castanea sativa Mill., Diospyros 

lotus L., Hedera pastuchovii Woronow, Punica granatum L., Pterocarya pterocarpa Kunth ex 

I.Iljinsk., Vitis vinifera L. 

Qanıx – Əyriçay vadisinin meşələrində qeydə alınmış aşağıdakı borulu bitkilər AR Qırmızı 

Kitabının II nəşrinə daxil edilmişdir: Rhus coriaria L., Rhododendron luteum Sweet, Pyrola 

rotundifolia L., Pyracanta coccinea M. Roem., Punica granatum L., Pterocarya pterocarpa Kunth. 

ex I.Iljinsk., Primula algida Adams., Pistacia atlantica Desf., Pinus sylvestris var. Hamata Steven., 

Hedera pastuchovii Woronow, Dianthus capitatus J.St.-Hil.= D.subulosus Conrath & Freyn, 

Diospyros lotus L. (LC), Celtis australis subsp. caucasica (Willd.) C.C.Towns. = Celtis caucasica 

Willd. (LC), Castanea Sativa Mill., Allium ursinum L. [2].  

Yuxarıda göstərilən növ və yarımnövlərdən bəziləri Beynəlxalq Təbiətin və Təbii Sərvətlərin 

Mühafizəsi Birliyinin (IUCN) qırmızı siyahısına daxil edilmişdir: [21].  

Rhus coriaria L. (Vu B2ab(iii));  
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Punica granatum L. (LC);  

Pterocarya pterocarpa Kunth. ex I.Iljinsk. (LC); 

Diospyros lotus L. (LC); 

Celtis australis subsp. caucasica (Willd.) C.C.Towns. (LC); 

 

Nəticə 

Tədqiq olunan ərazidə düzən meşələri, çaykənarı tuqay meşələri, lokal şəkildə arid seyrək 

meşələr; həmçinin aşağı dağ qurşağı meşələri yayılmışdır. Peyk şəkillərinin (Landsat-8) köməyi ilə 

vadidə yayılmış meşələrin ümümi sahəsinin 550,81 m
2 
olduğu müəyyən edilmişdir ki, bu da 

Azərbaycan Respublikasının ümumi meşələrinin 0,005%-nə bərabərdir. Bitkiliyin Normallaşdırıl-

mış Nisbi İndeksinin (NDVI) ən yüksək göstəriciləri 0,45-0,59 əsasən sıx meşələrin yayıldığı sahə-

lərə aiddir. Lakin bəzi ərazilərdə əkin sahələrində də NDVI göstəriciləri yüksək qiymətə malikdir. 

Vadinin meşələrində AR Qırmızı Kitabının II (2013) nəşrinə daxil edilmiş 1 variasiya, 1 yarımnöv, 

13 növə aid borulu bitkilər qeydə alınmışdır ki, bunlardan da 4 növ və 1 yarımnöv Beynəlxalq 

Təbiətin və Təbii Sərvətlərin Mühafizəsi Birliyinin (IUCN) qırmızı siyahısına daxil edilmişdir. 

 Meşələrin ekosistemdə oynadığı təbii-ekoloji karkas rolunu və onlara antropogen təsirin 

yüksək səviyyəsini nəzərə alaraq vadinin Zaqatala və Qax rayonları ərazisində saxlanılmış düzən 

meşələrinə ciddi xüsusi mühafizə rejiminin tətbiq edilməsi bu meşələrin gələcəkdə də mövcud 

olması üçün yeganə çıxış yoludur. 
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ANALYS OF CURRENT SITUATION OF FORESTS IN THE  

GANIKH – AGRICHAI VALLEY 

 

G.R. Sarıyeva 

Baku State University, Baku, Azerbaijan 

 

Satellite images (Landsat-8) showed that 550,81 m2 is the area of forests of the study area, 

which makes 0.005% of the total forest area of the Republic of Azerbaijan. The greatest value of the 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) - 0.45-0.59 mainly belongs to densely located 

forest areas. Some parts of the valley occupied by arable land also have high NDVI values. In 

addition, in the article there are given names of 1 variation, 1 subspecies and 13 species of vascular 

plants registered in the forests of the valley that included to the Red Book of the Republic of 

Azerbaijan (2013). 4 species and 1 subspecies of vascular plants are included in the IUCN red list. 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ  

В ГАНЫХ – АГРИЧАЙСКОЙ ДОЛИНЕ 

 

Г.Р. Сарыева 

Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан 

 

Спутниковые снимки (Landsat-8) показали, что на площадь лесов исследуемой террито-

рии приходится 550,81 м
2
 а это составляет 

 
0,005% из общей площади лесов Азербайджан-

ской Республики. Наибольшее значение Нормализованного Относительного Индекса Расти-

тельности (NDVI) - 0,45-0,59 в основном имеют густо расположенные лесные насаждения. 

Некоторые участки долины, занятые под пахотные земли так же имеют высокие значения 

NDVI. Кроме того, в статье даны названия: 1 вариация, 1 подвид и 13 видов сосудистых рас-

тений зарегистрированные в лесах долины и занесенные в Красную Книгу Азербайджанской 

Республики (2013). 4 видов и 1 подвид сосудистых растений занесены в красный список 

МСОП. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x/full
http://www.iucnredlist.org/details/20678289/0
http://www.plantarium.ru/
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PİRALLAHI RAYONU ƏRAZİSİNDƏ ELDAR ŞAMININ (PINUS ELDARICA MEDW.)  

DENDROXRONOLOJI TƏHLİLİ 

 

A.Q. Rəsulova, S.F. Hacıyeva, H. İlhamqızı 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Dendrologiya İnstitutu 

aydan_rasulova@list.ru 

 

Eldar şamı (Pinus eldarica Medw.), yaşıllaşdırmada geniş istifadə olunan Azərbaycanın relikt, 

endemik növüdür.Məqalədə Pirallahı rayonu ərazisində Eldar şamı (Pinus eldarica Medw.) dendroxro-

noloji təhlil olunaraq, yaşı müəyyən edilmiş, halqalararası məsafəyə əsasən illər üzrə inkişaf dinamikası 

verilmişdir. 

Açar sözlər : Pirallahı rayonu, Eldar şamı, oduncaq, illik halqalar, inkişaf dinamikası. 

 

Giriş 

Pirallahı adası Abşeron yarımadasından şərqdə Xəzər dənizində ən böyük adalardan biridir. 

Adanın sahəsi 17,56 (1755,49 ha) km
2
, uzunluğu 12 km, eni 0.2 km-dən 4 km-ə qədərdir[5].Pirallahı 

rayonu adanın şimal hissəsində yerləşir. Pirallahı adasının iqlimi quru Aralıq dənizi iqliminə uyğundur. 

Əsasən burada kserofit bitki örtüyü üstünlük təşkil edir[4].Torpağı yarımsəhra tipinə aiddir. Torpağın 

əsas tipi – gilli və boz torpaqlardır. Pirallahı adasında zəngin neft yataqlarının olması torpaq örtüyünə də 

öz təsirini göstərir. Belə ki, neftlə çirklənmiş torpaqlar yararsız hala salınır. Bu da Pirallahı rayonunda 

təbii bitki örtüyünün azalmasına gətirib çıxarır. Bu səbəbdən iqlim və torpaq örtüyü əlverişli olma-

dığından mədəni bitkilərə daha çox üstünlük verilir.  Əsasən yaşıllaşdırmada əlverişsiz mühit şəraitinə 

davamlı olan - quraqlığa və istiyə, soyuğa davamlı, işıqsevən, şoranlığa, küləyə dözümlü, torpağa tələb-

kar olmayan bitkilər istifadə olunur. 

  

Tədqiqatın material və metodikası 

Tədqiqat obyekti kimi Pirallahı rayonunda Şam cinsinə (Pinus L.,) aid Eldar şamı növü (Pinus 

eldarica Medw.) götürülmüşdür. Eldar şamı ilk dəfə Azərbaycan ərazisində Eldar düzünün qərb 

hissəsində, Eldar oyuğunda təsvir edilmişdir. İranda, Əfqanıstanda, Suriyada, Yəməndə, ABŞ – da, 

Fransada, Ruminiyada təbii halda bitir. Çətiri geniş, enli, yumurtavari, qollu-budaqlı, uzunsov ağacdır. 

Gövdəsi bozumtul-qonur rəngdə, qeyri-bərabər çatlıdır. Oduncağının nüvəsi açıq-qəhvəyi rəngdədir. 

Təbii haldahündürlüyü 20 m-ə çatan ağac bitkisidir.Kserofitdir. Quraqlığa və istiyə, soyuğa davamlıdır, 

işıqsevən, şoranlığa küləyə dözümlü, torpağa tələbkar olmayan şam növüdür. Eldar şamının kök 

sistemində çoxlu miqdarda fəal köklər olur, onlar öz plastikliyi ilə fərqlənir. Yaşıllaşdırmada, parklarda, 

bağlarda tək – tək əkilir. Azərbaycanın relikt, endemik növüdür.Azərbaycanın Qırmızı kitabına daxil 

edilmişdir[4]. Pirallahı rayonunda Pinus eldarica Medw., ağac növünün oduncağından nümunə 

götürülmüşdür. Bu zaman iri gövdəli ağac seçilmiş, üzərində dendroxronoloji tədqiqatlar aparılmışdır. 

Ağaclar daim böyüməkdədir. Bu qabıq və oduncaq arasında yerləşən kambi toxumasının 

hesabınadır. Havanın isti vaxtında kambi hüceyrələrinin inkişafı intensiv gedir. İllik qat iki hissədən: 

özəyə yaxın yerləşən erkən hissədən və qabığa yaxın gecikən hissədən ibarətdir. Yazda və yayın 

əvvəlində Günəş enerjisi və münbit torpaq erkən oduncağın yüngül və iri hüceyrələrdən formalaşmasına 

kömək edir. İlin II yarısında,yayın sonunda payızın əvvəlində ağac qida maddələrinə qənaət etməyə 

başlayır.  Bu zaman əmələ gəlmiş hüceyrələr ensiz və tünd rəngli olur. Onlar gecikmiş oduncağı 

formalaşdırır. Qışda isə kambi toxumasının inkişafı dayanır ki, yazda yeni halqa əmələ gətirə bilsin. 

Ağacın özəyindən səthə doğru özək şüaları yönəlir, daxildə isə qabığa nisbətən daha yüksək 

konsentrasiyaya malik halqalar yerləşir. Ağac inkişaf etdikcə hər il yeni halqa əmələ gəlir. Ağacın illik 

halqaları vasitəsilə ağacın həm yaşını, həm də illər ərzində inkişafını müəyyən etmək mümkündür [2]. 

Növlərin halqalar üzərindəki məlumatlarının oxunması Schweingruber metodikası əsasında 

aparılmışdır [3]. 
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Mikroskopla halqaların təyinində Cook-Kairiukstisin üsulundan,yalançı və itmiş halqaların 

aşkar edilməsində F.Rinin tətbiq etdiyi TSAPwinproqramından istifadə edilmişdir [1]. Vaxtı ilə qu-

rumuş və kəsilmiş ağacların gövdəsindən nümunə əldə etmək üçün mişarla eninə kəsiklər aparılırdı. 

Lakin müasir dövrdə yeni avadanlıqların köməyi ilə ağaclara xəsər yetirmədən nümunələr almaq 

mümkündür.  

Pirallahı rayonunda Suunto  burğusu vasitəsi ilə şaquli sahəyə perpendikulyar olaraq  0,5-1,6 m 

hündürlükdən, diametri 4-5 mm və uzunluğu 20-25 sm olan nümunələrgötürülmüşdür. Götürülən 

nümunələr bir neçə gün quruması üçün saxlanılır. Nümunə götürüldükdən sonra ağacın zərərvericilərlə 

yoluxmaması üçün nümunə götürülən hissə mumla örtülür. 

 

 
 
Şəkil 1. Pirallahı rayonunda Suunto burğusu vasitəsi ilə Eldar şamından nümunənin (Pinus eldarica Medw.) 

götürülməsi prosesi 

 

Götürülmüş oduncaq nümunəsi halqalarının daha yaxşı görünməsi üçün nümunənin üst təbəqəsi 

hamarlaşdırılır.Nümunə tam hazır olduqdan sonra ağac gövdələrindəki halqalar əsasında keçmiş dövrdə 

təbiətdə baş vermiş qlobal dəyişikliklər haqqında məlumat almaq üçün LİNTAB6 dendroxronoloji 

avadanlıqlardan və TSAPwin proqramından istifadə edilmiş, mikroskopla halqalar təyin olunmuş, 

ölçülmüş, illik halqaların təhlilləri proqramlara köçürülmüşdür. Binokulyar mikroskopla alınmış illik 

halqaların eni ölçü şkalasına uyğun olaraq, LİNTAB6 qurğusu ilə 0,01 mm dəqiqliklə ölçülmüşdür.  

Nümunələrin üzərində növün adı, götürülmə tarixi konteynerdə qeyd edilmiş, tədqiqat işində 

10 ildən bir növün halqalarında baş vermiş dəyişikliklər haqqında  məlumatlar toplanmışdır. Qeyd 

etmək lazmdır ki, bir qeydiyyat nöqtəsi 10 ilə, 2 nöqtə 20 ilə, 3 nöqtə 30 ilə bərabər hesablanmışdır. 

 

 
 

Şəkil 2.  Pirallahı rayonundan götürülmüş hazır Eldar şamının (Pinus eldarica Medw.) 

oduncaq nümunəsi 
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Cədvəl 1 
 

Pirallahı rayonundan götürülmüş Eldar şamının (Pinus eldarica Medw.) göstəriciləri 

 

 
 

Qrafik 1. Pirallahı rayonundan götürülmüş 50 yaşlı Eldar şamının (Pinus eldarica Medw.)   

yaş üzrə inkişaf dinamikası 

 

Cədvəldə qeyd olunduğu kimi ağacdan götürülmüş 25 sm uzunluqda nümunədə Eldar şamı 

(Pinus eldarica Medw.)Pirallahı rayonunda 1968-cı ildə əkilmiş,ağacın yaşınınhal-hazırda 50 ol-

duğu müəyyən olunmuşdur. İri gövdəli ağac seçməkdə məqsədimiz Pirallahı rayonunda Eldar şa-

mının yaşlı nüsxələrini müəyyən etmək, illər üzrə inkişafını öyrənməkdir.  Tədqiqat işində müasir 

avadanlıq və proqramlardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqat zamanı TSAPwin proqramından əldə edilən qrafiklərə əsasən Eldar şamının (Pinus 

eldarica Medw.) həm yaşı, həm də illər üzrə inkişaf dinamikası müəyyən edilmişdir. 
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Qrafik 2. Pirallahı rayonundan götürülmüş 50 yaşlı Eldar şamının (Pinus eldarica Medw.)  

 illər üzrə inkişaf dinamikası 

 

Pirallahı rayonundan götürülmüş 50 yaşlı Pinus eldarica Medw.növünün dendroxronoloji tədqiqi zamanı 

növdə 2003 və 2014-cü illər ərzində inkişaf dinamikasının daha yaxşı getdiyi, 1974, 1998 və 2015-ci illər 

ərzində iqlim amillərinin təsiri nəticəsində inkişafında zəifləmə müşahidə olunmuşdur. Zəifləmə onunla 

əlaqədardır ki, həmin ildə ya yanğın olmuş, yəni ağac özünü yenidən formalaşdıra bilməmiş və yeni ilə 

keçmiş və ya həmin ildə iqlim şəraiti əlverişli olmamış quraqlıq baş vermişdir. Bu da halqalar arası 

məsafənin ölçü göstəriciləri ilə təyin olunmuşdur. İllik qatların eni oduncağın keyfiyyət və xassələrinə təsir 

edir. Şam ağaclarında illik halqalar nə qədər ensiz olursa, oduncaq da bir o qədər möhkəm olur. İllik 

halqaların eni ağacın yaşından, cinsindən, böyümə şəraitindən asılıdır[2]. İllik halqaların ensiz, 

halqalararası məsafənin az olması həmin ildə ağacın böyümə şəraitinin zəif olmasını göstərir. 

 

Nəticə 

Pirallahı rayonunun ümumi iqlim şəraitinin quru Aralıq dənizi iqliminə uyğun olması nəzərə 

alınaraq, aparılan dendroxronoloji təhlil zamanı müəyyən olmuşdur ki, 1974-cü ildə Pirallahı rayonunda 

quraqlıq hökm sürdüyündən Eldar şamı 6 yaşında inkişafının ən zəif dövrünü keçirmişdir. Apardığımız 

tədqiqatdan məlum olmuşdur ki, ağacın inkişafına iqlim amillərinin təsiri böyükdür. Buna görə də 

müxtəlif illər üzrə ağacın inkişaf dinamikası da müxtəlif olmuşdur. 
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DENDROCHRONOLOGICAL ANALYSIS OF PINUS ELDARICA MEDW. IN THE 

TERRITORY OF THE PIRALLAHY REGION 

  

A.G. Rasulova, S.F. Hajiyeva, H. Ilhamgızı 

Institute of Dendrology of the National Academy of Sciences of Azerbaijan 

 

Pinus eldarica Medw. is a relict, endemic species of Azerbaijan widely used in landscaping. 

In the article is carried out dendrochronological analysis in Pinus eldarica Medw. on the territory of 

Pirallahy region. It was determined their ages, it  was given the information on the growth dynamics 

of genera according to the inter-ring distances. 

Keywords: Pirallahy region, Pinus eldarica  Medw., wood, annual rings, growth dynamics. 

 

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЛЬДАРСКОЙ СОСНЫ (PINUS 

ELDARICA MEDW.) НА ТЕРРИТОРИИ ПИРАЛЛАХИНСКОГО РАЙОНА 

 

А.Г. Расулова, С.Ф. Гаджиева, Х. Ильхамкызы 

Институт Дендрологии Национальной Академии Наук Азербайджана 

 

 Эльдарская сосна (Pinus eldarica Medw.)- реликтовый, эндемный вид Азербайджана 

широко используемый в озеленении. В статье на территории Пираллахинского района про-

ведён  дендрохронологический анализ Эльдарской сосны (Pinus eldarica Medw.), определён 

возраст, дана динамика развития по родам согласно межкольцевому расстоянию. 

 Ключевые слова: Пираллахинский район, Эльдарская сосна, древесина, годовые кольца, 

динамика развития. 
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ABŞERON DENDROFLORASINDA SƏRV MƏNƏNƏSİNİN (CİNARA 

JUNİPERİNAMORDV.) YAYILMASI VƏ İNKİŞAF DİNAMİKASI 

 

S.F. Hacıyeva, A.Q. Rəsulova, Z.T. Mustafayeva 

AMEA Dendrologiya İnstitutu, Azərbaycan, Bakı 

sebine.haciyeva.00@bk.ru 

 

Abşeron dendroflorasında xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində geniş istifadə olunan sərv 

(Cupressus L.) cinsinə aid növlər üzərində fenoloji müşahidə aparılmış, sərv mənənəsi aşkar 

olunmuşdur. Mənənənin bitkilər üzərində yayılması, sıxlıq dərəcəsi və inkişaf dinamikası öyrənilmişdir.  

Açar sözlər: sərv, zərərverici, mənənə, yayılma, mübarizə üsulu 

 

Giriş 

Çılpaqtoxumlular şöbəsinə aid sərvkimilər yarımfəsiləsinin növləri yaşıllaşdırmada böyük 

əhəmiyyətə malikdir [1]. Аbşеrоn yаrımаdаsındа ətrаf mühitin еkоlоji tаrаzlığının qоrunmаsını təmin 

еtmək məqsədi ilə yаşıllаşdırmаdа qiymətli, yеrli tоrpаq-iqlim şərаitinə dаvаmlı аğаc və kоl bitkilərinin 

sеçilməsi, intrоduksiyаsı, оnlаrın biоеkоlоji хüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və bеcərilməsinin yеni 

аqrоtехniki üsullаrının işlənib hаzırlаnmаsı dövrümüzün аktuаl prоblеmləri sırаsınа dахildir, lakin bu 

qiymətli bitkilər hər il bir sıra xəstəlik və zərərvericilərin xoşagəlməz təsirinə məruz qalırlar. Mənənələr 

bu zərərvericilər içərisində xüsusilə təhlükəlidir. Hətta mənənələri öz sahibi olan bitkilərlə qarşılıqlı 

əlaqəsinə görə tipik parazit hesab etmək olar [8]. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bitkiləri üzərində 

aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, zərərverici hər il bitki məhsuldarlığını 20-30% aşağı salır. 

Azərbaycan Respublikasının bütün rayonlarından əldə edilmiş afidoloji materialların ümumi miqdarı 50 

mindən çox nümunədən ibarət olmuş, onlardan 10 mindən artıq daimi və müvəqqəti preparat hazır-

lanmışdır [2]. Hər bir mənənə növünün nomenklaturası kiçik zəruri müstəsnalıqla dünyanın mənənələr 

faunası kataloquna verilmişdir. Göründüyü kimi Azərbaycanda elmi-tədqiqat işləri əsasən kənd 

təsərrüfatı bitkiləri üzərində aparılmışdır. Yaşayış ərazilərində sərv növlərini zərərli orqanizmlərin 

təsirindən qorunması xüsusilə vacibdir. Bütün bu işləri müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək üçün bu 

istiqamətdə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması zərurətini yaratmışdır.  

Tədqiqatın material və metodikası 

Tədqiqat işi AMEA-nın Dendrologiya  İnstitutunun ərazisində müxtəlif sərv (Cupresus L.) 

növləri üzərində aparılmışdır. Tədqiq olunan növlərin Аbşеrоndа yаşıllаşdırmаdа istifаdəsinin еlmi-

prаktiki əsаslаrı və еləcə də хаlq təsərrüfаtının müхtəlif sаhələrində istifаdə imkаnlаrı müəyyən-

ləşdirilmişdir. Bu növlərdə fitosanitar durumu öyrənmək məqsədilə ərazidə monitorinq və müşahidələr 

aparılmışdır. Bu zaman cavan və yaşlı sərv növlərində xəstəlik törədən patogen mikroorqanizmlərin və 

zərərverici həşəratların yayılması müəyyən olunmuşdur. Elmi-tədqiqat işində mənənələrin sahədə 

yayılması, təyinatı, saxlanmasında metodiki göstəriş və  tövsiyədən istifadə olunmuşdur [5,6]. 

Monitorinqlər zamanı toplanmış material, xəstələnmiş və ya zədələnmiş bitki orqanı (yarpaq, 

çiçək qrupu, zoğ, budaq və s.) laboratoriyaya gətirilərək təhlil olunmuş, qruplara bölünmüş və təsnifatda 

yerləşdirilmişdir. Toplanmış fitopatoloji və entomoloji materiallardan herbarilər hazırlanaraq labo-

ratoriyada saxlanılmışdır. Monitorinqlər yerüstü marşrut müşahidələri və stasionar müayinələri özündə 

birləşdirmişdir. Stasionar müayinələr model ağaclar üzərində aparılmışdır. 

İynəyarpaqlı bitkilərdə mənənələrin növ tərkibini və yayılmasını öyrənmək üçün 100 bitki üzərində 1 il 

ərzində marşrut müşahidələri və stasionar fenoloji müayinələr aparılmışdır. Bu zaman bitkinin bütün 

hissələrinə, iynəyarpaqlar, zoğ, budaq, gövdə və qozalara baxılmış, ətraflı müayinə olunmuşdur. 

Yoluxmuş material laboratoriyaya gətirilmiş, mikroskop altında baxılaraq növlər təyin edilmişdir. 

Toplanmış materialı saxlamaq və herbari hazırlamaq üçün 70%-li etil spirti məhlulundan istifadə 

edilmişdir. Mənənələrin mövsümi artım dinamikasını öyrənmək üçün 7-10 gündən bir qeydiyyat və 
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hesabatlar aparılmışdır. Bunun üçün yoluxmuş model ağaclarda, yoluxmuş yarpaqlara, 10 sm² gövdə 

səthinə və ya 10sm² zoğa baxılaraqzərərvericinin miqdarı sayılmışdır. 

Xəstəlik və zərərvericilərin yayılması  % düsturu ilə müəyyən edilir [7]. 

burada: 

                P –yoluxma faizi; 

a- baxılmış ümumi bitkilərin sayı;  

B- zərərverici ilə sirayətlənmiş bitkilərin sayıdır.  

Ağacların mənənə ilə yoluxmasını qiymətləndirmək üçün aşağıdakı 3 ballı şkaladan istifadə olun-

muşdur [4]. 

I ball- zəif yoluxma, 10 sm
2
 gövdə səthində 10 ədəd mənənə, ancaq zoğların əsası yoluxmuşdur; 

II ball- orta yoluxma, 10 sm
2
 səthdə 11-50 ədəd mənənə, əsas zoğlar kifayət qədər yoluxmuşdur; 

III ball- gövdə səthinin 10 sm
2
-də 50-dən çox mənənə var, zoğlar bütünlükdə yoluxmuşdur. 

Fır mənənələrin yoluxma dərəcəsini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı şkaladan istifadə olunur: 

I ball- (zəif)-fırlar ağacın 20% budaqlarında olur; 

II ball (orta)- 20-50% budaqda, 30-60% zoğlarda fırlar var; 

III ball (güclü)- fırlar 50%-dən çox budaqda müşahidə olunur, bu zaman zoğların yoluxması 60%-

dən çox olur [4]. 

 

Tədqiqatın nəticəsi və onun müzakirəsi 

  Elmi-tədqiqat işləri nəticəsində Abşeron dendroflorasında becərilən sərv növlərində sərv mə-

nənəsi Cinara juniperina Mordv. müəyyən edilmişdir. Aşkar olunmuş zərərverici qruplaşdırılaraq 

təsnifatda yerləşdirilmişdir: 

Sinif: Həşərat-Insecta 

Dəstə: Bərabərqanadlılar- Homoptera 

Y.dəstə: Mənənələr -Aphidinea 

Fəsilə: Mənənələr -Aphididoidea 

Cins: Mənənə-Aphis 

Növ: Sərv mənənəsi-Cinara juniperina Mordv. 

Aphidinea (mənənələr) yarımdəstəsinin nümayəndələri kiçik ölçülü (0,5-6mm), 3-6 buğum-

dan ibarət antennalı növlərdir. Qanadlı nümayəndələrində qanaqdlar şəffafdır, arxa qanadları ön 

qanadlarından kiçikdir, qarıncığın beşinci buğumunun yanlarında şirə borucuqları vardır. Mənənə-

lərin mövsümü inkişafı yem bitkilərini dəyişməklə, partogenetik və hər iki fərdin inkişafı ilə mü-

şayət olunan nəsil növbələşməsi, qanadlı və qanadsız dişi fərdlərin inkişafı, həmçinin diridoğma və 

yumurtaqoymaqla çoxalmanın bir birini əvəz etməsi ilə müşayiət olunur [3]. 

Qanadsız bikri dişi. Bədəni geniş yumurtavari, bozumtul rəngli olub, üzəri nazik və uzun 

tükcüklərlə örtülmüşdür. Ayaq və bığcıqlarında tükcüklər çox uzundur. Gözləri qırmızı bığcıqları ayaqlara 

nisbətən şəffafdır. Bığcığın sonuncu buğumu qaralmışdır. Alın qabarıq olub, sıx tükcüklüdür, bığcıqları 6 

buğumludur. VI buğumun daimi rinarisi 2-3 ədəd əlavə rinariya malikdir ki, onlar buğumun əsasına doğru  

səpələnmişdir. Spisin əsasında 7 ədəd apikal cod tükcüklər yerləşmişdir. Onlardan 3-ü zirvədə, 2-si bir 

qədər aşağıda, o biri 2-si isə daha da aşağıda yerləşmişdir. Gözləri normal, aydın nəzərə çarpan uzanmış 

və 3 fasetli çıxıntıya malikdir. Xortumcuq çanağın arxasına keçir. Bığcığın II buğumu xortumun 3 və 6-cı 

buğumundan uzundur. Xortumun III buğumunda 28 (28+0,8), IV buğumun isə 16 (10+6) tükcük 

vardır.Ayaqlar normal, çoxlu miqdarda cod tükcüklərlə əhatə edilmişdir. Borucuğu konusvari tükcüklə 

örtülü olub, zəif surətdə nəzərə çarpan qövsü vardır. Quyruqcuğun gövdə və uzun cod tükcüklərlə 

örtülüdür. Anusun lövhəsi kiçik ellips formalıdır. Bədənin uzunluğu 2,95, eni isə 1,60, bığcıqları 0,90 nm-

dir. III buğum 0,25, IV-0,10, V-0,12,VI isə 0,12 (0,10+0,02)mm-dir. Sürfələrin bığcığı 5 buğumlu, bədəni 

sarımtıl-boz rəngdədir. Azərbaycanda sərv ağacları rast gəlinən hər yerdə onlara rast gəlmək olar.  Ümumi 

rast gəlinməsi Avropanın hər yerində, Orta Asiya, Zaqafqaziya, Qərbi Sibirdir [2]. 

Mənənənin sərv bitkisi üzərində yayılması və sıxlığı cədvəl.1 də göstərilmişdir. 
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Cədvəl 1 

 
Abşeron dendroflorasında sərv bitkisində sərv mənənəsinin (Cinara juniperina Mordv.)  

yayılması və sıxlığı       
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Cədvəldən də göründüyü kimi mənənələr sərv üzərində böyük sıxlığa malikdirlər. Bitkilərin 

zərərverici ilə yoluxması uyğun metodikalara əsasən ball şkalası ilə qiymətləndirilmışdır. Vizual müşa-

hidələr əsasında bitkilərin yoluxma dərəcəsi qiymətləndirilmişdir və orta sıxlıq hesablanmışdır. Məlum 

olmuşdur ki, İnstitut ərazisində baxılmış 100 bitkidən 20-i I, 60-ı II, 20-i isə III ball ilə yoluxmuşdur. 

Güclü yoluxmuş bitkilər inkişafdan qalır və zəifləyir.  

Abşeron şəraitində mənənələr yaşıl, qanadsız dişi fərdlərin qoyduğu yumurta halında qışı keçirir. 

Havaların isinməsi ilə əlaqədar aprel ayından başlayaraq yaranmış mənənələr partogenetik yolla 

çoxalaraq sayı artır. Zərərvericinin miqdarı may-iyun aylarında artaraq özünün maksimum həddinə 

çatmışdır. İyul və avqust aylarında havaların kəskin isinməsi ilə əlaqədar onların miqdarı sərv bitkisi 

üzərində kəskin surətdə azalmışdır. Bu dövrdə onlar depressiyaya uğrayırlar. Sentyabr ayında 

mənənələrin miqdarında nisbətən artım müşahidə olunur (qrafik 1). Abşeron şəraitində mənənələrin 

inkişafı üçün əlverişli şərait olduğundan onların nəsil vermə qabiliyyəti yüksəkdir. 
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Abşeronda sərv növlərində sərv mənənəsinin miqdar dinamikasının qrafiki 

 

Mənənələr sərv və tuya ağaclarının zərif budaqları və iynəyarpaqlarını koloniya halında örtür, 

bitkinin şirəsini sorur, bitkilər inkişafdan qalır və zəifləyirlər. Həmçinin, mənənələrin ifrazatları 

üzərində çoxlu parazit göbələklər inkişaf edərək, bitki üzərində qara hisəoxşar örtüklər formalaşır. 

Nəticədə bitkidə bir sıra biomorfoloji dəyişikliklər baş verir. Şirə qarışqa və digər həşəratları özünə 

cəlb etməklə həm estetik görünüşü pozur, həm də bitkinin məhsuldarlığını aşağı salır (şəkil 1). 
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Şəkil 1.Cinara juniperina Mordv. ilə yoluxmuş sərv 

 

Abşeron dendroflorasında sərv növlərinə ziyan vuran sərv mənənəsinə qarşı mübarizə işlərini 

təşkil edərkən mövcud mübarizə üsullarından istifadə etməklə inteqrir yönümlü bir sıra müasir bitki 

mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi lazımdır. Belə ki, Abşeron bölgəsində sərv bitkisinin 

zərərvericiləri ilə yanaşı onların təbii düşmənlərinin də öyrənilməsi vacib aspektlərdən biridir. 

Tədqiqat apardığımız ərazilərdə sərv növlərinə zərər verən zərərvericilərin artmasının qarşısını almaq 

üçün tədbirlər aparılır. Bu zərərvericilərin sayının tənzimlənməsində mühüm rol oynayan Rhyrobios 

lophanthae, Chilocorus bipustulatus, kriptolemus və yırtıcı parabüzən böcəklərinin sahədə nisbətən 

zəif yayılması müşahidə olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki,  bu yırtıcı parabüzən böcəkləri mənənə-

lərin artıb-çoxalmasının qarşısını ala bilmirlər. Ona görə də belə sahələrdə mexaniki və kimyəvi 

mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinə ehtiyac duyulmuşdur. 

Sərv növlərində sorucu ağız aparatına malik zərərvericilərə qarşı mübarizədə onların bioloji 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Bitki üzərində olan mənənəni məhv etmək üçün bitkiləri 1 dəfə 

dərmanlamaq lazımdır, lakin zərərvericilərin bioloji xüsusiyyətlərinə diqqət yetirsək mənənənin inkişafı 

üçün havanın temperaturu vacib amil sayılsa da müəyyən həddən sonra zərərverici bu temperatura 

dözməyərək məhv olur. Belə ki, mənənələrin inkişafına vegetasiyanın əvvəlində temperatur  yaxşı təsir 

edirsə, sonralar isə temperaturun yüksəlməsi onların məhv olmasına səbəb olur. 

Mənənələrə qarşı optimal dərmanlama vaxtı onların sürətlə inkişaf elədiyi dövrdür. Bu vaxt 

aprel ayının sonu, may ayının əvvəllərinə təsadüf edir. Mənənələrə qarşı tətbiq olunmuş dərmanlar 

az təsir edir. Təbii düşmənlər zərərvericilərin artmasının qarşısını ala bilmədiyi sahələrdə kimyəvi 

mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinə zəmin yaranır. Bunun üçün həmin sahələrdə selektiv 

təsirli preparatlardan istifadə edərək dərmanlama işi aparılmışdır. Dərmanlama işi zərərvericilərin 

kimyəvi preparatlara həssas dövrlərində aparılmışdır. Dərmanlama işlərində əl çiləyicisindən isti-

fadə olunmuşdur. Təcrübə 3 mərhələdən ibarət olmuşdur, hər mərhələdə 3 bitki dərmanlanmışdır. 

Bunun üçün aşağıdakı kimyəvi preparatlardan istifadə olunmuşdur: 

1. Poliqor 40% -li e.k. (dimetoat, (Hektaş) Türkiyə.)-0,2%; 

2. Kingor-40%-li e.k. (KİNGQUENSON)  -0,2%; 

3. Fastak 10% e.k. (alfasipermetrin) 

4. Desis 25%-li e.k.-0,2%. 

Zərərvericilərə qarşı mübarizə məqsədilə yırtıcı böcəklərin süni yolla çoxaldılaraq sahalərə bura-

xılması iqtisadi cəhətdən səmərəli və ekoloji təhlükəsiz olduğu üçün park və bağlarda bioloji və 

mexaniki üsullardan istifadə edilməsi tövsiyə olunur.  
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Nəticə 

Müəyyən edilmişdir ki, sərv mənənəsi may-iyun aylarında özünün maksimum sayına çatır. 

Sərv mənənəsinin bitkilər üzərində sıxlıq dərəcəsi 2 ball ilə qiymətləndirilmişdir. 

Ərazidə təbii entomofaqların fəaliyyəti zəif olduğundan zərərvericilərə qarşı mexaniki və 

kimyəvi mübarizə üsulları istifadə edilmişdir.  
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DISTRIBUTION AND DEVELOPMENT DYNAMICS OF CINARA JUNIPERINA MORDV. 

IN CYPRESSUS IN APSHERON DENDROFLORA 

 

 S.F. Hajiyeva, A.G. Rasulova, Z.T. Mustafaeva 

Institute of Dendrology NAS of Azerbaijan 

 

It is carried out phenological observations  over species belonging to the genus Cupressus L. widely 

used in various branches of the national economy, revealed in Cinara juniperina Mordv.  in Abshe-

ron dendroflora . The distribution of Cinara juniperina Mordv. on plants, degree of density and dynamics 

of development. 

Keywords: Cypressus, pest, Cinara juniperina Mordv., distribution, controll measure 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТЛИ КИПАРИСА В  

ДЕНДРОФЛОРЕ АПШЕРОНА 

 

С.Ф. Гаджиева, А.Г. Расулова, З.Т. Мустафаева 

Институт Дендрологии НАНА  

 

 Над видами относящимися к роду кипарис (Cupressus L.) широко используемого в раз-

личных отраслях народного хозяйства дендрофлоры Апшерона, в том числе проведены фе-

нологические наблюдения, выявлена тля кипариса. Изучена распространение тли на растени-

ях, степень плотности и динамика развития. 

Ключевые слова: кипарис, вредитель, тля, распространение, метод борьбы. 
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YUMŞAQ BUĞDANIN GENETİK MÜXTƏLİFLİYİNİN İSSR MOLEKULYAR 

MARKERLƏRİ ƏSASINDA ÖYRƏNİLMƏSİ 

 

V.N. Rustamova 

Genetic Resources Institute of the ANAS   

 Vafrustam@gmail.com 

 

Azərbaycan bir çox bitkilərin o cümlədən buğda bitkisinin ilkin əmələ gəlmə mərkəzlərindən 

biridir. Buğda dünyada ən çox yayılmış bitkilərdən biri olub qida üçün ən vacib ehtiyat və sənaye 

xammalıdır. Bu tədqiqatda Azərbaycan Milli genbankında saxlanılan 88 nümunədə genetik müx-

təlifliyi müəyyən etmək üçün İSSR analizi aparılmışdır. 516 amplikon əldə edilmişdir ki, onların da 

424 (82,2) % polimorfik olmuşdur. 

Açar sözlər: Yumşaq buğda, İSSR, genetik müxtəlifli 

 

Giriş 

Rüşeym plazması müxtəlifliyinin öyrənilməsi bitki seleksiyasının inkişafında mühüm rol 

oynayır. Müasir seleksiyanın təsiri ilə buğda bitkisində genetik müxtəliflik artan şəkildə azalmaq-

dadır. Azalan genetik müxtəliflik buğda bitkisində  xəstəlik, biotik stress və ya quraqlıq, duzluluq 

kimi abiotik stress amillərinə dayanıqlı sortların yaradılmasında etdirilməsində problem yaradır [4]. 

Hər ı bir seleksiya proqramında  genetik müxtəliflik əvvəlcədən bilinməsi lazım olan vacib amildir. 

Buğda bitkisində genetik müxtəlifliyi  müəyyən etmək üçün fenotipik markerlər, izoenzim protein-

ləri kimi fərqli üsullardan istifadə edilir. DNT səviyyəsində polimorfizmi müəyyən etmək mole-

kulyar marker texnologiyasından istifadə edilir və bu məqsədlə gün keçdikcə fərqli üsullar inkişaf 

etdirilir. [8].  

Hal-hazırda DNT markerlərindən bir çoxu buğda bitkisində genetik müxtəlifliyi müəyyən 

etmək üçün əsas alət kimi qiymətləndirilir. Onlardan əsasən İSSR (İnter simpe sequence repeat) [9] 

, RFLP (restriction fragment length polymorphism) [1], SSR( simple sequence repeat ) [3], AFLP 

(amplified fragment lenghtpolymorphism) [5] və s. ISSR metodu  zaman və maliyyə baxımından 

digər PZR əsaslı üsullar kimi  genetik xəritələmə və genetik xarakterizasiya işlərində geniş istifadə 

olunur. İSSR marker texnikası genetik müxtəlifliyi müəyyən etmək üçün buğda bitkisi də daxil 

olmaqla bir çox bitkilərdə istifadə olunmuşdur. 

 

Material və metodika 

Bitki Materialı kimi Azərbaycan Milli Genbankında saxlanılan 88 yumşaq buğda nümunəsi 

götürülmüşdür. Nümunələrin  genbank nömrələri, mənşəyi və toplandığı yer Cədvəl 1 də göstərilmişdir. 

İlk öncə 88 yumşaq buğda ( T.aestivum L) nümunələrinin hərəsindən 10 toxum seçilərək petri 

qablarında 1 həftə ərzində cücərdilmişdir. Cücərdilən toxumlardan 5-6 yarpaq seçilərək [2] DNT 

ekstraksiyası protokoluna uyğun olaraq ekstraksiya edilmişdir. PZR reaksiyasında hər nümunədən eyni 

miqdarda DNT istifadə edilməsi lazımdır. Bu məqsədlə ekstraksiya edilmiş DNT miqdarı spektrofo-

tometrdə təyin edilmiş və PZR analizi üçün µl’de 5 ng olacaq şəkildə TE (Tris –ETDA) məhlulu ilə 

durulaşdırılmışdır. PZR üçün işlədilən kimyəvi maddələr Cədvəl 2 də göstərilmişdir.  

Yumşaq buğda genotiplərində DNT analizləri məqsədi ilə “University of British Columbia 

(UBC)” istehsal olunmuş İSSR praymerlərindən istifadə olunmuşdur. Bu praymerlərin nukleotid 

ardıcıllıqları fərqli olduğu kimi yapışma (annealing) temperaturları da fərqlidir. İlkin olaraq, 88 

genotipdə istifadəsi nəzərdə tutulan 23 praymer 8 genotipdə yoxlanmışdır və onlardan ən çox 

polimorfluq göstərən 4 praymer seçilərək  88 genotipdə yoxlanmışdır. Praymerlərin siyahısı Cədvəl 

3 də verilmişdir. PZR analizi bu protokola uygun olaraq Applied Biosystems® 2720 Thermal 

Cycler cihazında aparılmışdır. İlkin denaturasıya 94 C 2 dəq, denaturasiya 94 C 1 dəq, Praymerin 

mailto:Vafrustam@gmail.com
https://www.thermofisher.com/az/en/home/life-science/pcr/thermal-cyclers-realtime-instruments/thermal-cyclers/2720-thermal-cycler.html
https://www.thermofisher.com/az/en/home/life-science/pcr/thermal-cyclers-realtime-instruments/thermal-cyclers/2720-thermal-cycler.html
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DNT-yə bağlanması  hər praymerə uyğun olaraq 44-56 C ,elonqasiya fazası  72 C 2 dəq, son 

elonqasiya fazası 72 C 7 dəq olmaqla yerinə yetirilmişdir. 

 

Nəticələrin statistik analizi 

PZR metodu ilə sintez olunmuş lokusların uzunluğu və hər bir lokusa görə allellərin sayı müəyyən 

edildikdən sonra binar nömrələmədən istifadə olunaraq, hər hansı bir allelin nümunədə olması “1”, 

olmaması “0” kimi qeyd olunmuşdur. Hər lokusdakı allellərin sayı (i), allellərin rastgəlmə tezliyi (Pi) 

hesablanmışdır. Polimorfizm polimorf allellərin sayını umumi allellərin sayına bölməklə hesab-

lanmışdır. Genetik müxtəliflik əmsalı (GM) Nei Lİ düsturu [6] əsasında hesablanmışdır  

 

GM 


n

i ip21
 

 

Həmçinin NTSYS-version 2.0 (Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System, Rohlf, 

1998) statistik paket proqramında UPGMA (Unweighted pair-group method arithmetic average) 

gruplandırmasına görə analiz edilmişdir. Klaster analizi  çoxölçülü  statistik metod  kimi genotiplərin və 

ya cinslərin genetik oxşarlığının təyini və qruplaşdırılmasında  tətbiq olunur. Bu metod əsasında  genetik 

cəhətdən  yaxın olan nümunələr bir qrup daxilində yerləşdirilmişdir. Klaster analizi eyni zamanda  

həqiqi qrupların tanınmasında  və gözlənilməyən  qrupların yaradılmasında əlverişli olub  rəqəmlərin 

həcminin azaldılmasına kömək edir. Qruplaşdırmanın nəticələri dendoqram şəklində Şəkil 2-də təsvir 

edilmişdir.  

 

 

 

 

Şəkil 1. UBC 844 praymerinin 8 nümunədə  İSSR analizi nəticələri 

 

Nəticələr və onların müzakirəsi 

ISSR analizinin nəticələrinin dəyərləndirilməsinə əsasən 4 praymer ümumilikdə 516 bənd 

əmələ gətirmişdir və bəndlərin 424 (82.2 %) polimorf olmuşdur. Hər nümunə üçün ortalama bənd 

sayısı 3,5 olmuşdur. Genetik müxtəliflik indeksi 0,67-0,89 aralığında dəyişmişdir. Ən yüksək 
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polimorflimə malik praymer UBC844 praymeri, ən aşağı polimorfluğa malik praymer UBC857 

olmuşdur. 8 nümunənin  UBC 844 praymerinə aid olan bənd sxemi Şəkil  1. də göstərilmişdir. 

Genotiplər arasındakı yaxın əlaqə əldə edilən dendoqramda göstərilmişdir. Şəkil 2. Dendoq-

ramdan göründüyü kimi nümunələr 6 klasterde  qruplaşmışdır. 1-ci , 2-ci və 3-cü klasterə hərəsində 1 

genotip, 4 –cü klasterde 32 genotip, 5- ci klasterdə 27 genotip, 6 –cı klasterdə isə 23 genotip  

qruplaşmışdır. 1-ci klasterə 88 №, 2-ci klasterə 87 №, 3-cü klasterə isə 86 №-li nümunədaxil olmuşdur. 

Hər 3 nümunə Tər-Tər rayonundan toplanmışdır və genetik cəhətdən yaxınlıq göstərilmişdir. 4 cü 

klasterdə olan nümunələrin əksəriyyəti Abşeron bölgəsindən toplanmışdır. Burada yalnız 2,6№ və 7№ 

nümunələr Goranboy bolgəsindən toplanmışdır. 5 –ci klasterə daxil olan 27 genotipin 25 –i Abşeron 

bolgəsindən toplanmışdır. 6-cı klasterə daxil olan genotiplər müxtəlif bölgələrdən toplanan genotiplər 

olmuşlar. Əsasən burada Tər-Tər bölgəsindən toplanan genotiplər üstünlük təşkil etmişdir. Həmçinin 

Şəki və Sovxoz-2 dən toplanan nümunələr üstünlük təşkil etmişdir. 

 

 
 

Şəkil 2. Genotiplərə aid UPGMA dendoqram 

 

Analiz nəticəsində müşahidə olunan yumşaq buğda genotiplərində İSSR analiz texnikası 

müsbət şəkildə yerinə yetirilmişdir və əldə edilən nəticələrdə genetik variasiya aşkar olunmuşdur. 

Həmçinin bu tədqiqat ilə İSSR texnikasının az maliyyət ilə, həmçinin az bitki nümunəsi ilə yerinə 

yetirilə bilindiyi bir daha sübut olunmuşdur. Ancaq  bu tipli tədqiqatlarda çox sayda praymerin ol-

ması analizin nəticəsinin yaxşı istiqamətdə artıracağı müəyyən olunmuşdur. Genotiplərdən selek-

siya məqsədi ilə istifadəsi effektli ola bilər. 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 208 

  Cədvəl 1 

 

Nümunələrin  genbank nömrələri, mənşəyi və toplandığı yer 

 

 

 

 

№ 

Genbank Kataloq 

Nömrəsi 
Növ müxtəlifliyinin adı Toplandığı yer Mənşəyi 

1.  7319 var. meridionale naxchivan Azərbaycan 

2.   6300 var. lutescens Abşeron  pirşağı sovxoz 2 Azərbaycan 

3.  9530 var. erytrospermum Sheki Azərbaycan 

4.  6280 var. lutescens Abşeron  pirşağı sovxoz 2 Azərbaycan 

5.  7248 var. milturum Dəvəçi Azərbaycan 

6.  7255 var. erytrospermum Goranboy Azərbaycan 

7.  9525 var. erytrospermum Goranboy Azərbaycan 

8.  7246 var. graecum Naxçıvan Azərbaycan 

9.  6297 var. erytrospermum Abşeron  pirşağı sovxoz 2 Azərbaycan 

10.  6279 var. ferrugineum Abşeron  pirşağı sovxoz 2 Azərbaycan 

11.  6277 var. lutescens Abşeron  pirşağı sovxoz 2 Azərbaycan 

12.  6920 var. graecum Samukh Azərbaycan 

13.  9529 var. erytrospermum Goranboy Azərbaycan 

14.  YBRFS 013k-38 Lutescens Absheron Azərbaycan 

15.  YBRFS 013k-95 Leucospermum Absheron Azərbaycan 

16.  YBRFS 013k-150 erytrospermum Absheron Azərbaycan 

17.  YBRFS 013k-120 Turcicum Absheron Azərbaycan 

18.  YBRFS 013k-156 Graecum Absheron Azərbaycan 

19.  YBRFS 013k-63 Barbarossa Absheron Azərbaycan 

20.  YBRFS 013k-74 Hostianum Absheron Azərbaycan 

21.  YBRFS 013k-148 Lutescens Absheron Azərbaycan 

22.  YBRFS 013k-154 Erytrospermum Absheron Azərbaycan 

23.  YBRFS 013k-122 Turcicum Absheron Azərbaycan 

24.  YBRFS 013k-149 Lutescens Absheron Azərbaycan 

25.  St Gobustan  Absheron Azərbaycan 

26.  YBRFS 13k-98 Murinum Absheron Azərbaycan 

27.  Seleksiya materialı Ferrigienum Absheron Azərbaycan 

28.  Seleksiya materialı Erytrospermum Absheron Azərbaycan 

29.  Seleksiya materialı Lutescens Absheron Azərbaycan 

30.  Seleksiya materialı Erytrospermum Absheron Azərbaycan 

31.  Seleksiya materialı Ferrigienum Absheron Azərbaycan 

32.  Seleksiya materialı Erytrospermum Absheron Azərbaycan 

33.  Seleksiya materialı Erytrospermum Absheron Azərbaycan 

34.  Seleksiya materialı Lutescens Absheron Azərbaycan 

35.  Seleksiya materialı Erytrospermum Absheron Azərbaycan 

36.  Seleksiya materialı Ferrigienum Absheron Azərbaycan 

37.  Seleksiya materialı Milturum Absheron Azərbaycan 

38.  Seleksiya materialı lutescens Absheron Azərbaycan 

39.  YBRFS014k-22 Milturum Absheron Azərbaycan 

40.  YBRFS014k-34 Erytrospermum Absheron Azərbaycan 
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41.  YBRFS014k-44 Ferrugineum Absheron Azərbaycan 

42.  YBRFS014k-53 Lutescens Absheron Azərbaycan 

43.  YBRFS014k-77 Erythroleucon Absheron Azərbaycan 

44.  YBRFS014k-92 Alborubrum Absheron Azərbaycan 

45.  YBRFS014k-94 Barbarossa Absheron Azərbaycan 

46.  YBRFS014k-103 Albidum Absheron Azərbaycan 

47.  YBRFS014k-117 Hostianum Absheron Azərbaycan 

48.  YBRFS014k-140 Meridionale Absheron Azərbaycan 

49.  YBRFS014k-152 Leucospermum Absheron Azərbaycan 

50.  YBRFS014k-155 Murinum Absheron Azərbaycan 

51.  YBRFS014k-157 Cyanotrics Absheron Azərbaycan 

52.  YBRFS014k-159 Glaucolutescens Absheron Azərbaycan 

53.  YBRFS014k-168 Delfi Absheron Azərbaycan 

54.  YBRFS014k-179 Pyrotrix Absheron Azərbaycan 

55.  YBRFS014k-185 Turcicum Absheron Azərbaycan 

56.  YBRFS014k-193 Sardoum Absheron Azərbaycan 

57.  YBRFS014k-198 Nigricans Absheron Azərbaycan 

58.  YBRFS014k-200 Renovatum Absheron Azərbaycan 

59.  AG-3492 v.pulchrum Absheron Azərbaycan 

60.  AG-472 v.ps. erytrospermum  Azərbaycan 

61.  AG-473 v.graecum Absheron Azərbaycan 

62.  TRİ-92 v.graecum Absheron Azərbaycan 

63.  TYB-1132 v.lutescens Absheron Azərbaycan 

64.  AG-3496 v.graecum Absheron Azərbaycan 

65.  AG-3500 v.graecum Absheron Azərbaycan 

66.  AG-3502 v.lutescens Absheron Azərbaycan 

67.  AG-3503 v.lutescens Absheron Azərbaycan 

68.  TYB-1147 v.lutescens Absheron Azərbaycan 

69.  AG-2669 v.ferrugineum Absheron Azərbaycan 

70.  AG-3504 v.graecum Absheron Azərbaycan 

71.  Z 2009/1 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

72.  Z 2009/2 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

73.  TT  09704/5-2 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

74.   Z 2009/16 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

75.   TT 09706/2-4-1 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

76.   TT 09214/3-1-1 albidium Tərtər Azərbaycan 

77.  TT 09704/2-4-1-1-3 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

78.  TT 09214/3 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

79.  TT 09704/2-4-1-1-1 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

80.  TT 09214/7 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

81.  TT 0887/2-1-1-1 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

82.  TT 09704/2-4-1-2-1 Albidium Tərtər Azərbaycan 

83.   TT 09704/2-1 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

84.   AB 03166 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

85.   E 04002/1-3 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

86.   TT 09701/1 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

87.   Z 2009/37 Lutescens Tərtər Azərbaycan 

88.   TT -09214/3-5 Lutescens Tərtər Azərbaycan 
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Cədvəl 2  

 
PZR reaksiyasında istifadə edilən kimyəvi maddələr və onların konsentrasiyası 

 

PZR-də istifadə olunan kimyəvi 

maddələr 
konsentrasiyaları 

Tris-HCl pH=8.8 75 mM 

(NH4)2SO4 20 mM 

Tween 20 0.1 % 

MgCl2 2 mM 

dATP 100 mM 

dCTP 100 mM 

dGTP 100 mM 

dTTP 100 mM 

Praymer 0.2 mM 

Taq DNA Polimeraz 1.0 unite 

DNT 10-20 ng 

 

 

Cədvəl 3 

 
ISSR-PZR reaksiyasında istifadə olunan praymerlər, nukleotid ardıcıllıqları  

və yapışma temperaturları 

 

Sıra 

№ 
Praymer 

Nukleotid ardıcıllığı 

 

Bağlanma 

temperaturu 

1 UBC 842 GAG AGA GAG AGA GAG AT 54 

2 UBC 844 CTC TCT CTC TCT CTC TRC 54 

3 UBC 857  ACA CAC ACA CAC ACA CYG 54 

4 UBC 859 TGT GTG TGT GTG TGT GRC 54 
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STUDYING GENETİC DİVERSİTY OF BREAD WHEAT  ACCESSİONS BASED  

ON ISSR MOLECULAR MARKERS 

 

V.N. Rustamova 

Genetic Resources Institute of the ANAS   

 

Genetic diversity of wheat cultivars is very important in reducing genetic vulnerability during 

plant breeding efforts. In order to estimate the genetic diversity, molecular markers provided 

excellent tools. In this study Inter-simple sequence repeat (ISSR) markers were used to determine 

the genetic diversity of 88  bread wheat accessions, including Azerbaijan. Out of 516 amplified 

scored bands, 424 (82.2%) were polymorphic. 

Keywords: Wheat, ISSR, genetic diversity 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  

НА ОСНОВЕ ISSR МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 

 

В.Н. Рустамова 

Институт Генетических Ресурсов НАНА 

 

        Генетическое разнообразие сортов пшеницы имеет очень важную роль в снижении 

генетической уязвимости в ходе усилий по селекции растений. Для оценки генетического 

разнообразия, молекулярные маркеры при условии, отличные инструменты. В этом иссле-

довании повтора (ISSR) маркеры были использованы для определения генетического разно-

образия 88 присоединений хлебная пшеницы, включая Азербайджан. Из 516 усиленных 

забитых полос, 424 (82,2%) были полиморфными. 

Kлючевые слова: пшеница, ISSR , генетическое разнообразиu 
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AQROBİZNES MÜHİTİNİN AQRAR SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFINA TƏSİRİ 

 

F.S. Mehdiyev  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə 

farid.mehdiyev84@gmail.com 

 

Aqrar sahədə sahibkarlıq imkanlarının reallaşdırılması ilə aqrobiznes mühitinin yaxşılaşdırılması 

arasında əhəmiyyətli dərəcədə əlaqə vardır. Aqrobiznes mühiti aqrar sahibkarların gəlirliliyinin, ixrac 

potensialının artırılmasına və mövcud resurslardan daha səmərəli istifadəyə əlverişli şərait yaradır. 

Belə şəraitdə rəqabət qabiliyyətli və ixrac yönümlü məhsullar istehsal edən, müasir texnologiyalara 

əsaslanan aqrar sahibkarlıq müəssisələrinin təşkilinə əlverişli şərait yaradılması vacibdir.  

Açar sözlər: aqrobiznes, biznes mühiti, biznes potensialı, ərzaq təminatı, keyfiyyət, rəqabət, 

səmərə. 

 

Aqrar sahədə sahibkarlıq imkanlarının reallaşdırılmasında aqrobiznes mühitinin formalaşdırıl-

masının rolu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün zəruri hüquqi şəraitin 

yaradılması sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən və onun inkişafını təmin edəcək qanunların, digər 

normativ-hüquqi aktların olması  ilə şərtlənir.  

Aqrobiznes kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, satışı, həmçinin kənd təsərrüfatı 

istehsalı ilə əlaqədar digər xidmətlər göstərən sahibkarlıq fəaliyyəti kimi özünü biruzə verir. Kənd 

təsərrüfatında sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusiyyətləri bu sahənin öz  spesifik xüsusiyyətləri ilə 

müəyyənləşir. 

- kənd təsərrüfatında iş dövrü ilə istehsal dövrü eyni vaxta düşmür. Buna görə də əsas və 

dövriyyə vasitələrindən, işçi qüvvəsindən istifadə mövsümi xarakter daşıyır; 

- kənd təsərrüfatında torpaq əsas istehsal vasitəsi olmaqla yanaşı həm də bitki və heyvanların 

təkrar istehsal vasitəsi kimi çıxış edir; 

- kənd təsərrüfatı istehsalının son nəticələrinə təbii-iqlim şəraitinin və təbii hadisələrin 

həlledici təsir dərəcəsi yüksəkdir və s. 

Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafına xidmət edən aqrobiznes mühitinin formalaşmasında olan 

çətinliklər və onun mürəkkəbliyi kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsi riskini artırır. Kənd təsərrüfatının 

əksər sahələrində istehsalın mövsümi xarakterə malik olması başqa sahələrə nisbətən burada fəaliyyət 

göstərən sahibkarların iri investisiyalara tələbatını yüksəldir. Bütün bunlar aqrar sahədə təsərrüfat 

risklərinin idarə edilməsini ən aktual məsələlərdən biri kimi qarşıya qoymaqla sahənin normal 

fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə onlara sistemli yanaşmanı tələb edir [5]. Bu məqsədlə investisiya 

tələb edən sahələr üzrə layihələri əsaslandıraraq onların ödəmə mənbələri müəyyənləşdirilməlidir.  

Aqrar sahədə aqrobiznes mühitinin daha da təkmilləşdirilməsi, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin 

gücləndirilməsi və istehsal-emal əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi yolu ilə sahibkarlığın maliyyə-kredit 

mexanizminin mükəmməlləşdirilməsi təşkilati-iqtisadi problemlərinin həlli baxımından əhəmiyyətli 

tədbirlərdən hesab edilir [1]. Aqrar sferanın inkişafı həm də makroiqtisadi sabitliyin qorunub 

saxlanılması və maliyyə-kredit mexanizminin təkmilləşdirilməsi baxımından vacibdir.  

Aqrar sahibkarlıq siyasəti kənd təsərrüfatı və onunla bağlı digər aqrobiznes sahələrinin dinamik və 

səmərəli inkişafını təmin edən və bu əsasda əhalinin həyat səviyyəsini, ölkədə ictimai proseslərin 

yüksəldilməsini təmin edən tədbirlər sistemidir. Dövlətin iqtisadi siyasətində aqrar siyasətin xüsusi 

vurğulanması kənd təsərrüfatı istehsalının və aqrar münasibətlərin tənzimləmə xüsusiyyətlərindən irəli 

gəlir. 

Aqrar sahədə istehsal, emal, məhsulun satışı, istehsal-texniki xidmət, maliyyə-kredit fəaliyyəti, 

torpaq mülkiyyətçiləri və respublika səviyyəsində dövlət siyasəti çərçivəsində həyata keçirilməlidir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində inteqrasiya əlaqələri müasir təsərrüfat əlaqələri sisteminə uyğunlaşmaqla 
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ənənəvi formada deyil, bankların, sənaye sahələrinin və beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə təmin 

edilməlidir. 

Normal aqrobiznes şəraitində sahibkar öz vəsaiti və gücü hesabına fəaliyyət göstərmək, nəzərdə 

tutduğu həcmdə mənfəət əldə etmək kimi məqsədlərini rəhbər tutaraq, digər sahələrlə qarşılıqlı faydalı 

əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olur. Lakin bəzən onun maliyyə və istehsal imkanları məhdud olur [3]. 

Müvafiq mexanizm aqrar və onunla əlaqədar sahələrdə iqtisadi artımı dəstəkləməklə tarazlayıcı 

nəticələrə yönəlməlidir. Kənd təsərrüfatına dövlət himayəsinin mühüm istiqaməti kimi bu sahəyə 

subsidiyaların ayrılması və onlardan istifadə mexanizmi-işgüzar fəallıq mühiti, bank-maliyyə sisteminin 

vəziyyəti, vəsaitlərin ünvanlılığı, amortizasiya siyasəti, aqrar-sənaye inteqrasiyasının xarakteri, aqrar 

sahibkarlığın fəaliyyət mühitinin normativ-hüquqi bazası və bu kimi digər amillərdən asılı olaraq 

formalaşdırılır. Bu və ya digər amilin nəzərə alınmasının metodiki və informasiya təminatının əsas-

landırma dərəcəsindən asılı olaraq subsidiyalaşmada fərqli situasiyaların dərindən araşdırılmasına 

ehtiyac yaranır.  

Öz maliyyə və iqtisadi vəsaitləri hesabına fəaliyyət göstərən aqrar sahibkarlıq qurumlarına 

subsidiyalar sahələrarası əlaqələrin dinamikası və şəffaflıq baxımından birmənalı təsir edir. Beynəlxalq 

təşkilatlarda kənd təsərrüftı üzrə maliyyə yardımına mənfi münasibətdə olanlar vardır. Əksər hallarda bu 

aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətinin süni şəkildə artırılması kimi qəbul edilməkdən irəli gəlir. Lakin 

xarici təcrübənin və aparılmış tədqiqatların nəticələri göstərir ki, kənd təsərrüfatı üzrə sahibkarlara 

xüsusi, bəzi hallarda məqsədli maliyyə yardımları ayrılmalıdır. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti şəraitində aqrar bölmədə istehsalın intensiv inkişafı onun iqtisadi səmə-

rəliliyinin təmin edilməsi bilavasitə texniki resusrlara təlabatın ödənilməsindən, aqroservis xidmətinin 

yaxşılaşdırılmasından, bu yolla məhsulların maya dəyərinin aşağı salınmasından və itkilərin qarşısının 

alınmasından asılıdır [4]. Aqrar sahibkarlığın formalaşması və inkişaf etdirilməsində dövlətin rolu 

sayəsində aparılacaq maliyyə-kredit siyasəti əsas yer tutur. Aqrar sahibkarlara həm yerli, həm də 

beynəlxalq təşkilatların maliyyə yardımı sisteminin təşkili işinin yaxşılaşdırılması məqsədyönlü xarakter 

daşımalıdır.  

Respublikamızda aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının maliyyə təminatının möhkəmləndirilməsinin 

mühüm istiqamətlərindən biri kimi kənd təsərrüfatı istehsalçılarına verilən dövlət yardımının həcminin 

artırılmasıdır. Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafında dövlət yardımının rolunun artırılması məqsədi ilə 

aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur: 

- aqrar sahəyə subsidiyaların verilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi; 

- maliyyə yardımının verilməsində differensial yanaşmaların tətbiqi; 

- sığorta haqqının ödənilməsi və maliyyə yardımının verilməsi qaydalarının təkmilləş-

dirilməsi; 

- maliyyə yardımının verilməsində dünya ölkələrinin təcrübəsindən geniş istifadə edil-

məsi. 

Aqrar sahibkarlığın inkişafını nəzərdə tutan aqrobiznes mühitinin formalaşmasına təsir göstərən 

amillərdən biri də kənd təsərrüfatında kiçik və orta sahibkarlığa uyğun maliyyə xidmətləridir [2]. Aqrar 

sahibkarlıqda investisiya və xüsusilə də istehsal təyinatlı investisiya aktivliyi təmin olunmalıdır. Aqrar 

sferanın maliyyələşməsində kredit mexanizmləri formalaşdırılmalı və onlar daim mövcud şəraitə uyğun 

olaraq təkmilləşdirilməlidir.  

Respublikada regionların dayanıqlı və fasiləsiz iqtisadi inkişafının təmin edilməsi istiqaməti 

Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətinin əsaslarından biridir. Regionlarda davamlı olaraq infras-

truktur və sosial obyektlərin tikintisi və yenidən qurulması ilə bərabər həm də aqrar-sənaye 

sektorunun inkişafı tədbirlərinin birgə olaraq reallaşdırılması, orta və uzunmüddətli dövrdə həmin 

sahənin dayanıqlı inkişafı üçün zəmin yaradılır.  

İnfrastruktur sahələrinin yaradılması və istismarı sahəsində dövlətin investisiya siyasətinin 

əsas və başlıca məqsədi investisiya resurslarının sosial və iqtisadi cəhətdən zəruriyyət təşkil edən, 

lakin, özəl sektor üçün cəlb edici olmayan layihələrə istiqamətləndirməkdir.  
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Məlumdur ki, aqrar sahibkarlığın inkişafının əsas məqsədi aqrar iqtisadiyyatın rəqabət qabiliy-

yətinin və diversifikasiyası səviyyəsinin yüksəldilməsi, ölkənin ərzaq təminatı potensialının güc-

ləndirilməsi və onun daha da dolğun reallaşdırılması, respublika əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

olunması, regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi, aqrar istehsalçıların xarici bazarlarda 

mövqe tutması və onun möhkəmləndirilməsi, sahibkarların iqtisadi maraqlarının gücləndirilməsi, təbii 

resurslardan və iqtisadi potensialdan  səmərəli istifadə edilməsi kimi hədəflərə nail olunmasını nəzərdə 

tutur. 

Ümumiyyətlə, istər daxili, istərsə də beynəlxalq iqtisadi problemlərin həllində milli sahibkarlığın 

formalaşması və inkişaf etdirilməsi respublikanın strateji məqsədlərindən biridir. Respublikada daxili 

bazarda kənd təsərrüfatının bütün məhsulları üzrə yüksək rəqabət gedir. Bu həm yerli, həm də xarici 

məhsullar arasında aparılır. Aqrar sferada istehsala çəkilən xərclərin yüksək səviyyəsi onların qiymətinə 

də öz təsirini göstərməyə bilməz. Qiymətlərin yüksək həddi rəqabətə dözümlülüyü azaldır. Buna görə 

də aqrar sahibkarlara istehsalı təşkil etmək və onu inkişaf etdirmək sahəsində dövlət tərəfindən tədbirlər 

sistemi həyata keçirilir. Belə tədbirlərdən biri tarif tənzimlənməsidir ki, bunun vasitəsilə idxalat 

məhdudlaşdırıla bilir. Lakin dövlətin bu tədbiri uzun müddət aparıla bilməz. Ona görə də aqrar sferada 

yerli sahibkarların dirçəldilməsi, emal olunan məhsulların keyfiyyətinin və müvafiq olaraq onların 

rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi respublikanın iqtisadiyyatının əsas strateji məqsədi kimi qəbul 

olunmalıdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialının kompleks inkişaf etdirilməsi, onun 

çoxçeşidliliyinin artırılması, aqrar istehsalın hazır məhsul emalına doğru istiqamətlənməsi, satışa 

çıxarılan məhsulların əmtəə görnüşünün yaxşılaşdırılması, ölkəyə gətirilən valyutanın artmasını təmin 

edər. Bu məsələ ölkəmizdə valyuta ehtiyatının qeyri-neft sektorunun hesabına yaradılması və daha da 

artırılması üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edir.  

Aqrar iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində əsas və mühüm strateji istiqamət 

daxili tələbatın ödənilməsi üçün idxalı əvəzetmə siyasətinin yeridilməsidir. Bu siyasətin əsas mahiyyəti 

ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalına yönəldilən valyuta ehtiyatlarına qənaət olunur 

və qənaət olunan valyutaya isə öz növbəsində texnika, texnologiya alınaraq yerli istehsala tətbiq olunur. 

Bu siyasətin nəticəsində ölkənin ixracat potensialının artırılması üzrə strateji istiqamətin həyata 

keçirilməsi mümkün olur. 

Aqrobiznes mühitinin inkişaf strategiyasının tərkib elementi kimi dövlət-sahibkar münasibət-

lərinin institusionallaşdırılması əsas məsələlərdən hesab edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sahib-

karlığın inkişafı ilə  bağlı aparılan tədbirlər öz sistemliyi ilə fərqlənir. Ölkədə aqrar sahibkarlıq fəaliy-

yətinə dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi məsələsi həyata keçirilən iqtisadi siyasətin prioritetlərindəndir.  

Ölkədə aqrar sahibkarlıq və aqrobiznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması aqrar sahibkar-

ların gəlirliliyinin, ixrac potensialının artırılmasına və kənd əhalisinin maddi rifahının yüksəldil-

məsinə imkan verir. Bu baxımdan respublikamızın müxtəlif regionlarında rəqabət qabiliyyətli və 

ixrac yönümlü məhsullar istehsal edən, müasir texnologiyalara əsaslanan aqrar sahibkarlıq müəssi-

sələrinin təşkilinə əlverişli şərait yaradılması vacibdir.  
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In the agricultural sector, there is a significant link between the realization of entrepreneurial 

opportunities and the improvement of agribusiness conditions. The business environment creates 

favorable conditions for the growth of agricultural entrepreneurship, increasing export potential and 

more efficient use of existing resources. In such conditions, agrarian entrepreneurship based on 

modern technologies, production of competitive and oriented it is important to create favorable 

conditions for the creation of enterprises. 
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petitiveness, efficiency. 
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В аграрном секторе существует значительная связь между реализацией предпринима-

тельских возможностей и улучшением условий агробизнеса. Деловая среда создает благо-

приятные условия для роста аграрного предпринимательства, увеличения экспортного по-

тенциала и более эффективного использования существующих ресурсов. В таких условиях 

аграрное предпринимательство, основанное на современных технологиях, производство кон-

курентоспособной и ориентированной на экспорт продукции важно создать благоприятные 

условия для создания предприятий. 

Ключевые слова: агробизнес, бизнес-среда, бизнес-потенциал, продовольственная без-

опасность, качество, конкурентоспособность, эффективность. 
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This exploratory study provides a literature review of the contemporary challenges that or-

ganisations face during the implementation of Portfolio Management domain and its integration 

with other functional areas in the organisation.  It is observed, that many project oriented compa-

nies do not perform well when it comes to Project Portfolio Management, as a result, it is obvious, 

that the corporate strategy will be defeated and the organization will not manage to keep its market 

positions considering that the portfolio management is a competitive mechanism on the capability 

markets (Miia Martinsuo, 2012) [1]. This study shows that, to respond to uncertainties and com-

plexities in the business environments, it is vital for the organization to set up and standardize pro-

ject portfolio management techniques and methodologies in the area of each function to eliminate 

the risk of the inconsistency between strategic objectives and project portfolio components (Tomas 

Blomquist, Ralf Müller, 2006) [2].  

Keywords: Portfolio Management, Strategy, Project, Corporate Governance 

 

Introduction 

Nowadays, organisations strive to survive and withstand the challenges caused by shortened 

product life cycles, changing technologies and heightened global competition. As a result, there is a 

growing need of flexible strategy elaboration and continuous development of products in accord-

ance with emerging market trends. Accordingly, senior management attempt to address the issue of 

how to manage projects in coordinated way to achieve prosperity and sustainability in future (Dr. 

Robert G. Cooper,2001) [3]. Therefore, implementation of the mechanism based on a set of busi-

ness practices that will bring the world of projects into tight integration with other business opera-

tions, which is called portfolio management is essential for each contemporary organisation (Har-

vey A. Levine, 2005) [4]. Due to the dynamics of markets organizations have to focus on continu-

ous quality improvement and product development using project management approach, where 

some projects may relate to internal resource strengthening, others may directly influence the exe-

cution of strategic goals and create value for the organization. The main task for management to is 

to allocate resources and consequently, management across projects critical to company perfor-

mance. (James S. Pennypacker, 2003) [5]. 

Because Portfolio management is a multi-dimensional process which overlaps with the entire 

organizational functions portfolio management is considered as one of the most important senior 

management functions (Cooper et al., 2001; Coulon et al., 2009; Kahn et al., 2006) [6], therefore 

the implementation of portfolio management must incorporate all affected functions as a committee 

which is involved in the portfolio structuring decisions (Archer and Ghasemzadeh, 1999; Coulon et 

al., 2009; Mikkola, 2001) [7].  

 

Literature Review 

Most literature related to project portfolio management, takes a somewhat methodological 

perspective, focusing on the optimization and general effectiveness of Project Portfolio Manage-

ment approaches (Doerner et al., 2006; Henriksen and Traynor, 1999) [8]. As it is generally recog-

nized Project portfolio management’s main function is planning and controlling by project man-

agement offices or other dedicated role players in the project organization (Archer and Ghasemza-

deh, 1999) [7]. However, while this aspect has seen much attention, the awareness of any research 

on necessary success factors required for resource tightening and elimination of potential barriers 
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for strategic portfolio management regime is low. Thus, there is a diversity of challenges faced by 

the roles responsible for Project Portfolio Management during the application (Kerzner, 2004) [9]. 

This literature review reveals a consolidation of contemporary challenges of project portfolio man-

agement application in the projectized organization.  

 

The challenge of Portfolio Strategic Alignment 

As it is stated: “There is no portfolio governance process in place. The evaluation of projects 

does not consider alignment with the organization’s vision, strategy, or objectives.” (Harvey A. 

Levine, 2005) [4]. Portfolio Management is described as a set of business practices that organizes 

the integration between projects and related business operations. Due to the absence of this integra-

tion a large disconnect between project’s function and the rest of the operations of the enterprise can 

be observed. Additionally, a lot of effort goes into doing projects right—even if they are not the 

right projects. Some organizations have projects proposed and approved that do not generate busi-

ness value, projects are not even synchronized with the goals of the enterprise and have excessive 

risk. In some cases there can be projects that get approved solely because of the political power of 

the project sponsor. These projects drain valuable and scarce resources from more beneficial pro-

jects. (Harvey A. Levine, 2005) [4] 

As stated, the rest of the challenges were identified as an obstacle of efficient portfolio gov-

ernance, such as projects that are failing at an early stage, yet they are continued until total failure is 

recognized and the team admits that the product cannot be delivered. Projects that are designed to 

generate income (or cost savings), but because of various kinds of failures, they become a burden 

instead. Projects that slip so badly in time that they miss the window of opportunity. Yet they are 

continued when they should be terminated. (Harvey A. Levine, 2005) [4]. At the same time, ac-

counts of wasted investments make headlines, providing fuel for skeptics: An estimated the majori-

ty of corporate projects are neither on time not on budget, and they don’t deliver the originally stat-

ed business goals. Considering, that portfolio budgets comprise hundreds or even thousands of pro-

jects running simultaneously across functions, business units and geographies, it’s a challenge to 

select projects for investment that are synchronized with corporate strategy. (M. Jeffery and I. Le-

lived, 2004) [10]. 

The methodology of project selection should be flexible enough so that stakeholders can 

choose in advance the most appropriate project options and level of risk tolerance (NP Archer* and 

F Ghasemzadeh, 1990) [11].  In the vast majority, portfolio models are complex and difficult to use. 

They require large amount of input data eager to be changed in any period of time. A major concern 

with most of the models for choosing project portfolios is that they are complex and difficult to use, 

and they require large amounts of input data. To minimize the risk of portfolio irrelevancy process 

should be organized in a logical manner so each step moves from either a top-down (strategic con-

siderations) or bottom-up (individual project considerations) perspective towards an integrated con-

sideration of the projects most likely to be selected (NP Archer* and F Ghasemzadeh, 1990) [11].  

The aspects of successful alignment of projects with business strategy and the creation of the port-

folio are: portfolio value maximization, the achievement of balanced portfolio and the alignment of 

strategy with portfolio. Conforming to the literature related to project portfolio management, the 

first two aspects of successful alignment rarely respect any new material, while the third aspect 

(strategic alignment) is briefly described, but still faces numerous challenges (Milosevic, D. & 

Srivannaboon, S., 2006) [12]. 

The management lacks the quantitative tools for measuring the degree of alignment which 

makes is difficult to evaluate the quality of Project Portfolio Management in the organization 

(Supachart Iamratanakul1, Ravi Shankar1, Dragan Milosevic2, 2008) [13]. The model of the project 

portfolio that gives the proper balance is, however, company-specific, and ultimately it is dependent 

upon the company’s business strategy (Lukes, 1986) [14]. For example, in a company that has a 

short term strategy the challenge is to find the proper balance between the projects closer to release 
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and long-term projects. However, to achieve a balanced project portfolio different types of visuali-

sation tools (pie charts, histograms, portfolio charts and bubble diagrams) are used. Since this ap-

proach don’t deliver a list of projects to execute, they should be used as an outline for a qualitative 

discussion about which projects to proceed with because they include important data for further pri-

oritization of projects, such as: risk (technical and commercial) versus revenue (based on financial 

expectations), difficulty to conduct (technical and commercial) versus importance, duration of com-

petitive advantages versus costs, time-to-market versus quality, and long term versus short term 

(Cooper et al., 2001) [15]. In studies of project portfolio management practices it has been found 

that bubble diagrams are the ones most commonly used (Cooper et al., 1999; EIRMA, 2002).  Nei-

ther (Ola Davidson, 2006) 

Another challenge of strategic alignment is the management the current portfolio of projects 

with Ad hoc or no standard processes which are broadly used for reviewing the portfolio with the 

sponsor organization. This type of Project Portfolio reviews eliminates high-risk/high-value pro-

jects, destructs Portfolio management controls, which leads to ill-timing, and inconsistency. Addi-

tionally, because Management rarely reviews project performance data, organization rarely has an 

up-to-date and complete inventory of assets and rarely evaluates project outcomes or identifies les-

sons learned. Resources are assigned to projects on an availability basis using ad hoc processes. 

(James S. Pennypacker, 2003) [5]. 

 

The challenge of Project Selection and Resource Allocation 

Project portfolio management exist in any organization even if it is not formally accepted. 

Portfolio components are selected and prioritized in accordance with the value to business that is 

the reason why it is important to implement proper process infrastructure for portfolio management. 

In the opposite case inefficient project portfolio management leads to a large number of low-impact 

projects, a high level project failures and the inability to reject a large number of inefficient projects 

with allocated resources (Miller, 2002) [17]. The problem of inefficient portfolio management, 

which is frequently accompanied by the lack of linkage between the processes during the portfolio’s 

progress and objectives (Hynuk Sanchez, Robert Pellerin, 2008) [18], also caused by time-to-

market increment, the starvation of good projects, the project selection based on emotion or politics, 

and the lack of a strategic direction for the project (R. Cooper et al., 2001) [19].  

The literature review also found that the major factor contributing for project failure is the 

large number of active projects, that don’t add strategic value to the organization and pre-occupy 

valuable resources. This is the most characteristic problem of project portfolio (Michael Greer, 

2006) [20]. Because they are working on too many projects and are spending too many overtime 

hours Projects result in a high turnover. Too many projects in the organisations’ project portfolios 

occur because a number of organisations do not have a management system in place to determine a 

viable project mix that is capable of meeting the goals of the organization. 

As stated, a number of respondents also indicated that they do not balance their project portfolios, 

monitor the planning and execution of projects, analyze portfolio performance to find ways to im-

prove it, or evaluate new opportunities against the current portfolio and comparatively with each 

other, taking into account the organisation’s project execution capacity.( A.J. Buys1* and M.J. 

Stander2, 2010) [21]. 

The majority of projects included into the portfolio are small-medium sized projects, because 

in a multi-project organization multiple strategic activities are to be executed in the same time re-

quiring intensive cross-functional collaboration of multiple functions. In such case, the flexibility of 

resource allocation is one of the challenges of portfolio management. As reported, the more projects 

are executed simultaneously, the more communication and tradeoffs between projects (and depart-

ments) will have to take place for the ‘portfolio of projects’ to be defined and executed. In a multi-

project organization, three distinct parties play a role, each with their own responsibilities. (Adri 

Platje, Harald Seidel, Sipke Wadman, 1994) [22]. 
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The challenge of Portfolio Performance Management 

Another challenge for effective portfolio management is how to measure everything on the 

corporate level using quantitative and qualitative data. Due to the lack of historical information or-

ganizations have to compensate by utilizing and deploying benchmark information (C. Verhoef, 

2002) [23]. The identification of reliable success factors of an innovation is a complex process, con-

sidering the competitive structure of the markets where each industry requires the set of challenges 

irrelevant to other industries. Therefore, it is a challenge of portfolio technique to solve a particular 

set of complex issues to improve performance management, unique to each firm. Portfolio manag-

ers must continuously upgrade production technologies, efficiently and profitably, to match func-

tional challenges of new products, but also foster the technical capabilities and knowledge genera-

tion of their R&D organizations. (J.H. Mikkola, 2001) [24]. 

Notwithstanding the fact of numerous benefits of widespread portfolio management, the im-

plementation problems are impeding its adoption due to the barriers such as poor execution and 

deep-rooted problems between business & IT. It is proposed, that the success of portfolio manage-

ment efficiency can be achieved by the improvement in strategy implementation, project delivery, 

the availability of resources and reduction of characteristic problems experienced in project portfo-

lios.  (Arvind Mahajan, 2009), [25]. 

Analysis of the data for reasons for strategy implementation and project delivery failure showed 

that the most common reasons for the failure of most strategic plans and projects are that they have 

too many projects and too few resources. It was also found that the responsibilities that are particular-

ly poorly managed are portfolio analysis, finding ways to improve the performance, the evaluation of 

new opportunities against the current portfolio and comparatively with each other, taking into account 

the organisation’s project execution capacity (A.J. Buys and M.J. Stander, 2010) [26].   

Another important problem identified is the uncertain product requirements into project 

scopes that could be launched, planned, and monitored. Knowing that the requirements were uncer-

tain and bound to change, organizations put mechanisms in place to increase flexibility. Agility, and 

their ability to react quickly and efficiently by the reallocating resources to the right projects and to 

work on the right project scope (Catherine P. Killen, Kan Jugdev, Nathalie Drouin, Yvan Petit, 

2012) [27]. Challenges in classifying organizing mechanisms into sensing, seizing, reconfiguring/ 

transforming and in expressing/translating requirements for executors.  

 

The challenge of Portfolio Communication Management 

This is important to recognize that organizations are dealing with the hierarchical groups that 

percept the information differently, thus achieving the unification of business language and en-

hancement of overall communication methods is considered as another important challenge for the 

organization. The “C” level governance group, functional managers and strategic planners are the 

people that drive the organization with a number of projects and are ones responsible for the deliv-

ery of strategic objectives (Harvey A. Levine, 2005) [4]. Despite the priority of linkages, such as 

alignment of project selection with manager’s interaction, or project portfolios and project offices, 

the internal communication and behavior of the project and operational teams receive too little at-

tention and may well explain some of the problems in achieving project portfolio management suc-

cess (Elonen and Artto, 2003) [28]. 

Also on the portfolio level, issues such as handling traditional communication barriers be-

tween projects and between line and project managers in matrix organizations remain typical chal-

lenges. As opposed to the other three strategic internal stakeholders, project managers have no ma-

jor phase of engagement in the Project Portfolio Management process (Claus Beringer and Daniel 

Jonas,2013) [29]. 

The simultaneous management of the throughput times resource allocations and project costs 

in a  multi-project organization is a complex process of balancing the interests of multiple stake-

holders. In consonance with Platje and Seide a new concept of portfolio thinking is required in 
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which all responsibilities are delegated to the lowest possible organizational levels and communica-

tion is improved.  

In consonance, a wide range of research has recently been reported dealing with problems relat-

ed to controlling the formation of ad hoc networks of spatially distributed systems, system-dependent 

data rate requirements in digital feedback channels, real-time fusion and registration of data from dis-

tributed heterogeneous sensors, and the theory of cooperative control of networks of autonomous 

agents (John Baillieul, Fellow IEEE, and Panos J. Antsaklis, Fellow IEEE, 2007) [30]. 

The ambiguity inherent in quantifying  business value, the lack of communication, executives’ limited 

understanding of and low respect for IT, and IT staffers’ inadequate business skills – all translate to 

major organizational challenges for successful implementation. However, analysis of practices in the 

best managed companies surveyed suggests four approaches that work: staged implementation strate-

gy, creating a process for upgrading ITPM, ensuring that staff members are trained – and involving 

business-side people from the beginning. (Mark Jeffery and Ingmar Lelived, 2004) [31].   

In line with the model and its measurement will validate with real-life information, which is 

to ensure that it can be applicable to practice and replicable to real word behavior. The results of 

validity testing not only provide insights into the model, but also help management to solve and an-

swer their questions and problems of interest. Managers can also improve their management to 

make better decisions in a systematic manner, which can be a platform to study the alignment be-

tween project portfolio and business strategy that could leverage the growing appreciation of this 

subject.(Supachart Iamratanakul1, Ravi Shankar1, Dragan Milosevic2, 2008) [32]. 

 

Future Research Direction & Conclusion 

As a conclusion, the application of a set of business practices that organizes the integration 

between projects and related business operations is vital for every projectized organization to guar-

antee successful implementation of strategic objectives and constantly improve overall performance 

from the perspective of resource management, communication, risk management and other aspects. 

The exploratory study emphasizes the importance of balanced project portfolio management aimed 

on the delivery of maximal value through projects to provide more impact on strategy execution. 

Thus, each function of portfolio management domain shall be tailored to the organizational capa-

bilities and resources. 

The main challenge of strategic alignment of portfolio with objectives in the organization is to 

serve as a driver of strategy execution and timely reaction on the market changes. Thus, when the 

balanced portfolio management is applied, the organization gains more opportunities to compete in 

related market and even develop new trends for the industry. As stated, the underlying organiza-

tional approaches and distinctions in roles between line and project management (such as line, pro-

ject, program, and portfolio managers) are not yet understood and require further research (Brown 

& Eisenhardt, 1995) [33].  

Thus, by examining all essential challenges combined in this exploratory study, organizations 

can be proactive and can eliminate potential risks during the implementation of Portfolio Manage-

ment techniques and methodologies. 
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Orxon abidələrinin leksik tərkibinin artırılmasında müxtəlif söz yaradıcılığı üsullarından istifadə 

olunmuşdur. Abidələrin dilində leksik-semantik, morfoloji və sintaktik üsullarla yanaşı, morfoloji-

sintaktik üsul, yaxud konversiya vasitəsilə düzəlmiş külli miqdarda söz işlənmişdir. Morfoloji-sintaktik 

üsul söz yaradıcılığının qeyri-xətti üsullarından biri olmaqla sözün yeni morfem qəbul etmədən daxildən 

dəyişməsinə əsaslanır. Qədim türk dilində konversiyanın müxtəlif növləri müşahidə olunur: isimləşmə, 

zərfləşmə, feilləşmə, köməkçi nitq hissələrinə çevrilmə. Söz yaradıcılığının morfoloji-sintaktik üsulu 

türkoloji dilçilikdə digər söz yaradıcılığı üsullarına nisbətən daha az öyrənilmişdir. Türk dillərində 

konversiyaya dair aparılmış tədqiqatlar əsasən son dövrlərə aiddir. Orxon abidələrində bu üsuldan 

istifadəyə isə tədqiqatlarda, demək olar ki, yer verilməmişdir. 

Açar sözlər: qədim türk dili, söz yaradıcılığı, nitq hissələri, isimləşmə, zərfləşmə, feilləşmə 

 

Giriş 

Orxon abidələrinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində istifadə olunmuş söz yaradıcılığı üsul-

larından biri də konversiyadır. Abidələrdə söz yaradıcılığının elə üsulları var ki, onlar sözə yeni bir 

morfemin əlavə edilməsi ilə baş vermir, başqa sözlə, burada söz forma cəhətdən deyil, məna cəhət-

dən dəyişir. Söz yaradıcılığının belə qeyri-xətti üsulları leksik-semantik və morfoloji-sintaktik üsul-

dur. Xətti söz yaradıcılığında söz bir formanın digərinə əlavəsi ilə yaranırsa, qeyri-xətti söz 

yaradıcılığında isə formanın belə eksplisit (xarici) ifadəsi yoxdur. 

Morfoloji-sintaktik üsul, yaxud konversiya sözün heç bir xüsusi leksik şəkilçi qəbul etmədən bir 

nitq hissəsindən başqa nitq hissəsinə keçməsidir. Konversiyanı bəzən “sıfır şəkilçili” söz yaradıcılığı da 

hesab edirlər (N.Marçand). V.V.Lopatin isə konversiyanın sıfır şəkilçili derivasiya ilə eyni olmadığını, 

onların kəskin fərqləndiyini göstərir [1, 9]. Bu hadisəyə başqa adlar da verilmişdir: şəkilçisiz söz 

yaradıcılığı, implisit söz yaradıcılığı, daxili söz yaradıcılığı və s. [2, 1471]. Y.V.Potapov və 

A.A.Kizyukeviçə görə, bu proses “sözyaradıcı transpoziyadır” [1, 9]. Ancaq bu hadisənin konversiya 

termini ilə adlandırılması daha geniş yayılmışdır: H.Suit, A.İ.Smirnitski, M.Dokulil, Y.Q.Soşalskaya, 

S.P.Safronova, P.A.Soboleva, N.V.Smirnova, Y.A.Jluktenko, Y.S.Stepanov, İ.A.Melçuk, Y.S.Kubrya-

kova, V.M.Nikiteviç, F.Qəniyev və b. 

 

Tədqiqatın obyekti 

Tədqiqatın obyekti Orxon abidələrinin (Kül tigin, Bilgə kağan, Tonyukuk, Ongin, Küli Çor, 

İhe Ashete, Hoytu temir, Üçüncü Orxon) dilində söz yaradıcılığının morfoloji-sintaktik üsulu və bu 

üsulla meydana çıxmış sözlərdir. 

Konversiyanın söz yaradıcılığı prosesi, yaxud sintaktik hadisə olması dilçilər arasında müba-

hisələrə səbəb olmuşdur. Konversiyadan danışan R.Z.Muryasov [2], D.Li, M.Bize, A.İ.Smirnitski [1, 

10] və başqaları onu söz yaradıcılığı prosesi kimi qəbul edirlər. Konversiyanı söz yaradıcılığı prosesi 

hesab edən A.S.Rodrigez onu təmiz sintaktik nominalizasiyadan fərqləndirmiş [3, 89] və göstərmişdir 

ki, bu hadisə lüğət tərkibində baş verir [3, 94]. Z.X.Tramova yazır: “Konversiya funksional hadisə deyil, 

söz yaradıcılığı üsuludur” [4, 5]. Azərbaycan dilçiliyində də konversiyanın söz yaradıcılığı hadisəsi 

olması qeyd edilmişdir. Məsələn, A.Qurbanov yazmışdır: “Müasir Azərbaycan ədəbi dilindəki 

omonimlərin bəzisi sözün bir nitq hissəsindən başqasına keçməsi nəticəsində yaranmışdır” [5, 332]. 

R.Abdullayev də konversiyanı söz yaradıcılığı hadisəsi saymışdır [6]. 
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Konversiyanı metonimiya ilə də bağlayırlar [7, 200]. Bu hadisəyə koqnitiv cəhətdən yana-

şanlar onu metonimiya nəticəsi saymışlar: Kövekses, Radden, Dirven [8, 3]. Metonimiya ilə bağlı 

belə bir fikir söylənilir: metonimiyada əşyalar yalnız əşyalara deyil, hərəkətlərə də çevrilə bilir. 

Məhz bu cür yanaşma konversiyanı da metonimiya nəticəsi saymağa imkan verir. Ancaq bu zaman 

belə bir ziddiyyət yaranır, sözün özü ilə bağlı hər hansı başqa sözə keçidinin bütün tiplərini meto-

nimiya saysaq, onda şəkilçilərin əlavəsi ilə yaranmış sözləri də metonimiya adlandırmalıyıq, çünki 

eyni məna keçidi burada da baş verir. Metonimiya dedikdə, yalnız söz kökünün mənasının daxilən 

dəyişməsi ilə baş verən keçidi nəzərdə tutmalıyıq, burada sözün nitq hissəsinə kateqorial mən-

subiyyəti yox, leksik mənası əsasdır. 

Buradan başqa bir sual da meydana çıxır, əgər konversiya söz yaradıcılığı prosesidirsə, o, hansı 

üsulla meydana çıxır və burada söz yaradıcılığı vasitəsi nədir? Z.R.Muryasov bu fikirdədir ki, nitq 

hissələri qrammatik kateqoriya olduğundan onların dəyişməsi də qrammatik hadisə sayılmalıdır [2, 

1472]. V.M.Pavlov bu hadisəni sintaktik söz yaradıcılığı adlandırır və qeyd edir ki, sintaktik söz 

yaradıcılığı sözün leksik mənasında heç bir dəyişmə baş vermədən funksional cəhətdən bir nitq 

hissəsindən digərinə keçiddir [2, 1472]. Z.A.Potixa bunu morfoloji-sintaktik üsul adlandırır və söz 

yaradıcılığının üç əsas üsulundan biri hesab edir. V.N.Nemçenko [1, 9], Y.A.Jlunktenko, V.N.Yart-seva 

[1, 12] da konversiyanı morfoloji-sintaktik üsul hesab etmişlər. A.A.Nasipova ingilis dilində 

konversiyanı morfoloji-sintaktik üsul saysa da, qırğız dilindəki konversiyanı leksik-semantik söz 

yaradıcılığı üsulu adlandırır [9]. Onun ingilis və qırğız dillərindəki konversiyanı hansı əsaslarla 

fərqləndirdiyi və nə üçün söz yaradıcılığının müxtəlif üsulları hesab etdiyi aydın deyil. Z.X.Tramova isə 

konversiyanı leksik-morfoloji-sintaktik söz yaradıcılığı adlandırır və bunu belə əsaslandırır ki, 

konversiyada semantik dəyişmə ilkin, qrammatik dəyişmə isə sonrakıdır [4, 8]. Bizcə, bu fikir qeyri-

dəqiqdir, çünki konversiyanın baş vermə səbəbi məhz sözün başqa nitq hissəsi mövqeyində işlənməsi 

ehtiyacıdır, yəni qrammatik dəyişmə konversiya üçün ilkindir. A.N.Kononov da 1956-cı ildə çap 

olunmuş kitabında bu üsulu leksik-sintaktik-morfoloji üsul adlandırır [10, 129], 1980-ci ilə aid kitabda 

isə morfoloji-sintaktik üsul adı altında təqdim edir [11, 83]. 

Konversiyanı və leksik-semantik yolla söz yaradıcılığını fərqləndirmək lazımdır. Əgər birində 

sözün aid olduğu nitq hissəsi və digər sözlərlə qrammatik əlaqəsi dəyişirsə, digərində onun malik 

olduğu leksik məna və ya semantik çalar dəyişir. Ona görə də konversiyanın söz yaradıcılığının 

morfoloji-sintaktik üsulu saymaq, bizcə, daha doğrudur. 

Ən geniş yayılmış fikrə görə, konversiyada söz yaradıcılığı vasitəsi sözün paradiqmasıdır. İlk 

dəfə H.Suit konversiyada paradiqmanın dəyişdiyini göstərmişdir [8, 4]. A.İ.Smirnitskiyə görə, eyni 

səs tərkibinə malik söz bir nitq hissəsindən digərinə keçdikdə yalnız paradiqmasına görə fərqlənir 

[1, 10]. Əslində, burada sözün yalnız paradiqması deyil, onun cümlədə başqa sözlərlə əlaqələnməsi, 

cümlədəki funksiyası da dəyişir. İ.A.Melçuka görə, fikir əsasın qrammatik birləşmə imkanının 

dəyişməsi ilə ifadə olunur. O yazır ki, “konversiya sintaksisin dəyişməsi əməliyyatıdır” [1, 11]. 

Bununla yanaşı konversiyada semantik dəyişikliklərin də baş verdiyini qəbul edənlər var [4, 8]. 

Konversiya nəticəsində yaranan sözlər əksər hallarda əvvəlkilərlə omonim olur, O.S.Axmanova 

bunları funksional omonimlər adlandırır [1, 13]. Bu sözlər dildə eyni vaxtda mövcud olur, yaxud biri 

dili tərk etdikdən sonra digəri işlənməyə başlayır. Burada çətinlik törədən məsələ, V.Q.Qakın da 

göstərdiyi kimi, hansı sözün ilkin, hansının törəmə olması məsələsidir [2, 1471]. Söz yaradıcılığında 

motivləşən və motivləşdirən sözlər iki əlamətə görə müəyyənləşdirilir:  

1. Motivləşən söz tərkibcə mürəkkəbdir, tərkibində şəkilçi var; 2. Motivləşən söz fikircə mürrəkkəbdir, 

mənasında tamamlayıcı komponent var [1, 15]. İkinci fikri konversiyaya uğramış sözlərə aid etmək olar. 

Ancaq hansı sözün ilkin olduğunu, hansının isə sonradan meydana çıxdığını müəyyənləşdirmək heç də 

həmişə asan olmur. Ona görə də bəzi dilçilər ikitərəfli motivasiya nəzəriyyəsini irəli sürmüşlər [12, 314]. 

Bəzi hallarda konversiyanın istiqamətini müəyyənləşdirmək bir qədər asanlaşır. Bu, qram-

matik şəkilçi qəbul etmiş söz konversiya nəticəsində başqa nitq hissəsinə çevrildikdə baş verir. 

Məsələn, Orxon abidələrinin dilində kudı “aşağı (çayın axını boyu)” sözü qoşma kimi işlənmişdir. 
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Bu söz kud- “tökmək” sözünün feili bağlama formasıdır. Burada kud- feilinin ilkin olduğu, qoş-

manın isə sonradan yarandığı aydın görünür. 

Yeni yaranmış sözlərin aid olduğu nitq hissəsinə görə konversiyanın bir sıra növləri var: 

substantivləşmə (isimləşmə), adyektivləşmə (sifətləşmə), adverbiallaşma (zərfləşmə), pronominallaşma 

(əvəzlikləşmə), verballaşma (feilləşmə). Əsas nitq hissələrinin köməkçi nitq hissələrinə keçməsi də 

konversiyanın növlərindən biridir. 

Konversiya dilçilik tədqiqatlarında uzun müddət diqqətdən kənarda qalmışdır. Yalnız XIX əsrdə 

bu üsulla söz yaradıcılığı barədə məlumatlar verilməyə başlamışdır. Konversiya haqqında ilk yazılar 

ingilis dilçiliyində meydana gəlmişdir. Konversiya termini dilçiliyə 1891-ci ildə Henri Suit tərəfindən 

gətirilmişdir [8, 2]. İngilis dilində bu hadisənin daha geniş araşdırılmasının səbəbi bu dildə konver-

siyanın daha geniş yayılmasıdır. İsim və feillərin omonimliyi ingilis dilində xüsusilə güclüdür [2, 1472] 

və konversiyanın nəticəsi hesab olunur. Konversiyanın bu dildə geniş yayılmasının səbəbi qrammatik 

şəkilçilərin azlığı sayılır [9, 3]. Konversiyanı sırf ingilis dilinə məxsus hadisə sayanlar da var, məsələn, 

O.Yespersen konversiyanı “ingilis unikalisi” adlandırmışdır [7, 197]. Sonralar digər dillərdə də 

konversiya hadisəsi öyrənilmişdir. 

Türk dillərində konversiya ilə bağlı da tədqiqatlar aparılmışdır, lakin belə tədqiqatların sayı ingilis dili 

ilə müqayisədə azdır. R.Abdullayev türk dillərində konversiya hadisəsini ümumi olaraq öyrənmiş, onun 

əsas xüsusiyyətlərini meydana çıxarmağa çalışmışdır. A.A.Nasipova ingilis və qırğız dillərindəki 

konversiyanı müqayisə etmişdir. F.A.Qaniyev, A.Y.Qolubeva tatar dilində, Z.X.Tramova qaraçay-

balkar dilində, M.Sarı, A.Günşen və M.D.Erdem, M.Duman və F.Korkmaz Türkiyə türkcəsində, 

C.Cəfərov, A.Axundov Azərbaycan türkcəsində konversiya hadisəsini araşdırmışlar. X.V.Sultanbayeva 

türk dillərində köməkçi nitq hissələrinin meydana çıxmasından danışmış və bu prosesi konversiya 

adlandırmışdır. 

Morfoloji-sintaktik üsul uzun müddət yalnız analitik dillərə, inkişaf etmiş təsriflənmə sisteminə 

malik olmayan dillərə məxsus söz yaradıcılığı prosesi kimi anlaşılmışdır [13, 31]. Sonralar müəyyən 

olunmuşdur ki, konversiya, sintetik dillərdə, yəni sözlər arasında əlaqənin morfoloji vasitələrlə ifadə 

olunduğu dillərdə də müşahidə olunur. Bunun səbəbi də bütün dillərin dəqiqlik və müxtəsərliyə ehtiyac 

duymasıdır [14, 428]. Türk dillərində də “səslənmə cəhətdən eyni bir çox feil və ismin bu şəkildə əmələ 

gələ biləcəyi” göstərilir [15, 82]. Konversiya ilə bağlı nəzəriyyələr, əsasən, flektiv dillər üçün 

yaradılmışdır, bunları türk dillərinə tətbiq edərkən diqqətli olmaq lazımdır, çünki flektiv dillərdən fərqli 

olaraq türk dillərində kök = söz formulası var. Bu dillərdə kök heç bir şəkilçi, yaxud sonluq qəbul 

etmədən müstəqil söz kimi işlənə bilir və bir nitq hissəsindən başqasına keçə bilir. 

Konversiya nəticəsində yaranan sözlərlə təsadüfi omonimləri fərqləndirmək lazımdır, çünki bu 

sözlər arasında məna əlaqəsi olmalıdır. Konversiyanın, demək olar ki, bütün növləri Orxon abidələrinin 

dilində nəzərə çarpır. Biz burada konversiyaya söz yaradıcılığı üsulu kimi yanaşdığımızdan təsadüfi 

deyil, daimi və tam konversiyaya uğramış sözləri təhlil edəcəyik, başqa sözlə, bizi tam konversiyaya 

məruz qalaraq çevrildiyi nitq hissəsinin bütün qrammatik xüsusiyyətlərini qəbul edən və həmin nitq 

hissəsinin də tərkibinə daxil olan sözlər maraqlandırır. 

Substantivləşmə (isimləşmə). Konversiyanın bu növü bir çox dillərdə geniş yayılmışdır. 

Substantivləşməni öz məhsuldarlığına görə yalnız qrammatik kateqoriyaların universallığı ilə müqayisə 

etmək olar [2, 1473]. 

Sifətlərin isimləşməsi. Sifətlərin isimləşməsi türk dillərində konversiyanın ən geniş yayılmış 

növlərindən biridir. Bunun bir səbəbi də türk dillərində, xüsusən qədim türk dilində isim və sifətlərin 

böyük oxşarlığa malik olmasıdır. Bu hadisənin təsadüfi forması daha geniş yayılmışdır. Sifətlərin daimi 

isimləşməsinə Orxon abidələrində bir sözü aid etmək olar. 

Kara: ...örüŋ kümüşün, kırğağlığ kutayın, əkinlig isigtin, özlək atın, adğırın, kara kisin, kök 

tiyinin türkimə, bodunıma kazğanu birtim... (BK şm 11-12) “...parlaq gümüşünü, qıraqlı ipəyini, əkinlik 

taxılını, cins atını, ayğırını, qara samurunu, göy dələsini türkümə, xalqıma qazandım”. Bu söz sifət kimi 

qara rəngi bildirir, isim kimi isə “xalq” mənası ifadə edir. Söz əslində sifət olmuş, rəng bildirmişdir. 

Sonradan “adi” mənası qazanmış, kara bodun ifadəsinin tərkibində işlənmiş (Türk kara kamığ bodun 
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ança timis... Bütün türk xalqı elə demiş.... (KT ş 8-9)), bu ifadədəki ikinci sözün ixtisarı nəticəsində 

müstəqil şəkildə “xalq” mənasının ifadəçisinə çevrilmişdir: Süsi kəlti, karasın yığdım, bəgi qaçdı... (O s 

9) “Ordusu gəldi, xalqını yığdım, bəyi qaçdı”; Kül tiginin altunın, kümüşin, ağısın, barımın türk çığaŋ 

karanın ayığıma torğut bu... (KT c-q) “Kül tiginin qızılını, gümüşünü, pulunu, var-dövlətini yoxsul türk 

qara camaatının ayağına toyğunlar bu...”. 

Feillərin isimləşməsi. Abidələrin dilində bəzi isimlər feillərlə omonimdir. Bunlar, əsasən, -ış 

şəkilçisi ilə yaranmışdır. Bəzi dilçilərin fikrincə, şəkilçili sözlərin konversiyada iştirakı yayılmamışdır, 

çünki şəkilçilər kateqoriyalaşdırıcıdır, nitq hissəsini müəyyənləşdirir [13, 31]. Ancaq Orxon 

abidələrində şəkilçili sözlərin də konversiyaya uğramasına təsadüf olunur. 

Süŋüs. Abidələrin dilində həm “döyüş, müharibə”, həm də “müharibə etmək, döyüşmək” 

mənalarında süŋüs sözləri var. Süŋüs- sözü feil kimi daha geniş yayılmışdır: ...üç yegirmi süŋüşdimiz 

(KT ş 18) “...on üç dəfə döyüşdük”; ...Kuşu tutuk birlə süŋüşmiş (KT şm 1) “...Kuşu tutuqla döyüşmüş”. 

Bəzi məqamlarda hər iki süŋüs sözü birlikdə işlənmişdir: ...Bes balıkda tört süŋüs süŋüsdükdə (KÇ 11) 

“Beşbalıqda dörd dəfə döyüşdükdə”. -üş feilin qarşılıq növ şəkilçisidir və burada həm feil, həm də 

isimdə hərəkətin qarşılıqlı icra edilməsi mənası var. Süŋüs isminin abidələrdə tək işlənməməsi, süŋüs 

feili ilə birlikdə işlənməsi də feilin ilkin, ismin isə sonrakı olduğunu deməyə imkan verir. Buraya tezlik 

meyarını da tətbiq etmək olar. Bu meyara görə konversiya nəticəsində yaranmış cütlərdən hansı daha 

işləkdirsə, o, ilkindir [12, 308]. Abidələrin dilində süŋüs sözü feil kimi daha işləkdir. Süŋüs ismi yalnız 

Küli Çor abidəsində işlənmişdir. 

Uruş sözü Orxon abidələrində yalnız isim kimi işlənmişdir: Ebkə təgdükim uruş kılıp “Evə 

çatanda döyüşüb” (O s 10). Ancaq sonrakı dövrlərə məxsus abidələrdə bu sözün feil kimi işləndiyinin 

də şahidi oluruq: “Divanü lüğat it-türk”, “Qutadğu bilig”. XIII əsrə aid “Oğuznamə”də “vuruşma, 

döyüş” mənasında uruşğu sözü işlənmişdir [16, 616]. Bu da ismə nəzərən feilin ilkin olduğunu göstərir. 

Burada konversiya nəticəsində yaranmış məna (uruş) sözdüzəldici şəkilçili forma ilə (uruşğu) 

təkrarlanır. Müasir dövrdə uruş/vuruş sözü həm feil, həm də isim kimi türk dillərində işlənir [17, c.1, 

600]. Bu sözlərin yaxın mənalar ifadə etməsi maraq doğurur. Dilçilikdə belə bir fikir vardır: əgər sözün 

dildə geniş yayılmış sinonimi varsa və o konversiyaya uğrayırsa, ikinci sözdə konversiya baş vermir 

[14, 434]. Süŋüs və urus sözlərinin hər ikisində konversiya baş verməsi, müasir türk dillərində də 

bunlara yaxın mənalı doyüş və savaş sözlərinin də həm isim, həm də feil kimi işlənməsi bu fikri şübhə 

altına alır. 

Orxon abidələrində -ış şəkilçisi ilə yaranmış sözlərin yalnız feillərlə omonim olan və hərəkətin 

qarşılıqlı icra edilməsi çaları daşıyan sözlərdir. Bu da belə bir ehtimal irəli sürməyə imkan verir ki, -ış 

şəkilçisi əslən feilin qarşılıq növ şəkilçisi olmuşdur və bu şəkilçini qəbul etmiş feillər isim kimi də işlənə 

bilmişdir. Belə sözlərin ismə keçidi ilə feil-isim omonimliyi meydana gəlmiş və bu sözlərin sabitləşməsi 

nəticəsində onların tərkibindəki -ış şəkilçisi isim düzəldən şəkilçi kimi anlaşılmağa başlamışdır. 

Sonradan bu şəkilçi qarşılıq, yaxud birgəlik çaları malik olmayan isimlərin də əmələ gəlməsində iştirak 

etmişdir: gəliş, gediş, gülüş və s. İngilis dilində konversiya ilə bağlı belə bir fikir söylənir: Müxtəlif 

formaların uyğunluğu analogiya əsasında yeniyaranma imkanı meydana gətirir [7, 199]. Bu fikri -ış 

şəkilçisi ilə yaranmış isimlərə də aid etmək olar. Yəni belə sözlər ismə çevrilmiş -ış şəkilçili sözlərə 

analogiya olaraq meydana çıxmışdır. Analogiya söz yaradıcılığında çox mühüm amildir [14, 427]. Türk 

dillərində tərkibində -ış şəkilçisi olub həm isim, həm də feil kimi işlənən başqa sözlər də var: yarış, 

barış, savaş. Bunların tərkibində şəkilçi aydın seçilsə də, kökü müəyyən etmək etimoloji təhlil tələb 

edir. Ancaq bir şey aydındır ki, onların sematikasında da hərəkətin qarşılıqlı icrası çaları var. 

-sık şəkilçili sözlər və onların nitq hissələrinə münasibəti. Bu şəkilçi qədim türk dilinə dair 

yazılmış əsərlərin bir qismində feildən isim düzəldən şəkilçi kimi qeyd olunmuşdur. -sık/-sik/-suk/-sük 

şəkilçili sözlərin abidələrdə sayı çox deyil: ...açsık, tosık öməzsən... (KT c 8) “aclıq, toxluq haqqında 

fikirləşməzsən”; Türk bodun üləsikin biriyə Çuğay yış tügül... (KT c 6) “Türk xalqı, bir hissən cənubda 

Çuğay meşəsinə deyil...” və s. Üləsik “hissə” sözü istisna olmaqla bu sözlərdə düzəltmə isimdən daha 

çox feili sifətə yaxınlıq var. Məsələn, ...tün udısıkım kəlmədi, küntüz olursıkım kəlmədi... (T 12) “...gecə 

yatmağım gəlmədi, gündüz oturmağım gəlmədi”. Eyni məna Türkiyə türkcəsində belə ifadə olunur: 
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gece uyuyasım gelmedi, gündüz oturasım gelmedi. Məlumdur ki, -ası feili sifət şəkilçisidir. İl tutsık yir 

ifadəsində tutsık sözü feili sifət funksiyasını yerinə yetirir: İl tutsık yir Ötükən yış ermiş (KT c 4) 

“Dövlət qurmalı yer Ötükən meşəli dağı imiş”. A. fon Qaben bu mövqedə həmin sözü sifət hesab edir 

[18, 58]. Bu söz bəzi məqamlarda isim kimi də işlənmişdir: ...öŋrə kün toğsukıŋa, kisrə kün batsıkıŋa 

təgi, bəriyə Tabğaçka, yıraya yış (ka təgi)... (O 2) “öndə şərqə, arxada qərbə qədər, cənubda Tabğaça, 

şimalda meşəyə qədər...”; Buradakı kün toğsuk və kün batsık ifadələrinin müasir türk dillərindəki 

qarşılıqları olan gün doğan və gün batan sözlərində də feili sifət şəkilçisi var. 

T.Tekin -sık şəkilçisini “gələcək zaman-gərəklilik” bildirən şəkilçi adlandırmış və bu şəkilçi 

ilə düzəlmiş sözləri belə tərcümə etmişdir: açsık “mütləq acacaq olmaq”, tosık “mütləq doyacaq 

olmaq” [19, 93]. M.Erdal da -sık şəkilçisini feili sifət şəkilçisi kimi təqdim etmişdir [20, 301]. Belə 

güman etmək olar ki, -sık şəkilçisi əslən feili sifət şəkilçisi olmuş, sonralar isim düzəldən şəkilçi 

kimi də işlənmişdir. Bunu həmin şəkilçini qəbul etmiş feili sifətlərin isim mövqeyində işlənməsi, 

yəni ismə konversiya olunması ilə izah etmək olar. 

Adverbiallaşma (zərfləşmə). Konversiyanın bu növü müasir türk dillərində olduğu kimi 

Orxon abidələrinin dilində də çox geniş yayılmışdır. Bunun əsas səbəbi odur ki, türk dillərində zərf 

digər əsas nitq hissələrinə nəzərən sonradan meydana çıxmış və zərf mənası, əsasən, digər nitq 

hissələri ilə ifadə olunmuşdur. 

Zərfləşməni nitq hissələrinə görə belə qruplaşdırmaq olar: 

İsimlərin zərfləşməsi. 

Keri/kirü “geri”: İlgəri Kadırkan yışka təgi, kirü Təmir kapığka təgi konturmıs (KT ş 2) “İrəlidə 

Kadırkan meşəsinə qədər, geridə Dəmir qapıya qədər yerləşdirmiş”. N.K.Dmitriyevə əsaslanan 

A.N.Kononov bu sözün ilkin formasını *ked-gärü kimi göstərir. Onun yazdığına görə, burada ked kökü 

“arxa” mənası ifadə edir [10, 293]. Ked/ke/ki kökü qədim türk dilindəki digər sözlərdə də vardır: kedin 

“arxada”, kedinki “arxadakı”, kedirti “arxada”, kedki “sonuncu, gec”, ken “sonra”, kesrə “sonra”, kin 

“sonra”, kindirti “sonra”, kinki “sonuncu” [16, 293, 297, 303, 308]. Gördüyümüz kimi, bu sözlərdə 

“arxa”, “sonra”, “sonuncu” mənaları vardır və bu mənalar bir-birinə yaxındır. Bu sözün kökü *ke/ki 

olmuş və yönəlmə-istiqamət halının -rü şəkilçisini qəbul etmişdir. 

Yolı “dəfə”: ...kırk artukı yeti yolı süləmis (KT ş 15) “qırx yeddi dəfə hücum çəkmiş”. Bu söz 

yol ismi ilə əlaqəli sayıla bilər. Yol sözü türk, Azərbaycan, qırğız, qazax, uyğur, xalac dillərində 

“dəfə” mənasında işlənir [17, c.4, 218]. C.Klouson ilkin mərhələdə yol sözünün dəfə mənasında da 

işləndiyini göstərmişdir [21, 917]. Əgər bu söz isimdən yaranmışsa, onda -ı üçüncü şəxs 

mənsubiyyət şəkilçisidir. Müəyyən miqdar sayı ilə işlənə bilməsi bu sözün isim mənşəli olduğunu 

söyləməyə imkan verir.  

İlgərü “irəli”: İlgərü Şantuŋ yazıka təgi sülədim... İrəlidə Şantun çölünə qədər qoşun çəkdim 

(KT c 3). İl “qabaq, ön” [10, 293] sözünün yönəlmə-istiqamət halı əsasında yaranmışdır. İl kökünü 

ilki, müasir türk dillərində ilk sözündə də görmək olar [16, 208]. 

Yügərü/yokaru “yuxarı”: ...önüg yoğaru sü yorıp tünlü-künlü yiti ödüşkə subsız keçdim (BK 

c-ş) “qabaqda yuxarı qoşun çəkib gecəli-gündüzlü yeddi sutka susuz getdim”; Yokaru at yetə 

yadağın ığaç tutunu ağturtın (T 25) “Atları yedəkləyib piyada ağac tutaraq yuxarı qaldırdım”. 

T.Tekin bu sözləri ayrı-ayrı zərflər kimi təqdim edir. Onun fikrincə, yüg(g)a:rü sözü *yüg “üst, 

təpə, yuxarı”+ga:rü, yok(k)aru sözü isə *yok “yoxuş, təpə”+karu formasında yaranmışdır [19, 138].  

Üzə “yuxarıda”: ...yoluk bolmazun tiyin üzə teŋri tir ermis... (O ö 3) “zəifləməsin deyə 

yuxarıda Tanrı demiş”. “Yuxarıda, üstdə” mənası verən bu söz üz sözündən əmələ gəlmişdir [19, 

135]. Üz sözü müasir türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində “üz, yuxarı hissə, səth” 

mənaları ifadə edir. Ancaq bu sözün qədim variantının y samiti ilə başlaması bu fikri şübhə altında 

qoyur. Bu söz barədə A.N.Kononov və A. fon Qabenin fikri fərqlənir: *üz- “böyümək, artmaq” + -a 

feili bağlama şəkilçisi [11, 204; 18, 95]. 

-ra şəkilçili sözlərdən yaranmış zərflər. 
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A.N.Kononov bu şəkilçini yerlik-istiqamət halı şəkilçisi, bu şəkilçini qəbul etmiş sözləri isə 

həmin halın təcrid olunmuş forması olan zərflər adlandırmışdır (11, 137). M.Erdal da oxşar 

fikirdədir (20, 178). T.Tekin isə bu şəkilçini yönəlmə halının göstəricisi adlandırmışdır (19, 115). 

Orxon abidələrində zərfə çevrilmiş -ra şəkilçili sözlər aşağıdakılardır: 

Asra “aşağıda, altda”: Üzə teŋri, asra yer yarlıkaduk üçün... (BK şm 10) “Yuxarıda Tanrı, 

aşağıda yer kömək olduğu üçün... ”. Bu sözdə -ra şəkilçisi aydın seçilir, ancaq onun kökü olan *as 

türk dillərində müstəqil şəkildə işlənmir. T.Tekinə görə, bu kök “alt, dib” mənaları ifadə etmişdir. 

Bunu astın “aşağı” sözündə də (16, 61) görmək olar. 

İçrə “içəridə”: İçrə açsız, taşra tonsız, yabız yablak bodunka üzə olurtım “İçəridə yeməksiz, 

çöldə paltarsız, pis xalqa hakim oldum” (KT ş 26). Tərkibində iç sözü və -rə şəkilçisi iştirak edir.  

Taşra “çöldə”: Taşra yorıyur tiyin kü esidip balıkdakı tağıkmıs, tağdakı inmis (KT ş 11-12) 

“Sərhəddən kənara getdiyini eşidib şəhərdəki dağa çıxmış, dağdakı enmiş”. Bu söz türk dillərinin ən 

qədim dövrlərindən etibarən işlənən taş “çöl” sözü əsasında formalaşmışdır. 

        Öŋrə “öndə”: Öŋrə türk kağanğaru süləlim, timis (T 20) “Öndə türk xaqanına tərəf qoşun 

çəkək demiş”. Bu söz T.Tekinin də göstərdiyi kimi, *öŋ “ön” sözündən yaranmışdır (19, 139). 

Sifətlərin zərfləşməsi. Sifətin zərfləşməsi zamanı sözün paradiqmasında nəzərə çarpan dəyişiklik 

baş vermir, çünki zərfi digər nitq hissələrindən fərqləndirən qrammatik əlamətlər yoxdur, sifət isə 

yalnız dərəcə əlamətlərinə görə fərqlənir və zərfə çevrilən sifətlər də öz dərəcə əlamətlərini saxlaya 

bilir. Dərəcə əlamətlərinə malik zərflər sifətlərlə ortaq olanlardır. 

Kiçig “kiçik, az”. Orxon abidələrində həm zərf, həm də sifət kimi işlənmişdir: ...Tüpütkə kiçik 

təgmədim... (KT c 3) “Tibetə çatmağıma az qaldı”; Kiçig atlığ... (BK ş 41) “kiçik atlı”. Birinci 

cümləni müxtəlif şəkildə tərcümə edirlər: “çatmağıma az qaldı”, “azacıq çatmadım”. Müasir Altay 

dilində kiçi sözü “azacıq” mənasında işlənir (17, c.5, 76). T.Tekin də onu zərf kimi təqdim edir (19, 

147). Bu sözün əvvəllər feildən düzəlmiş sifət olduğunu, sonradan zərfə çevrildiyini söyləmək olar. 

-sız şəkilçili sözlərin zərfləşməsi. Sifətlərin zərfləşməsində -sız şəkilçili sözlər böyük rol oynayır. 

Sifət düzəldən -sız şəkilçisini qəbul etmiş sözlər zərf kimi işlənmək üçün -ın alət halı şəkilçisi də 

qəbul edir: Altun yışığ yolsızın asdım... “Altun meşəsini yolsuz aşdım” (T 35). 

Aşağıdakı sözlər -sız şəkilçisi ilə düzəlmiş, abidələrin dilində zərf kimi işlənir: Otuz artukı bir 

yaşıma karluk bodun buŋsız erür barur erikli yağı boltı (BK ş 28-29) “Otuz bir yaşımda karluq xalqı 

dərdsiz yaşayarkən düşmən oldu”; Edgü özlək atın, kara kisin, kök tiyinin sansız kəlürin kop kotı 

(BK c 12) “Yaxşı cins atını, qara samurunu, göy dələsini saysız gətirib, hamısını qoydu”; ...önüg 

yoğaru sü yorıp tünlü-künlü yiti ödüşkə subsız keçdim (BK c-ş) “...öndə yuxarı ordu göndərib 

gecəli-gündüzlü yeddi sutka susuz keçdim”. 

T.Tekin bu sözləri zərf adlandırır (19, 145-146). -sız şəkilçisinin əslində sifət düzəldən şəkilçi 

olmasından çıxış edərək bu sözlərin sifət kimi formalaşdığını, sonradan zərfləşdiyini söyləyə bilərik. 

Müasir dövrdə də -sız və -lı şəkilçili sifətlərin zərfə keçməsi müşahidə olunur (6, 75). 

Feili bağlamaların zərfləşməsi. Məlum olduğu kimi, feili bağlamalar həm feil, həm də zərf xüsusiy-

yətləri daşıyan feil formalarıdır. Ancaq Orxon abidələrinin dilində elə sözlər vardır ki, əslən feili 

bağlama olsa da, sonradan feilə məxsus bütün xüsusiyyətlərini itirmiş və tamamilə zərfə çevril-mişdir. 

“Türk dillərində feili bağlamanın təcrid olunub zərfə çevrilməsi hadisəsi, ehtimal ki, daha qədimdir. 

Təkcə bunu demək kifayədir ki, dilimizdə işlədilən bəzi əsli zərflər məhz feili bağlamanın təcrid 

olunması nəticəsində əmələ gəlmişdir. Bu cəhətdən -a, -ə şəkilçili feili bağlamaların zərfləşməsi 

hadisəsi diqqəti daha çox cəlb edir: kıya “çəp” (KDQ), kuruyi “hərəkətsiz” (SS 247) və s.” (6, 127). 

Orxon abidələrində feili bağlamaların zərfə çevrilmiş feili bağlamalar aşağıdakılardır: 

Yana “yenə”: Kanın kodıp Tabğaçka yana içikdi (T 2) “Xanını qoyub yenə Tabğaca tabe 

oldu”. Yan- “qayıtmaq” feilinin feili bağlama forması əsasında meydana çıxmışdır (10, 284; 20, 

334). Müasir türk dillərində bu söz incə saitlidir: yenə, yine, gene. Onun incə saitlə işlənməsi uyğur 

abidələrindən başlamışdır (20, 338). 

Yanturu “yenə”: Közdə yaş kəlsər, eti də köŋültə sığıt kəlsər, yanturu sakıntım, katığdı 

sakıntım (KT şm 11) “Gözdən yaş gəlsə, könüldən ağlamaq gəlsə, yenə də fikirləşdim, möhkəmcə 
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fikirləşdim”. Bu söz də yana söz ilə eyni mənanı ifadə edir. Yan- feilinə təsirli feil düzəldən -tur 

şəkilçisinin əlavəsi ilə yaranmış yantur- “qaytarmaq” feilinin feili bağlama formasıdır (11, 140). 

Təgirə “ətrafda”: Yağımız təgirə uçuk təg erti... (T 8) “Yağımız ətrafımızda yırtıcı quş kimi 

idi...”. təgir- “əhatə, mühasirə etmək” feilinin feili bağlama formasıdır. Təgir- sözünü dəyirmi və 

dəyirman sözlərinin tərkibində də görmək olar. Qədim türk dilində bu sözlərin təgirmi/tegirmə və 

tegirmən şəkillərində işlənməsindən (16, 548) çıxış edərək təgir- sözünün “çevirmək, fırlatmaq, 

əhatə etmək” kimi mənalarının olduğunu söyləyə bilərik. Qədim uyğur dilində işlənən təgir- 

“çevirmək, fırlatmaq” bu sözün daha qədim formasıdır (17, c.3, 173). Müasir türk dillərində də bu 

sözün izlərinə təsadüf olunur: tevarak “ətraf” (özb.) (22, 322), töqerik “yumru, dairəvi”, “çevrə” 

(23, 79). Bu sözün türk dillərində aşağıdakı formaları da müşahidə olunur: tiər-, tüör- “fırlatmaq”, 

devir-, tev
o
ir- “fırlatmaq”, “yıxmaq”, “qayıtmaq”. Azərbaycan dilindəki dəyirmi, diyirlənmək, 

diyircək kimi sözlər də bu feildəndir. Aşağıdakı sözlərin mövcudluğu tegir- sözünün kökündə teg- 

feilinin durduğunu söyləməyə əsas verir: tek+er “təkər”, tegzin- “fırlanmaq” (17, c.3, 173). 

Tükəti “bütünlüklə, tamamilə”: Sabımın tükəti esidgil (KT c 1) “Sözümü axıradək dinlə”. 

Tükət- sözünün feili bağlama formasının zərfləşməsinin nəticəsidir. 

Başlayu. Əslən feili bağlamadır: Kül tigin ebig başlayu akıtdımız (KT şm 8) “Kül tigini evə 

başçılıq etmək üçün qoyub yürüş etdik”. Bəzi məqamlarda “əvvəl” mənalı zərf kimi işlənmişdir: 

Kaŋım kağanka başlayu Baz kağanığ balbal tikmis (KT ş 16) “Atam xaqana əvvəlcə Baz xaqanı 

balbal tikmiş”; Başlayu kırkız kağanığ balbal tikdim (KT ş 25) “Əvvəlcə qırğız xaqanını balbal 

tikdim”. 

Oza “əvvəl”: Oza kəlmis süsin Kül tigin ağıtıp... (KT şm 7) “Əvvəl gəlmiş ordusunu Kül tigin 

qovub”. Oz- “qabaqlamaq” sözünün feili bağlama forması əsasında əmələ gəlmişdir (11, 140). 

Müasir türk dillərindən bir qismində saxlanmışdır: oza “keçmiş” (uyğur), ozoq “əvvəl” (Baraba 

tatarları), ozal “qədər, əvvəl” (türkmən) (24, 492). Oz- feili də türkmən, qumuq, qaraçay-balkar, 

qırğız, noqay, qaraqalpaq, tatar, özbək, uyğur, sarı uyğur dillərində saxlanmışdır (17, c.1, 425). 

Əvəzliklərin zərfləşməsi. 

Kop “hamısı, bütünlüklə, tamamilə: ...kop anta alkıntığ, arıltığ... (KT c 9) “...hamısı orada 

zəiflədi, yoruldu”. Bu söz müxtəlif araışdırmalarda müxtəlif nitq hissələrinə aid edilmişdir. T.Tekin 

bu sözü miqdar zərfi adlandırır (19, 145). Bizcə, onu qeyri-müəyyən əvəzlik saymaq olar. Zərf 

mövqeyində çox geniş işlənməsinə baxmayaraq: ...anta yerüki Sük baslığ soğdak bodun kop kəlti (T 

46) “...ondan o yana Sük başda olmaqla soğdaq xalqı bütünlüklə gəldi”; Süsin kop ölürtim “Ordu-

sunu tamamilə öldürdüm” (BK ş 28). Bu sözü zərf adlandırmaq olmaz, çünki eyni mövqedə işlən-

mək üçün bu söz alət halı şəkilçisi də qəbul edir: Anta ötrü oğuz kopın kəlti (T 16) “Ondan sonra 

oğuzlar tamamilə gəldi”. Əgər bu söz həqiqətən zərf olsaydı, alət halı şəkilçisinə ehtiyac qalmazdı. 

Verballaşma (feilləşmə). Türk dilləri haqqında yazılmış əsərlərdə adətən konversiyanın bu 

növü qeyd olunmur, yaxud bu hadisənin yalnız dialektlərdə qaldığı söylənilir, məsələn, Türkiyə 

türkcəsinin dialektlərində haydi, çabuk, yavaş və s. sözlər feilləşə bilir (15, 73, 75-79). Türkiyə 

türkcəsində ədəbi dildə də feilləşmə halı müşahidə olunur: eskimek, yermek. Orxon abidələrin 

dilindəki bəzi sözlərin təhlili onların feilləşmə nəticəsində yarandığını söyləməyə imkan verir. 

Aç. Bu söz Orxon abidələrində sifət kimi işlənmişdir: ...(tür)k bodun aç erti (BK ş 38) “...türk 

xalqı ac idi”. Ancaq burada ona açsık formasında feil kimi də rast gəlinir: ...açsık, tosık öməzsən 

(KT c 8) “ac, yaxud tox olmaq barədə fikirləşməzsən”. Türk dillərinin sonrakı dövrlərində “acmaq” 

hərəkətinin ifadəçisi olan acık- feili düzəltmədir: qarnıŋ acıqmamışkən (KDQ, 46) “qarnın acma-

mış”. Bu da belə bir ehtimalı meydana çıxarır ki, bu hərəkət ona uyğun olan əlamətdən yaranmışdır. 

Yəni bu cütlükdə sifət ilkin, feil isə sonrakıdır. 

Bediz sözü həm isim, həm də feil kimi işlənmişdir: Bunça barkığ, bədizig, uzığ (türk bilgə) 

kağan atısı Yolığ tigin mən ay artukı tört kün olurıp bitidim, bədiztim (BK c-q) “Bu qədər abidəni, 

naxışı, heykəli (türk müdrik) xaqanın qohumu Yolluq tigin mən bir ay dörd gün oturub yazdım, 

naxış vurdum”. Bu iki söz birlikdə də işlənə bilir: ...bədizin bədizti olurtı (KÇ 24) “naxışını vurdu, 

oturdu”. Bediz sözünün düzəltmə olduğunu güman edə bilərik. İhe Ashete abidəsində bediş- 



HUMANİTAR  ELMLƏR 

 229 

“birlikdə bəzəmək” sözünün işlənməsi də bunu təsdiq edir (16, 90). -ış şəkilçisinin qarşılıq-birgəlik 

növ şəkilçisi olduğunu nəzərə alsaq, bed-, yaxud bedi- sözünün feil olduğunu söyləyə bilərik. Bu 

kök özünü müasir türk dillərində işlənən be e-/beze- sözlərində (17, c.2, 105) saxlamışdır. “Qutadğu 

bilig”də be izçi “nəqqaş” sözünün (16, 91) dişarası   samiti ilə işlənməsi də bu sözləri bir-birinə 

yaxınlaşdırır. -z şəkilçisi feildən isim düzəldən şəkilçidir. Deməli, bediz sözü əslən isim olmuş, 

sonradan feilə çevrilmişdir. Bedizät- və bedizlä- feillərinin də eyni mənada işlənməsi bu fikri təsdiq 

edir (16, 90). Bedizlig “bəzəkli” sifəti (16, 91) və bədizçi ismi (KT c 12) də bediz ismindən əmələ 

gəlmişdir. 

Yağı. Bu söz abidələrin dilində isim kimi çox geniş yayılmışdır: ...oğuz ara yeti ərən yağı 

bolmıs (O ö 5) “oğuzlar arasında yeddi kişi düşmən olmuş”; Yağıka yalŋus oplayu təgip opulu kirip 

özi kısğa kərgək boltı... (KÇ 23) “Düşmənə tək sürətlə hücum edib, arasına girib özü qəfil həlak 

oldu”. Yalnız iki nümunədə feil kimi işlənmişdir: ...ağır çoluğın yağıtukda Küli Çor... (KÇ 5) 

“...böyük ailəsi ilə düşmən olduqda Küli Çor…”; ...karluk yağıtukda Təzdə süŋüsdükdə... (KÇ 18) 

“...karluqlar düşmən olduqda Təzdə döyüşdükdə”. Yağı “düşmən” sözünün mövcudluğu bütün 

türkoloqlar tərəfindən qəbul olunur, lakin yağı feili ilə bağlı eyni fikri söyləyə bilmərik. Bəzi tür-

koloqlar ümumiyyətlə bu feilin varlığını qəbul etmir. Məsələn, C.Kloson göstərir ki, həmin abidədə 

yağı- feili yağıd- sözünün səhv yazılmasından ibarətdir (21, 898). Yağı sözünün düzəltmə söz 

olması barədə fikirlər var. “Türk dillərinin etimoloji lüğəti”ndə yağ “müharibə” sözünün qara-

qalpaq, qumuq, Altay, xakas, Tuva, tofalar və s. dillərdə işləndiyi qeyd olunur, bəzi başqa türk dillə-

rində də buna yaxın mənalar ifadə etdiyi göstərilir (17, c.4, 55). 

Karı sözü həm “qoca”, həm də “qocalmaq” mənalarında Orxon abidələrinin dilində işlən-

mişdir: Özüm karı boltım, uluğ boltım (T 56) “Özüm qocaldım”; ...kağan elintə karıp edgü ebini 

körti (KÇ 3) “...xaqanın dövlətində qocalıb yaxşı evini gördü”. Türk dillərində bu söz sifət və isim 

kimi geniş işlənsə də, feil kimi yalnız bir neçə dildə və onların dialektlərində saxlanmışdır: qarı- 

(Azərbaycan), karrı- (türkmən-dialekt), gari- (türk-dialekt), kara- (sarı uyğur), kırıy- (yakut), kir - 

(xakas) (17, c.5, 311), kari- (özb.) (22, 382). E.V.Sevortyan bu sözlərin kar- “qocalmaq” sözündən 

yarandığını göstərir. V.V.Radlov bu sözü Osmanlıcada qeydə almışdır, Türkiyə türkcəsinin 

dialektlərində də işləndiyi göstərilir (17, c.5, 315). Bu kökü Tuva dilindəki kırqan “qoca” sözündə 

də görmək olar (23, 52). Karı sözünün feildən -ı şəkilçisi ilə düzəlmiş ad olduğunu sonradan feil 

kimi də işləndiyini güman etmək olar. 

 

Nəticə 

Nümunələri nəzərdən keçirdikdə görürük ki, konversiyada ən çox iştirak edən söz forması 

feili bağlamalardır. 

Konversiya ilə bağlı mübahisəyə səbəb olan məsələlərdən biri də qrammatik şəkilçi qəbul 

etmiş sözlərin digər nitq hissələrinə keçidinin konversiya adlandırılması məsələsidir. Bəzi tədqi-

qatçıların fikrincə, qrammatik şəkilçili formalar konversiyaya aid deyil (4, 6). Konversiya sözün heç 

bir leksik şəkilçi qəbul etmədən başqa nitq hissəsinə keçididir. Qrammatik şəkilçi qəbul etmiş sözün 

başqa nitq hissəsinə çevrilməsi zamanı söz yaradıcılığı xüsusiyyəti daşıyan element qrammatik 

şəkilçi deyil. Burada söz əvvəlcə məhz özünə məxsus olan qrammatik şəkilçi qəbul edir, sonra bu 

söz başqa nitq hissəsi mövqeyində də işlənə bilir. Yəni bu zaman yeni nitq hissəsinə keçidi 

qrammatik şəkilçi təmin etmir. Hal şəkilçisi qəbul etmiş isim həmişə zərf və ya köməkçi nitq hissə-

sinə çevrilmir, yalnız müəyyən müddət sonra bu söz həmin nitq hissələri yerində işlənsə və bu 

mövqedə sabitləşsə, çevrilmə baş verir. Şəkilçisiz sözlə qrammatik şəkilçili sözün başqa nitq hissə-

sinə keçidində ciddi fərq yoxdur. Belə sözləri konversiyaya uğramış sözlər hesab etmək olar. 

Bəzən leksik şəkilçi qəbul etmiş sözlərin də konversiyaya məruz qaldığı görünür. Bu zaman leksik 

şəkilçi ilə yaranmış yeni söz həmin şəkilçinin əmələ gətirmədiyi başqa bir nitq hissəsi mövqeyində 

işlənir. -sız şəkilçili sifətlərin zərfə keçməsini buna nümunə göstərmək olar. 

Morfoloji-sintaktik yolla söz yaradıcılığının təhlili göstərir ki, Orxon abidələrində bu üsul 

morfoloji üsulla müqayisədə qeyri-məhsuldardır. Bunun əsas səbəbi türk dillərinin aqqlütinativ 
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quruluşa malik olması və şəkilçilərlə söz yaradıcılığı imkanlarının geniş olmasıdır. Belə dillərdə 

sözün mənasındakı hər hansı dəyişiklik, əsasən, şəkilçilərin əlavəsi ilə həyata keçirilir və digər 

üsullara o qədər də ehtiyac qalmır. 
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MORPHOLOGICAL-SYNTACTICAL METHOD OF WORD-FORMATION IN THE 

LANGUAGE OF ORKHON INSCRIPTIONS 

 

A.V. Ahmadova 

ANAS Institute of Linguistics named after Nasimi 

 

Various ways of word-formation are used to increase the lexicon of Orkhon Inscriptions. In 

the language of the inscriptions, besides lexical-semantic, morphological and syntactical ways, a lot 

of words formed with morphological-syntactical method or conversion were used. Morphological-

syntactical way, being one of the non-linear ways of word-formation, is based on the change of 

words inside without addition of any new morpheme. In Old Turkic, several types of conversion are 

observed: substantivation, adverbialization, verbalization, a change to functional parts of speech. 

Morphological-syntactical method of word-formation has been learned less in comparison with oth-

er word-formation methods in turkological linguistics. Researches on conversion in Turkic lan-

guages mainly belong to recent times. The use of this method in Orkhon Inscriptions almost never 

took part in researches. 

Keywords: Old Turkic language, word-formation, parts of speech, substantivation, adverbial-

ization, verbalization 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКО-СИНТАКСИЧЕСКОЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В 

ЯЗЫКЕ ОРХОНСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

 

А.В. Ахмедова 

Институт языкознания им. Насими НАНА, Баку, Азербайджан 

 

Для увеличение лексикон орхонских памятников использовались различные способы 

словообразования. В языке памятников наряду с лексико-семантическими, морфологически-

ми и синтаксическими способами, использовалось много слов, образованных морфологиче-

ски-синтаксическим методом или конверсией. Морфологическо-синтаксической способ как 

нелинейный способ словообразования основан на изменении слова без добавления новых 

морфем. В древнетюркском языке наблюдаются разные виды конверсии: субстантивация, 

адвербиализация, вербализация, переход в служебные частей речи. Морфологическо-

синтаксический способ словообразования мало изучен в тюркологической языкознании по 

сравнению с другими способами словообразования. Исследования по конверсии в тюркских 

языках относится особенно к позднейшим временам. Использование этого метода в орхон-

ских памятниках почти не изучается в исследованиях. 

Ключевые слова: древнетюркский язык, словообразование, части речи, субстантива-

ция, адвербиализация, вербализация 
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MUSİQİ SƏNƏTİNDƏ İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA  

TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ  

 

E.V. Əliyev 

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu 

  

Məqalə musiqi sənətində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının bədii prosesin inkişaf 

dinamikasına təsirinə həsr olunub. XXI əsr informasiya texnologiyaları və musiqinin qarşılıqlı 

əlaqələrində dönüş nöqtəsidir. İnformasiya texnologiyaları qeyri adi elektron – rəqəmsal musiqini 

yaratmışdır. İnternet texnologiyalar musiqi sənətində tamamilə yeni imkanlar yaradır. Məqalədə İKT-

nin və İnternetin musiqi sahəsində çalışan şəxslərin yaradıcılığının inkişaf prosesinə təsirinin 

qanunauyğunluqları üzə çıxarılmışdır. Birincisi internetin köməyi ilə özünütəhsil və distansion təhsil 

almağı özündə ehtiva edir. İkincisi kompüterin və internetin əlçatan olması musiqi yaradıcılığı üçün 

yeni imkanlar yaradır. Sonda internet gənc musiqiçilər üçün dünyaya çıxamaq üçün əla meydançadır.     

Açar sözlər: İKT, İnternet, rəqəmsal musiqi, musiqi tarixi, musiqi aləti, distant musiqi təhsili. 

 

Azərbaycanda İnternetin yaranması öz tarixini 1993-cü ildə AZ milli domeninin fəaliyyətə 

başlamasından götürür. Bundan az sonra, 1995-ci ildə, ölkəmizin ilk İnternet saytı olan AMEA-nın saytı 

www.science.az fəaliyyətə başladı. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin saytı www.president.az  

isə – 1997-ci ildə yaradılmışdır.  

Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin inkişafına həsr olunmuş ilk www.azeriart.net saytı 

1998-ci ildə yaradılmışdır və daim yenilənir. www.culture.az  saytının yaradılması mədəniyyət və 

incəsənət üzrə ilk şəbəkə layihəsi idi. Təbiidir ki, bu  saytların hər ikisi  istifadəçilərin kütləvi tələbatına 

hesablanmış, Azərbaycan ifaçılarının musiqi arxivlərinin bu saytların İnternet resurslarında yerləş-

dirilməsinə istiqamətlənmişdi. Bunlardan sonra www.azerimp3.com  saytı yaradıldı. Daimi yeniləş-

mələrdən və əlavələrdən sonra bu saytda müasir musiqi nümunələrimizlə yanaşı, burada musiqi 

mədəniyyətimizin arxivləri toplandı. Bu istiqamətdə www.bakililar.az  və www.azerimusics.com  

saytlarının da rolu təqdirəlayiqdir.  

Bu qısa tarixi arayış sübut edir ki, Azərbaycanın İKT sferasında İnternet seqmenti yüksək 

templərlə inkişaf edir. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti sahələrində də paralel olaraq  İnternet 

seqmentin formalaşması və inkişafı gedir. İnformasiya mənbəyi olaraq İnternetin müasir anlamı və 

tərifi kompüter arxasındakı insanın kommunikativ fəaliyyəti ilə sıx əlaqədardır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qədim musiqi alətlərimizi tədqiq edən mütəxəssislərimiz dünyanın 

müxtəlif aparıcı muzeylərinin virtual səhifələrində olan miniatürlərimizi öyrənməklə həmin alətlər 

haqqında məlumatları zərrə-zərrə toplayır, instrumental ifaçılıq sənətinin vacib həlqəsi olan qədim 

musiqi alətlərimizə ikinci həyat verirlər. Muzey eksponatlarının elektron katolaqlara keçirilməsi, hətta 

ən dərin saxlanc yerlərində olan səhifələrin də  elektron albomlara daxil edilməsi İnternet vasitəsi ilə 

onları sənətşünasların yanına gətirərək tədqiq etməsinə imkan yaradır. İKT-nin aparıcı həlqəsi olan 

İnternetin musiqi sənətimiz üçün yaratdığı şərait bununla bitmir. Digər tərəfdən, onu da qeyd etməliyik 

ki, Qobustan qayaları kimi, qədim və zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin dəyərli nümunələrindən olan 

orta əsr miniatürlərimiz də sanballı informasiya daşıyıcılarıdır. Bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, Bakı 

Musiqi Akademiyasının nəzdində 1991-ci ildən fəaliyyət göstərən “Qədim musiqi alətlərinin bərpası və 

təkmilləşdirilməsi” elmi-tədqiqat laboratoriyası artıq qeyd etdiyimiz kimi, bu miniatürlər əsasında 

tarixən mövcud olmuş bir çox qədim Azərbaycan musiqi alətləri haqqında məlumatlar əldə edilmiş və 

həmin musiqi alətlərini yenidən yaratmış və ya bərpa etmişdir [1]. 

İncəsənət hamı üçün açıqdır və bütün cəmiyyətə ünvanlanmışdır. Hər kəs istədiyi konsert 

zalında ecazkar Azərbaycan musiqisini dinləyə bilər.  Ancaq İnternet də hamıya ünvanlanmışdır və 

hamıya açıqdır. Hər kəs şəxsi kompüterindən İnternetə baş vura bilər. Bəs incəsənətlə İnternetin 

http://www.science.az/
http://www.president.az/
http://www.azeriart.net/
http://www.culture.az/
http://www.azerimp3.com/
http://www.bakililar.az/
http://www.azerimusics.com/
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çulğalaşması, bir-birinə nüfuz etməsi hansı nəticələrə gətirəcək, bu çulğalaşma bədii prosesin 

inkişaf dinamikasına necə təsir edəcəkdir?  

Beləliklə, bir tərəfədən İnternet ilk növbədə informasiyanın saxlanması və mübadiləsi üçün 

yaradılmış informasiya mühitidir, digər tərəfdən isə sadəcə informasiya məkanı olmayıb, insanın 

psixi və sosial həyatının müxtəlif tərəflərinə getdikcə daha çox təsir edən mühitdir. İnternet 

texnologiyaları böyük yaradıcı potensiala malikdir. İnternetin yaradıcılıq potensialı dedikdə, biz, 

İnternetin yaratdığı informasiya mühitinə düşən və oradakı resurslardan səmərəli istifadə edərək 

yaradıcılığında yeni üfüqlər açan sənət adamlarının bədii prosesdəki uğurlarını nəzərdə tuturuq. 

İnternetin təsiri altında insanın hissiyyatı və duyğuları, təsəvvürləri və emosiyaları dəyişir. Bir 

sözlə, kompüter texnikası və informasiya texnologiyaları yaradıcı insanların həyatını sadələşdirir, 

onlara yeni üfüqlər açır. 

Beləliklə zaman keçdikcə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının təsiri ilə yeni növ sənət 

sahələri yarandı. Elektron və rəqəmsal musiqi belə növ yaradıcılıq sahələrindəndir. Artıq musiqi 

parçaları sırf rəqəmsal platformada yaranır və redaktə edilir. Heç bir musiqi alətindən istifadə etmədən 

rəqəmsal formatda bütün növ musiqi əsərlərini bəstələmək və ifa etmək mümkündür.  

İKT-nin inkişafı bizə həmçinin ənənəvi musiqi növlərinin qorunub saxlanılmasında və gələcək 

nəsillərə ötürülməsində də köməkçi ola bilər. Bu baxımdan aşıq sənəti nümunələrinin internetdə 

yerləşdirilməsi gözəl nümunə ola bilər. Bir zamanlar at belində kənd-kənd, oba-oba gəzən aşıqları 

sadəcə canlı olaraq dinləmək mümkün idi, lakin hal hazırda dünyanın istənilən şəhərində internetə çıxışı 

olan kompüterlə aşıqların ifasını dinləmək mümkündür. Bu isə özü-özlüyündə milli mədəniyyətimizin 

təbliğatı baxımıxdan bizə yeni imkanlar yaradır [2]. 

Bu gün sosial-mədəni baxımdan cəmiyyətdə İnternetə çıxışı olan adamlarla, belə imkanı 

olmayanlar arasında kəskin fərqlər vardır. Birincilərin informasiyaya sərbəst və çevik çıxışı onlara 

yeni yaradıcılıq üfüqləri açır. Əgər İnternet hər bir yaradıcı insan üçün əlçatan olsa, bu təkcə 

incəsənətin deyil, bütövlükdə cəmiyyətin mədəniyyəti üçün çox böyük üstünlüklər yaradar. 

Müasir dünyada İnternet interaktivlik xüsusiyyətinə malik olduğundan televiziyadan və 

radiodan daha mühüm rol oynayır. Bugünkü informasiya cəmiyyətini İKT və İnternet fenomeni 

olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. Bununla bərabər, İnternet həm də müasir zamanın 

tamamilə məxsusi bir hadisəsidir. Bu hər şeydən öncə, reallığın, o cümlədən fiziki reallığın istənilən 

digər formalarından fərqli olan informasiya məkanıdır. 

Musiqi sənəti isə elə bir prosesdir ki, o, bir tərəfdən sırf texnolojidir, yəni musiqi qatlarının 

təşkilidir, digər tərəfdən isə, izah oluna bilməyən incəsənət fenomenidir, çünki müxtəlif dinləyicilər 

tərəfindən duyğu və dərkdə fərqli qiymətləndirmə doğurur.   

Üçüncü minillik musiqi ilə İKT-nin qarşılıqlı münasibətlərində dönüş nöqtəsi olmuşdur. 

İnsanın intellektual fəaliyyətinin bu qədər uzaq və fərqli sahələri qısa müddətdə qarşılıqlı hörmət və 

birgə əməkdaşlıq sahəsinə çevrilmişdir. 

İKT və Internet texnologiyaları musiqi yaradıcılığının bütün sahələrində musiqiçinin peşəkar 

təfəkkürünün inkişafında prinsipcə yeni imkanlar açır. Musiqi – İnternet   texnologiyalarının getdikcə 

artan tətbiqlərini qaçılmaz edir. Bu da öz növbəsində bədii prosesdə bəstəkarın, musiqişünasın və 

ifaçının yaradıcılığının xarakterinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə imkan verir. Belə bir sual 

yaranır: bəs musiqili-informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının daha da inkişafı və tətbiqi 

nəticəsində on, iyirmi və ya otuz ildən sonra rəqəmsal musiqi sənəti necə dəyişəcək? 

İnternet texnologiyaları elə sürətlə inkişaf edir ki, uzaq perspektiv üçün hər hansı bir proqnoz 

vermək çox riskli bir işdir. Bununla belə tədqiqatlarımızda [3] İnternetin musiqi xadimlərinin 

yaradıcılıq prosesinin inkişaf dinamikasına təsiri qanunauyğunluqları aşkara çıxarılmışdır. 

Birinci qanunauyğunluq, İnternetdən istifadə etməklə, distant musiqi təhsili və özünütəhsildir.  

Hər şeydən öncə, bir faktı xatırlatmalıyıq ki, musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi artıq təhsil müəssisələri ilə 

yanaşı həmçinin dünyanın ən ucqar nöqtələrində də əlçatandır. Bu o deməkdir ki, musiqi ilə maraqlanan 

daha çox insan bu sahədə elmi və praktiki biliklərə yiyələnəcəkdir. Eynilə, bu gün Azərbaycanın ən 

ucqar kəndlərində də İnternet olduğu üçün, insanlar kompüterlərdən, planşetlərdən, smartfonlardan 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 234 

istifadə etdikləri üçün İnternet resurslarında Azərbaycan muğamları və onların tarixi  haqqında, 

muğamların guşələri haqqında, ifa tərzləri və üslubları haqqında, habelə musiqi tariximizdə böyük rol 

oynamış muğam ifaçılarımız, tarzənlər və kamança ustaları haqqında və s. maarifçi materialları 

asanlıqla açıb oxuya bilərlər. 

İkinci qanunauyğunluq – kompüterin və İnternetin əlçatan olmasıdır ki, bu da musiqi yara-

dıcılığı üçün əla imkanlar yaradır. Hər bir adam müxtəlif kompüter proqramlarından istifadə etməklə 

özünü bəstəkar, səs rejissoru, yeni tembrlərin və səs effektlərinin bəstəçisi kimi sınaya bilər. 

Üçüncü qanunauyğunluq: Yeni başlayan musiqiçilər üçün İnternet beynəlxalq aləmə açılan 

qapıdır. Belə ki, arzu edən hər bir kəs öz musiqisini, ifasını İnternetdə yerləşdirməklə, dünyanın hər 

bir nöqtəsində dinlənilməsi və bu əsər haqqında dinləyicilərinin düşüncələrini öyrənilməsi imkanı 

qazana bilər. Müxtəlif dinləyici fikirlərini nəzərə almaqla o, öz əsərini daha da cilalaya bilər. 

Xatırladaq ki, hal-hazırda dünyada məşhur olan bir çox gənc ifaçılar ilk çıxışlarını məhz internetdə 

etmişdilər. 

Elektron musiqi üslubları – müasir dövrün mürəkkəb musiqi mədəniyyətinin ən aktual prob-

lemlərindən biridir. Məhz bu mürəkkəbliyin nəticəsidir ki, sənətşünaslar musiqidə vahid bir üslubun 

olmadığını söyləyirlər [4].  Bizə belə gəlir ki, dövrümüz, bir tərəfdən çoxlu sayda alternativ musiqi 

üslublarının birgə mövcudluğu ilə xarakterizə olunur, digər tərəfdən isə, müxtəlif üslub istiqamətləri 

birləşərək yeni sintetik incəsənəti, məsələn “sintetik musiqi”ni yaradır. 

Elektron musiqinin əsl ustası olmaq istəyən bəstəkar, musiqi təhsilindən başqa həm də kompüter 

və informasiya texnologiyaları sahəsində xüsusi zəruri bilgilərə malik olmalıdır. İnformasiya-kommu-

nikasiya texnologiyaları o gənc bəstəkarların bədii prosesinin dinamikasına daha güclü təsir edir ki, 

onlar informatikanın, akustik nəzəriyyənin və elektron səsin əsaslarını bilirlər, musiqinin kompüter 

proqramlaşdırılmasını, habelə əsərin formasını yaratmağın bəstəkar texnologiyaları sahəsində nailiy-

yətlərlə yaxından tanışdırlar.  Bir sıra müasir və gənc Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılıq prosesinin 

dinamikasının təhlili göstərdi ki, elektron musiqiyə həddən artıq dərəcədə aludə olmaq, heç də, hər 

zaman məhsuldar olmur və istənilən musiqi kompozisiyasında düşünülmüş süjet formalaşdırılmasına 

əsaslanan bədii konsepsiyanın olması, əvvəllərdə olduğu kimi, birinci yerdə dayansa, daha yaxşı olar. 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları daim tərəqqidədir. Bu sahədə ən son eksperiment 

www.google.com  saytında onlayn-orkestrdir. Burada siz, öz iş otağınızda oturub, dünyadakı bir 

neçə həmfikirlərinizlə canlı alətdə musiqi ifa edirsiniz və İnternet brauzer vasitəsi ilə bu ifa elektron 

poçt vasitəsi ilə musiqi əsərinin səsyazma variantını ala bilərsiniz.    

Hazırda hər gün İKT-nin yeni imkanları aşkara çıxarılır və deməli, bununla da onun bədii prosesin 

inkişaf dinamikasına təsirində yeni aspektlər yaranır. Buna görə də, təsadüfi deyil ki, müxtəlif dövrlərdə 

(son 10 ildə) İKT-nin təsirlərini təhlil etmiş alimlər bu təsirin müxtəlif aspektlərini qeyd etmişlər.  Bu 

mövzuda çap olunmuş elmi məqalələr qısa müddətdə  köhnəlir və aktuallığını itirir. Buna görə də, 

təbiidir ki, İKT-nin bədii prosesin inkişaf dinamikasına təsirinin öyrənilməsi və alınmış nəticələr bir və 

ya iki ildən sonra tam uğursuzluğa düçar ola bilər.  
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ICT AND MUSICAL ART  

 

E. Aliyev 

National Academy of Sciences of Azerbaijan, The Intitute of Architecture and Art 

 

Article is devoted studying of influence of ICT on dynamics of development of musical art 

process. The new epoch became a turning point in mutual relations of information technology and 

music. Information technology has generated unusual electronic - digital music. Internet technolo-

gies are opened by essentially new possibilities in musical creativity. In article laws of influence of 

the İCT on dynamics of creative process of musical personalities also are revealed. First of all, it is 

reception of distant learning and self-education using the Internet. In the second, availability of the 

computer and Internet opens good possibilities for musical creativity. At last, Internet is an excel-

lent world platform for beginner musicians.  

Keywords: ICT, Internet, digital music, history of music, musical instrument, distant learning. 

 

ИКТ И МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Э. Алиев 

Национальная Академия Наук Азербайджана Институт Архитектуры и Искусства 

 

Статья посвящена изучению влияния ИКТ на динамику развития художественного процесса 

в музыкальном искусстве. XXI век стал поворотной точкой в во взаимоотношениях инфор-

мационных технологий и музыки.  Информационные технологии породили необычную элек-

тронную – цифровую музыку. Интернет технологии открывают принципиально новые воз-

можности в музыкальном творчестве.  В статье также выявлены закономерности влияния ИКТ, и в 

частности Интернета на динамику творческого процесса деятелей музыки. Это, в первую очередь, 

получение дистанционного образования и самообразования пользуясь интернетом. Во вторых, 

доступность компьютера и Интернета открывает хорошие возможности для музыкального 

творчества. Наконец, Интернет является отличной мировой площадкой для начинающих 

музыкантов.  

Ключевые слова: ИКТ, Интернет, цифровая музыка, история музыки, музыкальный 

инструмент, дистанционное музыкальное образование. 
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MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ FRAZEOLOJİ VAHİDLƏRİN  

OMONİMLİYİNƏ  BİR BAXIŞ 

 

G.T. Qasımova 

Gəncə Dövlət Universiteti 

e-mail: kriteri_2017@mail.ru 

 

Leksik vahidlərin olduğu kimi, frazeoloji vahidlərində semantik məna qrupları vardır. Bu məna 

qruplarından biri də omonim frazeologizmlərdir. Məqalədə Azərbaycan dilindəki omonim frazeoloji 

vahidlərdən, onların yaranma yollarından bəhs edilir. Bütün dillərdə olduğu kimi Azərbaycan dilində 

də omonim frazeologizmlər azlıq təşkil edir ki, bunun da səbəbləri məqalədə aydın şəkildə izah 

olunmuşdur. Məqalədə müxtəlif elmi mənbələrdən istifadə olunub. 

Açar sözlər: Azərbaycan dili, omonimlik, frazeoloji vahid, çoxmənalılıq, semantika. 

 

Frazeoloji vahidlər hər bir dildə olduğu kimi Azərbaycan dilində də önəmli mövqeyə malikdir. 

Ümumiyyətlə, heç bir dili frazeologizmlərsiz düşünmək olmaz. Professor F. Veysəllinin təbirincə desək, 

“frazeologizmlərin hər biri təbii dilin şirəsi və canıdır” [1, s. 54]. 

Müasir linqvistikada frazeoloji vahidlərin semantik - struktur xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi 

vacib məsələlərdən hesab edilir. Bu problemlə bağlı tətqiqat aparan dilçilərin diqqət mərkəzində söz 

və söz birləşmələrinin semantik strukturunun qarşılıqlı əlaqəsi dayanır. “Frazeoloji vahidlər dil 

sisteminin iki səviyyəsindən asılı və ikinci dərəcəli nominasiya vahidi kimi həm sistem-struktur, 

həm də antroposentrik baxımdan xüsusi diqqət tələb edir. Sistem statusu frazeoloji vahidi məhz 

struktur konfiqurasiya kimi öyrənməyi tələb edir. Digər tərəfdən, frazeoloji vahidlər milli təfəkkürü 

qabarıq şəkildə əks edən mühüm işarələrdir” [2, s. 3]. 

Frazeoloji vahidlərin semantik strukturunun öyrənilməsindən belə nəticəyə gəlinir ki, fra-

zeologizmin komponentləri arasındakı əlaqə mürəkkəbdir və diferensiallaşıb. Sözlər kimi frazeoloji 

vahidlər də formasına, mənasına, digər sözlərlə münasibətinə, üslubi, emosional-ekspressiv xüsusiy-

yətlərinə görə bir-birinə uyğun gəlir. Frazeoloji vahidlər tarixi inkişaf yolunda müəyyən semantik məna 

qrupunu yaradırlar. Bir sıra hallarda frazeoloji vahidin tərkibində müxtəlif mənalı bir neçə söz 

paradiqmatik münasibətdə olur. Beləliklə, sözlərin bütün mənaları öz aralarında bu və ya digər dərəcədə 

bir-biri ilə bağlanaraq olduqca mürəkkəb semantik bütöv yaradır. Bu isə frazeoloji vahidin semantik 

quruluşu adlanır. Bu ad altında aşağıdakı tədqiqat istiqamətləri nəzərdə tutulur. Frazeoloji vahidlərdə 

çoxmənalılıq (polisemiya); frazeoloji vahidlərdə sinonimlik (sinonimiya); frazeoloji vahidlərdə 

variantlılıq (variasiya); frazeoloji vahidlərdə omonimlik və antonimlik [3]. 

Dilçilikdə ən mürəkkəb problemlərdən biri də frazeoloji omonimiya hadisəsidir. Dildə fraze-

oloji omonimlərin mövcudluğu tarixi kateqoriyadır. Frazeoloji omonimiyanın öyrənilməsinin həm 

nəzəri, həm də praktik əhəmiyyəti vardır. Bir sıra dilçilik problemləri frazeoloji omonimlərlə çox 

bağlıdır.  

Frazeoloji omonimlər öz səs tərkibinə görə oxşarlığı olan, mənaca müxtəlif sözlərdir. Frazeoloji 

vahidlərin omonimliyi həm iltisaqi, həm də flektiv dillərə xas xüsusiyyətdir. Türk dillərinin hamısında 

omonim frazeoloji vahidlər var. Lakin onu da demək lazımdır ki, omonim frazeologizmlərin sayı bütün 

dillərdə olduğu kimi Azərbaycan dilində də azlıq təşkil edir. N.M.Şаnski bеlə yazır: «…bu оnunlа 

bаğlıdır ki, birincisi frаzеоlоji tərkiblər çох mürəkkəb fоnеtik quruluşа mаlikdir. İkincisi, frаzеоlоji 

tərkiblər 2 və yа 3 vurğulu söz kоmpоnеntlərindən ibаrətdir. Bu bахımdаn dа frаzеоlоji оmоnimlərin 

yаrаnmаsı nаdir dil hаdisəsidir. Frazeoloji omonimlər elə fövqəl söz yaranmalardır ki, fonetik cəhətdən 

identik komponentlərdən ibarətdir, lakin ilkin və sonrakı mənaları verməyən tamamilə müxtəlif 

mənalara malikdir” [4, s. 43-44]. Gördüyümüz kimi, rus frazeologiyası üzərində sanballı tədqiqatlar 

aparmış alim dildə omonim frazeoloji vahidlərin az olma səbəblərini çox tutarlı faktlarla izah edir. 

Alimin göstərdiyi faktlar yalnız rus dili üçün deyil bütün türk dilləri üçün yetərlidir. 
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Frazeoloji vahidlərin omonimliyi dildə az işlənmiş sahələrdəndir.  

Dildə frazeoloji vahidlər bir neçə mənada işlənirsə bu frazeoloji omonimliyin yaranmasına səbəb 

olur. Dildə leksik vahidlər arasında omonimlik hamı tərəfindən qəbul olunsa da, frazeologiyada bu belə 

deyil. Frazeoloji vahidlər XX əsrdən etibarən hərtərəfli şəkildə tədqiq olunmasına baxmayaraq 

frazeologizmlərin omonimliyi barədə dilçilik ədəbiyyatında fikir birliyi yoxdur. Bəzi alimlər frazeoloji 

vahidlərin omonimliyini inkar edirlərsə, digər qismi frazeologizmlər arasındakı omonimliyin olmasını 

təsdiqləyirlər. Ümumiyyətlə, son illərə qədər frazeoloji omonimliklə, frazeoloji çoxmənalılığın sərhədləri 

tam ayrılmamışdır. Hətta müəyyən dövrlərdə lüğətlərdə də çoxmənalı və omonim frazeologizmlər eyni ad 

altında öyrənilmişlər. N. Seyidəliyev qeyd edir ki, 1966-1987-ci illərdə çap olunmuş 4 cildlik 

“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə verilmiş çoxmənalı frazeologizmlərlə omonim frazeologizmlər ayrı-

ayrılıqda göstərilməyib. “Ayaq vurmaq, əldən çıxmaq, ayağa qaldırmaq” frazeologizmləri çoxmənalı 

frazeoloji vahid kimi verilməsinə baxmayaraq bunlar frazeoloji omonimlərdir [5, s. 155]. 

Bəs omonim frazeoloji vahidlər necə əmələ gəlir? “...omonim frazeoloji vahidlər formaca 

eyni olsalar da, onlar arasında heç bir məna əlaqəsi olmur. Çünki mənalar arasında ümumi semantik 

rabitə yoxdur. Buna görə də omonimlik meydana gəlmişdir” [5, s. 153]. 

Frazeoloji birləşmələrin omonimliyi leksik vahidlərin omonimliyindən məna, forma və kəmiyyətcə 

fərqlənir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan dilində omonim frazeoloji vahidlərin sayı omonim 

leksik vahidlərin sayından xeyli azdır. H.Həsənov bunun səbəblərini belə izah edir: “...frazeologizmlərin 

məna sistemi onlara (leksik vahidlərə.-Qasımova G.) nisbətən daha mürəkkəbdir, ikincisi, sərbəst 

birləşmələrin struktur-qrammatik imkanları geniş, frazeologizmlərinki isə məhduddur; üçüncüsü 

frazeologizmlərdə tərkibcə bir neçə sözün uyğun gələrək vahid bütöv hadisə yaratması lazımdır; 

dördüncü, vahidlərin çüzi məna variantlığına əsaslanmalıdır; beşincisi, frazeologizmlərin komponent-

lərinin ikinci dəfə məcazi mənada işlədilməsi lazımdır” [6, s. 231].  

Dilçilikdə frazeoloji vahidlər həm öz aralarında omonimlik yarada bilirlər, həm də sərbəst söz 

birləşməsi frazeoloji söz birləşməsinə omonim olur. Sərbəst və sabit birləşmələr formaca eyni, 

mənaca müxtəlif olur. Bu birləşmələr bir-biri ilə omonim münasibətdə olur. Məsələn, ayağından 

çəkmək, barmağım dişləmək, yoldan çıxmaq, süpürgə çəkmək, quyruq bulamaq, əldən salmaq, ağız 

açmaq, əl açmaq, ayağa durmaq, baş açmaq və s. Bu səbəbdən də omonim söz birləşmələrini iki 

şəkildə qruplaşdırırlar: 1) sərbəst və sabit söz birləşmələrinin omonimliyi; 2) sabit birləşmələrin 

omonimliyi.  

Tədqiqatçılar frazeoloji vahidlərdəki omonimliyi xarici və daxili omonimlik deyə iki yerə 

ayırırlar. Frazeoloji vahidlərlə leksik vahidlər arasındakı omonimlik xarici, frazeoloji vahidlərin öz 

aralarında olan omonimlik isə daxili omonimlik adlanır. Müasir Azərbaycan dilində xarici omonimlik 

kəmiyyət baxımından daha çoxluq təşkil edir. Bizim tədqiqat mövzumuz frazeoloji birləşmələrin 

omonimliyi olduğundan bizi ancaq daxili omonimlər maraqlandırır. Frazeoloji birləşmələrin omonim-

liyindən danışıldıqda çox vaxt onların sərbəst söz birləşmələri ilə omonimliyindən bəhs edirlər. Bəzi 

alimlər sərbəst və sabit birləşmələrin omonimliyini frazeoloji omonimlik kimi qəbul edirlər. Frazeoloji 

birləşmələrlə sərbəst söz birləşmələrinin omonimliyini frazeoloji omonimlik adlandırırlar [7, s. 350-353; 

8, s. 149]. Azərbaycan dili frazeologiyasını ilk dəfə fundamental şəkildə tədqiq etmiş H.Bayramovun 

fikrincə, alimlər müxtəlif tipli söz birləşmələri arasındakı belə oxşarlığı qeyd etməkdə bunları tamamilə 

eyniləşdirmək deyil, fərqləndirmək məqsədi nəzərdə tutmuşlar [9, s. 160]. 

H.Həsənov bildirir ki, frazeologimlərin omonimliyi özünü aşağıdakı məqamlarda göstərir: 1. 

İki dil vahidinin ya qismən, ya da tamamilə omonim olması; 2. Sərbəst birləşmənin sabitləşməsi; 3. 

Sabit birləşmələrin yenidən məcazlaşması; 4. Frazeoloji birləşmələrdə eyniliyin pozulması; 5. 

Çoxmənalı frazeologizmlərdə mənanın tamamilə uzaqlaşması; 6. Başqa dillərdən kalka yolu ilə 

frazeologizmlərin alınması [6, s. 232]. 

Bizim tədqiqat mövzumuz yalnız frazeoloji vahidlər arasındakı omonimlik olduğu üçün 

yalnız daxili omonimlikdən söz açacağıq. Azərbaycan dilindəki daxili omonimliyə bunları nümunə 

göstərə bilərik, can vermək, əl açmaq, üz vermək, nişan vermək, baş aparmaq, ayağa qaldırmaq, 

baş açmaq, baş vermək, аyаğа qаldırmаq və s.  
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Frazeoloji omonimlər ifadə etdikləri mənalara görə iki qrupa ayrılır: 1. İki mənalı frazeoloji 

omonimlər; 2. Bir neçə mənalı frazeoloji omonimlər. 

İki mənalı frazeoloji vahidlər: baş aparmaq, nişan vermək, əl açmaq, başa vurmaq və s. 

Bir neçə mənalı frazeoloji vahidlər: ayağa qaldırmaq, baş vermək, başa çıxmaq. Məsələn, Uşaqlar 

az qala adamın başına çıxırlar; Nəhayət, doktorluq dissertasiyamı bitirib başa çıxdım; Bu yarışda 

başa çıxmalıyıq. 

H.Bayramov Azərbaycan dilindəki omonim frazeoloji vahidlərin yaranmasının 3 cəhətini qeyd edir: 

1. Təkmənalı frazeoloji vahid əvvəlki mənasından əlavə olaraq yeni bir məna kəsb edir. 2. Çoxvariantlı 

frazeoloji vahidlərin variantlarından birinin omonimləşir [9, s. 161]. 3. H.Bayramovun fikrincə, bəzi 

frazeoloji vahidlərin omonim mənası rus dilindən kalka yolu ilə aldığımız frazeoloji vahidlərin mənası 

hesabına yaranmışıdır. Sözü gədən tədqiqatçılardan illər sonra frazeoloji omonimlər üzərində araşdırma 

aparmış N.Seyidəliyev H.Bayramovun fikirlərinin daha dəqiq olduğunu göstərir [5, s. 153].  

Azərbaycan dilindəki idiomlardan bəhs edən S.Cəfərov idiomlardakı omonimlik və çoxməna-

lılıqdan çox az bəhs etmişdir. Yalnız “can vermək” frazeologizmini misal göstərən S.Cəfərov yazır 

“İdiomlarda çoxmənalılıq və omonimləşmə xüsusiyyəti sinonimləşmə və antonimləşmə xüsusiyyətinə 

nisbətən zəifdir [10, s. 109]. 

Azərbaycan dilindəki omonim frazeoloji vahidlər haqqında B.Xəlilov da tədqiqat aparmışdır. 

B.Xəlilov yazır: “Omonim frazeoloji vahidlər eyni sabit birləşmənin fərqli mənaları bildirməsi nəzərdə 

tutulur. Omonim frazeoloji vahidlər say baxımından olduqca məhduddur. Frazeologizmlərin omonimliyi 

leksik vahidlərin omonimliyindən fərqlənir və onlardan azdır. B.Xəlilov bunun səbəbini onunla izah edilir 

ki, frazeoloji vahidin əmələ gəlməsi üçün komponentlər məcazlaşmalıdır [11, s. 277]. “Söz vermək, əl 

qaldırmaq” nümunələrini misal göstərən B.Xəlilov Azərbaycan dilindəki omonim frazeoloji vahidlərin 

əmələ gəlməsində frazeoloji vahid əvvəlki mənasından əlavə olaraq yeni bir məna kəsb etməsini, 

çoxvariantlı frazeoloji vahidlərin variantlarından birinin omonimləşməsini göstərir [11, s. 278]. 

Bildiyimiz kimi, bütün dünya dillərində omonimlik, omonim leksik vahidlər xüsusi bir lay 

təşkil edir. Dildə omonimliklə çoxmənalılıq yanaşı mövqedə dayanırlar və çox vaxt çохmənаlılıq 

оmоnimliklə üst-üstə düşdüyündən qаrışdırılır [12, s. 140].
 
Çохmənаlılığın nəticədə оmоnimliklə 

qоvuşması danılmaz bir faktdır. Dilin leksik layında mövcud olan bu proses frаzеоlоji sistеmdə 

dаhа çox büruzə olunur.  

 Frаzеоlоji оmоnimlər fоnеtik tərkibcə еyni kоmpоnеntli, mənаcа isə fərqlənən vаhidlərdir. 

Frаzеоlоji оmоnimlərin əmələgəlmə yоllаrı dа mаrаq dоğurur. Onlаrdаn bəziləri çохmənаlı frаzеоlоji 

vаhidin bölünməsi nəticəsində yаrаnmışdır. Bu bölünmə nəticəsində frazeoloji vahidlərin mənaları 

diferensiallaşır. «Frаzеоlоgiyаdа оmоnimlər lеksikаdа оlduğundаn çох аzdır. Bu, frаzеоlоji tərkiblərin 

«fоnеtik uzunluğu» və struktur mürəkkəbliyi ilə izаh оlunur. Həmin frаzеоlоji tərkiblər həmişə söz 

хаrаktеrli minimum iki kоmpоnеntdən ibаrət ən аzı iki vurğulu vаhidlər kimi çıхış еdir» [4, s. 143-144]. 

Burada bir nüansı da nəzərə almaq lazımdır ki, frаzеоlоji vаhidlərin оmоnimliyinə yаlnız 

sinхrоn plаndа baxmaq lazımdır. “Frаzеоlоji vаhidlərin оmоnimliyi üçün оnlаrın nitqdə еyni vахtdа 

pаrаlеl işlənməsi əsаs şərtdir” [13, s. 156]. 

Frazeoloji omonimlər üzərində tədqiqat aparmış alimlərin fikirlərini saf-çürük etdikdən sonra belə 

nəticəyə gəlirik ki, müasir Azərbaycan dilində omonim frаzеоlоji vаhidlər əsasən iki yolla yaranır: 1. 

Əvvəlki mənasından əlavə olaraq yeni bir mənanın da kəsb etməsilə, məsələn, üz vermək -bir hadisənin 

baş verməsi, üz vermək -bir şəxsi yaxşı qarşılamaq; can vermək - ölmək, can vermək - diriltmək, 

sağaltmaq, yaşatmaq; başa vurmaq - ömrü başa vurmaq, sona çatdırmaq, başa vurmaq - edilən yaxşılığı 

xatırlamaq və s. 2. Çoxvariantlı frazeoloji vahidlərin variantlarından birinin omonimləşməsi hesabına 

omonim frazeoloji vahidlərin yaranması. “Çoxmənalı frazeoloji birləşmələrin meydana gəlməsində əsas 

kimi götürülən baş, əl və s. sözlər omonim frazeoloji vahidlərin də yaranmasında müəyyən rol oynayır. 

Çoxmənalılığa dair misal göstərilən nümunələrdə çoxmənalı sözlərin bütün mənaları bir-biri ilə sıx surətdə 

əlaqəlidir. Həmin sözlərin iştirakı ilə yaranana omonim frazeoloji vahidlərdə isə dil vahidlərinin bir-biri ilə 

heç də əlaqəsi olmadığı aşkarlanır” [5, s. 152]. Məsələn: başını aşağı salmaq 1. Öz özü ilə məşğul olmaq; 

2. Utanmaq, xəcalət çəkmək; əl açmaq, əl qaldırmaq - döymək mənasında, əl açmaq - yardım istəmək 
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mənasında; ələ keçirmək - ələ salmaq - lağa qoymaq, dolamaq və s. Bu misallarda əl açmaq variantı isə 

lağa qoymaq, dolamaq mənalarını əldə etmişdir. Hesabına yaranır. 

Tək Azərbaycan dilində deyil türk dillərində də omonim frazeoloji vahidlərin sayı azdır. Oğuz 

qrupu türk dilləri üzərində tədqiqat aparmış M. Mirzəliyeva türk dillərində də frazeoloji omonim-

lərin az olduğunu qeyd edir və yazır: “Frazeoloji omonimlərin əmələgəlmə yolları da maraq do-

ğurur. Belə ki, onlardan bəziləri çoxmənalı frazeoloji vahidin dağılması və ya parçalanması 

nəticəsində yaranır” [13, s. 122].  

Qıpçaq qrupu türk dilləri üzərində tədqiqat aparmış Q.Mahmudova da frаzеоlоji vаhidlərin 

оmоnimliyi məsələsinin frаzеоlоgiyаdа mübаhisəli olduğunu söyləyir [14, s. 190]. Buna səbəb kimi 

frаzеоlоji vahidlər аrаsındа tаm mənа və quruluş еyniliyinə rаst gəlinmədiyini göstərir. Lakin o da 

türk dillərində frazeoloji vahidlər arasındakı omonimliyi qəbul edir. Аzərbаycаn alimi N.Rəhimzаdə 

yаzır: «Аzərbаycаndа bu prоblеm (оmоnimlik – Q.G.) işlənməmişdir» [15, s. 13]. Çохmənаlılıq və 

оmоnimlik аrаsındа hələ sərhədlərin müəyyənləşmiş olmaması səbəbindən alimlər bu mövzuyla çox 

da məşğul olmamışlar.  

Apardığımız tədqiqat zamanı belə nəticəyə gəldik ki, frazeologiya üzərində tədqiqat aparan 

alimlərin böyük bir qismi, frazeoloji vahidlərin semantik qruplarından söz açarkən yalnız sinonim 

və antonim frazeologizmlərdən danışmaqla kifayətlənmiş, omonim və çoxmənalı frazeoloji vahid-

lərdən danışmamışlar. Bu da ondan irəli gəlir ki, çoxmənalı və omonim frazeoloji vahidlərin sərhəd-

ləri hələ tam müəyyənləşməyib, onların sayı dildə azdır və onlar üzərində tədqiqat aparmaq çətindir.  
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ON HOMONYMY OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN AZERBAIJANI 

 

G.T. Gasimova 

Ganja  State  University 

 

As well as lexical units phraseological units also have semantic meaning groups. One of these 

meaning groups is phraseologism of homonymy. In the article homonym phraseological units and 

ways of their creation are presented. As in many languages, in Azerbaijani there are few homonym 
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phraseological units and the reasons of this case are explained in the given article. Several scientific 

sources are used in the presented paper.  

Keywords: Azerbaijan language, homonymy, phraseological units, polysemy, semantics 

 

ВЗГЛЯД НА ОМОНИМИЮ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОМ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ  ЯЗЫКЕ 

 

Г.Т. Касимова 

Гянджинский Государственный Университет 

 

Фразеологические единицы, как и лексические единицы могут быть обьединены по 

значению в семантические группы. Одна из таких групп – фразеологические омонимы. В статье 

говорится о фразеологических омонимах, о способах их образования. В азербайджанском языке, 

как и в других языках фразеологические омонимы представляют очень малочисленную группу, 

чему в статье даётся интересное обьяснение. В статье использованы  различные научные 

источники. 

Ключевые слова: Азербайджанский язык, омонимия, фразеологическая единица, много-

значность, семантика 
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M.KAŞĞARİNİN “DİVANİ LÜĞƏT-İT-TÜRK” ƏSƏRİNDƏ İŞLƏNƏN ATALAR 

SÖZLƏRİ VƏ MƏSƏLLƏRDƏ TABESİZ MÜRƏKKƏB CÜMLƏ 

 

R.S. Zeynalov 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

e-mail: proqres55@mail.ru 

 

Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət-it türk” əsərinin Azərbaycan dilində nəşrindən sonra 

dilçiliyimizdə bu əsərə maraq daha da artmışdır. Məqalədə Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət-it-türk” 

əsərində işlənən atalar sözləri və məsəllərdə işlənən tabesiz mürəkkəb cümlələr araşdırılmışdır. 

Bildiyimiz kimi, müasir türk dillərində işlənən tabesiz mürəkkəb cümlə bağlayıcılı və bağlayıcısız 

olmaqla iki yerə bölünür. “Divani lüğət-it-türk” əsərində işlənən atalar sözləri və məsəllərdəki tabesiz 

mürəkkəb cümlələr, əsasən, bağlayıcısıdır. Bu da həmin cümlələrin daha qədim tarixini təsdiq edir. 

Məqalədə Mahmud Kaşğarinin “Divan”ında işlənən tabesiz mürəkkəb cümlələr konkret nümunələr 

əsasında təhlil edilir. 

Ümumilikdə, tabesiz mürəkkəb cümlənin tədqiqi türk dillərinin tarixi sintaksisinin öyrənil-

məsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Açar sözlər: mürəkkəb cümlə, tabesiz mürəkkəb cümlə, Kaşğari, “Divanü lüğət-it-türk”, bağ-

layıcı 

Mürəkkəb cümləni təşkil edən komponentlər qarşılıqlı əlaqədə olur və bu komponentlərin 

(cümlələrin) bir-birinə qarşılıqlı əlaqəsinə görə mürəkkəb cümlələr iki yerə bölünür: tabesiz və tabeli 

mürəkkəb cümlələr. Mürəkkəb cümləni bu cür bölməyə əsas verən cümlə komponentlərinin bir-birinə 

qarşılıqlı əlaqəsində olan fərqlərdir. Bu fərqlərdən danışarkən “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinin 

müəllifləri yazır: “Birinci fərq mürəkkəb cümləni əmələ gətirən komponenetlərin bərabər hüququ 

əsasında, yaxud qeyri-bərabər hüquq əsasında birləşməsindən ortaya çıxır. Məlumdur ki, eyni hüquq 

əsasında birləşən komponentlər tabesiz mürəkkəb cümləni, müxtəlif hüquq əsasında birləşən kom-

ponentlər tabeli mürəkkəb cümləni əmələ gətirir. Tabesiz mürəkkəb cümlədə komponentlər bir-biri ilə 

eyni dərəcədə əlaqədə olur. Tabeli mürəkkəb cümlədə isə birləşən tərəflərin əlaqəsində fərq nəzərə 

çarpır. Belə ki, komponentlərdən biri (baş cümlə) üstün mövqedə durur, digəri (budaq cümlə) ona tabe 

vəziyyətdə olur. Komponentlər arasındakı belə münasibət fərqləri mürəkkəb cümlənin iki növünü 

meydana çıxarır. Fikrin formalaşması və ifadəsində bilavasitə (düzünə) və dolayısı ilə iştirak etmək 

baxımından da tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrin komponentləri arasında fərq vardır. Belə ki, 

tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentləri fikrin formalaşması və ifadə edilməsində dolayı yolla deyil, 

birbaşa iştirak edir. Amma tabeli mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrindən baş cümlə bu hadisədə 

düzünə, budaq cümlə isə əksər halda dolayısı ilə baş verir; yəni budaq cümlə vasitəsilə baş cümləni izah 

etmək, tamamlamaq, təkmilləşdirmək yolu ilə fikrin formalaşmasında və ifadəsində iştirak edir. Elə bu 

səbəbdən də tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrindəki zamanlar mütləq zaman hesab edilir. Belə 

zamanlar söhbət gedən vaxtla ölçülür, yəni işin icra vaxtı danışıq vaxtı ilə müqayisədə müəyyənləşir. 

Tabeli mürəkkəb cümlədə baş cümlənin də zamanı mütləq zamandır, lakin budaq cümlənin zamanı 

nisbi zaman hesab edilir, çünki onun zamanı baş cümləyə münasibətdə müəyyənləşir” [1, s. 270].  

Tabesiz və tabeli mürəkkəb cümləni formalaşdıran qrammatik və fonetik (prosodik) vasitələr 

arasında da mütəxəssislər müəyyən fərqlərin olduğunu qeyd edirlər. Bu fərqlər bağlayıcılar, əvəzliklərin 

funksiyası və intonasiyadadır. Tabeli və tabesiz mürəkkəb cümləni bir-birinə bağlayan bağlayıcılar 

arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, əgər tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentləri tabe etməyən 

bağlayıcılarla bağlanırsa, tabeli mürəkkəb tabeli mürəkkəb cümlələrdə bunlar, bir qayda olaraq, tabe 

edən bağlayıcılarla bağlanır. Bundan əlavə, tabeli mürəkkəb cümlənin komponentlərini bağlamaqda 

bağlayıcı sözlər (kim, kim ki, nə, necə, neçə və s.) və ədatlar (-sa, -sə, -sa da, -sə də, -mı və s.) da mühüm 

rol oynayır ki, belələri tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında işlənmir.  
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Tabesiz mürəkkəb cümlənin tabeli mürəkkəb cümlə ilə fərqlərindən biri də cümlələri bir-birinə 

bağlanmasında iştirak edən əvəzliklərin funksiyaları arasında da müəyyən fərqlər vardır. Məlumdur ki, 

mürəkkəb cümlənin komponentlərini bir-biri ilə əlaqələndirməkdə əvəzliklərin mühüm rolu vardır. 

Lakin bunlar tabesiz mürəkkəb cümlədə bir funksiyada, tabeli mürəkkəb cümlədə isə başqa funksiyada 

çıxış edir. Tabesiz mürəkkəb cümlədə iştirak edən əvəzlik özündən əvvəl deyilənə işarə edir və 

əvəzliyin məzmunu özündən qabaqkı hissədən bəllidir. Buna görə də özündən sonra onun izahata 

ehtiyacı olmur. Tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümləsində əvəzlik ona görə işlədilir ki, orada buraxılan 

üzvün yerini tutsun və məzmununu özündən əvvəl söylənmədiyi üçün özündən sonra budaq cümlə 

vasitəsilə izah edilsin. Beləliklə, tabesiz mürəkkəb cümlədə komponentlərin əlaqələnməsinə xidmət 

edən işarə əvəzlikləri məlimlara işarə edir, tabeli mürəkkəb cümlədə isə belə əvəzliklər məzmunca izah 

edilməli olur, məchullara işarə etmiş olur. 

Tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlə arasında intonasiyada da müəyyən fərqlər vardır. Məlumdur ki, 

komponentləri bərabər hüquqlu olan mürəkkəb cümlənin intonasiyası ilə komponentləri qeyri-bərabər 

hüquqlu olan mürəkkəb cümlənin intonasiyası eyni ola bilməz. Beləliklə, tabesiz mürəkkəb cümləni 

müşayiət edən intonasiya tabe etməyən olduğu halda, tabeli mürəkkəb cümləni müşayiət edən 

intonasiya tabeedici intonasiyadır [1, s. 272]. 

İki və daha artıq cümlənin intonasiya və ya tabesizlik bağlayıcıları ilə bir-birinə bağlanmasına 

tabesiz mürəkkəb cümlə deyilir. Bu tip cümlələrə tərif verərkən dilçilər təxminən eyni təriflərdən 

istifadə edirlər. Q.Kazımov tabesiz mürəkkəb cümləyə belə tərif verir: “Tabesiz mürəkkəb cümlələr iki 

və daha artıq sadə cümlənin məna və qrammatik cəhətdən bərabər hüquq əsasında vahid bir tam kimi 

birləşməsi yolu ilə əmələ gələn sintaktik vahiddir” [2, s. 287]. Ə.Abdullayev isə “Müasir Azərbaycan 

dili” kitabında tabesiz mürəkkəb cümləyə belə tərif verir: “Ən azı iki bərabər hüquqlu “cümlə”nin 

tabesizlik əlaqəsi əsasında struktur-semantik cəhətdən birləşən və vahid cümlə intonasiyası ilə müşayiət 

edilən, bütöv bir fikri ifadə edən mürəkkəb cümlə tipli tabesiz mürəkkəb cümlə adlanır” [1, s. 273]. 

Müasir türk dillərində tabesiz mürəkkəb cümlələrin bir qismi tabesizlik bağlayıcıları və into-

nasiya, bir qismində isə təkcə tabesizlik intonasiyası ilə əlaqələnir. M.Kaşğari “Divan”ında işlənən 

atalar sözü və məsəllərdə, o dövrdə hələ bağlayıcılar inkişaf etmədiyindən, tabesiz mürəkkəb cümlələr, 

əsasən, intonasiya ilə bağlanır.  

Dilçilər tabesiz mürəkkəb cümlələrin intonasiyası, habelə tabesiz bağlayıcılar və eyni zamanda 

intonasiya ilə bağlandığını qeyd edərək göstərirlər ki, “heç də hər cür məzmuna malik cümlələrin bu 

bağlayıcı vasitələrlə birləşdirilməsi tabesiz mürəkkəb cümlə yaratmaz. Tabesiz mürəkkəb cümlə 

məzmunca bu və ya digər cəhətdən bir-biri ilə əlaqədar olan və ya bir bütöv kimi nəzərdə tutulan bir 

neçə iş, hal, hərəkət, əlaməti ifadə edən cümlələrin birləşməsidir. Buna görə də təktərkibli cümlələr 

arasındakı belə qarşılıqlı məzmun bağlılığı tabesiz mürəkkəb cümlənin mahiyyətini, həmin cümlələr 

arasında işlədilən bağlayıcı vasitələr isə onun yaranmasında formal cəhəti təşkil edir. Bununla birlikdə, 

tabesiz mürəkkəb cümlələri əmələ gətirən cümlələr öz sintaktik quruluşları ilə də vəhdətdə olur ki, bu da 

həmin cümlələrin qarşılıqlı məzmun münasibətinin ifadəsinə xidmət edən əlamətdir. Buna görə də 

tabesiz mürəkkəb cümlənin əsas xüsusiyyətindən bəhs edərkən bu termindəki “tabesiz” sözünün lüğəvi 

mənasından çıxış etmək və bu mürəkkəb cümlə növünü tabeli mürəkkəb cümlə növünü tabeli mürəkkəb 

cümlələrdən fərqləndirmək üçün tabesiz mürəkkəb cümlə daxilindəki cümlələri müstəqil cümlə şəklində 

işlətməyin mümkün olması kimi izah etmək məqsədəuyğun deyil; çünki mürəkkəb cümləni təşkil edən 

cümlələri müstəqil cümlələr kimi işlətdikdə əvvəlki vəziyyətdən fərqli olan keyfiyyət dəyişikliyi baş 

verir” (1, s. 274). 

Tədqiqatçılar tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərini müstəqil cümlə kimi işlətdikdə onların 

keyfiyyət dəyişikliyinə uğradığını qeyd edir və bu dəyişikliyin üç cəhətdən özünü göstərdiyini qeyd 

edirlər [Bax: 1, s. 274-275; 3, s. 354]. 

Tabesiz mürəkkəb cümlə iki və daha artıq bərabərhüquqlu cümlənin birləşməsi əsasında yaranan 

mürəkkəb cümlədir. Bu tip cümlələrdə komponentlər qarşılıqlı surətdə bir-biri ilə məna və qram-

matik əlaqədə olur və tabeli mürəkkəb cümlədən fərqli olaraq baş və budaq cümlə səciyyəli olmur. 

H.Bayramov tabesiz mürəkkəb cümləyə belə tərif verir: “Mürəkkəb fikri ifadə etmək üçün 
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tabesizlik yolu ilə bu və ya digər məna əlaqəsində iki və ya daha artıq cümlənin birləşməsinə tabesiz 

mürəkkəb cümlə deyilir” [4, s. 136-144]. 

“Tabesiz mürəkkəb cümlələr əksər hallarda cüttərkibli nəqli cümlələrin birləşdirilməsi ilə 

formalaşır. Belə cümlələr də öz quruluşları etibarı ilə müxtəsər, geniş və ya yarımçıq olur. Bununla 

birlikdə, fikrin məzmunu ilə əlaqədar olaraq tabesiz mürəkkəb cümlələrin daxilində tabeli mürəkkəb 

cümlə də ola bilər. Beləliklə, tərkib hissələrinin quruluşundan quruluşundan asılı olaraq tabesiz 

mürəkkəb cümlələri üç qrupa ayırmaq olar: 1) yalnız sadə cümlələrin (müxtəsər, geniş və yarımçıq) 

əsasında formalaşanlar; 2) sadə cümlə (müxtəsər, geniş və ya yarımçıq) ilə (və ya cümlələrlə) tabeli 

mürəkkəb cümlənin (və ya cümlələrin) birləşdirilməsi əsasında formalaşanlar; 3) yalnız tabeli 

mürəkkəb cümlə əsasında formalaşanlar” [3, s. 356]. 

Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentləri bir-biri ilə semantik, qrammatik və fonetik vasitələrlə 

əlaqələnir. Komponentlərin mənaca əlaqələnməsi, onların sırası, bağlayıcılar və bağlayıcı birləşmələr, 

işarə əvəzlikləri və mənsubiyyət şəkilçisi komponentlərin ortaq elementləri, onların zamanca uyuş-

maları, komponentlərdə cümlə üzvlərinin eyni sırası ilə düzəlməsi və vahid intonasiyaya tabe olması 

kim vasitələr tabesiz mürəkkəb cümlənin təşkilinə xidmət edən əsas vasitələrdir.  

Tabesiz mürəkkəb cümlələri təsnif edərkən komponentlərin mənaca əlaqəli olmasını birinci 

növbədə nəzərə almaq lazımdır. Bununla yanaşı, hər hansı məna əlaqəsinin formalaşmasına kömək edən 

qrammatik vasitələri də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Bu vaxta qədər qrammatika yazanlar tabesiz 

mürəkkəb cümlələri ya onların komponentləri arasındakı məna əlaqələrinə görə, ya da onları bağlayan 

bağlayıcılara görə bölmüşlər. Bağlayıcılara görə bölmək özünü doğrultmur, çünki bir bağlayıcı bir neçə 

məna əlaqəsində işlənə bilər. Komponentləri məna əlaqəsinə görə bölmək daha əlverişlidir. Məna 

əlaqəsinə görə böldükdə də vahid prinsip gözlənilməlidir [3, s. 357]. 

Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərini bir-birinə bağlayan əsas vasitələr intonasiya və tabesizlik 

bağlayıcılarıdır. Tabesiz mürəkkəb cümlələr bağlayıcı vasitəsi ilə bir-birinə bağlanmadıqda intonasiya 

vasitəsilə əlaqələnirlər. İntonasiya ilə yaranan cümlələr bağlayıcılara nisbətən daha qədimdir. Bu barədə 

danışarkən Q.Kazımov yazır: “İntonasiya – mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini əlaqələndirən ilik və 

ən qədim vasitədir. İntonasiya şifahi nitqdə öz böyük rolunu indi də saxlamaqdadır. Yazıda 

bağlayıcılara üstünlük verildiyi halda, şifahi nitqdə intonasiyanın köməyi ilə fikri daha sürətlə, daha 

asan və emosional ifadə etmək olar. Mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini əlaqələndirmək üçün başqa 

vasitələr olduqda da şifahi nitqdə intonasiyadan istifadə edilir, lakin heç bir başqa vasitə olmadıqda tər-

kib hissələrini əlaqələndirmək üçün əsas yük intonasiyanın üzərinə düşür” [2, s. 289]. Doğrudan da, 

intonasiya şifahi nitqə daha çox xasdır. Tədqiqata cəlb edilən nümunələr isə həm şifahi nitq nümunələri 

olduğundan, həm də türk dillərinin daha qədim qatını təmsil etdiyindən onlarda tabesiz mürəkkəb 

cümlələr, əsasən, intonasiya vasitəsi ilə bağlanır.  

Tabesiz mürəkkəb cümlələr məna əlaqələrinə görə müxtəlif yerlərə bölünür. “Tabesiz mürək-

kəb cümlələri təsnif edərkən komponentlərin mənaca əlaqəli olmasını birinci növbədə nəzərə almaq 

lazımdır. Bununla yanaşı, hər hansı məna əlaqəsinin formalaşmasına kömək edən formal vasitələri 

də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Bu vaxta qədər tabesiz mürəkkəb cümlələri ya onların komponentləri 

arasındakı məna əlaqələrinə görə, ya da onları bağlayan bağlayıcılara görə bölmüşlər. Bağlayıcılara 

görə bölmək özünü doğrultmur, çünki bir bağlayıcı bir neçə məna əlaqəsində işlənə bilir. Ona görə 

də bölgü formal xarakter daşıya bilər. Komponentləri məna əlaqələrinə görə daha əlverişlidir. 

Mənaya görə böldükdə də vahid prinsip gözlənilməlidir” [1, s. 278]. 

Məna əlaqəsi tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrində ifadə edilən fikirlərin qarşılıqlı məzmun 

münasibətinin səciyyəsinə görə müəyyənləşdirilir. Tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentləri 

arasındakı qarşılıqlı məzmun münasibəti isə müxtəlif və çoxcəhətlidir.  

“Müasir Azərbaycan dili” dərsliyində tabesiz mürəkkəb cümlə arasında altı əlaqənin olduğu 

qeyd olunur: 1) sadalama; 2) aydınlaşdırma; 3) qarşılaşdırma; 4) səbəb-nəticə; 5) bölüşdürmə; 6) 

qoşulma [1, s. 280]. 
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Ənənəvi bölgüdə Q.Kazımov sadalama növünü birləşdirmə əlaqəsi ilə əvəzləyir və onun 

özünü də iki yerə bölür: a) eyniadlı birləşmələr (zaman əlaqəsi); b) ardıcıl zamanlı birləşmələr 

(ardıcıllıq əlaqəsi) [2, s. 295]. 

Akademiyanın nəşr etdiyi “Müasir Azərbaycan dili” kitabında isə bu bölgü bir az fərqlidir [3, 

s. 369-386]. 

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, M.Kaşğarinin divanında xeyli sayda tabesiz mürəkkəb cümlə 

işlənmişdir. 

Sadalama əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr türk dilləri üçün xarakterik olan cümlə tiplə-

rindəndir. “Göytürk dilinin sintaksisi” kitabında sadalama mənalı sadə cümlələrdən danışarkən Ə.Rə-

cəbli yazır: “Sadalanma əlaqəsində tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentləri sadalama intonasiyası ilə 

tələffüz edilir, tərkib hissələri arasında məna münasibətləri sadalama ilə yaranır. Tabesiz mürəkkəb 

cümlənin ifadə etdiyi iş, hərəkət və eyni zamanda, ya da zaman ardıcıllığı ilə biri digərinin ardınca icra 

edilir. Bu da, irəlidə deyildiyi kimi, zaman və ardıcıllıq əlaqəsinə uyğun gəlir. Komponentlər arasındakı 

hərəkətin səciyyəsinə görə sadalanma əlaqəsinin iki tipini göstərmək olar: 1) eyni zamanda sadalanma 

və 2) ardıcıl zamanlı sadalama” [5, s. 458]. 

Eynizamanlı sadalama zamanı eyni fakt və hadisələr sadalanır. Dilçilik ədəbiyyatında, xüsusən, 

orta məktəb dərsliklərində bu çox vaxt zaman əlaqəsi kimi təqdim olunur. Tabesiz mürəkkəb 

cümlənin bu növündə cümlənin tərkib hissələri sadə sadalama intonasiyası ilə bağlanır. Bu tip 

cümlələrdə hadisələr eyni zamanda baş verdiyi və sadalama intonasiyası ilə tələffüz edildiyi üçün 

sadalama əlaqəsi ilə əmələ gələn tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərinin yerini, sırasını 

dəyişmək olar. Misallara diqqət edək: Ot tütünsüz bolmas, yigit yazuksuz bolmas – od tüstüsüz 

olmaz, igid günahsız olmaz [II, s.23]; Təlim sözüg unsa bolmas, yalım kaya yıksa bolmas – Çox söz 

anlaşılmaz, yalçın qaya yıxılmaz (insan dağdan yalçın qayanı yıxa bilməz, eləcə də çox sözü anlaya 

bilməz) [III, s.25]; Ər oğlı munqadhmas, it oğlı külərməs – adəm oğlu əzabla qalmaz, it küçüyü 

ağnamaz (necə ki, itin küçüyü ağnamaz, eləcə də adam həmişə əziyyət içində olmaz, bir gün ondan 

qurtular) [II, s.118]; Tatsız türk bolmas, başsız börk bolmas – tatsız türk olmaz, başsız börk olmaz [II, 

s.277]; Yaş ot köyməs, yalaflar ölməz – yaş od yanmaz, elçi ölməz (Yaş ot yanmadığı kimi, elçi də 

öldürülməz) [III, s.48]; Yalnquk mənqgü tirilməs, sınqka kirüp kirü yanmas – adam əbədi diri qalmaz, 

yaşamaz, qəbrə girən geri dönməz, qayıtmaz [III, s.64]; Oğlan işi iş bolmas, oğlak münqüzi sap 

bolmas – uşağın işi iş olmaz, oğlağın buynuzu sap olmaz [III, s.147]; Tağ tağka kawuşmas, kişi kişigə 

kawuşur – dağ dağa qovuşmaz, insan insana qovuşar (iki dağ bir-birənə qovuşmaz, çünki onlar 

yerlərində sabit dayanmışlar, insanlar zaman keçsə də bir-birinə qovuşa bilərlər) [III, s.153]; Kalın 

bulutuğ tüpi sürər, karanqkü ışığ urunç açar urunç açar – qalın buludu boran qovar, qaranlıq işi 

rüşvət düzəldər (Göy üzünü qara buludlardan boran təmizləyər, xaqanların qapısında qaranlıq işləri 

rüşvət düzəldər) [III, s.206]; Kuruğ yığac əgilməs, kurmuş kiriş tügülməs – quru ağac əyilməz, 

qururlu, gərilmiş kiriş (yay) düyülməz [I, s.244]; Kənqəşlig bilig üdhrəşür; Kənqəşiz bilig opraşur – 

Məsləhətli bilik gözəlləşər; Məsləhətsiz bilik yıpranar [I, s.270]; Köp sögütgə kuş konar, körklüg 

kişigə söz kəlir – Şax söyüdə quş qonar, gözəl qıza söz gələr [I, s.336]. 

Eynizamanlı sadalama əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrə M.Kaşğarinin “Divanü lüğət-it-

türk” əsərində tez-tez rast gəlinir və tabesiz mürəkkəb cümlənin ən çox işlənənidir.  

Sadalama əlaqəsinin ikinci növü ardıcıl zamanlı sadalama adlanır. Bu əlaqə ilə formalaşan tabesiz 

mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrində iş, hərəkət müəyyən ardıcıllıqla, bir-birinin ardınca, sistemli 

şəkildə baş verir və bu tip cümlələrin komponentləri ardıcıl sadalama əlaqəsi ilə yaranan tabesiz 

mürəkkəb cümlələrlə ardıcıl sadalama əlaqəsi ilə yaranan tabesiz mürəkkəb cümlələr bir-birinə 

oxºasa da aralarında mühüm fərqlər də vardır. Həmin fərqlərdən danışarkən Ə.Rəcəbov onların iki 

fərqini qeyd edir: 1. Eynizamanlı sadalamada tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərinin ifadə 

etdikləri iş, hərəkət eyni zamanda, ardıcıl zamanlı sadalamada isə tabesiz mürəkkəb cümlənin 

komponentlərinin ifadə etdikləri iş, hərəkət ardıcıl şəkildə, biri digərini izləyərək, birincidən sonun-

cuya doğru ardıcıllıqla, sistemli icra olunur, biri icra olunmasa, digəri icra oluna bilməz, sanki bi-

rinci komponentdəki iş, hərəkətin icrası üçün şərt, əsas olur. 2. Eynizamanlı sadalamada tabesiz 
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mürəkkəb cümlənin komponentlərinin yerini, sırasını dəyişmək mümkün olmadığı halda, ardıcıl 

zamanlı sadalanmada tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərinin yerini, sırasını dəyişmək müm-

kün deyildir [5, s. 462]. Misallara diqqət edək:  

Yalnquk oğlı yokadhur, edhgü atı kalır – adəm oğlu ölər, yaxşı adı qalar [III, s.332]; Tapuğ 

taş yarar, taş başığ yarar – xidmət daşı yarar, daş da qayıdıb başı yarar [III, s. 58-59]; Yalnquk 

üzülmiş kap ol, ağzı yazlıq alkınur – adəm oğlu şişirilmiş tuluq kimidir, ağzı açılan kimi boşalar [I, 

s. 242-243].  

Tabesiz mürəkkəb cümlələr içində səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr mühüm yer 

tutur. Səbəb-nəticə əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlələr iki hissədən ibarət olur. Birinci hissə səbəbi 

ikinci hissə isə bu səbəbdən doğan nəticəni bildirir. Ə.Rəcəbli yazır: “Səbəb-nəticə əlaqəsində əvvəl 

gələn komponentdə istifadə olunan iş, hərəkət üçün səbəb, sonra gələn komponentdə ifadə olunan iş, 

hərəkət əvvəl gələn komponentdə ifadə olunan iş, hərəkətin nəticəsi olur; qısası, tabesiz mürəkkəb 

cümlənin əvvəlki komponenti səbəbi, sonra gələn komponenti isə nəticəni ifadə edir. Buna görə də bu 

əlaqə səbəb-nəticə əlaqəsi adlanır, bu əlaqə ilə əmələ gələn mürəkkəb cümlələr isə səbəb-nəticə 

əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr adlanır. Komponentlərinin sayı qeyri-məhdud olan sadalama 

əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdən fərqli olaraq, səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin 

komponentlərinin sayı məhduddur: bu mürəkkəb cümlələrdə komponentlərin sayı ikidən artıq olmur; 

birinci komponent icranın səbəbini, ikinci komponent isə icranın nəticəsini bildirir” [5, s. 468]. Səbəb-

nəticə əlaqəli cümlələrdə komponentlərin yeri də sabit olur, yəni bu tip cümlələrdə komponentlərin 

yeri dəyişdikdə məna əlaqəsi pozulur. Məsələn, İkki borğa igəşür, orta kökəgün yançılur – iki burğa 

çarpışar, ortada göy milçək qırılar [I, s. 236]; Yalnquk ürülmiş kap ol, ağzı yazlıp alkınur – Adəm 

oğlu şişirlimiş tuluq kimidir, ağzı açılan kimi boşalır [I, s. 242-243]; Oğlan suw tökər, uluğ yanı sınar 

– uşaq su tökər, böyüyün bir yanı inciyər (uşaq su tökər, bundan böyüyün ayağı sürüşüb qırılar) [II, s. 

47]; Sögüşüp uruşur, otra ton tituşur – söyüşüb vuruşarlar, ortada paltar cırılar (söyüşməkdən qovğa 

qızışır, ara yerdə paltar cırılar) [II, s. 122]; Tünlə yorup kündüz səwnür, kiçikdə əwlənip ulğadhu 

səwnür – yolu gecə ikən gedən gündüz sevinər, çünki o, yolu görmədən getmişdir, gənc ikən evlənən 

adam isə yaşa dolanda sevinər, çünki uşaqları işləyərək onun ehtiyacını ödəyərlər, adam rahat olar 

[III, s. 79-80].  

Tabesiz mürəkkəb cümlələrin bir qismi də qarşılaşdırma mənalı tabesiz mürəkkəb cümlələrdir. Bu 

əlaqədə mürəkkəb cümlənin komponentlərində ifadə edilən iş, hərəkətin icrası məzmunca qarşılaşdırılır, 

biri digərinə qarşı qoyulur. Q.Kazımov yazır: “Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib 

hissələrində ifadə olunan iş və hadisələr ya bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir, yaxud da sadəcə olaraq 

müqayisə edilir və fərqləndirilir. Tabesiz mürəkkəb cümlənin bu növü də qapalı sıralı olub, iki tərkib 

hissəsinin birləşməsi yolu ilə əmələ gəlir” [2, s. 300].  

Yılan yarpuzdan qaçar, kança barsa, yarpuz utru kəlür - İlan yarpızdan qaçar, hara getsə 

qabağına yarpız çıxar [III, s. 41]; El kalır, törü qalmas – Eldən (vilayətdən) vazkeçmək olar, ancaq 

törədən vaz keçmək olmaz [III, s. 210]; Edhgü ər sünqügü ərir, atı kalır – yaxşı adamın sümüyü 

çürüyər, adı qalar [III, s. 319]; Toyın tapuğsak, tənqri səfinçsiz – Tayın tapmaq sitayiş etmək istər, 

ancaq tanrı məmnun deyil (müsəlman olmayan türklərin din böyüyü (yəni buddist rahibi) tanrıya 

tapınar, ancaq ulu tanrı onun bu işindən xoşnud deyildir) [III, s. 326]; Kadhaş temiş kaymaduk; 

Kadhın temiş kaymış – Qardaş demiş baxmamış; Qayın demiş baxmış [III, s. 238]. 

Tabesiz mürəkkəb cümlələrin bir qismi də aydınlaşdırma əlaqəli cümlələrdir. “Aydınlaşdırma 

əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr də qapalı sıralı olub, iki komponentdən – iki tərkib hissədən ibarət 

olur. Tərkib hissələrdən biri ümumilik bildirir, digəri onu izah edib aydınlaşdırır. Aydınlaşdırılan tərkib 

hissə əksərən ümumilik bildirən hissəyə intonasiya ilə bağlanır” [2, s. 297]. Nümunələrə diqqət edək: 

Muş yakrıka təgişməs, ayur: kişi mənqi yaraşmas – pişik asılı yağa əli çatmayanda deyər: elin malı 

mənə yaraşmaz (pişik mıxdan asılı yağa əli çatmayanda deyər: el-aləmin malını yemək mənə yaraşmaz) 

[II, s. 134]; Aşıç ayur: tübüm; Kamıç ayur: mən kayda mən – Qazan deyər: dibim altın; Çömçə deyər: 

mən hardayam? (Bu söz onu tanıyanların yanında özünü öyən adam haqda söylənilir) [I, s. 125]. 
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Aparılan tədqiqat zamanı belə bir nəticə hasil olur ki, M.Kaşğarinin “Divanü lüğət-it-türk” 

əsərində işlənən atalar sözləri və məsəllərdə tabesiz mürəkkəb cümlənin bir çox növləri işlənmişdir. 

Burada işlənən tabesiz mürəkkəb cümlələr üçün xarakterik xüsusiyyət isə onlarda bağlayıcıların 

hələ inkişaf etməməsidir. Belə ki, “Divan”da işlənən tabesiz mürəkkəb cümlələr intonasiya ilə 

bağlanır. Bu da tabesiz mürəkkəb cümlələrin tarixən qədimliyindən xəbər verir.  
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THE COMPOUND SENTENCE IN PROVERBS AND SAYINGS 

USED IN “DIVANI LUGAT-IT-TURK” 

 

R.S. Zeynalov 

Sumqayit  State  University 

 

After the publication of “Divan”of Mahmud Kashgari into Azerbaijani language, it has been 

more increased interest to it in our linguistics. In the article the using of compound sentences in 

proverbs and sayings in the work of M.Kashgari “Divani lugat-it-turk” are reviewed. As we know, 

compound sentences used in modern Turkish languages being with conjunction and without con-

junction are divided into two parts. The compound sentences used in proverbs and sayings in “Di-

vani lugat-it-turk”, mainly use without conjunction. It shows that the more ancient history of that 

sentences. In the article kinds of compound sentences used in proverbs and sayings in “Divan” of 

Mahmud Kashgari are analyzed with concrete examples. 

Generally, the investigation of compound sentences is important in the study of historical syntax of 

Turkish languages. 

Keywords: composite sentence, compound sentence, complex sentence, Kashgari, “Divani lu-

gat-it-turk”, conjuction 

 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

УПОТРЕБЛЕННОЕ В “ДИВАНЕ ЛУГАТ-ИТ-ТУРК” М.КАШКАРИ 

 

Р.С. Зейналов 

Сумгаитский Государственный Университет 

 

После издания “Дивана” Махмуда Кашкари на азербайджанский язык еще больше уве-

личился интерес к нему в нашей лингвистике. В статье рассматривается употребление слож-

носочиненных предложений в пословицах и поговорках в работе М.Кашкари “Дивани лугат-

ит-турк”. Как мы знаем,сложносочиненные предложения, употребляемые в современных 
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тюркских языках, с союзом и без союза делится две части. Сложносочиненные предложения, 

употребляемые в пословицах и поговорках в “Диване лугат-ит-турк”, главным образом упо-

требляются без союза. И это показывает более древнюю историю тех предложений. В статье 

проанализированы сложносочиненные предложения, употребляемые в пословицах и пого-

ворках в “Диване” Махмуда Кашкари с конкретными примерами. 

В общем, исследование сложносочиненных предложений имеет важное значение в исследо-

вании исторического синтаксиса тюркских языков. 

Ключевые слова: сложное предложение, сложносочиненное предложение, сложнопод-

чиненное предложение, Кашкари, “Дивани лугат-ит-турк”, союз 
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QANTƏMİRİN NƏSR DİLİNDƏ KOMİK FRAZEOLOGİZMLƏR 

 

M. Ağasiyeva 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

agasiyeva1983@gmail.com 

 

Qantəmir öz təhkiyəsində komik üsluba meyl edən sənətkarlardandır. Onun nəsrində komizmin 

poetikası, əsasən, sadə, xəlqi dil elementləri üzərində qurulmuşdur. Yazıçının xalq dilinə dərindən 

bələdliyi ona bu elementlərin komik potensialından maksimum yararlanmaq imkanı vermişdir. Dildə 

belə potensiala malik elementlərdən biri də frazeoloji birləşmələrdir ki, Qantəmir nəsrində  komik 

təhkiyənin canlanmasında iştirak edirlər.   

Qantəmirin nəsr dilində elə məqamlar vardır ki, fikrin gülüş yaradacaq qədər loru, kobud 

ifadəsini frazeoloji birləşmənin iştirak etdiyi sintaktik konstruksiya yaratmışdır. Onun yaradıcılığında 

komik məzmuna malik olmayan, mətn konteksində təhkiyəyə komik çalar qatmaq gücünə malik 

frazeoloji birləşmələrin də işləndiyi məqamlara rast gəlirik.   

Xalq dili frazeologiyasının bədiilik imkanları kimi komiklik imkanları da genişdir. Qantəmir 

həssas bir sənətkar kimi bu imkanları duya və bədii mətndə dəyərləndirə bilmişdir. 

Açar sözlər: frazeoloji birləşmə, komik frazeologiya, xalq danışıq dili, komik vasitə 

 

“Başqa dil vahidləri ilə yanaşı, frazeoloji material düzgün seçildikdə, ondan ustalıq  və yara-

dıcılıqla istifadə edildikdə, sənət əsərinin  ümumi dil-nitq fonu dilin ecazkar ifadəlilik vasitələri ilə 

rənglənmiş olur, yerinə düşən tutarlı ifadələr, hikmətli sözlər, aforizmlər dilin bədiilik keyfiyyətini qat-

qat artırır, ona güclü təsir edir. Elə buna görə də bu cür ifadəlilik vasitələrindən mərhum olan əsərlər 

solğun və boyasız  görünür, həvəssiz oxunur. Satirik və yumoristik  əsərlər  bu cəhətdən lirik, epik, dra-

matik əsərlərdən fərqlənməsə də, belə əsərlərdə ümumxalq dili frazeologiyası komik potensialına, 

komik mühitdə komik keyfiyyət qazanma imkanlarına görə spesifik xarakter alır və bədii nitqin spesifik 

ifadəlilik  vasitələrinə çevrilir” [6, 156]. 

Frazeologiyanın bədiilik imkanları həm də onun komik imkanlarını şərtləndirir.  

Şıq geyimli bir qadının bu sözü arxadakı bir az yaşlı arvada söylədiyini gördüm, elə bil 

arvadı cır arı vurdu [3, 266]. 

Bu cümlədə yazıçı iki qadın arasında olan sözləşmənin komik mənzərəsini təsvir etmək 

istəmişdir. Bunun üçün o, xalq dili frazeologiyasına müraciət etmiş, bu dilin zəngin xəzinəsindən 

bədii məqsədin həyata keçirilməsi üçün uğurlu vasitə kimi cır arı vurmaq birləşməsini bədii mətnə 

gətirmişdir. Bu birləşmənin cümlədə predikativ funksiyası şıq geyimli qadının sözünə qarşı bir az 

yaşlı arvadın göstərdiyi hirsi ifadə etməkdir.  

 Hirs emosiyasını ifadə etmək üçün dilimizdə çoxsaylı  sözlər və frazeoloji birləşmələr vardır. 

Məsələn, hirslənmək, əsəbiləşmək kimi sözlər və cin atına minmək, özündən çıxmaq, hirsi təpəsinə 

vurmaq və s. kimi frazeoloji birləşmələr. Yazıçının bunların içərisindən seçdiyi cır arı vurmaq 

birləşməsi yalnız obrazın hirsini deyil, onun deyilmiş sözə verdiyi reaksiyanın komik şəklini ifadə 

edir. Qantəmir yaradıcılığında  xalq danışıq dilindən gələn frazeologiyanın bədii-komik diapazonu 

daha genişdir.  

"Canlı danışıq dili milli frazeologiyanın əsas zənginləşmə qaynağıdır” [1, 106]. 

" .... mətnin bədiiliyi və obrazlılıq səviyyəsi müəllifin xalq dilinə yaxınlığından, onun xalqın 

bədii təfəkkürünü, obrazlı düşüncə tərzini nə dərəcədə bilməsindən və bundan yararlanmaq 

qabiliyyətindən asılı olur"  [4,8].  

 "Mənim tələbəm" hekayəsində obraz küçədə gördüyü gözəl bir qıza tamah salan dostuna  

deyir: 

-Mən ölüm, boşla getsin, mən onu tanıyıram, onlardan deyil. Əzizbəyov küçəsindəki diş 

həkiminin qızıdır. Bundan sənə yağ düşməz, gəl bu yana [3, 188]. 
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Müəllif onun dilində xalq danışıq dilindən gələn yağ düşməz frazeoloji ifadəsini işlətməklə bu 

birləşmənin tərkibindəki yağ sözü vasitəsi ilə gənclərin  qıza münasibətində bir yemək assosasiyası 

yaradır. Göründüyü kimi, Qantəmir komik ifadəetmələrdə  ifadə vasitələrini seçərkən ən incə 

məqamlara belə diqqət yetirmişdir.  

Onu da qeyd edək ki, yazıçının dilində komik vasitə kimi xalq dilindən bədii mətnə gələn elə 

ifadələr  var ki, onlar kütləvi işləkliyə və anlaşıqlığa malik deyillər. Baxmayaraq ki oxucuya bu 

ifadələr tanış deyil, onların mənasını dəqiq bilmir, ancaq hər bir oxucu bu ifadələrdəki komizmi 

duya bilir.  

Mən yolda milisin gözünü oğurlayıb qarışdım adamlara. Oradan dızıqquluya dən verdim [3, 

190]. 

Dızıqquluya dən vermək frazeoloji birləşməsi oxucuya tanış olmasa da,  bu ifadə vasitəsi ilə 

obrazın satirik xarakterinin cizgilərini duyur.  

Bu cümlələr "Mənim tələbəm"  hekayəsində müəllim yanında darülfünuna hazırlaşan tələ-

bənin dilindən verilir. Dərslərinə qeyri-ciddi yanaşıb, özünü kefə həsr edən bu tələbənin satirik 

obrazının çizilməsində müəllifə yalnız məzmun detalları yox, həm də dil elementləri lazım ol-

muşdur. Belə ki müəlliminin tapşırığı ilə bir günlük  xatiratını yazan  tələbənin söylədikləri ko-

mikdir, xalq dilinin müxtəlif qatlarından gələn ifadələrlə bu məzmunun verilməsi komizmi daha da 

dərinləşdirmişdir. Diqqət edək ki, yuxarıdakı cümlələrdə gözünü oğurlayıb, dızıqquluya dən vermək 

ifadələrini onların sinonimləri ilə əvəz etsək, komik məzmun itməsə də, onun koloriti azalmış olur. 

Birinci cümlədəki gözünü oğurlayıb frazeoloji birləşməsi müəyyən morfoloji fərqlərlə  

gözündən oğurlanmaq şəklində ədəbi dildə işlənir. İkinci cümlədəki dızıqquluya dən vermək  bir-

ləşməsi  isə müəllif dilinə dialektdən gəlmişdir. Bu birləşmənin loru şəkli komizmi gücləndirmişdir. 

Qantəmir nəsrində frazeoloji birləşmənin işləndiyi elə məqamlar da vardır ki, onu leksik 

vahidi ilə əvəz etsək, mətn öz komikliyini itirir. 

"Vəsiyyət" hekayəsində həkimlərin yararsız müalicəsindən və pulgirliyindən şikayət edən 

obraz  deyir: 

Həkimlərdə o taqsır var ki, əlinə azarlı keçəndə soyub soğana döndərirlər [3, 225]. 

Bu cümlədə həkimlərin rüşvətxorluğunun tənqidinə satirik çalar qazandıran dil vahidi soyub 

soğana döndərmək  birləşməsidir. Əgər burada fikri eyni semantikanı ifadə edən pulunu almaq feili 

ilə ifadə etsək, tənqidin çaları  öz rəngini tamamilə dəyişərək tragik məzmun alır.  

Məlumdur ki, fikrin loru, kobud ifadəsi bədii gülüş yaradan vasitələrdən biridir. Ona görə də 

Qantəmir məqsədli şəkildə bu cür ifadəyə malik frazeoloji birləşmələrə müraciət etmişdir.  

Mən belə cavab vermişəm ki, "ruhuma qaşov çəkmə" [3, 191]. 

Bu cümlədə gülüş qammaları "ruhuma qaşov çəkmə" sintaktik  konstruksiyasında ruh sözünün və 

qaşov çəkmək frazeoloji birləşməsinin bir-birinə zidd məzmununda müşayiət olunur. Belə ki qaşov 

çəkmək heyvanın tozunu və çirkini təmizləmək hərəkətinin icrasını ifadə edir və normativ dildə hər 

hansı bir  heyvan anlayışı ilə yanaşı işlənir. Bu birləşmə yuxarıdakı cümlədə heyvan sözünün 

kobudluğuna tamamilə zidd olan ruh sözünə yanaşaraq incə danışmaq istəyən bir kəsi daha da axmaq 

bir vəziyyətdə qoymuşdur.  

Satirik dilin gücü yalnız onun doğurduğu gülüşdə deyil, həm də onun mətnaltı mənasındadır. 

Müəllif yuxarıdakı cümlədə həm də mənanın bu formasından istifadə edərək qaşov çəkmək ifadəsi 

ilə obrazın heyvanlığına işarə etmişdir.  

"Söz dağarcığı" hekayəsində rayonda həkim işləyən kəsin söylədiklərinə diqqət edək: 

"Rayonda işləməyin səfası nə qədər çoxsa, zəhmət və cəfası da o qədər çoxdur. Şəhərdə qədəğən 

olmayan çox işlər burada yasaqdır... Heç bir zadın üstündə görürsən ki, adam getdi gurultuya... 

Peşimansan ki, azarlının gətirdiyi iki girvəngə yağı qəbul edəsən. Və yaxud tapşırasan ki, pulu ilə sənə  

yumurta alsın... İki gün sonra məktəblərin divar qəzetlərində görürsən ki, səni biabır ediblər... hələ iş 

böylə qalsa, eybi yoxdur... Rayon qəzetəsi iri xətt ilə adını yazıb altında bir nağıllı məqalə buraxır... Yağ 

adamın burnundan tökülür, yumurta da... [3, 312]   
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Burada yazıçı obrazın dilində rüşvət almaq qadağasını satirik  bir təhkiyə ilə nəql etmişdir. İlk 

cümlədən başlayaraq bütün nitqi müşayiət edən gülüş  ahəngini sonuncu cümlədəki burnundan 

tökülmək frazeoloji birləşməsi kəskinləşdirir və yekunlaşdırır. Məlumdur ki, burnundan gəlmək 

birləşməsi xeyrini gördüyü bir şeyin sonradan zərərini yaşamaq mənasını ifadə edir və müəllif 

həkimin aldığı rüşvətin aqibətini bu birləşmə ilə verməklə onun üçün acı, oxucu üçün isə gülməli 

bir situasiya qurur. Əslində dilimizdə bu birləşmə burnundan tökülmək yox, burnundan gəlmək 

şəklindədir. Yazıçının gəlmək sözünü tökülmək sözü ilə əvəzləməsi gülüşün tonunu qaldırmaq işinə 

xidmət edir. Belə ki birləşmənin burnundan tökülmək şəkli işin fizioloji mənzərəsini göz qabağına 

gətirdiyindən alınan rüşvətin aqibətinə daha bərkdən gülmək mümkün olur.  

 Qantəmirin yaradıcılığında kinayəli gülüş ən tutarlı və çəkili komik detallardandır. Gülüşün 

bu tipinin qurulmasında müəllifə kömək edən vasitələrdən biri də frazeoloji birləşmələrdir. "Hacı 

Lələ" hekayəsindən belə bir məqama  diqqət edək. 

Bir gün gələcəkdir ki, Hacı Əliqulu əmini əli çıraqlı axtaracağıq, tapa bilməyəcəyik [3, 220]. 

Bu hekayə başdan ayağa qədər qəhrəmanın məziyyətlərinin bədii təsvirləri üzərində qurulub. 

Müəllif kinayəli bir dillə Hacı Əliqulunun işbazlığını təsvir və tərif edir. Yuxarıdakı cümlədəki əli 

çıraqlı axtarmaq ifadəsi də müəllifin qəhrəmanına etdiyi kinayənin ifadəsi kimi mətnə daxil 

olmuşdur. Məlumdur ki, bu ifadə yoxa çıxmış dəyərli bir şey haqqında söylənir. Müəllif  Hacının 

hansısa yollarla iş düzüb-qoşmaq bacarığına əli çıraqlı axtarmaq ifadəsi ilə istehza etmişdir. Bu 

ifadə onun etdiyi yardımların mənfi çalarını  vermək gücünə malikdir.  

"Bəzən bir mənfi hadisəyə bir fraza ilə gülmək, onu bir fraza ilə ifşa etmək olur" [5, 193]. 

Bu hekayədə digər bir məqamda da müəllif öz qəhrəmanına istehzasını  frazeoloji birləşmədən 

istifadə edərək ifadə etmişdir.  

Doğrudan da, Hacının bir Əli oddur, bir əli su [3, 220].  

 Onu da deyək ki,  istər əli çıraqlı axtarmaq, istərsə də bir əli oddur, bir əli su birləşməsi, 

demək olar ki, heç bir informativ funksiya daşımır, komizmin bədii dil elementləri kimi çıxış 

edirlər. Başqalarına yardımçı olmaq məziyyətini ifadə edən bir əli oddur, bir əli su birləşməsi 

həmin cümlədə Hacının bu xüsusiyyətini ifadə etmək üçün müəllifə lazım olmamışdır. Bütün əsər 

boyu oxucusuna Hacının yardım etmək məziyyətləri haqqında kifayət qədər məlumat verən müəllif  

bu ifadələr vasitəsi ilə bu yardımlara öz münasibətini ifadə etmişdir. "Aybikə xala" hekayəsində isə 

bir əli oddur, bir əli su birləşməsi bədii mətnə informtiv məqsədlə daxil edilmişdir.  

Lakin oğlu Tapdığı Hacı Nemətin böyük oğlu məktəbdə bərk döyəndə sonra Aybikə də 

papağını tərs çöyürdü və uşağının başına yağlı xəmir salarkən gözünün yaşını silə-silə: 

-Yaxşı... – demişdi [3, 319]. 

Bu cümlə "Aybikə xala" hekayəsində verilmişdir. Bu hekayə oxucuya varlı ailənin qapısında 

özü və səkkiz yaşlı oğlu nökərçilik etməyə məcbur qalan bir qadının acı taleyini dramatik bir tərzdə 

nəql edir. Göründüyü kimi, bu cümlədə də nə komik situasiya, nə də fikrin komik ifadəsi yoxdur. 

Papağını tərs çöyürdü cümləsi isə hadisələrin dramatik məzmununa xəfif bir komik çalar əlavə edir. 

"Frazeologiya insan şüurunun hazırladığı ilk bədii məhsuldur. Frazeoloji vahidlər öz başlanğıcında 

məhz bədii əsərdir” [2, 4].    

 Demək, frazeologiyalar  bir bədii mətn kimi öz yaranışlarında müəyyən bir üsluba malik-

dirlər. Vahid bir məna ətrafında toplanan papağını tərs çöyürmək birləşməsinin komponentləri də  

bir-biri ilə əlaqədə semantikanın komik ifadəsini yaratmışlar. Dildə hazır şəkildə olan bu cür ifa-

dələr, təbii ki, yazıçı üçün əlverişli komik vasitələrdir. Qantəmir öz təhkiyəsində  komik üsluba 

meyl edən sənətkarlardandır. Bədii strukturun qeyri-satirik detallar üzərində qurulduğu əsərlərdə 

belə o, təhkiyəyə komik rəng qatmaq fürsətini fövtə vermir. "Kolxozıstan" povestinin qeyri-satirik 

üslubunda da Qantəmir frazeoloji birləşmənin komik tərzindən  nitqin canlı formasını almaq üçün 

istifadə etmişdir.  
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COMIC PHRASEOLOGIES IN GANTEMIR’S PROSE LANGUAGE 

 

M. Agasiyeva 

Sumgait State University 

 

Gantemir is one of the craftsmen who lean to comic style. Comisim poetics had been based on 

the ordinary elements of people in his prose. Knowing people’s language deeply formed opportuni-

ty for writer to use maximal comic potential of these elements. Phraseology is one of the units 

which have such kind of potential elements that participates in lightening process of comisim in 

Gantemir’s prose. Sometimes in Gantemir’s prose language syntactical construction is formed by 

making rough, common language expressing phraselogical units in order to form smile thoughts.   

We can meet some phraseologycal units which have power to increase comic content in the textual 

context. Artistic opportunities of people language’s phraseology are large as comic opportunities. 

Gantemir as sensitive craftsman could feel and estimated these valuable opportunities.  

Keywords: phraseological units, comic phraseology, colloquial language, comic means 

 

КОМИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ЯЗЫКЕ ПРОЗЫ КАНТЕМИРА 

 

М. Агасиева 

Сумгаитский государственный университет 

 

Кантемир относится к числу тех мастеров слова, которые в своем творчестве склоняют-

ся к комическому стилю. Поэтика комизма в его прозе строится в основном на элементах 

простого народного языка. Глубокое знание поэтом этого языка позволяет ему максимально 

использовать комический потенциал его элементов. Одним из элементов языка обладающим 

таким потенциалом являются фразеологизмы, которые активно используются в прозе Канте-

мира для оживления комического повествования. 

В прозе Кантемира встречаются такие моменты, когда мысль способная вызвать смех 

передается не с помощью грубого и вульгарного выражения, а посредством синтаксической 

конструкции с использованием фразеологизмов. Есть в его творчестве и моменты использо-

вания фразеологических оборотов, не имеющих комического содержания, но способных вве-

сти в контекст повествования оттенки комического.  

Комические возможности  фразеологии народного языка так же широки, как и его ху-

дожественные возможности. Кантемир как чуткий автор сумел прочувствовать и оценить в 

художественном тексте эти возможности. 

  Ключевые слова: фразеологические обороты, комическая фразеология, народный 

разговорный язык, средства комического  
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GÜZİDƏ SƏBRİ AYGÜNÜN “BİR QADININ EVRAKİ MƏTRUKƏSİ” VƏ “NEDRƏT” 

ROMANINDA BƏDİİ KONFLİKT 

 

  E.A. Babayeva 

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

 eshqane@mail.ru 

 

Güzidə Səbri Aygün XX əsr türk ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olmuşdur. 

Çoxsahəli yaradıcılığa malik olan G.S.Aygün əsasən roman yazarı kimi tanınmışdır. Onun “Münəvvər”, 

“Hüsran”, “Nedrət”,“Hüsran gecəsi” və s. romanları vardır.  

Məqalədə, yazıçının “Ölmüş bir qadının evraki mətrukəsi” (“Vəfat etmiş bir qadının gün-

dəliyi”) və “Nedrət” romanlarında bədii konflikt problemi tədqiq olunur. 

Açar sözlər: Cümhuriyyət dövrü, Türk ədəbiyyatı, roman, konflikt, daxili konflikt. 

 

Klassik türk romanının böyük sürətlə inkişaf etdiyi mərhələ XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. 

Bildiyimiz kimi, bu dövr Türkiyənin ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni həyatında böyük dəyişikliklərin baş 

verdiyi bir dönəmdir. Ən başlıcası, bu mərhələ Cümhuriyyətin yaranması kimi parlaq bir səhifənin 

başlanğıcıdır. Bu hadisələrin baş verməsi, eləcə də qərbləşmə hərəkatının böyük vüsət alması 

ədəbiyyata, o cümlədən romana da yeni-yeni mövzular gətirdi. Bu dövrdə roman janrında müxtəlif isti-

qamətlər yaranmağa başladı. Xalqın anlaya biləcəyi dildə, onun maraqlarına cavab verən populyar 

roman (buna sevgi hekayətləri də deyə bilərik), kənd romanları, fərdin özünəməxsusluqlarını, ruhi-

psixoloji durumunu əks etdirən psixoloji-fəlsəfi romanlar və s. 

Qeyd etdiyimiz kimi, bu istiqamətlərin arasında populyar ədəbiyyatın da özünəməxsus yeri 

vardır. Kərimə Nadir, Güzidə Səbri Aygün, Gündüz Aka və s. yazıçılar populyar ədəbiyyatın 

görkəmli nümayəndələridir. 

Türk ədəbiyyatında önəmli yerə sahib olan yazıçılardan biri də Güzidə Səbri Aygün (d.1886, 

İstanbul - ö. 1946, Giresun) olmuşdur. Şeir, hekayə və roman müəllifi olan Güzidə Səbrinin əsərləri, 

xüsusən də romanları xalq tərəfindən böyük sevgiylə qarşılanmış, oxunmuşdur. Hətta əsərlərinin 

ssenarisi əsasında dəfələrlə filmlər də çəkilmişdir. Bu əsərlərin böyük əksəriyyəti jurnallarda hissə-

hissə dərc olunmuş, bəziləri sonradan kitab şəklində nəşr olunmuşdur. Amma təəsüflər olsun ki, 

onun yaradıcıllığı haqqında o qədər də geniş tədqiqatlar aparılmamış, əsərləri yenidən çap olun-

mamış, beləcə unudulmağa məhkum  edilmişdir. Tənqidçi Nahid Sirri Örik Güzidə Səbrinin vəfat 

xəbərini eşidib, “Həyat və kitablar” adlı əsərində yer alan  “Ölən bir romançıya və mühərririni 

gözləyən bir-iki kitaba dair”  yazısında onun haqqında yazır:  

“Qadın yazıçılar arasında bir vaxtlar bəlkə də ən məşhuru olan Güzidə Səbrinin iki ildən çox 

Girəsunda yaşadığını, qısa bir xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdiyini hamı kimi mən də qəzetdən 

xəbər tutdum. Güzidə Səbri illərdir ki, yazı həyatından çəkilmiş, həyatı boyunca da bir qarşılıq 

gözləməmişdir. Qeyri-adi dərəcədə rəğbət görən bir-iki əsərini illər öncə oxumuşdum. ... 

İstanbulun uzaq, səssiz, təmiz məhəllələrində hər otağına günəş şüaları girən köşklərdə 

yaşayan insanlar arasında keçən nisbətən sarsıntısız,  idiasızca, mülayimlik və təvazökarlıqla nəql 

edilən könül hekayələridir” (2, s.122-123). 

Yazıçı, jurnalist Hikmət Münir  də Güzidə Səbri Aygünün əsərlərini yüksək dəyərləndirərək, 

yazıçı haqqında yazır: 

“Güzidə Səbri xanım, qadınların qəfəs arxasında bir məhbus həyatı yaşadığı dövrlərdə mühitin 

diktəsinə deyil, öz ruhundakını hiss etmək və hiss etdiklərini nəşr etmək şövqüylə yazıçılığa başlamış  

ziyalı bir türk xanımıdır” (8, s.7-8). 

Hikmət Münirin fikrincə elə bu səmimiyyətinə görə də onun romanları unudulmaz olaraq 

qalacaqdılar. Hikmət, yazıçının heç də rahat şərtlər altında yazmadığını, hətta həyat yoldaşı tərəfindən 

daim təzyiqlə qarşılandığını qeyd edir.  
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Yazıçı, “Münəvvər” adlı ilk romanını 1889-cu ildə yazmışdır. Onun “Ölmüş qadının evraki 

mətrukəsi”, “Yaban gülü”(1920), “Nedrət” (1922), “Hüsran” (1928), “Hüsran gecəsi” (1937), “Nəcla” 

(1941), “Mazinin səsi” (1944) adlı romanları vardır. Güzidə Səbri Aygün ədəbiyyatda ən gözəl sevgi 

romanları yazan yazıçı kimi məşhurlaşmışdı. Yazıçının, böyük rəğbətlə qarşılanan əsərlərindən biri 

“Ölmüş qadının evraki mətrukəsi” (“Vəfat etmiş bir qadının gündəliyi”) romanıdır. “Nədrət” romanı 

“Ölmüş qadının evraki mətrukəsi” romanının davamıdır. Yazıçı özü də “Nedrət” romanını digər 

əsərinin “zeyli” adlandırır. 

“Ölmüş qadının evraki-mətrukəsi” adlı romanın əsas qəhrəmanı Fikrət 19-20 yaşlarında olduqca 

həssas, ürək çatışmamazlığından əziyyət çəkən gözəl bir qızdır. Romandakı hadisələr fırtınalı bir gecədə 

başlayır. Əsər, Fikrətin yaxın qohumu olan Suadın Misirdən qayıtması ilə başlayır. Bir rəfiqəsi Suadı 

görməyə gəlir. Bu zaman divarda həzin bir gözəlliyi olan qadın portretini görür.  Beləcə, Suad xalasıqızı 

Fikrətin qara sevdasını və acı taleyini danışmağa başlayır. Daha sonra, oxucu Fikrətin duyğuları, eşq 

iztirabları ilə onun gündəliyi vasitəsi ilə tanış olur. Ümimiyyətlə, əsərin süjet xətti, kompozisiya olduqca 

maraq doğurur. “Bədii əsərin sütununu, gövdəsini xatırladan süjet müxtəlif problemlərlə yüklənmiş 

məzmunun bütün ağırlığını öz çiyninə götürür. Süjet bədii formanın vacib komponentlərindən biri kimi 

personajlar arasındakı konflikti, qarşılıqlı əlaqəni, xarakterlərin mərhələ-mərhələ təkamülünü gös-

tərməyə xidmət edir. Surətlərin rəngarəng taleyi, hərəkətləri, əməlləri, mübarizələri, hiss və həyə-canları 

süjetin hərəkətverici qüvvəsidir” (12). Eyni zamanda, bədii konflikt də önəmli komponentlərdəndir. 

Romanı əsassən xarakter və konflik baxımından tədqiq etməyə çalışacağıq. Əsərə diqqət yetirək. 

Fikrət, musiqi təhsili almış, çox yaxşı yetişdirilmiş, dünyagörüşü zəngin, olduqca ağıllı, ağır-

başlı bir qızdır. Xəstəliyi ilə bağlı olaraq, evli və iki uşaq atası olan Nejat həkimlə tanış olur. Bu 

tanışlıq mənəvi yaxınlığa, ruhi bağlılığa və böyük sevgiyə keçir. Nejat ailəsindən ayrılaraq Fikrətlə 

ailə qurmaq istəsə də, Fikrət bir başqasının bədbəxtliyi üzərində öz xoşbəxtliyini qurmaq istəmir.  

Fikrətin Suadla olan dialoquna baxaq; 

“-Evlənmə təklifi etdi. 

-Bəs sən nə etdin? 

-Nə edə bilərdim ki?.. Rədd etdim. Gözlərimin qabağına yoldaşı, övladları gəldi. Vicdanımın 

səsi mənə eşqimi öz əllərimlə məzara gömdürür. Başqa heç nə edə bilməzdim. Dəhşətli bir böhran 

içindəyəm. Bilmirəm, bəlkə düz, bəlkə də səhv etdim. Fəqət vicdanımın səsi heç qulaqlarımdan 

əksik olmadı” (6, s.16)  

“-Səni çox üzdüyümü bilirəm. Fəqət əlimdə deyil, ayrııq əzabı o qədər acıdır ki... Dözə bilmirəm. 

Əgər burda bir-iki gün də qalsam, qüvvət və iradəmin qırılacağından qorxuram. Bir an əvvəl burdan 

qaçmaq istəyirəm. Amma Allahım, mən bunu necə edəcəyəm. İnan, Suad, ölüm belə bu qədər ağır və 

acı deyil. Onun ağlayıb-yalvarakən otaqda necə qoyub qaçdığıma özüm də təəccüblənirəm” (6, s.17). 

Beləcə, Fikrət Nejatdan, eləcə də İstanbuldan qaçaraq, kəndə atasının yanına gedir. Analığı 

onu kənarlaşdırmaq üçün zəngin və yaşlı (Sait bəy) bir adama ərə verir. Fikrət bu evliliyə həm də, 

Nejatla aralarında uçurum yaratmaq üçün razı olur. Amma birdən-birə Sait bəyin bacısı qızı 

Mədihənin ailəsiylə bərabər onlara gəlməsi, Nejadın da Mədihənin həyat yoldaşı olmağı təsadüfü 

hadisələri düyünləndirir. Aralarındakı böyük eşqin ortaya çıxması, Mədihənin bunu dayısına da 

xəbər etməsi, Mədihə-Nejat, Mədihə-Fikrət, Sait bəy-Fikrət, Sait bəy-Nejat qarşıdurması konflikti 

ən yüksək zirvəyə çatdırır. Sait bəyin qəzaya uğraması (bəlkə də intiharı), Fikrətin xəstəliyinin 

şiddətlənməsi, İstanbula qayıtması ilə düyünlər açılmağa başlayır. Əsərin sonunda, qızı Nedrəti 

Suada əmanət edən Fikrət, Nejadın qolları arasında vəfat edir. Nejad sarsıntıdan dəli olur. 

Romandakı hadisələr Fikrətlə əlaqəli şəkildə cərəyan edir. Fikrət son dərəcə mədəni, həssas, 

savadlı, gözəl bir qız kimi təsvir edilir. Erkən yaşlarda anasını itirməsi, atasının işiylə əlaqədar 

olaraq onu nənəsigilin yanında qoyub kəndə köçməsi onda dərin bir hüzün yaradır. Nejada duyduğu 

eşq isə onu daha dərin əzablara, ruhi iztirablara sürükləyir. Qeyd edək ki, əsərdə bədii konflikt 

obrazlararasından daha çox daxilə yönəlmişdir. Fikrətin çəkdiyi əzabları Suada yazdığı məktubdan 

da öyrənirik. 

“Bacım! 
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Fəqət bu an edam hökmünü gözləyən məzlumlar kimi mən də, verəcəkləri son qərarı 

gözləyirəm. Ögey anam başından rədd etmək üçün məni özümdən 30 yaş böyük bir adama ərə verir.   

Suad, çox acı çəkirəm.  Bu ölü vücudu sürükləyib dururlar, ölüdən heç bir fərqim yoxdur. Nə 

baş verir, nə edirlər heç nə hiss etmirəm, Yalnız sürüklənirəm, ancaq onun fərqindəyəm.  Bu qədər” 

(6, s.18) ... 

Digər bir məktubda Fikrətin Sait bəylə evlənməsindən, yenə də Fikrətin daxili iztirablarından 

bəhs edilir. 

“Nigah günü çox sadə və səssiz olmuşdu.  

Gələcək həyat yoldaşımın bu dəfə toy hədiyyəsi olaraq verdiyi inci işləməli brilyant başlıq 

saçlarıma taxılarkən, öz əllərimlə öldürdüyüm eşqimin matəmi içərisində son ümidlərimin də 

söndüyünü görürdüm. Gözlərimin qarşısında yalnız onun xəyalı dolaşırdı, dodaqlarında həzin və 

sitəmli bir təbəssüm, gözlərində hicran və kədərdolu ifadələrlə, “Fikrət! Sənin üçün açılan qollarım 

bomboş köksümdə qaldı” deyən səsini eşidirmiş kimi olurdum. Gözlərimdən axan yaşları ağ 

duvağımla silərkən, ağladığımı görəcəklər deyə qorxumdan titrəyirdim” (6, s.32). 

Fikrətin qızı Nedrətə yazdığı vəsiyyət məktubda da, Nejadla aralarında onun qüruruna, 

şərəfinə kölgə salacaq heç bir şey olmadığı, dərin və məsum bir eşq olduğu, başqalarının həyatını 

alt-üst etmək istəmədiyi üçün bu eşqi qəlbinin dərinliklərinə gömdüyünü yazırdı. Xüsusən, Fikətin 

bu məktublarından, gündəliklərindən onun daxili iztirablarını görürük. Fikrət bu məktubları da, 

balaca qızını da Suada əmanət edir. 

“-Suad!.. Bura.. bir az da yaxına gəl.. Və məni dinlə.. Sənə deyəcəklərim var!.. 

-Söylə, əziz bacım! 

-Artıq bu saniyələrdə ömrümün bitmək üzrə olduğunu sən də görürsən!.. 

-Fikrət!.. 

- Qulaq as! 

-Fikrət, Allah eşqinə! 

- Qulaq as, deyirəm! 

-Suad, Nedrəti sənə tapşırıram! Başa düşürsən? Ona analıq et. Yetimliyin, anasızlığın acısını 

hiss etdirmə..  

Bir-iki dəqiqə susdu, bir az dincəlib yenə davam etdi: 

-Burada, çantamın içində.. bir dəftər var. Onu ordan götür. Gizlə... olarmı? Ordakı yazıları 

qəlbimin qanı ilə yazdım. Hər sətirində bir damla göz yaşım var” (6, s.141-142) ... 

Beləcə əsər, Fikrətin vəfatı, Nejadın dəli vəziyyətində müalicə üçün Qahirəyə getməsi ilə sona 

çatır.  

Güzidə Səbri Aygünün 1922-ci ildə qələmə aldığı “Nedrət” romanı isə, yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi yazıçının bu əsərinin zeylidir. Ona görə də, “Nedrət” romanını yazıçının digər əsəri 

(“Bir qadının evraki-mətrukəsi”) ilə müqayisəli olaraq  tədqiqata cəlb etməyi məqsədəuyğun hesab 

etdik.  

“Nedrət” romanının qəhrəmanı “Ölmüş bir qadının evraki mətrukəsi” əsərindəki Fikrətin 

balaca qızı Nedrətdir. Burda da, yeni obrazlarla yanaşı, öncəki obrazlarla da rastlaşırıq; Bir müddət 

sonra xəstəlikdən ölən Suad, Fikrətin qızı balaca Nedrət, Fikrətin ölümündən sonra ruhi-iztirablar, 

psixoloji sarsıntılar keçirən, uzun müddət müalicə alan Nejat və ən nəhayəti Fikrətin xəyali obrazı.  

Güzidə Səbri Aygün romanları arasında ən sevdiyi romanı “Nedrət” olduğunu qeyd edir. Hətta 

bunun kiçik bir tarixçəsi də vardır. G.S.Aygün “Xatiratımdan bir kaç yarpaq” adlı xatirə əsərində 

yazılarını olduqca səliqəsiz müxtəlif kağız parçalarına yazdığını, sonra onları birləşdirdiyini, bunun bir 

yazıçılıq “xəstəliyi” olduğunu, bir gün isə “Nedrət” romanını qucağına alıb İqbal Kitabxanasına 

getməyini qeyd edir. Yazır ki, sahildə dəhşətli bir rüzgar vardı. Və birdən-birə əsən rüzgar əlimdəki 

romanı alıb sahilə səpələdi. Başımı tutub var gücümlə qışqırırdım. Özümə gələndə ətrafımdakı 

insanların kağızları bir-bir mənə uzatdıqlarını gördüm. Kitabxanaya çatıb vərəqləri bir-bir saydım, 

hamısı yerində idi (1, s.16-17). Əsər sanki yenidən doğulmuş kimiydi. 
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Hadisələr əsərin əsas qəhrəmanı olan Nedrət obrazının ətrafında cərəyan edir. Nedrət-Nejat, 

Nedrət-Müəlla, Nedrət-Kənan, Nedrət-Nihat xətləri, yeri gəldikcə Nedrət-Müəlla, Nedrət-Kənan, 

Nedrət-Nihad qarşıdurması bu obrazı dolğunluqla təqdim etməyə xidmət edir. 

 Nedrət ilk baxışdan Nejadın oğlu Nihada aşiq olur. Nihad  isə atasına Nedrətdən “o qadının 

qızı.. ” deyə bəhs edərək, onu heç xoşlamadığını deyir. Əsərdə Nedrət-Kənan, Nihat-Müəlla, 

Nedrət-Nihat xətti maraq doğurur. Müəllayla nişanlanan Nihad bir müddət sonra Nedrətə qarşı 

sevgi hiss etdiyini anlayır. Fikrətlə Nejatdan fərqli olaraq, Nedrət-Nihad münasibətləri,  sevgisi xoş 

sonluqla bitir.  

 Əsərdə diqqəti cəlb edən obrazlardan biri də Müəlladır. Əslində yazıçı, Müəlla-Nedrət obrazları 

vasitəsi ilə Şərq-Qərb problemini də verir.  Qeyd edək ki, XX əsrin əvvəllərində Türkiyənin ictimai-

siyasi həyatında Avropaya meyllilik artmışdı. Beləliklə, təkcə Qərb ədəbiyyatına, mədəniyyətinə maraq 

artmamış, hətta Avropa həyat tərzini də mənimsəmişlər. İstər musiqiyə maraqda, istərsə də geyim 

tərzində, ümumiyyətlə həyat tərzində bu özünü bariz şəkildə bildirirdi. Əlbəttə ki, bütün bunlar 

ədəbiyyatın da mövzusuna çevrilmişdir. Xalid Ziya Uşaqlıgilin “Mai və siyah”, xüsusən də “Eşqi 

məmnu”, Xalidə Ədib Adıvarın “Zeynonun oğlu”, “Sinəkli baqqal”, Peyami Səfanın “Fatih-Hərbiyyə”, 

“Canan”, “Sözdə qızlar”, Əhməd Həmdi Tanpınarın “Huzur”, “Saatları ayarlama institutu” və s. əsərlər 

şərq-qərb probleminin inikası baxımdan maraq doğurur. Güzidə Səbri Aygün də dövrün bu mənzərəsini 

və Şərq-Qərb probleminə mübasibətini “Nedrət” romanında da ifadə etmişdir. Avropa həyat tərzinə 

özən göstərən Müəlla belə təsvir edilir: 

“Müəlla yaxşı bir ailənin qızı idi. Uşaqlığından bəri əcnəbi dayələrin əlində böyümüşdür. Milli 

məfkurələrdən məhrum, soyuna, kökünə biganə tərbiyə edilmişdir. Vaxtının çox hissəsini Bəyağlundakı 

mağazalarda keçirir, moda dalınca qaçan, mədəniliyi də bunda görən böyük kütlə kimi düşünür, bundan 

çox da məmnun görünürdü. O, insanlığın bütün qayəsini dəbli geyinmək və gözəl görünməkdə görürdü” 

(5, s.149).  

Gözəl və dəbli geyinməyə üstünlük verən Müəllanın “Mədəniləşmək, müasirləşmək” qayəsi 

təkcə zahiri görünüşündə deyil, xarakterində də özünü göstərirdi. Nedrət həm görünüş, həm də 

daxilən nə qədər sadə, səmimi və insanlara sevgidoludursa, Müəlla onun tamamilə əksidir. 

“Bu iki gənc qız arasında böyük ziddiyyət vardı. Yolda rast gəldikləri kəndli qadınlara 

Müəllanın istehzalı baxışları, Nedrəti narahat edirdi” (5, s.77). 

Və ya Müəllanın kənd həyatına nifrəti, buranı ölü həyat kimi görməsi bu təzadın bariz 

nümunələridir. 

“Gedək, xahiş edirəm burdan gedək... bu soyuq qız bütün mövcudiyyətimi əzir. Gənc bir 

vücudda, ixtiyar bir ruh yaşayır sanki... Mən onun kimi olsaydım, ölərdim. Əxlaq dərsi almaq istəyənlər 

bura gəlsinlər. Ya Rəbbim, məni də özünə bənzətmək istəyir” (5, s.78). 

Nedrət kökünə bağlı, tərbiyəli əsl türk qızıdır. Ənənələrə böyük hörmətlə yanaşır, eyni 

zamanda yeniliklərə qarşı da açıq fikirlidir. Nedrət və Müəlla arasındakı təzad Nihadı da zamanla 

dəyişdirir, əvvəllər Müəllaya aşiq olan Nihad tezliklə ondan ayrılaraq, bir vaxtlar atasıyla mübahisə 

edib, “o qadının qızı” deyə qarşı çıxdığı Nedrətə qarşı böyük eşq duyur və onunla evlənir. 

Əsərdən bəlli olur ki, Nedrət rahat bir uşaqlıq həyatı keçirməmiş, erkən yaşda ana-atasını 

itirdikdən sonra Suadın himayəsində qalmış, daha sonra isə yatılı məktəbdə təhsil almışdır. Vali-

deynlərinin xatiratı onu, İstanbuldan o kəndə aparmışdı. 

“Nedrət, bura gəldiyi ilk gecə, özünü o qədər tənha, kimsəsiz hiss etmişdir ki, bu ana qədər 

heç belə duyğu yaşamamışdır. Evdə qəbirstanlıq sükutu hökm sürürdü. Gənc qız bunun təsiri al-

tında ruhunun hüzünlərinə gömülmüşdü. Anasının son günlərini keçirdiyi bu ev, ona xatirələrlə dolu 

gəlir. Sanki bu qalın divarların arasında keçən bir çox hadisənin izlərinə rast gəlmək vahihəsinə 

qapılırdı. Onu buraya cəlb edən, əsrarəngiz güc yoxsa heç vaxt görmədiyi anasının ruhu idi?!.. Bü-

tün vücudunu əzən qarabasmalar arasında – boş və mağmun bir otağın sükunəti içərisində ürəkdən 

ağlayan Nedrət, hər gecə səhərə qədər yuxularında gördüyü anasına sanki burada qovu-şacağına 

ümid edərək həsrət və iştiyaqla qaçıb gəldiyi bu hicran diyarında, daha çox kimsəsizlik ələmindən 

başqa heç nə tapmadı ” (5, s. 23-24). 
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Nejad Nihaddan Nedrətin yerini öyrənib onu görməyə gəlir. Bir təsadüflə həyatı dəyişən Nedrət, 

Nejat üçün də işıq, ümid olur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi dərin psixoloji sarsıntılar keçirən Nejada, 

Fikrətin xəyalı “Get qızımı gör, ona sahib çıx” deyir. Nedrət Nejad üçün də qurtuluş olur, yenidən 

həyatın mənası, sevinci olur.  

Əsərdə diqqəti cəlb edən nüanslardan biri də Fikrətin qızına yazdığı məktublardır. Nedrət-

Fikrət  lirik psixoloji xətti romana xüsusi rəng qatır. 

“Qızım, atan məni bağışlamır, sən bağışla..” 

“Ey baharımın ilk açan qönçəsi Nedrət! Böyüdüyünü görmədən qürub edəcək həyatımın ən 

iztirablı, məşəqqətli günlərini yaşayıram... (5, s.134).  

Demək olar ki, hər iki əsərdə bu sentimental duyğular hakim mövqe göstərir. 

Güzidə Səbri Aygünün hər iki romanını tədqiq edərkən, yazıçının bu əsərlərinin bir-birinin 

davamı olduğunu gördük. Hər iki əsərdə, Fikrət və ya Fikrətin xəyali obrazı diqqəti cəlb edir. Hər iki 

əsərdə eşq hekayəti nəql edilir. “Ölmüş bir qadının evraki mətrukəsi” daha çox yasaq eşq mövzusuna 

həsr olunmuşdur.  Qeyd edək ki, yasaq eşq, xəstəlik kimi motivlər XX əsrin əvvəlləri türk romanında 

aparıcı mövqeyə sahib olmuşdur. Məsələn, ilk türk psixoloji romanı hesab edilən Mehmed Raufun 

“Eylül” (“Sentyabr”), Xalid Ziya Uşaqlıgilin məşhur “Eşqi-məmnu” (“Yasaq eşq”) əsərlərində də yasaq 

sevgi hekayətlərindən bəhs edilir. Fikrət (“Ölmüş bir qadının evraki-mətrukəsi”) obrazı isə “Eşqi-

məmnu” romanının qəhrəmanı Bihtərdən tamamilə fərqlənir. Fikrət obrazı məsumluğu, saflığı ilə daha 

çox diqqəti cəlb edir. Hər iki qəhrəman aşiq olur. Hər iki qəhrəman yaşlı və varlı adamla evlənir. Bihtər 

Adnan bəyin adına-zənginliyinə önəm verib evlənsə də, Fikrət Sait bəylə öz seçimi ilə evlənmir. 

Əsərdəki daxili monoloqa diqqət edək; 

“Bu sözlər beynimdə soyuq bir rüzgar kimi əsdi. Səadəti pul ilə, mal-mülk ilə satın ala bilmək 

fikrində olan zavallı atama nə deyə bilirdim ki?!. Çarəsizlik içində çırpınırdım. Dərdimi dinləyəcək heç 

kimim yox idi. Ağlayırdım, hıçqırırdım, gözyaşlarım için-için qəlbimə atəş kimi axırdı” (6, s29-30). 

Və ya Fikrətin atası ilə dialoqunda nə qədər çarəsiz olduğu məlum olur. 

“Bitkin və inləyirmiş kimi: 

-Ata, ata!... deyəbildim. Sonra: 

-Mən xəstəyəm, ata, yazığam. Məni səndən başqa kim düşünəcək? Mənim yaşamağımı istə-

yirsənsə məni burdan apar, uzaqlara apar! Mən ərə gedəcək vəziyyətdə deyiləm. Həyatım təh-lü-

kədədir, ata, başa düşürrsən, Həyatım təhlükədədir. 

Mən bunları deyərkən, atam fikrinin qəti olduğunu göstərir vəziyyətdə üzümə baxırdı. 

Eyvah!... Atamda mənə qarşı heç mərhəmət qalmamışdı. Mən təzədən sözə başlamaq istəyəndə o: 

-Övladım! Səhhətində heç bir problem yoxdur. Bayaq da dediyim kimi, evlənmək ictimai bir 

vəzifədir, borcdur. Mən bunu bildiyim üçün sənin haqqında ən xeyirli və düzgün qərarı verdim. 

Sözümü geri ala bilmərəm. 

Sonra əlavə etdi: 

-Əgər həqiqətən də məni “ata” bilib sevirsənsə, bu təklifimi də qəbul etməlisən. 

Bunları deyib yavaş-yavaş qalxdı, otaqdan çıxmaq üzrəydi. Mən yenə nəsə, bir söz demək 

istəyirdim. Ancaq dilim tutulmuş kimiydi. Güclə, 

-Ata, atacan! Mənə yazığın gəlsin, yalvarıram!- deyə bildim. 

O, mənim bu son sözlərimi eşitməməzliyə vurdu, bir də üzümə baxıb otaqdan çıxdı” (6, s.30). 

Beləliklə, Fikrət zorla, atasının təkidi ilə ərə verilir. Bihtər isə Adnan bəyi öz iradəsi ilə seçir, 

hətta anasına belə qarşı çıxır (11). 

 Hər iki qəhrəmanı birləşdirən digər ortaq xüsusiyyət onların (Bihtər-Bəhlul, Fikrət-Nejat) 

yasaq eşq yaşamalarıdır. Bihtərdən fərqli olaraq Fikrət oxucunun gözündə çirkinləşmir. Fikrət də, 

Sürəyya kimi (Mehmed Rauf “Eylül”) kiminsə bədbəxtliyi üzərində öz xoşbəxtliyini qurmaq 

istəmir. Onların sevgisi ülvidir. Başqalarının rahatlığı, xoşbəxtliyi naminə özlərindən, şəxsi duy-

ğularından imtina edir, eşqlərini əbədiyyata qədər qəlblərinin dərinliklərinə dəfn edə bilirlər. Yeri 

gəlmişkən, onu da vurğulayaq ki, təsadüfi deyil ki, həmin dönəmlərdə türk ədəbiyyatında “Mərəzi 

ədəbiyyat” adlı yeni bir istiqamət də inkişaf etmişdir. Mərəzi ədəbiyyat nə idi?! Bəllidir ki, türk 
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romanının formalaşmasında Avropa ədəbiyyatının, xüsusən də fransız ədəbiyyatının mühüm təsiri 

olmuşdur. Bunun da, əsl səbəbi həqiqətən də Avropada vərəm xəstəliyinin yayılmasıyla bağlı idi. 

İnsanların bu xəstəliyə tutulması, insanların bu xəstəlikdən ölməsi, bir sözlə cəmiyyəti çulğalayan 

bu xəstəlik və xəstəliyin doğurduğu faciələr ədəbiyyatın da mövzusuna çevrilmişdir. Məsələn, 

Güzidə Səbri Aygünün romanları, Kərimə Nadirin romanları, Peyami Səfanın “Doqquzuncu 

cərrahiyə şöbəsi” (Xəstə Çocuq), Xalid Ziya Uşaqlığilin “Eşqi məmnu”su (Bəhlul) və s. Bu nümu-

nələri istənilən qədər artırmaq mümükündür. Xatırladaq ki, bu motiv Azərbaycan ədəbiyyatında da 

özünü göstərir. C.Cabbarlının, Hüseyn Cavidin, Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin (“Odabaşının 

hekayəti”), Abdulla bəy Divanbəyoğlunun (“Can yanğısı”) və s.  

“Bir qadının evraki mətrukəsi” romanında da xəstəlik motivi diqqəti cəlb edir. Fikrət ürək 

çatışmazlığından vəfat edir, hadisələrin ortaya çıxmasında isə Nejadin tifo xəstliyinə tutulması, 

günlərlə qızdırma içərisində “Fikrət” deyə sayıqlaması rol oynayır. Romandaki, xəstəlik motivi 

böyük bir eşq yaşayan obrazların ruhi-psixoloji durumu ilə əlaqəli şəkildə təqdim edilmiş. Çəkilən 

iztirablar, mənəvi əzablara xəstəlik motivi bir az da romantik ab-hava verməkdədir.  

 

Nəticə 

Güzidə Səbri Aygünün ədəbi şəxsiyyətini və tədqiqata cəlb etdiyimiz romanları ilə əlaqəli şəkildə 

araşdırdıqda, yazıçının özünəməxsus bir dil-üslub xüsusiyyəti olduğunu müşahidə edirik. İstər “Nedrət”, 

istərsə də “Bir qadının evraki-mətrukəsi” romanları süjet, kompozisiya, bədii konflik, xarakter, eyni 

zamanda dil-üslub baxımından diqqəti cəlb edir. Yazıçı, obrazları dolğunluqla təsvir edir. Geyim, zahiri 

görünüş və qəhrəmanların hiss və duyğuları ən kiçik detallarına qədər təsvir edilir. Hətta xəstəlik motivi 

də, bədii priyom olaraq istifadə edilir. Hadisələrin düyünlənib, açılmasında rol oynayır. Diqqəti cəlb 

edən ən maraqlı məsələ, romanda gündəlik və məktublara geniş yer verilməsidir. Yazıçının digər 

əsərlərində də bu təhkiyə üsulu özünü göstərir. 

Araşdırma nəticəsində, onun yaradıcılığında “Nedrət” və “Bir qadının evraki mətrukəsi” adlı 

romanlarının özünəməxsus yeri olduğu qənaətinə gəlirik. Yeri gəldikcə, digər türk romanları ilə 

müqayisələr apararaq, G.S.Aygünün əsərlərinin heç də zəif olmadığı qənaətinə vardıq. Güzidə Səbri 

Aygün bu gün türk ədəbiyyatşünaslığında, araşdırmalardan bir qədər kənarda qalsa da, onun bu 

əsərləri yazıçının qələminin qüdrətini, xəyal dünyasının zənginliyini göstərir. 
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ARTISTIC CONFLICT IN THE NOVELS OF GUSIDE SABRI AYGUN 

"THE DIARY OF ONE DEAD WOMEN" AND "NEDRET" 

 

E.A. Babayeva 
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Guzide Sabri Aygun was one of the outstanding representatives of the 20th century Turkish litera-

ture. G.Aygun, a multifaceted creator, is known primarily as a novelist. "Münevver", "Hüsran", 

"Nedret", "Nedret" and and so on.  

The article explores the problem of artistic conflict in the novels of “The diary of a dead 

woman” and “Nedret”. 

Keywords: Republic period, Turkish literature, novel, conflict, internal conflict. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНФЛИКТ В РОМАНАХ ГЮЗИДЕ САБРИ АЙГЮН 

«ДНЕВНИК ОДНОЙ УМЕРШИЙ ЖЕНЩИНЫ» И «НЕДРЕТ» 

 

Э.А. Бабаева  

Институт литературы им. Низами Гянджеви НАНА  

 

Будучи одной из выдающихся представительниц турецкой литературы ХХ века, Г.С 

Айгюн прославилась такими интересными романами, как «Муневвер», «Дикий цветок», 

«Хюсран», «Хюсранская ночь»  и др. 

В представмыной статье нами анализу подвергаются такие романы турецкой писатель-

ницы, каk «Недрет» и «Дневник одной умерший женщины», где особо последователь но 

рассматривается проблема художественного конфликтa. 

Ключевые слова: Республиканский период, турецкая литература, роман, конфликт, 

внутренний конфликт. 
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Azerbaijan has forged a strategic partnership with Georgia and Turkey in order to promote 

political and economic cooperation. The fact that Georgia has access to the Black Sea and also the 

borders that the country shares with the Republic of Turkey have provided Azerbaijan with the 

unique prospect of exporting its energy resources to the European market. Firstly, the collaboration 

between Georgia and Azerbaijan in relation to the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) and South Caucasus 

Pipeline (SCP), have provided European countries with the opportunity to diversify their natural 

gas imports outside of the jurisdiction of Russia. The economic and political stage is changing 

somewhat since the implementation of new pipeline projects and Azerbaijan is now being investi-

gated as a country that could potentially play an active role in future projects aimed at the diversi-

fication of natural gas supplies to the European Union. Azerbaijan is expected to play a twofold 

role in these new projects; as both a producer of energy resources and as a transit country trans-

porting energy resources from Central Asian nationals adjacent to the Caspian Sea. 

Keywords: Republic of Azerbaijan, Energy Security, Historical Background, Diplomacy, and 

Geopolitics 

 

Energy History of Azerbaijan 

Azerbaijan, which is the largest country in South Caucasus region, is home to approximately 9.7 

million people. The country is geographically located at the crossroads of Europe and Asia, playing a 

particularly important role in the Eastern European region. Located on the western shores of the Caspian 

Sea, Azerbaijan borders the Russian Federation to the north, Georgia to the northwest, Armenia and 

Turkey (note: Turkey borders via an enclave of the Nakhchivan Autonomous Republic) to the west, and 

Iran to the south. The country is considered to be one of the most ancient populated regions in the 

world; an area in which crude oil has been used for many centuries (Namazova and Taghizada, 2015). 

In particular, the city of Baku, located on the Absheron peninsula, has been exporting oil to various 

neighboring regions for many centuries, long before crude oil had become commercially traded on the 

global market. According to many historians and travelers, the Absheron peninsula (especially in the 

vicinity of the Baku region) has been a major center for oil wells and since the ancient period of its his-

tory, crude oil has been extracted for the lighting of houses and also for medical purposes. Furthermore, 

there is some evidence, which strongly suggests that extracted crude oil was also used in the military 

sector. Due to the burning and glowing nature of crude oil, the land of Azerbaijan became the holy land 

for the Zoroastrianism religion, whose practitioners engaged in the worship of fire. For many historians, 

Azerbaijan is considered to be one the most important places for people following the Zoroastrianism 

faith (Namazova and Taghizada, 2015). Even until the present day, fire is one of the main symbols of 

the country. The Zoroastrian temple near Baku city, with its continuous, permanently burning fire, em-

phasizes the prominence of fire in the ancient history of Azerbaijan. The traditional belief in the fire also 

plays an influential role in contemporary Shia Islam in the region and present day cultural celebrations. 

An example of such an event is the Novruz holiday, which is the celebration of the first day of spring 

and which is also considered to be the main holiday celebrated annually in Azerbaijan. Although oil has 

been an important aspect of Azerbaijani history, the main crude oil development in the country is con-

sidered to have occurred in the middle of 19
th
 century, when the first oil well was drilled in 1847 (Gida-

dhubli, 2015). This event meant that Azerbaijan was to be the first country in the world in which an oil 

well was drilled. Very soon, Baku also became the place where the first oil refinery was constructed. 

mailto:huseynoff@live.com
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Together with economic developments and western investments in the technological and engineering 

sector, the extent of crude oil exploration, production, and transportation increased substantially (Khan, 

2016). This development resulted in Azerbaijan becoming the world’s main oil center. 

Starting from the late 19
th
 century the Rothschild family started to invest in Baku’s oil wells. It 

wasn’t long before the Rothschilds became the main player, holding domination of more than 40% of the 

crude oil exports from Baku city. However, it was not only the Rothschilds but also other prominent west-

ern figures and companies, such as the Nobel brothers and Shell, who also played a significant role in the 

Baku crude oil fields (Gidadhubli, 2015). This brought the first ever oil boom in the history of the indus-

try, in which Baku became the global center for industrial investments. During this period, Baku became 

the chief global provider, producing around half of the world’s total crude oil demand. Moreover, Baku 

alone was providing 98% of the Tsarist Russian Empire’s demand for crude oil (Johnson, 2010). Azerbai-

jan fell under the control of the Bolshevik government in 1918 after the Bolshevik revolution in Tsarist 

Russia. However, it soon declared its independence and this resulted in the creation of the Republic of 

Azerbaijani, which became the first democratic republic in both the Eastern and the Muslim world (1918 – 

1920). Nonetheless, Bolshevik Moscow invaded Baku in 1920 and subsequently nationalized the entire oil 

industry. During the WWII period, Baku alone supplied 75% of the crude oil demands of the entire Soviet 

Union, and Baku oil played a pivotal role in winning the many battles against Nazi Germany (Johnson, 

2010). Until this present day, however, Baku city has not received a “Hero City” award title, which is the 

title given to cities that played the most heroic roles during the World War II period. This is despite the 

fact that without Baku oil, the Soviet Army would not have survived any major battle against the German 

Nazi military forces. Starting from the 1950s, oil production in Azerbaijan started to decline until the even-

tual fall of the Soviet Union (Johnson, 2010).  

With its independence from the Soviet Union in 1991, The Republic of Azerbaijan experienced 

deep economic difficulties, especially in the crude oil sector (Khan, 2016). Outdated and unmaintained 

soviet energy infrastructure, weak planning and management of the energy sector, and finally a lack of 

foreign investment into the energy sector of the country resulted in the sharp decline of oil production in 

the energy sector. Furthermore, the Armenian-Azerbaijani conflict over the Nagorno-Karabakh region and 

the occupation of 20% of the internationally recognized sovereign territories of Azerbaijan by the Armeni-

an forces brought about enormous damage both to the energy sector and to the economy of the country 

during the first years of its post-soviet independence (Kirvelyte, 2012). In spite of all the challenges that 

Azerbaijan has faced over the last hundred years, the government of Azerbaijan has once again successful-

ly challenged its threats and has set into motion the foundations for its own modern crude oil and natural 

gas golden age by signing the “Contract of the Century” with the Western Oil Consortium (Khan, 2016). 

This contract lays out the framework for development of the Azeri, Ciraq, and Gunesli energy (crude oil) 

fields. The agreement was followed by a deal concerning gas fields that would give permission to western 

companies to work together with the State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) in the development of 

the Shah Deniz gas field and other gas fields in the Caspian region of Azerbaijan. These deals have attract-

ed an enormous level of foreign investment into the energy sector. It is estimated that between 1992 and 

2015 the Republic of Azerbaijan, under the conventions of international crude oil and natural gas con-

tracts, has received more than 60 billion USD worth of investment into its energy sector (Namazova and 

Taghizada, 2015). These investments have become the most vital source of funding that Azerbaijan has 

needed in order to rebuild its energy infrastructure together with international oil companies. It can there-

fore be said that despite all the challenges that the country has faced in political, social, and economic 

fields during the post-soviet period, with the assistance of international companies it has successfully cre-

ated strong foundations for the redevelopment of the traditional energy sector of the country and make its 

ancient oil legacy a reality once again. 

 

Energy Strategy of Azerbaijan 

The implementation of this strategy has become so successful that in a very short time, Azerbaijan 

has created a strong sense of energy cooperation with global energy players, especially with the interna-
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tional western companies. They have been working together in the Caspian Sea in an effort to further the 

exploration, construction, production, and transportation of the country’s energy resources. It is expected 

that Azerbaijan’s revenues from the energy sector will reach more than 200 billion USD by 2024 as a di-

rect result of the implementation of the abovementioned new infrastructure proposals (Damirchi, Ashir, 

and AliasgarAliyov, 2013). Since 1994, when the “Contract of the Century” was first signed, international 

energy companies have been participating in the redevelopment of the energy infrastructure and joined the 

projects on the crude oil fields (Khan, 2016). The following energy companies received an invitation from 

the Republic of Azerbaijan to gain the opportunity to be participate in the shared project: BP (17.2%), 

AMOCO (17%), SOCAR (10%), Lukoil (10%), Pennzoil (4.8%), Unocal (9.5%), Statoil (8.5%), TPAO 

(6.7%), EXXON (5%), ITOCHU 7.4%), Ramco (2.08%), and Delta (1.68%) (Damirchi, Ashir, and Ali-

asgarAliyov, 2013). As the president of the Republic of Azerbaijan stated, “‘Contract of the Century’ is 

the main source of the landscaping work, sustainable economy, and large foreign exchange reserves. 

Azerbaijan came under certain pressure during that hard and difficult period. The decisiveness, courage 

farsightedness of Heydar Aliyev and his connection with the people ensured the signing of the ‘Contract 

of the Century’” (Trend, 2016). As it is indicated in his statement, Azerbaijan has received a great deal of 

political pressure from several countries to reconsider the signing of the contract with the western consor-

tium. When looking at the energy history of the Republic of Azerbaijan, it is clearly evident that the expe-

rience that Azerbaijan has gained over the past hundred years makes the country a valuable and attractive 

development partner. In the future, Azerbaijan is expected to become the major destination for many 

countries to cooperate and develop energy-based relations because Azerbaijan has undoubtedly proven its 

role as a reliable partner for many countries and investors. 

 

Azerbaijan and the European Energy Security  

The fall of the Soviet Union was the first time since 1920 that western international energy compa-

nies have had the opportunity to enter the Caspian basin. An invitation to the companies from the Republic 

of Azerbaijan has been an important geopolitical and geo-economic step in gaining back its energy legacy. 

Therefore, the participation of western energy companies has not only provided a lucrative opportunity to 

these companies themselves, but it has also served the goals of Azerbaijan to integrate itself into the west-

ern energy market (Damirchi, Ashir, and AliasgarAliyov, 2013). However, it has not been a substantially 

difficult task for Azerbaijan to attract international companies despite the fact that the country has been 

facing many challenges in its political, social, and economic fields. Due to its geo-strategic location, to-

gether with its rich crude oil and natural gas reserves, these companies have been eagerly attracted to the 

promising young nation. As a result of this, Azerbaijan has become the main geopolitical player in the 

Caspian basin in a very short time period. Due to its rich energy resources and strategic geographical posi-

tion, the country has also become one of the key players in regional and international politics (Namazova 

and Taghizada, 2015). Both as an energy-producing country and as a transit country, Azerbaijan has estab-

lished the “East-West” energy corridor (Sierra, 2010). The promotion of a Western-oriented energy corri-

dor has allowed western countries to seriously consider the role of Azerbaijan in reaching the rich Caspian 

energy reserves. Opportunities to transport rich Caspian crude oil and natural gas reserves towards the Eu-

ropean energy market while effectively bypassing the Russian Federation and the Islamic Republic of 

Iran’s territory have created a strategic opportunity to build energy cooperation with the newly established 

South Caucasus and Central Asian countries that have gained independence since the fall of the Soviet 

Union (Dilbazi, 2010). This situation has resulted in the implementation of the Baku-Tbilisi-Ceyhan 

(BTC) crude oil and the Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE) natural gas pipelines. The proposal of these two en-

ergy pipelines marks the first time in the history of oil pipeline infrastructure that the Caspian Sea has been 

connected to the Mediterranean Sea. This provides an opportunity for Caspian energy reserves to flow to 

the western energy market without any unforeseen difficulties. Currently, the majority of the crude oil 

produced is being exported via the BTC pipeline (80%), and a smaller of the amount is being transported 

via the Baku-Supsa and the Baku-Novorossiysk pipelines (Yesevi and Tiftikcigil, 2015). As it is clearly 

visible, Azerbaijan has largely succeeded in the planned diversification of its exports routes, resulting in 
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the avoidance of any dependency on a single route. Therefore, this diversified energy exporting infrastruc-

ture of Azerbaijan provides an important opportunity for Kazakhstan and Turkmenistan to transport their 

own crude oil via the BTC pipeline. The Sangachal port, which is the largest energy terminal located in the 

south of the capital city of Baku, receives crude oil from tankers from both Kazakhstan and Turkmenistan. 

With the proposed energy projects, such as the Trans-Caspian natural gas, Trans-Anatolian natural gas 

(TANAP), and Trans-Adriatic (TAP) proposed natural gas pipelines, Azerbaijan is endeavoring to become 

an important natural gas supplier to the European gas market from the Caspian basin (Ibrahimov, 2015). 

Even though Azerbaijan has been known as a traditional oil producing country, the country’s role as a nat-

ural gas producer and exporter has become more visible and hence Azerbaijan will be known as a gas pro-

ducing country in the near future.  

Proven crude oil and natural gas reserves in the Republic of Azerbaijan have highly attracted inves-

tors from the Global energy market. Currently, the country’s proven crude oil reserves reach 7 billion bar-

rels and natural gas reserves reach up to 2.6 trillion cubic meters (tcm) (Azerbaijan Oil & Gas Report, 

2015). The largest energy reserves are mainly located on the national border of the Caspian basin and as a 

result of this, most of the energy infrastructure works are being constructed offshore in the Caspian Sea. 

The famous Azerbaijani energy fields, such as Azeri-Chirag-Guneshli (ACG) oil fields and Shah Deniz 

(King of Sea) gas fields, are located offshore of the Caspian Sea. Currently, the first phase of the Shah 

Deniz field is being operated by the British Petroleum company and with the start of the second phase of 

the gas field, the Shah Deniz gas field will become the main source of the TANAP and TAP projects and 

would carry resources from the Caspian Sea to the European gas market (Azerbaijan Oil & Gas Report, 

2015). However, there are a number of other proven rich crude oil and natural gas fields that are located 

within the territory of the Republic of Azerbaijan. These crude oil and natural gas fields are 1) Bahar - off-

shore crude oil and natural gas field, 2) Gum Deniz - offshore crude oil and natural gas field, 3) Darwin 

Bank - offshore crude oil field, 4) Absheron - offshore natural gas field, 5) Ashrafi - crude oil and natural 

gas field, 6) Dan Ulduzu - crude oil and natural gas field, 7) - Karabakh - offshore crude oil and natural gas 

field, 8) Nakhchivan - offshore crude oil and natural gas field, 9) Shafaq-Asiman - offshore crude oil and 

natural gas field, 10) Umid - offshore natural gas field, and finally 11) Babek - offshore gas field. These 

proven rich energy fields are viewed as a guarantee for the long-lasting energy cooperation between the 

Republic of Azerbaijan and the European countries (Azerbaijan Oil & Gas Report, 2015).   

 

Role of Azerbaijan in Caspian basin 

The vital role of the newly emerged countries from the Caspian basin in the diversification of the 

natural gas supplies to the European Union energy market has become an important policy of the Euro-

pean Union Commission. The Caspian basin has attracted the attention of consumers in the European 

energy market because of its vast quantities of crude oil and natural gas reserves (Journal of European 

Studies, 2015). One of the main factors that led to this attraction was the removal of the Soviet Union 

blockade, which provided a significant opportunity for the Caspian basin countries to gain geopolitical 

and geo-economic importance in the eyes of European countries. Therefore, the South Caucasus coun-

tries, specifically Azerbaijan, serve as transportation routes for energy resources from Central Asia. This 

effectively places Azerbaijan in a position in which it can serve as an important passage between Asia 

and Europe. Since Azerbaijan gained independence, one of its major policies has been to develop coop-

eration with its regional and international partners and to integrate itself into the Euro-Atlantic commu-

nity, particularly by offering its highly demanded energy resources (Pinar, 2009). Within this policy of 

Azerbaijan, energy cooperation with EU countries, political and economic relationships, as well as a 

strategic military partnership with NATO countries have become the vital targets of the foreign policy 

of the Republic of Azerbaijan. Azerbaijan, as well as other South Caucasus countries, have undergone 

difficult economic, social, and political circumstances during the communist regime and particularly 

during the transition period (Bishku, 2012). The Azerbaijan-Armenia Nagorno-Karabakh conflict re-

sulted in economic and political instability and turmoil during the early post-soviet period. As a conse-

quence of this, after the ceasefire agreement, Azerbaijan has found that the best way to realistically 
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solve these tensions is to develop its economy and integrate itself into the European energy market 

(Johnson, 2010). The Republic of Azerbaijan has unique access to the proven natural gas and crude oil 

reserves of the Caspian basin and this position will continue to allow the country to help to secure, stabi-

lize, and diversify the supply of energy into Europe (Pinar, 2009). Azerbaijan’s ongoing development of 

direct relations with the Euro-Atlantic community was initially very novel to the Republic of Azerbai-

jan’s leaders and representatives. It was only after the fall of the Soviet Union that everything changed 

for Azerbaijan. As an independent state, Azerbaijan did its best to choose a path to follow its own inde-

pendent and sovereign foreign policy within the strategic long-term interests of the country (Grison, 

2013). In terms of its economic and political advancements, Azerbaijan is considered to have a very bal-

anced policy with both the Euro-Atlantic countries and with the Russian Federation (Bishku, 2012). The 

country is also assisting in the regional development of the larger South Caucasus by facilitating politi-

cal stability and economic growth. By ensuring that its neighboring countries are also undergoing infra-

structural development, Azerbaijan can expect long-term prosperity and stability in the region at large. 

When looking at the primary commitments of Azerbaijan, it becomes very visible that the country is 

determined to be part of the European Energy Union policy and is committed to showing full support in 

playing one of the most important roles in European energy security. Azerbaijan’s determination to coop-

erate with the European energy community was first declared when the country regained its independence 

and signed the necessary contracts with the international energy companies (Grison, 2013). Since then, 

Azerbaijan has been working tightly with these countries in the construction of an infrastructure network 

aimed at transporting energy resources directly from the Caspian basin to the EU energy market. It is clear 

that Azerbaijan has no hidden agenda and its primary goal is to allow the European Union to diversify is 

energy imports (Pinar, 2009). Azerbaijan has demonstrated itself as very committed to becoming a strate-

gic natural gas and crude oil supplier not only as a producer but also as a transit country for the transporta-

tion of the Central Asian countries’ energy resources. Furthermore, due to its significant geopolitical posi-

tioning, located at the crossroads of the European and Asian continents, Azerbaijan has been recognized as 

one of the main players in the Caspian basin region (Grewlich, 2011). The country’s key role in providing 

an alternative energy transportation route, allows the countries of the European Union to decrease the 

threats to their energy security and to implement their plans of diversified energy routes. These actions will 

serve to promote the important advantages of having Azerbaijan as a partner in the European Union’s de-

sire to not rely solely on exports from a monopoly, such as the Russian Federation. Currently, the above-

mentioned energy policy of EU countries is being coordinated in line with the position of the Republic of 

Azerbaijan. This is because Azerbaijan’s strategic location is the key route for this energy policy to be re-

alized in terms of transporting Caspian basin energy reserves that bypass both Russia and Iran (Kolb, 

2012). Particularly during the period when the Islamic Republic of Iran was under western sanctions due 

to disagreements over nuclear policy, there was a significant increase in the independent Republic of 

Azerbaijan’s importance as an alternative corridor and hub for the crude oil and natural gas reserves of the 

Caspian Sea.    

Not only does the Caspian Sea lack access to the ocean but also countries that surround its 

shores are all landlocked (Bilgin, 2010). This situation has an effect on Azerbaijan’s energy re-

serves in the Caspian Sea, which cannot be easily transported to the European energy market. This 

state of affairs has brought about many challenges for the secure transport of natural gas in the di-

rection of Europe. These obstacles are being overcome by the development of a network of energy 

pipeline infrastructure, which plays a significant part in providing Europe with energy security. 

These regional developments that are backed by the European Union also give options to exporters 

in the Caspian region (Frances, 2011). However, from the countries of the Caspian region, Azerbai-

jan stands out as the most engaged with the European Union’s energy policy and the country con-

tinues to cooperate with the western world in the implementation of pipeline infrastructure projects. 

Azerbaijan’s important part in the development program was announced during multistate level 

agreements involving EU countries, whereby the primary objective was the “creation of an energy 

partnership” that would support the role of Azerbaijan in its securitization of energy flow into Eu-
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rope. The foreign policy of the Republic of Azerbaijan and official statements made by the govern-

ment officials have made it very clear as to what the country’s role in the European energy policy 

will be. As has been clearly illustrated in Azerbaijan’s foreign policy, in accordance with President 

Ilham Aliyev’s leadership, has been helping EU countries, as well as Turkey and other Balkan 

states, to achieve the goal of diversifying their sources of both crude oil and natural gas (Khan, 

2016). The Azerbaijani government has committed all of its resources as a gesture of demonstrating 

its interest in creating and developing energy infrastructure to access the European Union’s gas 

market. Since its independence, Azerbaijan has been exhibiting both its natural resources and its 

political cooperation as a display of commitment to the plan (Bishku, 2012). In this sense of good-

will, the President of the Republic of Azerbaijan states the following: 

“In near future, we will become important parties and close partners in the European energy 

market. This partnership will last for decades, as natural gas reserves will be enough for use and 

consumers at least for 100 years. Therefore, the cooperation in the field of energy security will be 

long-term and strategic” (Caspian Energy, 2016 URL). 

As it can be clearly seen from the recent statement given by the president, Azerbaijan and 

countries of the European Union are working very closely to implement a plan concerning the di-

versified energy infrastructure of the European Union.  

In the overall strategy of securing diversified energy routes, EU countries have acknowledged 

particular countries that could potentially play the roles of exporting natural gas and crude oil to Eu-

rope (Bilgin, 2010). It is clear that the diversification of energy security in Europe will require mul-

tiple routes from the Caspian and South Caucasus regions on top of the existing pipeline infrastruc-

ture. These existing routes could be used by Europe to engage with Turkey, Georgia, and Azerbai-

jan and cooperate on their development. (Yesevi and Tiftikcigil, 2015). Azerbaijan has been sug-

gested as a key part of Europe’s diversification plan. The previous President of the European Com-

mission, Jose Manuel Barroso, stated that Azerbaijan is now in a situation in which it can play a du-

al role; both as an energy producer and transporter (Dimitrova, 2011). In this framework, the com-

mitments of Azerbaijan, in terms of helping particular countries of the European Union to benefit 

from strategic access and a link to Central Asian energy reserves, create an important status for 

Azerbaijan in becoming one of the identified nations that has prime potential as an exporter and 

transit route of energy resources to the European energy market. Azerbaijan has been suggested to 

be a region that serves as the key corridor for Kazakhstan and Turkmenistan to export their energy 

reserves to the European energy market (Rustamov and Stergiopoulos, 2011). Currently, through 

the use of tankers, the above-mentioned Central Asian states are transporting some of their energy 

reserves to the western market in small volumes. However, due to the unresolved legal status of the 

Caspian Sea and due to geopolitical rivalry in the Caspian basin, there has been a postponement of 

the implementation of the larger energy infrastructure, which would connect Azerbaijan and Central 

Asia across the sea. Furthermore, energy resources from additional Central Asian countries, such as 

Turkmenistan, could also enhance the diversification of Europe’s energy imports (Bilgin, 2010). 

Azerbaijan is located in a highly sensitive region of the Eurasian continent. Therefore, Azer-

baijan, while implementing its energy exporting policy, is a country that is dealing with various 

challenges while simultaneously implementing very important policies concerning regional balance 

(Indeo, 2013). The fact that Azerbaijan is a neighbor to the Russian Federation on its northern bor-

ders and to Iran on its southern borders creates enormous challenges for the country to build energy-

based relations with the European Union. The situation is further complicated by an extensive peri-

od of absence of the western community in the Caspian owing to the communist era, which creates 

further difficulties for Azerbaijan to invite western energy companies to the region (Bishku, 2012). 

However, Azerbaijan has increasingly made commitments to facilitating the long-term prospect of 

gas and oil supplies being imported from diversified sources. Furthermore, this commitment should 

be taken into consideration when looking at the contextual events portraying Azerbaijan as a staging 

platform for the implementation of Europe’s diversification policy. Azerbaijan is following a policy 
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of balanced geopolitical maneuvers to work with all of the Caspian basin countries, including Iran 

and Russia so as to ensure that European countries have access to its energy reserves (Kazantsev, 

2010). This decision has been driven by the desire for Azerbaijan to gain political influence over the 

outcome of the regional dispute regarding the Caspian basin energy reserves and infrastructure.  

 

Conclusion 

Azerbaijan is still a relatively new country and because of its historical legacy, it must care-

fully balance its relationship with both Moscow and Europe. The country’s foreign policy clearly 

demonstrates the approach that is required in order to achieve such a balance when implementing its 

own energy strategy. Azerbaijan has been prompted to focus on the necessary tactics for gaining a 

share of the European energy market as well as negotiating European leaders and consumer repre-

sentatives on issues regarding other factors, such as events concerning Russia and Iran. When con-

sidering the transportation of the energy supplies and the positions of all of the surrounding coun-

tries, Azerbaijan has a degree of leverage during the negotiation process with Europe. Even though 

Azerbaijan has aligned its political interests with those of Europe, it nonetheless has a responsibility 

to fulfil its national interests by obtaining securitization of the resources that it sells (Abilov and 

Isayev, 2015). In addition, Azerbaijan is actively exploring other European countries that could po-

tentially be the recipients of its energy exports. In the same way that Turkey, Georgia, and Azerbai-

jan were capable of building the Baku-Tbilisi-Ceyhan and Baku-Tbilisi-Erzurum projects, so too 

will there be a push for further collaboration and cooperation on other proposed energy projects that 

will undoubtedly lead to further achievements. In tackling the many challenges that Azerbaijan fac-

es, there will be a greater sense of accomplishment and this will serve as motivation for the neces-

sary actions for other projects to succeed, which will further contribute to reaching the objective of 

energy diversification and security in Europe (Emadi and Nezhad, 2011). 

Azerbaijan is the country that founded the Southern Gas Corridor and, together with its west-

ern partners, implemented the energy pipelines that meet the interests of the countries of Europe. 

But it should be taken into consideration that the diversification policy of the European Union does 

not only meet the western communities’ interests, but it also meets Azerbaijan’s interests towards 

the implementation of its own energy policy. As it is well known, diversification of the energy ex-

ports routes is the primary goal of the energy-producing countries. Since the Soviet Union period, 

energy infrastructure that existed in the Republic of Azerbaijan has been routed towards Russian 

soil, and there has not been a single pipeline or piece of energy infrastructure that has been directed 

towards the western route. Since the early stages of its independence in 1991, Azerbaijan has paid a 

great deal of attention to this matter in order for the country to build diversified energy export 

routes and avoid being dependent on a single export route.  
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AZƏRBAYCANIN UĞURLU ENERJİ STRATEGİYASI 

 

Y. Hüseynov 

Geneva Diplomatiya və beynəlxalq əlaqələr məktəbi, Geneva, İsveçrə 

 

Azərbaycan siyasi və iqtisadi korporasiyaların inkişafına nail olmaq məqsədilə Gürcüstan və Tü-

rkiyə ilə siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq yaratmışdır. Gürcüstanın Qara dənizə çıxışı olmaqla yanaşı, 

Azərbaycanı öz enerji resurslarını Avropa bazarına ixrac etmək üçün unikal perspektivlə təmin edən 

Türkiyə ilə həmsərhəddir. İlk növbədə, Gürcüstan və Azərbaycan arasında Bakı-Tiflis-Ceyhan (BTC) 

və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) ilə bağlı əməkdaşlıq Avropa ölkələrinə təbii qaz ixracını Rusi-

yanın yurisdiksiyası xaricində diversifikasiya etmək imkanı vermişdir. Yeni boru kəməri layihələrinin 

həyata keçirilməsindən sonra iqtisadi və siyasi mərhələ bir qədər dəyişir və Azərbaycan indi Avropa 

Birliyinə təbii qazın tədarükünün şaxələndirilməsinə yönəlmiş gələcək layihələrdə potensial rol oynaya 

biləcək bir ölkə kimi nəzərdən keçirilir. Azərbaycan bu yeni layihələrdə ikiqat rol oynayacaq; həm ener-

ji resursları istehsalçısı, həm də Xəzər dənizinə yaxın Orta Asiya vətəndaşlarından enerji resurslarını 

nəql edən tranzit ölkə kimi.  

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Enenrji təhlükəsizliyi, Tarixi keçmişi, Diplomatiya və 

Geosiyasət  

 

УСПЕШНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Ю. Гусейнов 

Женевская школа Дипломатии и международных отношений, Женева, Швейцария 

 

В целях достижения развития политических и экономических корпораций Азербайджан 

создал политическое и экономическое сотрудничество с Грузией и Турцией. Наряду с выходом в 

Черное море, Грузия граничит с Турцией, которая обеспечивает Азербайджан уникальными пер-

спективами для экспорта энергетических ресурсов на Европейский рынок. В первую очередь, 

сотрудничество между Азербайджаном и Грузией, связанное с Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-

Кавказским трубопроводом, за исключением Российской юрисдикции, позволило диверсифици-

ровать экспорт природного газа в Европейские страны. После претворения в жизнь новых про-

ектов, связанных с новыми трубопроводами, политическая и экономическая стадия несколько 

меняется и, сегодня, Азербайджан рассматривается как страна, направленная на распределение 

поставок в страны Европейского Союза и играющая потенциальную роль в будущих проектах. 

Азербайджан в этих новых проектах будет играть двойную роль: как производитель энергетиче-

ских ресурсов и как транзитная страна, транспортирующая энергетические ресурсы от населения 

Средней Азии близкой к Каспийскому Морю.  

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, энергетическая безопасность, исто-

рическое прошлое, дипломатия, геополитика 
 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 268 

 

FRANSIZ SƏYYAHI JAN BATİST TAVERNYENİN SƏYAHƏTNAMƏLƏRİNDƏ 

NAXÇIVANIN TARİXİ COĞRAFİYASI HAQQINDA 
 

E. Kəlbizadə 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

caspianman@mail.ru 
 

Tarixin gedişatında ticarət əlaqələri müxtəlif cəmiyyətlər arasında mədəniyyətlərin və mədəni 

dəyərlərin qarşılıqlı diffuziyasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Şərqlə Qərb arasında mühüm qovuşma 

nöqtəsində yerləşən Naxçıvanın özünəməxsus coğrafi mövqeyi burada ticarətin inkişafında və diyarın 

mədəni tarixində mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur.  

Naxçıvan Şərqlə Qərbi birləşdirən mühüm ticarət yollarının üzərində yerləşmişdir. Naxçıvanın 

coğrafi mövqeyi isə onun Qərb dünyası ilə əlaqələrinin güclənməsinə xidmət etmişdir. XVIII əsrin ən 

məşhur səyyahlarından biri olan fransız Jan Batist Tavernye Şərqə əsasən ticarət məqsədi ilə səyahət 

etmişdir. Tavernye 1631-1668-ci illər ərzində Şərq ölkələrinə 6 dəfə səfər etmişdir. Elə ilk səyahətindəcə 

İstanbul-Ərzurum-Qars-Naxçıvan-Culfa-İsfahan marşrutu üzrə hərəkət edən Tavernye yol boyunca 

yerləşmiş şəhərlər və kəndlər, qarşılaşdığı memarlıq abidələri haqqında məlumat vermişdir.  

Bu marşrut üzrə Tavernye İrəvandan Təbrizə  gedərkən Naxçıvandan da keçmişdir. O, Naxçıvana 

gələrkən Naxçıvan şəhəri yenidən bərpa edilməkdə idi. Səyyah Naxçıvan adının etimologiyası, Nuh 

peyğəmbərlə bağlı əfsanələrdən bəhs etmişdir. O, həmçinin bölgənin türk-islam abidələri haqqında da 

məlumat vermişdir.  

Açar sözlər: Naxçıvan, Jan Batist Tavernye, Asnı, Qarabağlar, məscid, karvansara, qala, 

türk-islam mədəniyyəti, abidə  
 

Azərbaycanın orta əsrlər və müasir dövr tarixinin, tarixi coğrafiyasının öyrənilməsi üçün Avropalı 

səyyahların əsərləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvanın tarixən əlverişli nəqliyyat və ticarət yolları 

üzərində yerləşməsi Avropadan Şərqə və əks istiqamətdə səyahət edən bir çox səyyahların bu qədim 

diyardan keçməsinə və səyahətnamələrində bu ərazi ilə bağlı məlumatlar verməsinə səbəb olmuşdur. 

XIII əsrin 50-ci illərində Şərq ölkələrinə səyahət etmiş Flamandiyalı səyyah Gilyom de Rubrukun “Şərq 

ölkələrinə səyahət” əsəri [15], alman hərbçi-səyyah İohan Şiltberqerin 1394-ci ildən 1427-ci ilədək 

Avropa, Asiya və Afrikaya səyahətindən bəhs edən “Reise-buch” və yaxud “Səyahət kitabı” [12], 

J.Şardenin “Parisdən İsfahana səyahət” kitabı [9] və b. əsərlər bu cəhətdən xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Öz səyahətnaməsində Naxçıvan haqqında məlumat vermiş səyyahlar içərisində fransız səyyahı Jan 

Batist Tavenye xüsusi yer tutur.  

Qeyd edək ki, Jan Batist Tavernye XVII əsrdə yaşamış fransız taciri və səyyahı olmuşdur. 

1605-ci ildə Parisdə anadan olmuş J.B.Tavernyenin atası coğrafi xəritələrin satışını həyata keçirən 

protestant tacir idi [3, s.167; 11, s.10]. 20 yaşında ikən J.Tavernye Qərb və Şərq ölkələrinə 

səyahətlərinə başlamışdır. O, 1631-ci ildə İstanbula gəlmiş, 1632-ci ildə isə buradan şərqə Səfəvi 

imperiyasının ərazilərinə doğru yola düşmüşdür. Məhz bu səfəri zamanı o Naxçıvan ərazisindən 

keçmiş,  bölgə haqqında məlumat vermiş, 1633-cü ildə isə vətəni Fransaya qayıtmışdır. Onun Şərqə 

1638-1643-cü illərdə baş tutmuş ikinci səfərində Naxçıvan ərazisindən keçməsi haqqında məlumat 

yoxdur. Tarvernyerin Şərqə üçüncü səfəri isə 1644-cü ildə başlamışdır. Bu səfəri zamanı o Səfəvi 

dövləti ilə yanaşı Hindistana da səfər etmişdir. 1648-ci ildə Tavernye Şərqə üçüncü səyahətini də 

başa vurmuşdur. Onun həyatı ilə bağlı araşdırmalar göstərir ki, səyyah XVII əsrin 50-ci illərində 

Şərqə beşinci səfəri zamanı İrəvan və Naxçıvan ərazilərində olmuşdur.  Həmin əsrin 60-cı illərində 

növbəti səfəri zamanı da Tavernye məhz İrəvandan keçərək İstanbula getmişdir. J.B.Tavernye Şərq 

ölkələrinə etdiyi səyahətlərdə gördüklərini qələmə almış və onun qeydləri “Le Six Voyages de J. B. 

Tavernier en Turquie en Perse et aix Indes” adı altında 1677, 1681(2),1810,1876, 1977-ci illərdə 

Parisdə bir neçə dəfə nəşr edilmişdir [10, c. 639; 14, s. 66].  
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Azərbaycandan hələ 1999-cu ildə S.Onullahi “Tavernye Naxçıvan haqqında” adlı məqaləsində 

səyyahın əsərində Naxçıvan haqqında verilənlə məlumatlardan bəhs etmişdir [8, s.87-93]. E.Aslanova 

2008-ci ildə müdafiə etdiyi “Azərbaycan XVII əsr Avropa səyyahlarının təsvirində (J.Şarden, 

J.B.Tavernye, Y.Streys)” adlı namizədlik dissertasiyasında [2], Ə.Həsənov isə 2013-cü ildə “Azər-

baycanın sosial-iqtisadi və mədəni həyatı Jan Batist Tavernyenin “Səyahətnamə”sində” [4] adlı fəlsəfə 

doktorluğu dissertasiyasında fransız səyyahın Naxçıvanla bağlı verdiyi məlumatlardan bəhs etmişlər.  

Əsərdə keçdiyi ərazilər barədə məlumat vermiş J.B.Tavernye qədim oğuz-türk yurdu olan 

Naxçıvanın islam abidələri haqqında da yeri gəldikcə məlumat vermiş, Naxçıvan ərazisində yer-

ləşən bir sıra müqəddəs məkanlarının mifoloji tarixindən, xalq arasında yayılmış əfsanə və rəva-

yətlərdən bəhs etmişdir.  

İrəvan ərazisindən Təbrizə səyahətin 10 gün müddətində mümükün olduğunu qeyd edən fransız 

səyyah Naxçıvanın bu yolun tam ortasında yerləşdiyin göstərmişdir. Əsər üzərində apardığımız 

təhlillərdən belə bir qənaətə gəlirik ki, müəllif  Naxçıvan ərazisinə Sürməli çuxuru istiqamətindən daxil 

olmuş, səyahətinə Sədərək-Şərur-Qarabağlar-Naxçıvan xətti üzrə davam etmişdir. Naxçıvan ərazisini 

tərk edərkən isə  Naxçıvan-Astabad-Culfa-Qışlağat xətti üzrə hərəkət etmişdir. Daha sonra səyahətini 

Mərənd-Təbriz xəttində davam etdirmişdir (Şəkil 1). Yuxarıda göstərilən məntəqələr üzrə məsafə 

hesablaması apardıqda görürük: ki, İrəvandan Naxçıvana qədər olan məsafə təqribən 215,9 kilometr  və 

yaxud 133,71 mil, Naxçıvandan Təbrizə qədər olan məsafə isə 151,46 km və ya  94, 11 mil olmuşdur. 

Ümumilikdə göstərilən məsafə 396, 65 km və ya 246,47 mil idi. 
  

 
 

Şəkil 1. J.B.Tavernyenin bəhs etdiyi İrəvan-Naxçıvan-Təbriz xəttinin məntəqələr  

və istiqamətlər üzrə təsviri xəritəsi 
  

Səyyah bu istiqamətdə ilk olaraq Naxçıvana doğru gedən yolun kənarında, yoldan 1,5 mil 

məsafədə yerləşmiş bir qalanın dağıntılarından bəhs etməkdədir. “...Səyahətimin ikinci günündə 

keçdiyimiz düzənliyin cənub tərəfində əsas yoldan 1,5 mil məsafədə böyük ehtimalla insan əli ilə 

yaradılmış bir yüksəklik görünür. Təpənin üstündə böyük dağıntılar var  və burada uçulmuş divarlar 

buranın böyük bir qalanın qalıqları olduğunu sübut edir. Hökümdarlar ov əyləncələri, xüsusilə də 

durna və ördək ovu üçün buraya gəlirlərmiş” [11, s.78].  

Lakin J.Tavernye əsərdə qala ilə bağlı hər hansı toponimi qeyd etməmiş, onun memarlıq 

xüsusiyyətlərindən bəhs etməmişdir. Bu qala böyük bir ehtimallar İrəvandan Təbrizə gedən yuxarıda 

güzərgahlarını qeyd etdiyimiz yolun ilk 169 kilometrlik hissəsində (İrəvan-Qarabağlar arasındakı 

məsafədə olmuşdur (Şəkil 2).  
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Şəkil 2. 

 

J.B.Tavernyenin əsərində haqqında məlumat verdiyi ən əsas abidələrdən biri də karvan-

saralardır. Tavernye karvansaraları Şərq ölkələrinin mehmanxanaları adlandıraraq onların Avropa 

otellərindən xeyli fərqləndiyini qeyd etmişdir [4, s.15-16]. Qeyd etmək lazımdır ki, orta əsrlərdə 

çoxlu karvansara və bazara malik olması şəhərin orta əsr ticarətində əhəmiyyətli rol oynadığını 

sübut edən mühüm faktdır [5, s.132]. 

J.B.Tavernye Qarabağlar karvansarası haqqında yazır: “Beşinci gün yenə də düzənlikdə idik. 

Düzənliyin sonunda bir çayın kənarında Qarabağlar adlı bir karvansara var. Bu karvansaranın tikintisi 

son səyahətim zamanı tamamlandı. Çay öz mənbəyini üç-dörd mil yuxarıda yerləşən bir dağın cənub 

yamacından götürür. Qarabağlardan yarım mil aşağıda isə su quruyur və daşlaşır. Karvansara da məhz 

bu daşlardan tikilmişdir. Daşlar çox yüngüldür. Bu daşlara ehtiyac olarkən çay boyunca çuxurlar açaraq 

içinə su doldurulur və bu sular səkkiz-on ay sonra daşa dönür” [13, s. 15]. J.Tavenyenin verdiyi bu 

məlumat günümüzə qədər varlığını qoruyub saxlamamış Qarabağlar karvansarasının məhz Asnı çayının 

sahilində inşa edildiyini sübut edir. Karvansaranın yerli tikinti materiallarından inşa edilməsi faktı da 

maraq doğurur  və Qarabağlar ətrafındakı tikinti üçün əhəmiyyətli daş yataqlarının hələ o zamandan 

istismar edildiyini göstərir. İndiyə qədər tarixi Qarabağlar karvanasarasının hansı dövrdə inşa olunması 

ilə bağlı irəli sürülən mülahizələrdə əsasən əsr xronologiyası göstərilsə də, J.B.Tavernyenin məlumatı 

hətta karvansaranın inşası ilini də dəqiqləşdirməyə imkan verir. Belə ki, səyyah bu karvansaranın 

inşasının məhz özünün son səyahəti zamanı tamalandığını qeyd edir. Nəzərə alsaq ki, fransız səyyahın 

son səyahəti XVII əsrin 60-cı illərinə - konkret olaraq desək 1667-ci ilə təsadüf edir, biz orta əsrlər 

Qarabağlar şəhəri ərazisində yerləşmiş karvansaranın inşasının da məhz bu zaman başa çatdırıldığını 

müəyyən edə bilərik. 

Fransız səyyahın səyahətnaməsində Qarabağların yaxınlığında yerləşən daha bir müqəddəs 

yer barədə məlumat verilir ki, ərazinin bütün əlamətləri bu yerin indiki Asnı pirinin yerləşdiyi ərazi 

olduğunu göstərir.  

 “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”ndakı qeydlərdən aydın olur ki, Qarabağlar kəndinin 

yaxınlığında yerləşən Asnı ərazisindəki qаyаlаrın аrаsındаn çıхаn gur bulаq хаlq tərəfindən müqəd-

dəsləşdirilmiş və ziyаrətgаhа çеvrilmişdir. Bulаğın ətrаfındаkı kol və ağaclar da хаlq tərəfindən 

müqəddəs hеsаb еdilir. Yaxınlıqdakı Asnı pirində isə orta əsrlərə aid iki məzar yerləşir. Məzarların 

üzərindəki sinədaşlarının yazılarının oxunması nəticəsində epiqraflar bu məzarların XIV əsrə aid 

olduğu qənaətinə gəlmişlər [6, s. 27].  

Diqqət yetirdiyimiz zaman görürük ki, əslində burada iki müqəddəs ərazidən bəhs olunur. 

Suyun çıxdığı və ətrafında ağacların bitdiyi ərazinin müqəddəsliyi ilə bağlı məqamlar islamaqədərki 

dövrlə - hələ su və ağac kultunun mövcud olduğu dönəmlə səsləşir. İkinci müqəddəslik isə İslamın 
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qəbul edilməsindən sonrakı dövrlə - təqribən XIV əsrdə burada əhali arasında yüksək nüfuza malik 

olan insanların dəfni ilə bağlıdır.  

J.B.Tavernye “Səyahətnamə”sində konkret olaraq Asnı adlı ərazinin adını çəkməsə də Qarabağ-

lardan şimalda yerləşən müqəddəs bir ərazidən bəhs etmişdir. Belə ki, Tavernye bu ərazidən keçərkən 

yazırdı: “Bu çay üç-dörd mil yuxarıda bir dağın cənub yamacından öz mənbəyini götürür. 

Qarabağlardan yarım mil aşağıda isə su quruyur və daşlaşır. ...Çayın suyu şirindir və pis dadı yoxdur. 

Bununla belə bölgə əhalisi  suyu içmək istəmir, hətta tarlalarını da bu su ilə suvarmaq istəmirlər. Əhali 

bu çayın mənbəyini götürdüyü qayanı Nuhun oğlu Samın qazdığını rəvayət edir, çayın mənbəyindən 4-

5 mil, karvansaradan isə 2 mil məsafədə çayın Araz çayı ilə qovuşduğunu deyirlər” [13, s.15].  

Ərazinin və burada yer səthinə çıxan suyun müqəddəsliyi ilə bağlı ən maraqlı məqam isə 

çayın mənbəyinin Nuhun oğlu Sam tərəfindən qazılması ilə bağlı verilən məlumatdır. Bu qeydin 

özü ərazinin müqəddəsliyi ilə bağlı xalq arasında yayılmış inancın daha qədim dövrlərə aid oldu-

ğunu sübut etməklə yanaşı, Naxçıvanın Nuh yurdu olduğunu orta əsr Avropa mənbələrinin dili ilə 

bir daha təsdiqləyir. Tədqiqatlarda da qeyd edildiyi kimi, pirin tarixi Azərbaycan türklərinin dağ, su 

və ağac inancı ilə bağlıdır. Burda yer səthinə çıxan suyun paklayıcı kimi müqəddəsliyi ola bilsin ki, 

dini-mifoloji baxımdan həm də Nuhun oğlu Samın adı ilə bağlı olmuş və bu barədə fikirlər Nax-

çıvanın Səfəvilər dövlətinin tərkibində olduğu dövrlərdə də xalq arasında yayılmışdır.  

Naxçıvan şəhərini dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri adlandıran Tavernye “Səyahət-

namə”sində şəhərdə çoxlu sayda camelərin və məscidlərin qalıqlarının olduğunu qeyd etmişdir [13, 

s.16]. Maraq doğuran məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, bu camilər bölgədə tarixən yaşamış 

İslamın hər iki məzhəbi məsnublarına (şiələrə və sünnilərə) məxus olmuşdur. Tavernyenin came-

lərin və dağıdılmış came qalıqlarının çoxluğu ilə bağlı qeydləri göstərir ki, Naxçıvan şəhəri Qaf-

qazda ən möhtəşəm müsəlman şəhərlərindən biri kimi şöhrət qazanmışdır.  

Naxçıvan təkcə məscid və camelərin çox olduğu şəhər kimi deyil, həm də orta əsrlərdə “Asiyada 

ən böyük cameyə sahib olan şəhər” kimi qeyd edilmişdir: “Naxçıvanda dağıdılmış yerlər arasında 

Asiyanın ən böyük camelərindən (məscidlərindən) biri olan bir məscidin xarabalıqları da vardır və 

insanlar inanırlar ki, bu came (məscid və ya məqbərə) Nuhun türbəsi olaraq tikilmişdir” [11, s. 80].  

Bəzi müəlliflər J.Tavernyenin bəhs etdiyi came ilə Eldənizlər dövründə Möminə Xatın türbəsi 

yaxınlığında mövcud olmuş Naxçıvan Came məscidini eyniləşdirirlər. Lakin Nuh peyğəmbərin 

məzarının yerləşdiyi ərazi ilə Möminə Xatın türbəsinin yerləşdiyi ərazi arasındakı məsafəni nəzərə 

alaraq, eyni zamanda ərazinin Alman memarı E.Yakobstalın XIX əsrin sonlarında Naxçıvanda olarkən 

çəkdiyi fotoşəkili ilə qarşıraşdırma aparmaqla belə bir qənaətə gəlirik ki, Eldənizlərin dövründə inşa 

edilmiş məscidlə J.Tavernyenin haqqında bəhs etdiyi məscid fərqli ərazilərdə yerləşmişdir.  

Fransız səyyah Naxçıvan şəhəri haqqında bəhs edərkən daha bir türk-islam abidəsi – möhtəşəm 

arxitektura quruluşuna malik qüllə haqqında danışır ki, əsərin tədqiqatçıları bu abidəyə o qədər də geniş 

diqqət yetirməmişlər. Tikili haqqında ən maraqlı fikir isə onun Əmir Teymur tərəfindən inşa etdirilməsi 

ilə bağlıdır. J.B.Tavernye yazır: “Şəhərin çıxışında – çayın yaxınlığında memarlıq üslubu baxımından 

ən gözəl memarlıq nümunələri sırasında yer alan bir qala da vardır. Sanki bir-birinə bitişik olan dörd 

qübbənin üzərində on iki kiçik qüllədən ibarətdir.... Bina kərpicdən inşa edilmişdir, daxili və xarici səthi 

qabarıq formalı çiçəklərlə və parlaq rənglərlə bəzədilmişdir. Deyirlər ki, bu binanı Əmir Teymur 

(Teymurləng)  Fars imperatorluğunu işğal etdiyi dövrdə tikdirmişdir” [7, s. 40-41; 13, s.16].  

Tavernye səyahətnaməsində Naxçıvan körpülərinin möhtəşəmliyindən də bəhs etmiş və hətta 

kiçik çayların üstündə belə çoxkəmərli körpülərin salındığını göstərmişdir: “...Naxçıvandan yarım 

mil məsafədə Araza qovuşan bir çay vardır. Suyunun əksər hallarda az olmasına baxmayaraq onun 

üzərindən keçmək üçün on iki kəmərli daş körpü mövcuddur. Qarlar əriyəndə və sular yüksələndə 

çayda qabarma baş verir və onu yalnız belə keçid yerlərindən keçmək mümkün olur” [11, s.85]. 

Sözsüz ki, bu cür möhtəşəm körpülərin inşası Naxçıvanın ticarət əhəmiyyəti ilə bağlı olmuşdur. 

Belə körpülərin karvanlar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərən Tavernye gömrük 

məmurlarının şəhərə gələn və çıxan karvanlardan vergiləri məhz bəhs olunan oniki tağlı körpü üstündə 

aldığını qeyd etmişdir. Tavernye bu körpü ilə yanaşı Culfa yaxınlığında nə zamansa mövcud olmuş, 
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lakin onun bölgədə olduğu dövdə artıq I Şah Abbas tərəfindən dağıtdırılmış körpüdən də bəhs etmişdir 

[11, s. 86]. Lakin bu məlumatdan sonra fransız səyyah Şah Səfinin dövründə Culfa istiqamətində Araz 

çayının hər iki sahilində karvansaraların tikdirildiyini göstərmişdir [11, s.86]. Tikinti üçün iki yüz min 

eküdən çox vəsait xərclənilmiş, lakin karvansaraları tikdirən kələntərin ölümü ilə tikinti də yarımçıq 

qalmışdır. 

J.Tavernyenin əsərində Astabad şəhərindən və bu şəhərdə yerləşən dörd karvansaraydan da 

bəhs edilmişdir. Bir sıra tədqiqatçılar Astabadı – Azad şəhəri ilə [5, s.131; 8, s.88], bəzi müəlliflər 

isə Ordubad şəhəri ilə  eyniləşdirmiş [1, s. 108] və J.Tavernyenin bu şəhərdə 4 karvansarayın olması 

fikrinə diqqət çəkmişlər.  

Beləliklə, J.B.Tavernyenin əsərində Naxçıvan bölgəsində türk-islam mədəniyyəti abidələri ilə 

bağlı verilən məlumatları təhlil etməklə aşağıdakı nəticələrə gələ bilərik: 

1. J.B.Tavernyenin verdiyi məlumatlara əsaslanaraq söyləmək mümkündür ki, bu dövrdə 

bölgənin əhalisinin etnik və dini tərkibinə uyğun olaraq çoxlu sayda müsəlman ibadətgahları - came 

və məscidlər mövcud olmuşdur.  

2. Bu məscidlər içərisində ən möhtəşəmi  Nuh peyğəmbərin məzarı yaxınlığında inşa edilmiş 

məscid olmuşdur. 

3. Bölgənin ticarət əhəmiyyəti ilə əlaqədar olaraq burada geniş karvansaralar şəbəkəsi 

mövcud olmuşdur.  

4. Tavernyenin gördüyü karvansaralar içərisində isə ən çox diqqət çəkənləri Qarabağlar 

karvansarayı, Culfa yaxınlığında Araz çayının sağ və sol sahilində yerləşmiş iki karvansara və 

Astabad şəhərində yerləşən dörd karvansara olmuşdur. 

5. Naxçıvanın mühüm türk-islam mədəniyyəti abidələrindən biri də tağlı körpülərdir ki, 

fransız səyyahın əsəri vasitəsi ilə Naxçıvan şəhəri yaxınlığındakı ondördtağlı möhtəşəm körpü 

haqqında məlumat almaq mümkündür. Eyni zamanda Səfəvi-Osmanlı müharibələri ilə əlaqədar bir 

sıra abidələrin o cümlədən Culfa yaxınlığındakı körpünün də dağıdıldığının şahidi oluruq. 

6. J.B.Tavernyenin əsəri vasitəsi ilə biz nəinki məscid, karvansaray və camelər haqqında 

eləcə də Naxçıvan şəhərində mövcud olmuş qülləvari tikililər haqqında da məlumata rast gəlirik.  

Son olaraq qeyd edə bilərik ki, Jan Batist Tavernyenin verdiyi bir sıra məlumatların subyektiv  

və səthi olmasına baxmayaraq onun “Səyahətnamə”si təkcə Naxçıvan ərazisində deyil, ümumilikdə 

Səfəvi və Osmanlı dövlətinə daxil olmuş bir sıra digər bölgələrdə yerləşmiş türk-müsəlman 

abidələri haqqında məlumatlar almaq üçün də dəyərli mənbədir.  
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ABOUT HİSTORİCAL GEOGRAPHY OF NAKHCHIVAN IN THE TRAVEL-BOOKS  

OF JEAN BAPTISTE TAVERNIER  

 

E. Kelbizadeh 

Nakhchivan Division ANAS 

 

In the course of history, trade and commercial contacts had an important role in the diffusion 

of cultures and cultural products among different societies.  Nakhchivan, which is an important 

junction between East and West, owing to its geographical position, has an important place in point 

of trade and cultural history. 

Nakhchivan was located at the crossroads of the roads connecting the East with the West. The 

geographical position of Nakhchivan contributed to the strengthening of its ties with the West. Jean-

Baptiste Tavernier, a French merchant, one of the well-known travelers of the 18th century, traveled 

to the East for business. He was born in a family of a merchant of geographical maps. In total, 

Tavernier made six voyages to the East (1631-1668). During his first voyage (1631-1633), along the 

route Constantinople-Erzrum-Kars-Nakhchivan-Julfa-Isfahan, he describes in detail the towns and 

villages and the architectural monuments encountered on the way. 

On the way from Iravan to Tabriz Tavernier passed through Nakhchivan. When Tavernier ar-

rived here, Nakhchivan was gradually recovering. He gives the etymology of the name of Na-

khchivan, tells the legend about the prophet Noah. He also gave information about the Turkic-

İslamic cultural monuments (caravanserais, mosques, bridges, castles, etc.) of the region. 

Keywords: Nakhchivan, Jean Baptiste Tavernier, Asni, Karabaglar, mosque, keravansarai, 

tower, Turkish-islamic culture, monument 
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ВЛИЯНИЕ АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО КОНФЛИКТА 1905-1906 ГГ. НА  

ПРОЦЕСС ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ  

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО СОЦИУМА 

 

Ф.Р. Джаббаров 

Национальный музей истории Азербайджана НАНА 

 

Межнациональная резня 1905-1906 гг. стимулировала общественные силы Азербай-

джана к объединению для защиты своей нации от вооружённых нападений со стороны 

армян. Азербайджанские политические организации, созданные под непосредственным воз-

действием армяно-азербайджанской резни, были нацелены на обеспечение защиты своих со-

отечественников от армянского экстремизма и бездействия местной администрации. Показа-

телем сплочения азербайджанского общества в условиях развёрнутого армянами террора 

стало оказание гуманитарной помощи регионам, население которых было разорено, находи-

лось в блокаде, людям, ставшим беженцами, семьям погибших и раненым. 

Ключевые слова: армяно-азербайджанская резня, консолидация, национальные пар-

тии, «Дифаи», благотворительность 

 

Год начала Первой русской революции ознаменовал небывалую до тех пор политиче-

скую активность в Российской империи, породив, в частности, процесс образования новых 

партий и небывалый размах национального движения на колониальных окраинах. В Север-

ном Азербайджане оба процесса протекали в русле армяно-азербайджанского межнацио-

нального конфликта, который стимулировал общественные силы не только к объединению 

для достижения мира, но и для защиты интересов своей нации от вооружённых нападений со 

стороны армян и от массированной атаки со стороны русской и армянской прессы, выдавав-

шей мусульман за зачинщиков резни и орудие в руках царского режима. Позже к задачам 

обороны от армян добавилась и необходимость ограждения азербайджанского населения 

Елизаветпольской губернии от откровенно проармянской позиции и политики некоторых 

представителей местной администрации. Вместе с тем национальное движение в Северном 

Азербайджане ставило перед собой и другие не менее важные цели, такие как, приобретение 

мусульманами широких гражданских и политических прав, достижение правительственных 

уступок в сфере образования, местного самоуправления и т. д. 

Процессы, которые протекали в азербайджанском обществе, привлекли внимание и 

царского правительства, тоже отмечавшего, что политическое движение среди мусульман 

Кавказа – явление новое, которого не было до 1905 г. Благодатную почву для успехов обще-

ственного движения среди них создавало недовольство мусульман экономическими и поли-

тическими успехами пришлых народов, пользующихся покровительством русского прави-

тельства, в частности, армян. По мнению официальных кругов, армяно-азербайджанские 

столкновения 1905-1906 гг. послужили толчком, заставившим ранее инертные мусульман-

ские массы предпринять шаги к объединению [13, 629]. Иначе говоря, как отмечал М. Э. Ра-

сулзаде, под влиянием событий 1905-1906 гг. мусульмане осознали необходимость быть 

сильными в экономическом и военном отношении, а также в области просвещения [1, 26]. 

Армяно-азербайджанская резня стимулировала возникновение первых национальных по-

литических организаций в Северном Азербайджане. В отличие от армян, имевших партию 

«Дашнакцутюн» и давно готовившихся к межнациональной вражде, азербайджанцы были не 

подготовлены и, практически, беззащитны перед лицом террора. Если в определённых регионах 

и удавалось отразить нападения, взять инициативу в свои руки, это происходило, лишь благода-

ря героизму отрядов азербайджанской самообороны, а также слабости армянских вооружённых 

сил в данном регионе. В целом же, сопротивление было неорганизованным и в большинстве 
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случаев азербайджанская сторона несла больше потерь среди мирного населения и в плане мате-

риальных убытков. В связи с этим национальные деятели всё больше стали осознавать необхо-

димость политической консолидации общества для защиты азербайджанского населения. 

Наиболее ярко степень политической самоорганизации азербайджанской нации проявилась ле-

том 1906 г. в связи с созданием более массовой партией с более воспринимаемой для населения 

программой и тактикой. Речь идёт о партии «Дифаи» («Оборона») (себя она именовала Кавказ-

ским всемусульманским союзом «Оборона», или Кавказским мусульманским комитетом «Обо-

рона»), которая была создана в августе-сентябре 1906 г. в Баку [12, 10]. Создателем и руководи-

телем «Дифаи» являлся А. Агаев. [11, 35; 3, 15]. Я не буду подробно останавливаться на основных 

положениях программы «Дифаи», её структурной организации, анализе политической тактики, 

полемике о дате образования и др., ибо по всем этим вопросам сложилась довольно обширная ли-

тература. Остановлюсь лишь на той роли, которую сыграла организация «Дифаи» в осуществле-

нии главной своей задачи, предопределившей саму идею образования этой организации, а также 

как она способствовала политической консолидации азербайджанского общества в контексте ар-

мяно-азербайджанского противостояния. Задачу же эту создатели «Дифаи» видели как в защите 

мусульманского населения от армянского террора, так и в противодействии тем представителям 

местной администрации, которые потворствовали этому террору, обрекая мусульман на ещё более 

тяжёлые испытания. В этой связи примечательна дата образования «Дифаи». Как видно, идея её 

создания возникла не после резни 1905 г. в Баку, Нахчыване, Шуше, а именно во время масштаб-

ного кровопролития, охватившего Елизаветпольскую губернию, особенно Шушу, в 1906 г., когда 

наиболее выпукло проявилась деятельность таких администраторов, как В. Н. Голощапов, когда 

армяне почувствовали свою безнаказанность и, пользуясь попустительством властей, не только 

нападали на азербайджанцев, но и блокадой дорог обрекали их на голод. Именно поэтому азер-

байджанские политические деятели задались идеей создания политической организации, которая 

имела бы в распоряжении вооружённые отряды для самообороны, отражая армянский террор. Они 

поняли, что борьба с хорошо организованным противником всегда закончится в пользу последне-

го, учитывая и тот момент, что за малым исключением всё армянское население Южного Кавказа 

консолидировалось в борьбе с азербайджанцами. 

Вторым фронтом борьбы «Дифаи» избрала чиновников местной администрации, так 

или иначе проявивших свою лояльность к армянам и потворствущих им в резне азербай-

джанского населения. Характеризуя эту новую деталь, появившуюся в азербайджанском об-

ществе, Департамент полиции отмечал, что лояльные к правительству мусульмане позже 

сменили свою позицию, а их лидеры, «начав с обвинения местной администрации в армяно-

фильстве, к чему, к сожалению, имелись данные [выделено мной – Ф. Д.], забыли о своей ло-

яльности и выступили с приглашением мусульманского населения против администрации 

даже путём террора» [7, 1 об.]. Таким образом, дифаисты ставили целью противодействие 

наиболее одиозным местным чиновникам вплоть до применения террора против них. 

Возглавил партию «Дифаи» человек, известный, как ярый защитник интересов мусуль-

манского населения, сторонник его просвещения, пробуждения и широких гражданских 

прав. Напомню также, что в период межнациональной резни А. Агаев был главным разруши-

телем мифов о запланированном погроме армян, панисламистском следе, он же являлся од-

ним из основных рупоров азербайджанских делегатов на примирительном съезде в Тифлисе. 

В своём первом воззвании «Дифаи» чётко выразила позицию относительно переживае-

мого момента, указав, что все бедствия мусульманского населения связаны с продолжающи-

мися межнациональными столкновениями и социально-нравственном упадком, косностью 

мусульманского общества. Для выхода из этой ситуации была обоснована необходимость 

создания политической организации, которая станет добиваться улучшения положения му-

сульман средствами просвещения и силы. Наибольшее место в воззвании было уделено от-

ношениям с армянами и критике деятельности местных властей, которых дифаисты открыто 

обвиняли в трусости перед дашнаками и попустительстве. По поводу продолжающейся рез-
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ни было заявлено, что главная цель армян заключается в истреблении и изгнании мусульман 

с Кавказа и последующее достижение национальной автономии. С целью реализации этого 

плана происходит резня азербайджанского населения в Зангезуре, Шуше, Джебраиле, Дже-

ваншире и тысячи крестьян, выдворенные со своих мест, превратились в беженцев, не нахо-

дя себя приюта, защиты, пищи и крова. Власти же в лице наместника, генерал-губернатора и 

др. закрывают на это глаза [12, 15-17]. 

Как видно из воззвания, «Дифаи» одним из главных средств борьбы против армян и 

администрации объявила силу, т. е. вооружённое сопротивление, а также террор. В скором 

времени деятельность «Дифаи» распространилась практически на всю территорию Елиза-

ветпольской губернии. Наряду с Центральным комитетом, который функционировал в Баку, 

местные комитеты были созданы в Елизаветполе (руководители – ахунд М. Пишнамаззаде и 

А. Рафибеков), Шуше (руководитель – К. Мехмандаров), Казахе (руководитель – Г. К. Сани-

ев) и др. местностях Елизаветпольской губернии [3, 15-16; 10, 8]. Судя по архивным доку-

ментам, организация имела широкую поддержку среди населения губернии, которое видело 

в ней реального защитника от дашнаков. Дифаисты организовали работу по снабжению ре-

гионов, объятых резнёй, оружием. Руководителем дела по снабжению оружием назывался 

«татарский комитет» во главе с Алекпер беком Рафибековым, присяжным поверенным Х. 

Хасмамедовым, бывшим помощником пристава А. Кулиевым, переводчиком мирового судьи 

К. Рафибековым и местным жителем Ханларом Ханали ага оглу. По сведениям полиции, ко-

митет этот обложил всё азербайджанское население особым денежным сбором на приобре-

тение оружия, и собранная сумма была весьма значительной. Комитет пользовался симпати-

ей у мусульман, он собирался еженедельно в мечети для обсуждения текущих дел и необхо-

димых распоряжений, для разрешения тяжб по гражданским искам [4, 4-5]. Судя по архив-

ным документам, власти обладали информацией, что сбор денег на покупку оружия ведётся 

не только в Елизаветпольской губернии, но и в Бакинской губернии, а также в Нахчыван-

ском уезде [22, 1-3]. Имелись также агентурные сведения, что нелегальную материальную 

помощь «Дифаи» оказывал Г. З. Тагиев [3, 14]. 

Наибольшую известность «Дифаи» приобрела акциями возмездия против чиновников, 

объявленных врагами мусульман. Среди них были покушения на В. Н. Голощапова, который 

в момент теракта уже не занимал должность генерал-губернатора некоторых уездов Елиза-

ветпольской губернии, бывшего нахчыванского уездного начальника А. К. Энкеля, убийство 

бывшего управляющего канцелярией В. Н. Голощапова Клещинского и др. [2, 18-20]. В но-

ябре 1906 г. дифаисты предприняли покушение на В. Н. Голощапова, в декабре того же года 

в Тифлисе двумя выстрелами в затылок был ранен А. К. Энкель, обвинённый в разгроме нах-

чыванского базара и мусульманского селения Джахри [19, 2]. 

Отрывочные сведения, которые сохранились в архивах об организации «Дифаи», поз-

воляют судить, что она прекратила свою деятельность в 1909 г. Репрессии, обыски, высылки 

и аресты руководителей и членов «Дифаи» достигли особой силы в 1908/1909 гг. В июне 

1909 г. на квартире её основателя А. Агаева был произведён безрезультатный обыск [11, 35], 

а спустя некоторое время он выехал в Стамбул. Ряды партии поредели, чему способствовали 

и усиленные поборы с населения. К концу 1909 г. партия уже ничем не проявляла своей дея-

тельности [2, 24]. 

В мае 1907 г. заявила о себе организация «Мюдафие» («Защита»), провозгласившая, 

что будет работать по программе «Дифаи» в западной половине Елизаветпольской и приле-

гающих уездах Тифлисской губернии. Как и «Дифаи», «Мюдафие» главным своим лозунгом 

объявила защиту попираемых прав мусульман [12, 51]. Однако, как указывала И. С. Багиро-

ва, несмотря на многочисленные угрозы в адрес власть имущих, «Мюдафие» никаких терро-

ристических актов за короткий период своего существования (1907-1908 гг.) не совершила. 

Будучи малочисленной и непопулярной, она ничем особенным, кроме некоторой пропаган-

дистской деятельности, себя не проявила [5, 191]. 
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Период деятельности «Дифаи» и «Мюдафие» совпал с характерным изменением в 

оценках ряда азербайджанских политических деятелей событий армяно-азербайджанской 

резни. Так, если ранее они обвиняли армян в разжигании межнациональной резни, то теперь 

акценты стали смещаться в сторону обвинений в адрес правительственной администрации. 

Такая трансформация произошла под влиянием событий в западных регионах, в особенности 

в Шуше, когда открытое попустительство В. Н. Голощапова привело к массовому насилию 

армян над азербайджанцами. Вдобавок всё это усугублялось упорным нежеланием высшей 

кавказской администрации и лично наместника внимать жалобам мусульман и даже катего-

рическим отказом отзывать генерал-губернатора в целях успокоения населения. В таких 

условиях власти начинали восприниматься, как главные виновники непрекращающейся рас-

при. В свою очередь, кавказская администрация пыталась интерпретировать эти обвинения, 

как реакцию на меры по восстановлению порядка, в чём якобы не была заинтересована азер-

байджанская сторона. По этому поводу начальник Особого отдела по полицейской части 

канцелярии наместника В. А. Бабушкин сообщал в Департамент полиции: «Ряд предприня-

тых по поводу последних армяно-татарских столкновений со стороны местной администра-

ции решительных мер вызвало естественное недовольство во враждующих национальностях, 

в особенности же в татарском населении, и на такой почве ныне появились в Тифлисской, 

Бакинской и Эриванской губерниях отпечатанные на русском и татарском языках воззвания 

от имени «Кавказского всемусульманского комитета “Оборона”» [6, 75]. 

Характерно даже, что партия «Дифаи» предполагала вести с дашнаками мирные пере-

говоры, а террор планировала направить против местных чиновников. Наиболее типичным 

показателем усиливающейся среди некоторой части азербайджанских политических деяте-

лей оппозиционности к правительству стало выступление депутата И. Зиядханова на заседа-

нии Государственной думы 12 июня 1906 г.: «…Ровно сто лет тому назад, – говорил он, – 

Закавказье было покорено Россией. Мы, закавказские мусульмане, были в течение ста лет в 

полном смысле слова рабами, в течение ста лет мы находились под вечным контролем все-

видящего ока администрации… Чудную Грузию они [власти – Ф. Д.] отдали на съедение 

войскам, а мусульман и армян натравили друг на друга. Когда началось освободительное 

движение, в первых рядах шла Грузия. Тогда зашмыгали повсюду полицейские агенты, ко-

торые стали натравливать татар на армян и грузин, и обратно. Ещё до того начались первые 

убийства в Баку, принявшие потом стихийную форму, и администрация оправдалсь племен-

ной рознью. С этой трибуны я заявляю, что между нами и армянами не было вражды на эко-

номической почве. Мы жили, как добрые соседи, и любили друг друга. Какие же меры при-

няты были после погромов в Баку для предотвращения возможного столкновения? Никаких. 

Они создали всё это, им нужно было любоваться зрелищем. Погромы перешли на Эриван-

скую область. Эривань была объята пожаром, затем Шуша и т. д.» [21, 2]. В процитирован-

ной речи обращает внимание не только впервые прозвучавшее с высокой трибуны из уст 

азербайджанского деятеля обвинение в адрес властей, но и оценка отношения правительства 

к мусульманскому населению Кавказа. 

Ещё одним примером усиления политической консолидации мусульманского общества 

и осознания им необходимости противодействия различного рода армянским экспансиям яв-

ляется состоявшийся в марте 1907 г. в Елизаветполе съезд представителей мусульманского 

населения Южного и Северного Кавказа и Крыма. На нём было постановлено образовать 

всеобщий мусульманский союз, по примеру «Дашнакцутюн»а и, прибегнув к террору, выну-

дить правительство к таким же уступкам, каких добились армяне. Съезд также решил при 

помощи бакинских капиталистов скупить у армян все земли от Агдама до Ходжалы, прину-

дить шушинцев жить обязательно в Шуше и вообще сделать Карабах мусульманской про-

винцией [7, 2 об.]. И хотя чисто практически выполнить три последние цели было невозмож-

но, тем не менее, выдвижение их в качестве программной установки свидетельствовало об 

осознании мусульманскими делегатами опасности усиления армянского фактора в регионе 
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Карабаха, тем более что, как показали события резни, армяне использовали всевозможные 

средства для выживания азербайджанского населения из этого региона. 

Ещё одним показателем сплочения азербайджанского общества в условиях развёрнуто-

го армянами террора стало оказание гуманитарной помощи регионам, население которых 

было разорено, находилось в блокаде, людям, ставшим беженцами, семьям погибших и ра-

неным. Благотворительность, получившая в Северном Азербайджана широкое распростра-

нение с конца XIX в., под влиянием межнациональной резни достигла ещё больших масшта-

бов. Именно в это время было образовано Бакинское мусульманское благотворительное об-

щество. В октябре 1905 г. наместник утвердил его устав. В состав общества вошли ведущие 

представители национальной интеллигенции и предприниматели, такие, как Г. Зардаби, А. 

Агаев, И. Гаджиев, А. Топчибашев и др. Председателем был избран признанный ещё при 

жизни «отцом нации» крупный предприниматель и благотворитель Г. З. Тагиев. Образование 

и первые месяцы деятельности БМБО пришлись на время террора, развёрнутого армянами в 

Елизаветпольской и Тифлисской губерниях, поставивших азербайджанское население в тя-

жёлое положении. Ощущался отсрый недостаток муки и предметов первой необходимости – 

дров, тёплой одежды и т. д. В связи с этим под председательством Г. З. Тагиева 29 декабря 

1905 г. состоялось совещание почётных мусульман Баку, итогом которого стало открытие 

подписки для сбора пожертвований. Во время совещания сам Г. З. Тагиев внёс 5 тыс. руб., Г. 

Ашумов – 1 тыс. руб., А. Рзаев – 500 руб., по 300 руб. внесли М. Гасанов, Г. М. Расулов, А. 

Ашурбеков, А. Гулиев, М. Мухтаров, по 100 руб. – И. Гаджиев, А. Топчибашев. К. Карабе-

ков, Г. А. Ашуров, И. Гаджинский, Н. Амирасланов, Г. Гасанов, 50 руб. – Г. Б. Ашуров, по 25 

руб. – А. Селимханов, А. Агаев и М. Векилов. Было решено избрать 5 человек для сбора по-

жертвований со всех мусульман [14, 3]. 

Наиболее тяжёлые последствия для азербайджанского населения имела шушинская 

резня 1906 г., во время которой оно не только подвергалось убийствам и насилию, но и нахо-

дилось долгое время в состоянии блокады, испытывало острую нехватку продовольствия. В 

связи с этим председатель БМБО Г. З. Тагиев обратился к бакинскому генерал-губернатору 

С. А. Фадееву с просьбой разрешить сбор пожертвований для голодающих мусульман 

Шушинского, Зангезурского и других уездов [15, 3], а также устройство общего собрания 

почётных мусульман Баку для избрания комитета, в обязанности которого будет входить 

определение степени нужды каждого из уездов Елизаветпольской губернии [16, 3]. Просьба 

Г. З. Тагиева была уважена. 

В конце ноября 1906 г. в Баку был учреждён Центральный комитет по сбору пожертво-

ваний в пользу голодающих мусульман Елизавтепольской губернии. В его состав вошли 

видные представители интеллигенции и буржуазии: Г. З. Тагиев, А. Агаев, А. и И. Ашурбе-

ковы, А. Ахмедов, И. Гаджинский, И. Гаджиев, К. Карабеков, Г. Ю. Дадашев, М. Г. Гаджин-

ский, Г. Гасанов, И. Сафаралиев, М. Мухтаров, А. Селимханов, Н. Садыхов. Пожертвования 

принимались в конторе Г. З. Тагиева, в редакциях газет «Иршад» и «Каспий», а также у всех 

членов комитета. Собранные деньги сдавались на хранение в контору Г. З. Тагиева. Казначе-

ем комитета был назначен А. Ахмедов, а А. Ашурбекову поручалась организация сельских 

комитетов и руководство ими [17, 3]. В течение короткого времени местные комитеты были 

созданы в Джебраиле, Елизаветполе и Нухе. В их обязанности входил сбор и отправка в Ба-

ку, в Центральный комитет, прошений о выдаче пожертвований. Благодаря деятельности А. 

Агаева, находившегося в поездке по Северному Кавказу, местные отделения ЦК по сбору 

пожертвований были созданы также во Владикавказе и Хасавюрте. Об этом А. Агаев сооб-

щал в телеграмме на имя Г. З. Тагиева. Во Владикавказский комитет вошли доктор Далгат, 

генералы Дударов, Туганов, Гусов, Куденетов, князья Алхазов и Уцмиев, присяжные пове-

ренные Шанаев и Далгат, а в Хасавюртовский – князья Капланов и Уцмиев. Кроме того, в 

телеграмме на имя супруги Г. З. Тагиева – Соны ханум А. Агаев извещал, что во Владикав-

казе образован дамский мусульманский комитет под председательством принцессы Алии 



İCTİMAİ  ELMLƏR 

 279 

Каджар, в составе генеральши Дударовой, Тугановой с дочерьми, Куденетовой, княгини 

Уцмиевой, ханши Нахчыванской, а также Омаровой, Нисы ханум Гаффари, Ахундовой и др. 

[18, 3]. Создание таких комитетов на Северном Кавказе, несомненно, свидетельствовало о 

росте солидарности мусульман с участью пострадавших единоверцев в Елизаветпольской 

губернии. Сбор средств на Северном Кавказе, по ходатайству Г. З. Тагиева, был официально 

разрешён наместником [20, 3]. 

По аналогии с Баку в Елизаветполе тоже было образовано благотворительное обще-

ство. 23 июня 1906 г. присяжный поверенный А. Хасмамедов, доктор Х. Рафибеков и Б. Ага-

сибеков представили губернатору проект устава Елизаветпольского мусульманского благо-

творительного общества [9, 73]. 30 июня губернатор А. А. Калачёв утвердил устав. Целью 

ЕМБО объявлялась помощь и призрение бедным мусульманам, как в существующих бого-

дельнях, так и находящихся в лечебницах и других благотворительных учреждениях, а также 

содействовать беднейшим ученикам-мусульманам к поступлению или завершению образо-

вания в средних и высших учебных заведениях империи и за границей. Общество оказывало 

содействие бедным мусульманам пищей, одеждой, медицинской помощью, жильём, назна-

чало денежные пособия, вносила плату за обучение [8, 1-4]. В состав ЕМБО вошли А. Рафи-

беков, А. Хасмамедов, М. А. Рафиев (председатель) и др. видные представители азербай-

джанской общественности города, которые принимали участие в организации обороны насе-

ления Елизаветполя в борьбе с армянским террором в 1905-1906 гг. 

Таким образом, тяжёлые условия, в которых оказалось азербайджанское население в ре-

зультате армянского террора, стимулировали объединение общества во имя оказания беззащит-

ным людям как гуманитарной помощи, так и принятия эффективных мер для ограждения их от 

насилия. Не случайно, М. Э. Расулзаде подчёркивал необходимость для исследователей истории 

Азербайджана подмечать и тот момент, что одним из последствий этой трагической страницы в 

истории  стало объединение азербайджанской нации, в результате чего накануне Первой миро-

вой войны она была уже не такой разрозненной, как в 1905 г. и ранее [1, 26]. Азербайджанские 

политические организации, созданные под непосредственным воздействием армяно-азербайд-

жанской резни, были нацелены на обеспечение защиты своих соотечественников от разгула ар-

мянского экстремизма и бездействия местной администрации. «Дифаи» стала первой политиче-

ской организацией, поставившей чисто национальные интересы самообороны, и, несмотря на то, 

что в её программе присутствовали требования иного содержания (социально-экономические, 

политические, культурные), создание партии всё же было порождено той безнадёжной ситуаци-

ей, в которой оказались мусульмане Елизаветпольской губернии. Поэтому вся деятельность 

«Дифаи» была направлена именно на облегчение их участи и демонстрацию противной стороне, 

а также её покровителям, что азербайджанское общество не останется безучастным к судьбе 

своих единоверцев. Кроме этого большое значение имело и то обстоятельство, что «Дифаи», 

«Мюдафие» выпестовали новое поколение деятелей, которые под влиянием борьбы с дашнак-

ским террором включились в политическую борьбу, взяли на себя миссию руководства нацио-

нальным движением. Все они впоследствии вписали свои имена в историю борьбы азербай-

джанского народа за свободу и независимость, а многие стали видными деятелями Первой 

Азербайджанской Республики.  
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1905-1906-CI İLLƏR ERMƏNİ-AZƏRBAYCANLI MÜNAQİŞƏSİNİN AZƏRBAYCAN 

CƏMİYYƏTİNİN İCTİMAİ-SİYASİ TƏŞKİLATLANMA PROSESİNƏ TƏSİRİ 

 

F.R. Cabbarov 

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 

 

1905-1906-cı illərdə baş vermiş milli qırğın Azərbaycanın ictimai qüvvələrinin öz millətini 

ermənilərin silahlı hücumlarından qorumaq məqsədilə birləşməsinə təkan vermişdir. Bilavasitə erməni-

azərbaycanlı qırğınlarının təsiri altında yaradılan Azərbaycan siyasi təşkilatları öz həmvətənlərini 

erməni ekstremizmindən və yeri hakimiyyət orqanlarının hərəkətsizliyindən qorumağı qarşılarına 

məqsəd qoymuşlar. Ermənilərin törətdiyi terror şəraitində Azərbaycan cəmiyyətinin birləşməsini 

nümayiş etdirən amillər sırasında əhalisi talana məruz qalan, mühasirə şəraitində olan bölgələrə, 

qaçqınlara, həlak olanların ailələrinə və yaralılara göstərilən humanitar yardımları qeyd etmək olar. 

Açar sözlər: erməni-azərbaycanlı münaqişəsi, konsolidasiya, milli partiyalar, “Difai”, xeyriyyəçilik 

 

INFLUENCE OF THE ARMENIAN-AZERBAIJANI CONFLICT IN 1905-1906 ON THE 

SOCIO-POLITICAL ORGANIZATION PROCESS OF AZERBAIJAN SOCIETY 

 

F.R. Jabbarov 

National Museum of History of Azerbaijan of ANAS 

 

Civil massacre committed in 1905-1906 stimulated consolidation of Azerbaijan social forces 

to defend their nation from the armed attack of Armenian. Directly, Azerbaijan political organiza-

tion created under the impact of Armenian-Azerbaijani massacre, aimed to protect their countrymen 

from the Armenian extremism and inaction of local government organs. Humanitarian aids to the 

sieged regions, ransacked people, refugees, casualty, the family of the death people can be noted in 

the list of reason of consolidation of Azerbaijan society. 

Keywords: armenian-azerbaijani conflict, consolidation, national parties, "Difai", philanthropism 
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ABSENTEİZM VƏ SƏSVERMƏNİN MƏCBURİLİYİ. SEÇİLMİŞ NÜMAYƏNDƏNİN 

GERİ ÇAĞRILMASI 

 

F.Ə. Xəlil-zadə 

Bakı  Dövlət  Universiteti, Bakı, Azərbaycan 

 

Müasir demokratiyanın qərarlaşmasının təsirli mexanizmləri sırasında seçkilər həlledici rol 

oynayır. Xalq hakimiyyətinin həyata keçirilməsini təmin edən idarə strukturları seçkilər nəticəsində 

meydana çıxır. Bu məqalədə seçicilərin seçkilərdə iştirakdan kütləvi şəkildə boyun qaçırması olan 

absenteizmdən bəhs olunur. Müasir şəraitdə də absenteizm bir sıra dövlətlərdə ciddi narahatçılıq 

doğurur. Ona görə də, əhalinin səsvermədə iştirak dərəcəsini artırmaq üçün səsvermədə iştirakın 

vətəndaşın vəzifəsi kimi qanuniləşdirilməsi praktikası tətbiq edilir. 

Açar sözlər: səsvermədə iştirak, geri çağırma hüququnun tanınması, seçici tapşırığı. 

 

Dünya demokratiya praktikasında əhalinin səsvermədə iştirakına 2 baxış formalaşıb. Bunlardan 

birinə görə səsvermədə iştirak etmək seçıcilərin hüququ,digərinə görə isə vəzifəsi kimi nəzərdən 

keçirilir. 

Səsverməni əhalinin huququ kimi qəbul edən nöqteyi-nəzər xalq suverenliyi nəzəriyyəsinə 

əsaslanır.Hər bir vətəndaş suverenin bir hissəsi kimi onun idarəsini idarə etmək prosesində iştirak 

hüququna malikdir.Bu,vətandaşa səsvermədə iştirak etmək hüququ verir.Səsvermədə iştirakı seçicinin 

vəzifəsi kimi qəbul edən konsepsiya milli suverenlik nəzəriyyəsinə əsaslanır.Həmin nəzəriyyəyə görə 

,suverenliyin daşıyıcısı məcmu halında xalqı əmələ gətirən ayrı-ayrı insanlar deyil,tarixi-etnik və siyasi 

birlik kimi çıxış edən millətdir.Millət öz suveren hüququnu həyata keçirərkən vahid,tam şəklində 

fəaliyyət göstərir. 

Əgər səsvermədə iştirak seçicilərin seçicilərin hüququ olaraq nəzərdən keçirilirsə,onda onda 

səsvermə könüllülük prinsipinə əsaslanır,yəni konkret seçicinin səs verməsi məcburi hesab edil-

mir.Əksinə səsvermədə iştirak vəzifə hesab edilirsə,onda bu,məcburilik xarakteri daşıyır. 

Siyasi nəzəriyyədə əhalinin səsvermədə iştirakına ikili yanaşmanın,xüsusilə də səsvermədə 

iştirakın vətəndaşın vəzifəsi kimi əsaslandırılmasının geniş mübahisələr obyektinə çevrilməsi demok-

ratiya praktikasında ortaya çıxan bir sıra çox mühüm ziddiyyətlərlə əlaqədardır.Əhalinin müəyyən 

hissəsinin səsverməyə etinasız münasibəti demokratiyanın inkişaf tapdığı bütün dövlətlərin və ölkələrin 

qarşılaşdığı problemlərdəndir. 

Səsvermədə iştirak etməkdən kənarlaşmaq absenteizm adlanır. Absenteizm hadisəsisinə qarşı 

hələ qədim Yunanıstanda müəyyən tədbirlər görülürdü. Məsələn, varlılar səsvermədə iştirak etmədiyinə 

görə cərimə edilir, kasıblara isə, əksinə, səsvermədə iştirak etmək üçün mükafat verilirdi. 

Müasir şəraitdə də absenteizm bir sıra dövlətlərdə ciddi narahatçılıq doğurur.Ona görə də, 

əhalinin səsvermədə iştirak dərəcəsini artırmaq üçün səsvermədə iştirakın vətəndaşın vəzifəsi kimi 

qanuniləşdirilməsi praktikası tətbiq edilir. 

Səsvermənin məcburiliyi onu təmin etmək üçün müəyyən sanksiyaların tətbiqini zəruri edir.Bir 

qayda olaraq səsverməni vətəndaşın borcu kimi qəbul edən ölkələrdə səsvermədən yayınanlara qarşı 

cərimələr kəsilir.(bax:5)Lakin bu cərimələr çox mülayim olur, simvolik xarakter daşıyır, buna görə də 

əhalinin səsvermədə iştirakı səviyyəsinə hissediləcək təsir göstərmək qüdrətində olmur. Praktikada belə 

bir fikrin qəti şəkildə qərarlaşmasına gətirib çıxarmışdır ki, absentizmə qarşı ən təsirli mübarizə əhalinin 

mədəniyyəti səviyyəsinin yüksəldilməsi, seçicilərin seçkilərin siyasi əhəmiyyətini və məsuliyyətini daha 

aydın dərk etməsinə nail olmasıdır. 

 Məcburi olmayan qeydiyyat sistemində bir çox seçicilər qeydiyyatdan keçmədiklərinə görə 

səsvermənin yekununda da nəzərə alınmırlar. Seçici  

siyahılarının tərtibinin hər hansı sisteminin mövcudluğundan asılı olmayaraq, yalnız qeydiyyatdan 

keçmiş seçicilər nəzərə alınır. Soyadları siyahılarda olan seçicilərin heç də hamısı səsverməyə 
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gəlmir. Yalnız totalitar sosiolizm ölkələrində az qala yüz faizli iştirak haqqında məlumatlar dərc 

edilirdi. Bu ölkələrdə səsvermədə iştirak etməməyə görə heç bir cəza nəzərdə tutulmurdu, lakin 

ideoloji təsirin müxtəlif formalarından istifadə edilirdi, iştirak etməmənin mənfi nəticələri tamamilə 

real idi (məsələn, iş yerində). Keçmişdə Albaniyada, KXDR-də seçkilərdə 100%-ki iştirak, bu 

azmış kimi, təklif olunan bütün namizədlərə 100%-li səs verilməsi haqqında məlumatlar dərc edil-

mişdir (düzdür Albaniyada bir dəfə bir seçici əleyhinə səs verildiyinə görə “lehinə” nəticəsi 

99,999% təşkil etmişdir). Bu ölkələr qrupunun bəzi ölkələrində belə metodlardan indi də istifadə 

olunur. Adətən, demokratik ölkələrdə seçicilərin 50%-dən bir az çoxu, bəzən 60-65%-i, lakin çox 

vaxt yarıdan və hətta ¼-dən azı (xüsusən bəzi postsosialist ölkələrdə) səsvermədə iştirak edir. 

Parlament seçkiləri ilə müqayisədə prezident seçkilərində daha artıq fəallıq nümayiş etdirilir, ən 

aşağı fəallıq isə yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçkilərdə olur. Seçicilərin seçkilərdə iştirakdan 

kütləvi şəkildə boyun qaçırması absenteizm (latınca absentia “iştirak etməmə” sözündən) adlanır. 

(bax:2; s.269) 

 Seçicilərin səsverməyə cəlb edilməsi üçün qanunvericilikdə bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulur. 

 Birincisi, bu, vətəndaşların səsvermədə iştirakının zəruriliyi haqqında dövlət orqanları tərə-

findən izahat işlərinin keçirilməsidir. Bunun üçün büdcədən vəsaitlər ayrılır. Əgər vətəndaşların 

səsvermədə iştirakının qanunla müəyyən olunmuş faizi əldə olunmazsa, təkrar seçkilərin və ya 

təkrar səsvermənin keçirilməsi zəruridir. Bu da dövləti başqa işlərdən ayırır, habelə xeyli qüvvə və 

vəsait tələb edir. 

 İkincisi, qanun seçkilərin baş tutmuş hesab edilməsi üçün vətəndaşların səsvermədə iştirakının 

nisbətən aşağı faizini nəzərdə tutur. Düzdür prezident seçkilərində bu faiz, demək olar ki, həmişə 50% + 

1 səsdən az deyildir, lakin parlament seçkilərində o, 25%-dən az olmamaqla da müəyyən edilə bilər 

(məsələn, Fransada, Ukraynada). Bəzən isə qeyd olunmuş hər hansı iştirak səviyyəsi olmur(Böyük 

Britaniyada, Kanadada, ABŞ-ın bir çox ştatlarında), seçkilər  

səsvermədə istənilən sayda seçicinin iştirak etdiyi halda baş tutmuş sayılır. Seçkilərin birinci 

turunda seçicilərin qeyd olunmuş iştirak faizi müəyyən edilsə də, ikinci turda belə tələb, adətən 

olmur, hər hansı sayda seçicinin iştirakı olduqda, seçkilər baş tutmuş sayılır. 

 Üçüncüsü, bir sıra ölkələrin qanunları seçkilərdə iştirakı təkcə mənəvi borc deyil, həm də hüquqi 

vəzifə hesab edərək səsvermənin məcburiliyini müəyyən edir. Belə qayda Avstriyada, Belçikada, 

Bolqarıstanda, Braziliyada, Yunanıstanda, Danimarkada, İtaliyada, Niderlandda, Türkiyədə, Misirdə və 

s. mövcuddur. Cəza kimi ictimai məzəmmət tətbiq edilir. (iştirak etməyənlərin siyahısı yerli özünü-

idarəetmə orqanlarının binası yanında asıla bilər; onlara məhkəmədə məzəmmət elan edilə bilər; onların 

soyadları qəzetdə çap oluna bilər). İtaliyada yalnız mənəvi məzəmmət tətbiq edilir. Seçkilərdə iştirk 

etməməyə görə məhkəmə müəyyən müddətə seçki hüquqlarından məhrum etmək hüququna malikdir. 

Bunun nəticəsində həmin şəxs dövlət və ya bələdiyyə xidmətində vəzifə tutmaq hüququnu itirir (bu, 

gələcəyə aiddir, həmin şəxslər xidmətdən azad edilmir). Qanuna müvafiq olaraq, məhkəmə tərəfindən 

cərimə qoyulması da mümkündür (məsələn, ABŞ dollarına çevirdikdə Misirdə 1 ABŞ dollarına yaxın, 

Türkiyədə təqribən 14 ABŞ dolları; təkrar iştirak etməməyə görə isə Lüksemburqda 240 ABŞ dolları, 

Belçikada 1 ABŞ dollarından az cərimə müəyyən olunmuşdur). Bir çox Latın Amerikası ölkələrində 

seçkilərdə və ya referendumda iştirakdan imtina nəinki cəriməyə, inzibati həbsə (24 saat) də gətirib 

çıxara bilər. Ən ciddi cəza həbsdir: o cərimə ilə yanaşı tətbiq edilə bilər (dörd həftəyə qədər, lakin 

Avstriyada faktiki olaraq tətbiq edilmir); ayrı-ayrı inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vaxtilə tətbiq 

edilmişdir (yaxın keçmişdə Pakistanda). Lakin cərimə və ya başqa cəzalar səsvermədə iştirakı fakultativ 

olan şəxslərə aid edilmir. Məsələn, Braziliyada onlara 16-18 yaşında və 70 yaşından yuxarı olan şəxslər, 

Yunanıstanda 70 yaşdan yuxarı olan şəxslər aiddir. 

 Tək-tək ölkələrdə absenteizmin aradan qaldırılması üçün cəzalandırma deyil, iştirak edənlərin 

həvəsləndirilməsi seçilmişdir: məsələn, Andorrada səs verən şəxsə bir stəkan şərab və ya bir sikkə 

pul (Andorrada ödəmə vasitəsi əvvəllər fransız frankı və ya ispan pesetası olmuşdur) verilir. 

Adətən qeyri-demokratik ölkələrdə əhalinin seçkisahəsindəki fəaliyyəti 

qəsdən azaldıla və ya insanların seçki hüquqlarının həyata keçirilməsinə 
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diqqət yetirilməyə bilinər. Nəticə olaraq, bu sahələrdə dövlətin "maraqları"nı təmin etmək üçün 

müxtəlif dövlətlər tərəfindən müdaxilə üçün daha əlverişli şərait yaratmaq məqsədilə agentliklər 

yaradılmışdır. Bunun qarşısını almaq üçün 

müxtəlif dövlətlər qabaqcadan qanunvericilik tədbirlər görürlər.(bax:2; s.294) 

Absenteizm ilə  impiçment anlayışı arasındakı fərq. İmpiçment (ingliscə “impeachment”- 

“təqsirləndirmək, ”etimad göstərməmək”)  Dövlət başçısının hakimiyyətdən kənarlaşdırılmasının və  

ya məsuliyyətə cəlb olunmasının xüsusi qaydasıdır. 

İlk dəfə belə bir qayda ABŞ Konstitusiyasında müəyyən edilmişdir. Daha sonra isə, bu qayda 

digər dövlətlərin konstitusiyalarında  da öz əksini tapmışdır. 

ABŞ Konstitusiyasının 2-ci maddəsinə uyğun olaraq, Prezident, vitse-prezident və Birləşmiş 

Ştatların bütün rəsmi vəzifəli şəxsləri, vətənə xəyanət, rüşvətxorluq və ya digər ağır cinayətlərə və digər 

hüquq pozuntularına görə, məhkum edildikdə impiçment qaydasında vəzifələrindən kənarlaşdırıla 

bilərlər. ABŞ-da impiçment qaydasında qaldırılan  işlərə baxmaq hüququ yalnız Senata məxsusdur. 

Səsvermədə iştirak edən senatorlardan üçdə ikisinin razılığı olmadan heç kim məhkum edilə bilməz. 

Prezidentin vəzifəsindən kənarlaşdırılması çox nadir hadisədir. ABŞ Konstitusiyasının möv-

cud olduğu 200 il müddətində ancaq 3 dəfə Parlamentdə Prezidentin vəzifəsindən kənarlaşdırılması 

prosesi başlanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 107-ci maddəsində Prezidentin vaxtından 

əvvəl vəzifəsindən kənarlaşdırılması (impiçment) qaydası müəyyən edilir. Bu, Prezidentin məsu-

liyyət daşımasının xüsusi qaydasıdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə, digər ölkə-

lərdən fərqli olaraq, Prezidentin vəzifəsindən kənarlaşdırılmasının daha mürəkkəb qaydası müəyyən 

edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması prosesində dövlət haki-

miyyətinin hər iki qolu (məhkəmə və qanunvericilik) fəal iştirak edir.Vəzifədən kənarlaşdırma 

məcburi aktdır. Prezident vəzifəsindən yalnız ağır cinayət törətdikdə kənarlaşdırılır. 

Konstitusiyanın 107-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən 

kənarlaşdırılması təşəbbüsü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ağır cinayət törətdikdə Azər-

baycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikası Ali Məh-

kəməsinin 30 gün müddətində verilən rəyi əsasında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

qarşısında irəli sürülə bilər.   

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının 95 səs çoxluğu ilə qəbul olunmuş 

qərar əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən kənarlaşdırıla bilər. Bu qərarı 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri imzalayır. Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiya Məhkəməsi həmin qərarın imzalanmasına bir həftə ərzində tərəfdar çıxmazsa, qərar 

qüvvəyə minmir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azər-

baycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə mü-

raciət etdiyi gündən başlayaraq 2 ay ərzində qəbul olunmalıdır. Bu müddətdə göstərilən qərar qəbul 

edilməsə, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə qarşı irəli sürülmüş ittiham rədd edilmiş sayılır. 

Seçilmiş nümayəndənin geri çağırılması. Seçki hüququ xalqın iradəsini azad ifadə edən 

demokratik təsisatlardan biridir. Seçki sistemi konstitusiya hüquqi normaları ilə tənzimlənir. Seçki 

hüququ dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə, bütövlükdə, hüquqi sistemin səmərəliliyini yük-

səldən əsas amildir. Seçki hüququ xalq suverenliyinin ifadəsi və xalq hakimiyyətini həyata keçir-

mək formasıdır. Belə ki, seçki hüququnun əsas ünsürləri bunlardır: 1) Seçmək hüququ-fəal seçki 

hüququdur; 2) Dövlət hakimiyyət və orqanlarına və yerli özünüidarə orqanlarına seçilmək hüququ – 

passiv seçki hüququ; 3) Seçicilərin etimadını qazanmamış seçilmiş şəxsləri geri çağırmaq. Konstitu-

siyanın 56-cı maddəsində vətəndaşların dövlət orqanlarına seçmək və seçilmək, referendumda işti-

rak etmək hüququ təsbit edilmişdir. (bax:1) 

Demokratik seçki xalqın dövlət idarəçiliyi prosesində daha məqsədyönlü iştirakına və bütün 

bunların və bütün bunların sintezinin məntiqi yekunu kimi cəmiyyətin, dövlətin sivil inkişafına 
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dövlətin sivil inkişafına geniş imkanlar açır. Demokratik seçkinin ən əsas şərti hesabat vermək 

məsuliyyətindən əlavə həm də aşkarlıq, şəffaflıq, obyektivlikdir. Demokratik cəmiyyətlərdə seçi-

cilərin azad seçim hüququna kənar müdaxilələrin minimuma endirilməsi üçün onların gizli səs 

vermək hüquqları təmin olunmuşdur. 

ABŞ-da demikratiya – hüquqi dövlət idarəetmə sistemi əhalinin geniş təbəqələrinin maraq-

larını ifadə edir və qoruyur. Hüquqi dövlətdə xalqın seçdiyi nümayəndələr ona hesabat verirlər. 

ABŞ tədqiqatçısı M.Parenti hesabat verməyin mahiyyətini belə açır. “Hesabat vermək nümayən-

dələrin açıq tənqidi, onların seçki yolu ilə mərhələli yoxlanılması kimi başa düşülür və zərurət 

yarandıqda, vəzifələrindən geri çağrılırlar”. O, demokratiyanı “zülmkar mütləqiyyətə zidd idarə 

üsulu hesab edir və göstərir ki, demokratik sistemdə konstitusiya və qanunlar, bir növ qaydaların 

külliyyatını ifadə edir”. (bax:6) 

Geri çağrılma geniş tətbiq olunmasa belə, müxtəlif formalarla birlikdə uzun bir keçmişə ma-

likdir. Geri çağrılmada daim əsas problem, "seçilmişlərin öz fikirlərini, şüurlu iradələriylə müdafiə 

etməyəcəkləri"olmuşdur. 

Geri çağrılmanın Yunan və Latın qaynaqlarından gəldiyi Dr. John Randolph Haynes tərəfindən 

iddia edilmişdir. Halbu ki, əksər yazıçılar ilk çağrılmanın İsveç qaynaqlı olduğunu düşünürlər. 1631 

Massachusetts Kişi Koloniya Ümumi Məhkəməsinin geri çağrılmanın ilk nümunəsini ortaya qoyduğu 

deyilə bilər. Yenə də, 1691-ci il tarixli Massachusetts Nizamnamə (Şərt) tənzimləməsi Amerikan Siyasi 

Sistemində əhəmiyyətli bir demokratik addım olaraq göstərilməlidir. Bu tənzimləməni sonralar 13 

koloniyadan 11-in qəbul etdiyi konstitusiyaları yeni demokratiya ruhunun əks olunduğu sənədlər olaraq 

qəbul etmək olar. Bu konstitusiyalar yazılı olmayan Britaniya (İngilis) Konstitusiyasından kəskin bir 

şəkildə ayrılmaqdadırlar. Bu konstitusiyaların çoxugüclü iqtidar və qüvvətli qanunvericilik orqanı 

nəzərdə tutmuşdur. Bəzisi isə, daha çoxəhaliyə səs haqqı tanımışdır. Bir neçə əyalət isə millət vəkillərini 

idarəyə istiqamətliolaraq geri çağırma (recall) sistemini qəbul etmişdir. Əyalətlər, təməl olaraq 

Konqresdə onları təmsil edən nümayəndələr (senatorlar) üçün bu sistemə üstünlük vermişlər.Müasir 

tətbiqlərin əksinə XVII  və XVIII əsrlərdə geri çağırma digər seçilmiş orqanları əhatə etmir. Bu üsul 

seçilmişlərlə seçənlər arasındakı əlaqələri müəyyən edir. 

İnqilabdan sonra, 1781-ci ildə Amerika Konfederasiyası qurulmuşdur. Konfederasiya sistemində 

milli hökumət zəif idi və gücü əyalət hökumətlərinin insafına buraxılmışdı. Konfederasiya tarixi 

boyunca, geri çağırma Konfederasiya qanununda iştirak etməsinə baxmayaraq əsla tətbiq edilməmişdir. 

Edmund Randolph, 29 May Virginia Planını təklif etmişdir. Plan, Nümayəndələr Məclisində iştirak 

edən üzvlərin də geri çağrılmasını nəzərdə tuturdu. 12 İyunda Charles Pickney Hərəkatı, öncəçağırmağı 

tamamilə ortadan qaldırmışdır. Anti-federalist hərəkətdə ilk çağırma əhəmiyyətli bir rəqabət ünsürü 

olmuşdur. Amerika inqilabı mövcud gücquruluşuyla bir çox hücuma məruz qalmışdır. Anti-

Federalistlərə görə, Yeni Amerika Konstitusiyası Amerika inqilabına mühafizəkar bir reaksiyadır. 

Konstitusiyanınəhəmiyyətli fikir atalarından olan Lüter Martin ilk geri çağırmanın əhəmiyyətini 

vurğulamışdır.(bax:4; s.52-53).Geri çağırmağı nümayəndələrin seçicilər tərəfindən idarə edilməsinin 

(popular control) bir vasitəsi olaraq görmüşdür. Əgər geri çağırma olmazsa senatorlar əyalətlərdə-

tamamilə müstəqil hərəkət edəcəklər. 

Amerika sistemində geri çağırma xüsusilə əyalət və məhəlli idarələr səviyyəsində tətbiq olun-

maqdadır. Milli səviyyədə tətbiqi yoxdur. Yalnız, 18 əyalətdə, əyalət səviyyəsində seçki gəlinən ictimai 

vəzifələrində etibarlıdır. Səkkiz əyalətdə həqiqətən tətbiqi vardır. 11 əyalətdə əyalət səviyyəsində 

məhkəmə orqanları üçün etibarlıdır. 29 əyalətdə isə məhəlli məhkəmə orqanları üçün etibarlıdır. Konqres, 

prezident və Ali Məhkəmə (Supreme Court) hakimləri üçün etibarlı deyil (Hirschhorn, 2010: 1). 

Seçilmiş nümayəndənin geri çağırılması institutuseçicilərə öz təmsilçisinə (nümayəndəli 

orqanların deputatlarına və ya vəzifəli şəxslərə) təsirli nəzarəti həyata keçirmək imkanı verir. Adətən, bu 

institutun qanunvericiliklə təsbiti totalitar sosializm ölkələrinin təcrübəsi ilə əlaqələndirilir. Geri çağırma 

hüququnun tanınması konstitusiya hüququnun kommunizm konsepsiyasının qəti tələbidir. Lakin geri 

çağırma hüququ, yerli səviyyədə olsa da, sovet Rusiyasının yarınmasından xeyli əvvəl meydana gəlmiş 

və tanınmışdır. O, hələ Amerika ştatlarında amerikan ərazilərində mövcud idi. Totalitar sosializm 
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ölkələrində geri çağırma hüququ imperativ mandatla əlaqələndirilir və parlamentin və yerli sovetlərin 

deputatlarına şamil olunur. İmperativ mandat seçicilərin tapşırığını yerinə yetirməyən deputatın qanunla 

müəyyən olunmuş qaydada səsvermə yolu ilə onlar tərəfindən geri çağrıla bilməsini nəzərdə tutur. 

Seçici tapşırığının anlayışı da qanunvericiliklə tənzim olunurdu. Seçicilərin yığıncağında  qəbul 

edilmiş istənilən arzuları deyil, əvvəlcə iclasda müəyyən qaydada təsdiq olunmuş, sonra isə 

nümayəndəli orqanın sessiyasında icra üçün qəbul edilmiş təkliflər seçici tapşırığı hesab edilirdi. 

Tapşırıqların yerinə yetirilməməsi həmin deputatın fəaliyyətindən aslı olduqda o, seçicilər tərəfindən 

geri çağırıla bilərdi. Geri çağırılma başqa səbəblərə görə də mümkündür. Seçicilər səriştəsiz, vicdansız, 

deputatın yüksək adı ilə bir araya sığmayan əməllər törətmiş şəxsləri geri çağırırlar. Geri çağırma 

seçicilərin müəyyən qrupunun (bəzən, həmin şəxsin namizədliyini yığıncaqda irəli sürmüş seçıcılərin 

dörddə bir hissəsinin) və ya həmin şəxsin namizədliyini irəli sürmüş ictimai birliyin təşəbbüsü ilə həyata 

keçirilir. Səsvermə seçkilərin keçirildiyi qaydada aparılır, lakin seçici, adətən, iki cavab variantından 

birini seçməlidir: geri çağırmanın lehinə və ya əleyhinə. 

Demokratik ölkələrdə parlament üzvünün geri çağırılması institutu qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulmamışdır: parlamentin deputatı azad mandata malikdir və öz seçki dairəsinin deyil, bütün millətin 

(seçicilər korpusunun, əhalinin) nümayəndəsi hesab edilir. Ona görə də dairənin seçiiləri onu geri çağıra 

bilməzlər, dairədə seçilmiş deputatın bütün ölkə seçicilərinin səsverməsi yolu ilə (çünki deputat millətin 

nümayəndəsidir) geri çağırılması isə açıq-aşkar uyğunsuzluq demək olardı. Lakin deputatın (ilk 

növbədə parlament deputatının) geri çağrılması hüququnun olmadığı ölkələrdə də,seçicilərin onun 

fəaliyyəinə və davranışına nəzarəti mövcuddur. Deputatlar öz seçki dairələrinə baş çəkir, əhaliyə özünün 

və qanunverici orqanın fəaliyyəti haqqında məlumat verirlər. Digər metotdlardan da istifadə olunur: 

deputatın üzvü olduğu nümayəndəli orqan tərəfindən mandatdan məhrum edilməsi (məsələn, 

rusvayedici əməllərə görə), deputatın öz təşəbbüsü ilə istefası (deputatın şəxsi təşəbbüsü ilə istefası da 

çox vaxt, bir qayda olaraq, onun arzuolunmaz hərəkətlərinə görə ictimai rəyin, mətbuatın və ya partiya 

rəhbərliyinin təsiri ilə olur). Bundan əlavə, hesab edilir ki, günahı olan deputat növbəti seçkilərdə 

cəzalandırılacaqdır: onun namizədliyi, o cümlədən, öz partiyası tərəfindən irəli sürülməyəcək və ya 

müdafiə olunmayacaqdır. 

Nadir hallarda olsa da, demokratik ölkələrin federasiya subyektlərində və yerli səviyyədə 

deputatların seçicilər tərəfindən geri çağrılması institutu tətbiq olunur. Seçicilər yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının deputatlarını (Yaponiya), seçkili vəzifəli şəxsləri (İsveçrə, ABŞ) geri çağırırlar. On beşə 

yaxın ştatın konstitusiyası və ya adi qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş bu institut ABŞ-da çoxdan 

mövcuddur. Avstriyada qanun xalq səsverməsi yolu ilə prezidentin vaxtından əvvəl geri çağrılmasının 

mümkünlüyünü nəzərdə tutur. (bax:2; s.288). Belə səsvermə parlamentin hər iki palatasının birgə 

iclasının təşəbbüsü ilə keçirilə bilər (Avstriyada prezidentin geri çağrılması halları olmamışdır). XX 

əsrin 90-cı illərində seçicilərin səsverməsi yolu ilə prezidentin səlahiyyətlərindən məhrum edilməsi 

qaydası Azərbaycanda tətbiq edilmişdir. Konstitusiya belə qayda nəzərdə tutmasa da, parlament bu 

barədə xüsusi qanun qəbul etmişdir. 

Məlum olduğu kimi, hakimiyyətin bölgüsünə əsasən, qanunverici hakimiyyət parlamentin əlində 

cəmləşir. Parlament üzvləri müxtəlif dövlətlərdə müxtəlif cür adlandırılır. Məsələn, Böyük Britaniyada, 

ABŞ-da yalnız aşağı palatanın üzvləri parlament üzvü hesab olunur. Onlar ABŞ-da konqresmen 

adlandırılır. Bolqarıstanda parlament üzvləri xalq nümayəndəsi, Türkiyədə isə millət vəkili adlanır. 

Azərbaycanda isə parlamenti (Milli Məclisi) Azərbaycan Respublikasının deputatları təşkil edir. 

«Deputat» termini serb sözü olub hərfi mənası «elçi göndərilmiş» deməkdir. Deputatların əsas vəzifəsi 

qanunvericilik prosesində iştirak etmək və qanunda göstərilmiş funksiyaları həyata keçirməkdir. Sual 

yaranır: bu fünksiyanı həyata keçirən zaman deputat kimin mənafelərini ifadə edir, xalqın, yoxsa yalnız 

onu seçənlərin, öz elektoratının? Bu barədə ikili fikir mövcuddur. Belə ki, Russo deyirdi: «Deputat 

xalqın nümayəndəsi hesab olunmalıdır. O, seçicilərin müvəkkil olunmuş, səlahiyyətli nümayəndəsidir». 

Yəni xalq deputatı seçir və o, xalqın ümumi iradəsinə uyğun hərəkət etməlidir. Bu fikirdən «imperativ 

mandat» prinsipi meydana gəlir ki, bu, deputatın hüquqi statusunu müəyyən edir. Bu prinsipə görə, 

deputat onu seçən şəxslərin - seçicilərin qarşısında məsuliyyət daşıyır. Əgər deputat onların mənafeyinə 
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uyğun hərəkət etməzsə, seçicilər onu geri çağıra bilər. Əslində imperativ mandat məqsədəuyğun deyil. 

Çünki parlamentdə qanun qəbul olunarkən deputat heç də bütün seçicilərin ayrı-ayrılıqda mənafeyini 

nəzərə ala bilməz.  

Başqa bir prinsip «azad mandat» prinsipidir. Bu prinsip alman hüquqşünasları tərəfindən irəli 

sürülüb. Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hansı dairədən seçilməsindən asılı olmayaraq deputat bütün 

xalqın nümayəndəsidir. Yəni, deputat konkret seçicilərin deyil, xalqın mənafeyini təmsil edir. Prelo 

azad mandatın məzmununu aşağıdakı qaydada ümumiləşdirib: (bax:7) 

1) bu mandat ümumi hesab olunur. Yəni deputatlar ayrı-ayrı dairələrdən seçilməsinə bax-

mayaraq, onlar bütün xalqı təmsil edir; 

2) bu mandat imperativ deyil, konsultativdir. Yəni deputat məcburiyyətdən uzaqdır, onu 

konkret olaraq nəyisə etməyə məcbur etmək qadağan olunur, deputat seçicilər qarşısında məsuliyyət 

daşımır; 

3) bu mandat geri çağırıla bilməz; 

4)  bu mandat, həyata keçirən deputat üzərinə öhdəlik qoymur. 

Bu dörd xüsusiyyət azad mandatın əsas əlamətləridir və müxtəlif Konstitusiya normalarında 

öz əksini tapır. Əksər dövlətlərdə, o cümlədən Azərbaycanda da bu mandat tətbiq olunur.  

Bəzi müəlliflərə görə imperativ mandat deputatı verdiyi vədlərə əməl etməyə sövq edir. Çünki 

deputat vədlərə əməl etməzsə; bir sözlə, onun üzərinə qoyulan öhdəlikləri yerinə yetirməzsə, 

seçicilər onu geri çağıra bilər. Ona görə bir qrup müəlliflər imperativ mandatı, daha üstün tuturlar. 

Amma təcrübədə isə əksər hallarda hakim qüvvələr öz mənafeyinə uyğun gəlməyən şəxsləri bu 

üsulla «xalqın mənafeyi» adı altında mandatdan məhrum edirlər.  

Bəzi müəlliflər deyirlər ki, azad mandat prinsipi deputata öz səlahiyyəti dövründə istədiyi kimi 

hərəkət etmək imkanı verir. Burada deputatın üzərinə öhdəlik qoyulmadığı və onun geri çağırılması 

mümkün olmadığı üçün o, verdiyi vədləri yerinə yetirmir. Amma bu fikir səhvdir. Çünki deputat öz 

vədlərini yerinə yetirməzsə, ikinci dəfə seçilmə ehtimalı azalır. Ona görə də o, öz fəaliyyətini elə 

qurmalıdır ki, xalq onu yenidən seçsin. Bütün bunlar majoritar qaydaya aiddir. Proporsional qaydaya 

gəldikdə isə, burada bir fikir var: proporsional qaydada seçilmiş deputat partiyadan çıxarsa, partiya 

rəhbərliyinin göstərişlərinə riayət etməzsə, onun mandatı əlindən alınır. Yəni bu zaman deputat mandatı 

özü qazanmır, partiya qazanır.  

Hazırda dünya praktikasında parlamentarizmlə bağlı lobbi anlayışı da mövcuddur. Əsas 

etibarilə lobbiçilik funksiyasını iri maqnatlar əldə edirlər. Deputatın səlahiyyət müddəti, adətən 

seçkilərdən sonra başlanır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyanın 84-cü maddəsinə görə, depu-

tatın səlahiyyət müddəti Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti 

ilə məhdudlaşır. Milli Məclisin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Deputatlıqdan çıxanların 

yerinə yeni seçkilər keçirilərsə, yeni seçilən deputatın səlahiyyət müddəti deputatlıqdan çıxanın 

qalan səlahiyyət müddəti ilə məhdudlaşır. 87-ci maddəyə görə, deputatların səlahiyyətləri Milli 

Məclisin yeni çağırışının ilk iclas günü bitir. Milli Məclisin deputatlıqdan çıxanların yerinə yeni 

seçkilər Milli Məclisin səlahiyyət müddətinin bitməsinə 120 gündən az müddət qalarsa, keçirilmir. 

Milli Məclis 83 deputatın səlahiyyətləri təsdiq olunduqda səlahiyyətli hesab olunur.  

«Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında» 1996-cı il 17 may 

tarixli qanunun 4 və 5-ci maddələrində deputatın səlahiyyətləri və fəaliyyət formaları göstərilir. 

Qanuna görə deputatın aşağıdakı səlahiyyətləri var: 

 Milli Məclisin iclaslarında iştirak etmək; 

 Milli Məclisin orqanlarına seçmək və seçilmək; 

 qanunvericilik təşəbbüsünü həyata keçirmək; 

 deputat sorğusu vermək; 

 məlumat almaq və yaymaq; 

 toxunulmaz olmaq; 

 Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş hallarda şahid qismində ifadə verməkdən imtina etmək; 

 vəzifəli şəxslər tərəfindən təxirə salınmadan qəbul edilmək. 
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Konstitusiyanın 89-cu maddəsinə görə, Milli Məclisin deputatı aşağıdakı hallarda mandatdan 

məhrum edilir: 

 seçkilər zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar olunduqda; 

 Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxdıqda və ya başqa dövlətin vətəndaşlığını 

qəbul etdikdə; 

 cinayət törətdikdə və məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü olduqda; 

 dövlət orqanlarında vəzifə tutduqda, din xadimi olduqda, sahibkarlıq, kommersiya və başqa 

ödənişli fəaliyyətlə məşğul olduqda (elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla); 

 özü imtina etdikdə. 

Deputat öz səlahiyyətlərini daimi icra edə bilmədikdə və qanunda nəzərdə tutulmuş digər hallarda 

onların səlahiyyətləri itirilir. Bu haqda qərarın qəbul olunma qaydası qanunla müəyyən olunur. Belə ki, 

1996-cı il 17 may tarixli qanuna görə bu barədə intizam komissiyası rəy verir. Rəyə Milli Məclis 

növbəti iclasında baxır. Milli Məclis bu məsələyə bir qayda olaraq səlahiyyətlərinin itirilməsi qaldırılan 

deputatın iştirakı ilə baxır. Tələb olunan səs çoxluğu ilə bu haqda qərar qəbul olunur. Deputatlıq 

fəaliyyətinin təminatlarından danışdıqda birinci növbədə immunitet və indemniteti  qeyd etmək lazımdır. 

İmmunitet dedikdə, deputatın toxunulmazlığı başa düşülür. Konstitusiyanın 90-cı maddəsinə görə, 

səlahiyyət müddəti ərzində deputatın şəxsiyyəti toxunulmazdır. Deputat səlahiyyət müddəti ərzində 

cinayət başında yaxalanma hallarından başqa, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, tutula bilməz, 

onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala 

bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı cinayət başında 

yaxalanarkən tutula bilər. Belə olduqda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatını tutan 

orqan bu barədə dərhal Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna xəbər verməlidir.  

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının toxunulmazlığına yalnız Azərbaycan 

Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə 

xitam verilə bilər. Nizamnamədə göstərilir ki, bu barədə təqdimata Milli Məclis onun daxil olduğu 

vaxtdan 7 gün müddətində baxır, təqdimat intizam komissiyasına göndərilir və komissiyada bu 

məsələyə baxılır. Komissiya təqdimata dair rəy qəbul edir. Rəydə deputat toxunulmazlığına xitam 

verilib-verilməməsi barədə intizam komissiyasının qənaəti söylənilir. İşə həmin deputatın iştirakı ilə 

baxılır. Tələb olunan səs çoxluğu ilə deputat toxunulmazlığına xitam verilir.  

İndemnitet termini iki mənada başa düşülür:  

Birinci mənada, indemnitet - deputatın öz fəaliyyətinə, səsverməyə və söylədiyi fikrə görə 

məsuliyyət daşımaması və şahid qismində ifadə verməkdən imtina etməsidir. Bu, Konstitusiyanın 

91-ci maddəsində öz əksini tapıb. 

Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinin 45-ci maddəsində deputatın parlamentdaxili 

məsuliyyətə cəlbolunma əsasları göstərilir:  

1) Milli Məclis və onun komissiyalarının iclaslarının aparılmasına mane olduqda; 

2) Milli Məclis və onun komissiyalarının iclaslarında çıxış edənlərin sözünü kəsdikdə; 

3) Milli Məclis və onun komissiyalarının iclaslarında sakitliyi və iş qaydasını pozduqda; 

4) Milli Məclis və onun komissiyalarının iclaslarında insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan 

kobud, təhqiramiz sözlərə və hərəkətlərə yol verdikdə; 

5) deputat adına xələl gətirən hərəkətlər etdikdə; 

6) Milli Məclis və onun komissiyalarının iclaslarında üzürsüz səbəbdən iştirak etmədikdə. 

Bu əsaslara görə aşağıdakı intizam tədbirləri tətbiq oluna bilər:  

1) xəbərdarlıq; 
2) sözkəsmə; 
3) iclas salonundan çıxarma; 
4) töhmət; 
5) deputat səlahiyyətlərinin itirilməsi. 
İkinci mənada, indemnitet - deputatın fəaliyyətinə görə əmək haqqı almasıdır. Əmək haqqının 

məbləği Milli Məclisin qərarı ilə müəyyən olunur. 
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1996-cı il 17 may qanununda deputatın müalicə olunması və istirahət etməsi üçün iki aylıq əmək 

haqqı məbləğində pul təminatı nəzərdə tutulur. Qanuna görə deputat, səlahiyyət müddəti qurtardıqdan 

sonra işə düzələnədək bir il müddətində deputatın əmək haqqının 80%-i məbləğində pul təminatı alır. 

Səlahiyyət müddəti qurtardıqdan sonra təqaüd yaşına çatmış deputat, əmək haqqının 80%-dən az olmayan 

məbləğdə təqaüd alır. Qanuna əsasən deputatın dövlət icbari sığortası nəzərdə tutulur. 
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ABSENTEEISM AND OBLIGATION TO VOTE. THE RECALL OF ELECTED 

DELEGATES 

 

F.A. Khalil-zadeh  

Baku State University 

 

Effective mechanisms of modern democracy play a decisive role during the elections. The 

governance structures in order to ensure the realization of people's power are the result of elections. 

Absenteeism is the indifferent attitude of people towards their social and political rights. The char-

acteristic manifestation of absenteeism is the conscious evasion of voters (electorate) from partici-

pation in voting. Feedback is also a serious problem in a number of modern conditions. Absentee-

ism is a reflection of people's desire to move away from politics, in which some of them see a vain 

and ambitious competition of group and selfish interests. 

 Keywords: participated in the elections , recognition of the right to recall, voters tasks. 

 

АБСЕНТЕИЗМ И ОБЯЗАННОСТЬ ГОЛОСОВАТЬ. ОТЗЫВОМ ИЗБРАННЫХ  

ДЕЛЕГАТОВ 

 

Ф.А. Халил-заде  

 Бакинский Государственный Университет   

 

Эффективные механизмы современной демократии играет решающую роль во время 

выборов. Структуры управления в целях обеспечения реализации народной власти является 

результатом выборов. Абсентеизм - это безразличное отношение людей к своим обществен-

но-политических прав характерный проявление абсентеизма - сознательное уклонение изби-

рателей (электората) от участия в голосовании Отзыв также является серьезной проблемой в 

ряде современных условиях. Абсентеизм является отражением стремления людей отстраниться 
от политики, в которой часть из них видит тщеславное и амбициозная соревнования групповых и 

эгоистических интересов.  
Ключевые слова: голосование, признание права отзыв, задачи избиратели. 
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RUSİYA-GÜRCÜSTAN MÜNAQİŞƏSİDƏN SONRA FRANSANIN  

VASİTƏÇİLİK MİSSİYASI 

 

Ş.F.Mustafayeva 

AMEA Fəlsəfə İnstitutu 

  

Məqalədə Rusiya- Gürcüstan arasında 2008- cildə baş verən, Fransanın Ai –na dövrü sədr-

liyinə təsadüf edən Fransanın Cənubi Osetiya münaqişəsindəki vasitəçilik missiyası tədqiq olunur. 

Bununla yanaşı, 5 günlük müharibədən öncə beynəlxalq münasibətlərin iştirakçılarında müxtəlif 

suallar yaradan Abxaziya dövlət başçısının Parisə səfəri də tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Müəllif 6 

mərhələli Sarkozy- Medvedyev planını müxtəlif aspektlərdən tədqiqata cəlb edərək, Fransa prezidenti 

Nikola Sarkozinin münaqişəni tənzimləmə missiyasının müsbət və mənfi tərəflərini izah edir. Məqalə 

fransız dilli ədəbiyyatlara da əsaslandığından sözü gedən münaqişədən sonra Fransanın vasitəçilik 

missiyasını aydın şəkildə təhlil edir. 

Açar sözlər: Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi (Cənubi Osetiya), Gürcüstan-Abxaziya münaqişəsi, 

Fransa, Avropa ittifaqı. 

 

Fransanın Cənubi Qafqaz siyasətində əsas məqamlar Gürcüstanın Avropa ilə Asiyanın 

kəsişməsində yerləşən region ölkələrindən olması, burada bir çox böyük dövlətlərin və qlobal güc hesab 

olunan beynəlxalq təşkilatların maraqlarının kəsişməsi, bu şəraitdən təsirlənərək yaranan münaqişələr, 

separatizm kimi halların olması və bütün bunlara yenə beynəlxalq münasibətlərdə əhəmiyyətli rol 

oynayan ölkələrin, xüsusilə Fransanın münasibət və təsirləridir. Bu məqamlar regionun güclü ölkəsi 

kimi Azərbaycan Respublikası üçün də xarakterikdir. Məhz bu səbəblərdən Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ  münaqişəsinin ədalətli həllində maneələr ortaya çıxır.  

 

Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi- Cənubi Osetiya 

Cənubi Qafqazın separatçılıq problemi ilə üzləşən ölkələrindən biri də Gürcüstandır. İlk növbədə 

Rusiya ilə Gürcüstan arasında 2008-ci ildə baş verən müharibə bütün dünyada böyük gərginlik yaratdı. 

Beynəlxalq ictimaiyyət Rusiyanın Gürcüstana hərbi bir müdaxilə variantına ehtimal vermədiyinə görə 

 böhran qarşısında yeridiləcək siyasətlər mövzusunda hazırlıqsız tutuldu. Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası, Rusiyanın veto kartı səbəbiylə, bir çox hadisədə olduğu kimi bu 

qarşıdurmada da bir önləyici qərar və ya tədbir ala bilmədi. Döyüş qarşısında Amerika Birləşmiş Ştatları 

və NATO, bir sıra tərəfdaşlıq əlaqələrinə sahib olmalarına baxmayaraq, Gürcüstanı hərbi baxımdan 

Rusiyaya qarşı qoruyacaq qanuni bir mexanizmə sahib deyildilər. Avropa Birliyi Gürcüstanda baş verən 

2008-ci il hadisələri zamanı ən əhəmiyyətli aktor olaraq meydana çıxmasına baxmayaraq, Almaniya, 

Fransa, İtaliya və İspaniya kimi əsas birlik üzvlərinin Rusiya ilə əhəmiyyətli iqtisadi əlaqələrə sahib 

olmaları bu ölkəyə qarşı sərt tədbirlər alınmasına maneə törətdi. Beynəlxalq cəmiyyətin zəif reaksiyası 

Rusiyanı daha da cəsarətləndirdi və Gürcüstandan sonra NATO-ya üzv olmağa çalışan Ukraynada da 

qarışıqlıqları təşviq edən və istiqamətləndirən aktor halına gətirdi [1 ]. 

Müasir dövrdə baş verən Cənubi Osetiya hadisələrinin kökü 1989-cu illərə dayanır. Həmin il 

Gürcüstanda yaşayan osetinlər muxtar vilayətin respublikaya çevrilməsi və ya Şimali Osetiyaya 

birləşdirilməsi tələbləri ilə çıxış etdilər. 1990-cı il sentyabrın 20-də muxtar vilayət özünü Cənubi 

Osetiya Demokratik Sovet Respublikası elan etdi. Separatçıların fəaliyyətlərinə cavab olaraq Gürcüstan 

həmin il dekabr ayının 11-də  Cənubi Osetiyanın muxtariyyətini ləğv etdi. Z. Qamsaxurdiyanın 

şovinizmi dövlət səviyyəsinə qaldırması hadisələrin daha da qızışmasına gətirib çıxardı [2;263 ].  Məhz 

onun dövründə “Gürcüstan gürcülər üçündür!” şüarları yayılmağa başlamışdı. 

 Hərbi əməliyyatlara gətirən hadisələrin nəticəsi kimi gürcü hərbi dəstələri 1991-ci il yanvarın 

6-da Cənubi Osetiyaya daxil oldu [3].  Bundan sonra atəşkəs haqqında saziş (24 iyun 1992-ci il),[4 ] 

Rusiya-Gürcüstan hökumətlərarası sazişi (14 sentyabr 1993-cü il), sülhməramlıların əsasnaməsi 
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təsdiq edilsə də,[5 ] Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiya sakinlərinə Rusiya vətəndaşlıqlarının 

verilməsi vəziyyəti yenidən gərginləşdirdi [6) ]. Qərbin dəstəyini hiss edən M. Saakaşvili 2004-cü il 

mayın 31-də münaqişə zonasına qoşun göndərdi.  

Qeyd edək ki, Cənubi Osetiya Cənubi Qafqazda  yerləşən  BMT, Avropa İttifaqı, ABŞ tərəfindən 

və eyni zamanda beynəlxalq razılaşmalara əsasən Gürcüstanın ərazisi kimi tanınan mübahisəli bölgədir. 

Cənubi Osetiya 2008-ci il avqustun 26-da  Rusiya Federasiyası, sentyabrın 3-də Nikaraqua, 2009-cu il 

sentyabrın 10-dan  isə Venesuela tərəfindən müstəqil dövlət kimi tanınmışdır.  Cənubi Osetiya Rusiya, 

Nikaraqua və Venesuela istisna olmaqla, bütün başqa dünya dövlətləri tərəfindən Gürcüstanın əyaləti 

kimi tanınır. Paytaxtı Sxinvali şəhəridir [7 ]. 

 

Gürcüstan-Abxaziya münaqişəsi 

Gürcüstan daxili münaqişələrdən digəri Gürcüstan-Abxaziya konfliktidir. Abxaziya Cənubi 

Qafqazın şimal qərbində, Böyük Qafqaz dağlarının yan qisimlərində, Kolxida düzənliyində və Qara 

dənizin şimal  düzlərində 8600 km
2
 bir ərazidə yerləşir. Paytaxtı Suxumidir. Əhalisi 240.705 nəfərdir. 

Əhalinin 50,71%-ini abxazlar, 17,93%-ini gürcülər, 17,39%-ini ermənilər, 9,17%-ini ruslar təşkil 

etməkdədirlər. Xalqın böyük bir qismi pravoslav xristian (75%), müəyyən bir qismi isə sünni 

müsəlmanlardır (10%) [8;18]. 1992-ci ildən etibarən gürcü-abxaz münaqişəsi nəticəsində Abxaziya 

Gürcüstanın nəzarətindən çıxmışdır [9 ]. Abxaziya Rusiya, Nikaraqua, Venesuela, Nauru və Vanuatu 

istisna olmaqla, bütün başqa dünya dövlətləri tərəfindən Gürcüstanın əyaləti kimi tanınır. Abxaziya və 

Cənubi Osetiyaya Gürcüstan hökuməti tərəfindən nəzarət edilmir və həm onlar, həm də ABŞ 

prezidentinin administrasiyası və Avropa komissiyası tərəfindən Rusiya tərəfindən işğal edilmiş 

Gürcüstanın əraziləri kimi qiymətləndirilir [10 ].  

Abxaziyanın müstəqilliyi ilə əlaqədar 1999-cu il oktyabrın 3-də keçirilən referendumda iştirak 

edən 219.534 nəfərin 98 faizi bu ərazinin müstəqilliyinin  lehinə səs vermişdir. Abxaziya rəhbərləri, 

muxtar respublika kimi Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxil olmağın vacibliyini dəfələrlə dilə 

gətirmişdilər. 2001-ci ildə Gürcü-abxaz əlaqələrinin kəskinləşməsi səbəbi ilə yaradılan Koordinasiya 

təşkilatı öz fəaliyyətini dayandırdı. 2004-ci ildə keçirilən seçkilərdə bir sıra anlaşılmazlıqlardan sonra, 

Sergey Baqaşp Dövlət başçısı seçilmiş və seçki müzakirələri davam edərkən o, Gürcüstan mərkəzi 

rəhbərliyi ilə danışıqlara hazır olduğunu ifadə etmişdir.  Əsas məqsədin həm Gürcüstandan müstəqil, 

həm də Rusiyadan asılı olmayan Abxaziya yaratmaq olduğunu ifadə edən Baqaşp, 2005-ci ildə yenidən 

seçkilərin keçirilməsi ilə Dövlət Başçılığı və sədrinin müavini mövzusundakı problemləri həll etmişdir. 

Ancaq Baqaşp iqtidara gəldikdən sonra Abxaziyanın Rusiyadan asılılığı daha da artdı [1 ]. 2006-cı il  

mayın 15-də Gürcü-abxaz Koordinasiya təşkilatı yenidən fəaliyyətə başlamış, eyni ilin iyul ayında 

Gürcü hərbi birliklərinin Gürcüstana aid olan, Abxaziya sərhədləri içərisində yerləşən Kodor Vadisinə 

təşkil etdiyi hərəkat ilə fəaliyyəti yenidən dayandırılmışdır. 2008-ci ilin avqust ayında Cənubi Osetiya-

Rusiya ilə Gürcüstan arasında baş verən qısamüddətli müharibəyə Abxaziyanın da qoşulması 

nəticəsində Tbilisi rəhbərliyi, Kodor Vadisi də daxil olmaqla abxaz (eyni zamanda Cənubi Osetiya) 

torpaqlarındakı idarəçiliyini itirmişdir. Müharibə başa çatdıqdan sonra Rusiya həm Abxaziyanın, həm 

də Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıdığını bəyan etmişdir [11;19]. 

 

Fransanın vasitəçilik missiyası 

Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində söz sahibi olan əsas aktorlar NATO və Avropa 

İttifaqıdır. Ona görə də Fransanın Avropa İttifaqı və NATO-nun əsas üzvü kimi Gürcüstan daxili 

münaqişələrdəki fəaliyyətinə, bu təşkilatlar çərçivəsində mövqeyinə və digər üzvlərin məsələyə 

münasibəti ilə nəzər salmaq zəruridir. Belə ki, AB keçmişdə olduğu kimi Rusiya ilə yeni bir soyuq 

müharibə yaşamaq niyyətində deyildi və həmçinin mövcud şərtlər də buna icazə vermirdi. Xüsusilə 

Almaniya, keçmişdə SSRİ ilə yaşanmış olan soyuq müharibədən ən çox təsirlənən Avropa ölkəsi 

olaraq, Rusiyaya qarşı izləniləcək siyasətdə son dərəcə diqqətli hərəkət edilməsinin tərəfdarı idi. Bu 

mənada Almaniyada 1960-cı illərin sonunda SSRİ-ə qarşı Villi Brandın təyin etdiyi "Ostpolitik" 

yaddaşlarda canlılığını qoruyurdu. Fransa və Almaniya kimi Aİ-nin digər təsirli ölkələri olan İtaliya 
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və İspaniya da Rusiyaya qarşı açıqdan cəbhə alınmasına tərəfdar deyil idilər. İngiltərə və Şərqi 

Avropa ölkələrinin Rusiyaya qarşı təsirli tədbirlər alınması və sanksiyalar tətbiq olunması tələbləri 

Aİ içərisində böyük dəstək tapa bilmədi. Aİ-dəki bu bölünmə, təşkilatı tərəf tutma və ya tərəfsiz 

qalma formasında bir qərar almaqdan kənara çəkmiş və daha çox problemə həll axtaran quruluş 

olaraq önə çıxarmışdır [1;42]. Məhz bu məqamlarla Fransanın diqqət çəkən fəaliyyətinə nəzər 

salmaq önəmlidir. 

Lakin bəzi mənbələr Aİ-ə sədr kimi Fransanın Rusiya-Gürcüstan arasında mediator rolunu 

aşağıdakı kimi də dəyərləndirirlər. Bunların hər birinin öyrənilməsi mövqelərin düzgün təhlili 

baxımından çox önəmlidir. Belə ki, münaqişə gedən zamanlar Kreml və Versal sarayı Cənubi Osetiya 

və Abxaziyanın vəziyyəti mövzusunda uzlaşa bilmirdi. Fransa xarici işlər naziri Bernard Kuşner, 

müharibənin səbəbləri ilə əlaqədar müstəqil bir komissiya yaradılacağını açıqladı. Paris tərəfləri 

arxivlərini açmağa çağırdı. Əslində Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov və Fransız həmkarı 

Kouçnerin Sankt-Peterburqda görüşündən də nəticə əldə olunması gözlənilmirdi. Amma dünyanın 

Rusiya ilə Gürcüstan arasında avqust ayında baş verən beş günlük müharibədən sonra müstəqilliyini 

elan edən Cənubi Osetiya və Abxaziya mövzusunda edilən bu yığıncaqdan bir gözləntisi var idi: Heç 

olmasa bir ümid! Ancaq müstəqil komissiya qurulması və daha sonra arxivlərə müraciət edilməsi, 

tərəflərin "uzlaşmazlıqda uzlaşmasının" sonra gələcəyə istiqamətli və optimizm vəd edən bir inkişaf 

olmayacağını göstərirdi. Sankt-Peterburq sammitində tərəflər mövqelərini təsdiq etdilər. Moskva iki 

bölgənin müstəqilliyini tanıma qərarının ardından hər hansı bir mövqe dəyişikliyi göstərmir. Bunu 

Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrovun, Cənubi Osetiya və Abxaziyada təhlükəsizliyin rus ordusunun 

nəzarəti altında olduğunu vurğulaması da sübut etdi. Aİ müşahidəçiləri Moskvanın nümayiş etdirdiyi bu 

mövqe səbəbiylə bölgəyə daxil ola bilmirdilər. Aİ müşahidəçiləri Cənubi Osetiya və Abxaziyaya sərhəd 

bölgələrdə danışdırılacaq, amma Cənubi Osetiyaya və Abxaziyaya girməyəcəkdilər [12 ]. 

2004-cü il yay hərbi kampaniyası zamanı maraq doğuran və vacib olan məsələlərdən biri 

Fransanın əhəmiyyətli mövqeyi idi. Fransanın Aİ-ə sədrliyi ilə Aİ böhrana reaksiya göstərdi. Xarici işlər 

naziri Bernar Kuşner ATƏT-in sədri ilə birlikdə, Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stubb isə 

bir qədər gec avqustun 9-da Tiflisə yola düşdülər. Qısamüddətli müharibənin Fransanın Avropa 

İttifaqına sədrliyi zamanına təsadüf etməsi, təşkilatın Rusiyaya istiqamətli izləniləcək siyasətlərin 

müəyyənləşdirilməsində də çox təsirli oldu. Onlar növbəti gün üç əsas məsələ üzrə aşağıdakı ilkin 

atəşkəs təklifini tərtib etdilər: Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün tanınması, hərbi işğalın dayandırılması, 

eləcə də statusun sürətli bir şəkildə status-kvo kimi yenidən qurulması. Onlar planı Gürcüstanın xarici 

işlər naziri Yekaterina Tkeşelaşvili ilə müzakirə etdilər. Sonra onlar təklifi prezident Mixail Saakaşviliyə 

təqdim etdilər [13;4 ]. Belə ki, 2008-ci il avqustun 12-də Rusiya prezidenti D.Medvedev atəşin 

dayandırılması haqqında fərman verdi. Lakin bu birtərəfli qərar Gürcüstanı qane etmirdi. Onlar 

avropalıların da imzaladığı təminat sazişi istəyirdilər. Belə bir şəraitdə Fransa prezidenti Sarkozi 

Moskvaya səfər etdi. Görüş zamanı münaqişənin həllinin 6 mərhələli planı razılaşdırıldı. Birinci 

mərhələdə silah tətbiqindən imtina edilirdi. Sonra humanitar köməyin çatdırılması üçün imkan verilirdi. 

Növbəti mərhələdə gürcü qoşunları diskolasiya yerlərinə qayıdırdılar. Dördüncü mərhələdə rus 

qoşunları münaqişə öncəsi mövqelərinə geri dönürdülər. Axırıncı mərhələdə status məsələsi müzakirə 

edilirdi. Rusiya prezidenti D.Medvedev ilə görüşdən sonra Fransa prezidenti Sarkozi Gürcüstana 

gələrək prezident Saakaşvili ilə görüşdü. Gürcüstan axırıncı mərhələlər xaric qalan bütün bəndləri qəbul 

etdi. Gürcüstanın təkidi ilə Cənubi Osetiya və Abxaziyanın statusunun beynəlxalq müzakirəsi 

bəndlərdən çıxarıldı. Sonrasında isə razılaşmaya əlavələr edildi. Əlavələrə görə bölgəyə 200 beynəlxalq 

müşahidəçi gəlməli idi. Lakin gürcü millətinin dirənişi və Qərbin əhəmiyyətli dəstəyi və güclü təzyiqi 

ilə Rusiya bu müdaxiləni dayandırmalı oldu. Uzun diplomatik danışıqlardan sonra Gürcüstan prezidenti 

Mixail Saakaşvili 2008-ci il avqustun 15-də  atəşkəs müqaviləsini imzalamağa qərar verdi. ABŞ və 

Avropa Birliyi müharibə boyunca Gürcüstanı dəstəklədiklərini bildirsələr də, faktiki olaraq Rusiya 

tərəfdən silahlı işğala məruz qaldığı halda ona lazımı yardımı göstərə bilmədilər. Münaqişənin 

başlandığı ilk gündən danışıqların aparılması təşəbbüsünü öz üzərinə götürən Avropa Birliyi konfliktin 

yaranma səbəbləri ilə bağlı apardığı tədqiqatda Gürcüstanın günahkar olduğu qənaətinə gəlmişdir [7 ]. 
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Bu hadisələr göstərdi ki, separat xarakterli münaqişələr dövlətlərarası konfliktə çevrildikdən sonra 

beynəlxalq səviyyədə gərginliyə səbəb ola bilir.  

Müharibənin bitməsində Fransa prezidenti N.Sarkozinin fəaliyyəti danılmaz oldu. Məhz onun 

hazırladığı sülh planına əsasən atəşkəs elan olundu [14 ]. 8 sentyabr 2008-ci il tarixli görüşündə 

Dmitri Medvedev Nikola Sarkoziyə Rusiyanın 15 sentyabrdan əvvəl Poti-Senaki bölgəsindən və 10 

oktyabr tarixində Gürcüstan ərazisindən çəkiləcəyini vəd etdi [15 ]. Bu isə yalnız Fransanın 

mövqeyi deyildi. Bu mərhələli sülh planı NATO-dakı müttəfiqlər və Yaponiya ilə razılaşdırılmışdır. 

Mərhələli həyata keçirilən planın əsas mahiyyəti atəşkəsin əldə olunması, rus və gürcü hərbi 

qoşunlarının münaqişə öncəsi mövqelərinə qayıtmaları idi. Beynəlxalq münasibətlər üçün əhə-

miyyətli olan bu planın verilməsi Fransanın həyati vacib mövqeyini göstərdi. Lakin burada daha bir 

məqam var [2;267]. Hərbi əməliyyatlar Fransa prezidenti N.Sarkozinin fəaliyyəti ilə dayanmış olsa 

da, 2008-ci il avqustun 27-də Rusiyanın separatçı rejimlərin müstəqilliyini tanıması, həmin ilin 9 

sentyabrından etibarən bu rejimlərlə diplomatik münasibətlərin qurması faktiki olaraq bir dövlətin 

müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün pozulması və işğalı demək idi [16;5].  2012-ci ilin fevral ayında 

prezident Medvedyev Rusiyanın Gürcüstana qarşı hücuma keçməsinə səbəb kimi Gürcüstanın 

NATO-ya meyllənməsi ilə regioda Rusiya üçün təhlükəli vəziyyətin yaranmasını göstərmişdi [17 ]. 

Digər tərəfdən Aİ ölkələrinin, Rusiya ilə əhəmiyyətli iqtisadi və ticarət əlaqələri, əsas etibarilə 

enerji sahəsində münasibətləri vardı. Aİ-nin üç böyük təsisçi üzvü olan Fransa, Almaniya və İtalya ilə 

bərabər İspaniya da Rusiya ilə ən çox ticarət həcminə sahib ölkələrdəndilər. Müharibənin əvvəlində 

Rusiyanın xarici ticarətinin 52%-i Aİ ölkələrinin və xüsusilə bu dörd böyük dövlətin  payına düşürdü. 

Fransanın enerji şirkəti Total ilə Rusiyanın Qazprom şirkəti arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq 

razılaşması imzalanmışdı. Konvensiya Rusiyadakı Shtokman təbii qaz bölgəsindəki enerji istehsalının 

artırılması və ixracını nəzərdə tuturdu. Ayrıca Qaz de France da Nord Stream layihəsinin bir hissəsi 

olmaq istəyirdi. Bu güclü əlaqələr səbəbiylə Fransa Aİ-Rusiya münasibətlərinin qorunmasına böyük 

əhəmiyyət verirdi. Xarici işlər naziri Francois Fillon, Gürcüstanın NATO üzvlüyünü Rusiya ilə 

əlaqələrə zərər verəcəyi səbəbiylə doğru bilmədiklərini açıqlamışdı [18;205]. 

Müharibənin qısa müddətdə sona çatmasında Beynəlxalq Böhran Qrupu ilə Fransa  başda 

olmaqla  Aİ-nin sürətli hərəkət etməsinin əhəmiyyətli rolu var idi. Fransa xarici işlər naziri və eyni 

zamanda Aİ Şurasının sədri Bernard Kouçer ATƏT sədri Alexandr Stubbe ilə müharibəni 

dayandırmaq üçün birlikdə bir mekik diplomatiyasına başladılar. Ancaq Aİ-nin bəzi ölkələrində ilk 

hücumu Gürcüstanın başlatdığı səbəbiylə bir nəzarətsizlik hakim idi. Saakaşvilinin nəzarətsiz 

davranışlarından və seçki ilə hakimiyyətə gəlməsinə baxmayaraq demokratik təşkilatlardan istifadə 

etmədən müxalifət üzərində təzyiq yaratmasından narahat idilər.  Bununla birlikdə Aİ içərisindəki 

Rusiya ilə güclü əlaqələrə sahib ölkələrin hadisə qarşısındakı təşəbbüsü ağır gəldi. Döyüş əsnasında 

Aİ dövr rəhbərliyini  Fransanın aparması döyüşü dayandırmaq cəhdləri baxımından xüsusilə təyin 

edici oldu. Aİ adından tam səlahiyyət ilə hərəkət edən Nikolas Sarkozi, Moskva və Tiflis arasında 

icra etdiyi aktiv siyasətin nəticəsində atəşkəsi təmin etməyi bacardı. Moskvanın döyüşü 

dayandırmaq mövzusunda Saakaşvili ilə görüşü rədd etməsi Aİ-yə sədrlik edən və Fransa prezidenti 

Sarkozinin əlini gücləndirmişdi [19;65]. 

 

Fransa Qafqaz və Orta Asiya siyasətini Aİ dövr başçılığını fürsət taparaq yeniləməkmi 

istəyir?  

Gürcüstan daxilində baş verən separatçı hərəkatlar, münaqişələrdə atəşkəsi idarə edən tərəf Fransa 

olduğundan bu məsələ və onun danılmaz fəaliyyəti bir çox dünya ölkələri ilə görüşlərdə də müzakirə 

olunmuşdur. Belə ki, Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevin səfərindən dərhal sonra Abxaziya dövlət 

başçısı Serqey Baqapş'ın Paris gəzintisi reallaşdı. Fransa, 2008-ci il iyulun 1-də Aİ-yə sədrlik etmədən 

dərhal əvvəl Nazarbayev və Baqapşın Fransa səfərlərinin reallaşması olduqca maraqlıdır. Baqapşın 

Paris səfərinin Gürcüstanın Parisdəki səfirinin Fransaya etiraz notası verməsinə baxmayaraq reallaşmış 

olması da diqqət çəkicidir.  
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Bu səfər beynəlxalq münasibətlərin iştirakçılarında müxtəlif suallar yaratdı. Sarkozi, Aralıq dənizi 

Birliyi Layihəsi ilə Aralıq dənizinə uzanarkən, Orta Asiyanın yüksələn ulduzu Qazaxıstana və 

Gürcüstandan müstəqilliyini elan edən Abxaziya kimi dondurulmuş münaqişə bölgələrinə əl ataraq 

Aralıq dənizindən sonra Orta Asiya və Qafqazda da Fransanın və Avropa-Atlantika dünyasının 

ağırlığını və hökmranlığını artırmaqmı istəyir? Kosovodan Qara dənizə əsən müstəqillik tərəfdarı 

küləklər, Parisdən nə dərəcədə dəstək tapacaq? Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq (QDİƏT) təşkilatına 

müşahidəçi üzv olan Fransa, QDİƏT-in nəzarəti xaricində də Qara dənizdə fəaliyyətin arxasındadırmı? 

Orta Asiya və Qafqaz siyasətini Aİ dövr başçılığını fürsət taparaq yeniləmək mi istəyir?  

Kosova, “tək nümunə” olaraq təqdim edilsə də, Kosovanın 2008-ci il fevralın 17-də müstəqilliyini 

elan etməsindən sonra Abxaziyanın  müstəqilliyini dünya ictimaiyyətinə qəbul etdirə bilmək üçün kulis 

fəaliyyətlərini artırdığı da bir həqiqətdir. Belə ki, Baqapş, həmin il iyunun 23-də Suxumidə Paris səfərini 

qiymətləndirdiyinə dair bir mətbuat konfransı təşkil etdi və Abxaziya problemi ilə bağlı Fransız 

ictimaiyyətini məlumatlandırdığını açıqladı. Baqapş, Rusiya Federasiyasının iştirakı olmadan, Cənubi 

Qafqazdakı görüşlərdən müvəffəqiyyət qazanmaq şansının olmayacağını, abxaz-gürcü danışıqlarına 

Gürcüstanın Yuxarı Kodor bölgəsindəki hərbi güclərini tamamilə geri çəkməsi və hücum etməmək 

haqqında razılaşmasını imzalaması şərti ilə qatıla biləcəklərini, MDB Sülh gücü içərisində vəzifə yerinə 

yetirən və “mavi dəbilqəlilər” olaraq tanınan Rus sülh gücü Qüvvələrinin sayının mövcud olan sazişlərə 

uyğun olaraq Abxaziyanın tələbi ilə artırıldığını, ancaq sərhəd bölgəsindəki vəzifələrin Abxaziya 

ordusuna buraxıla bildiyini, ABŞ ilə Tayvan arasında hücum etməmək haqqında razılaşması nü-

munəsində olduğu kimi Abxaziya ilə Rusiya Federasiyası arasında da hücum etməmək haqqında  

razılaşma əldə edilərək bölgədə müharibə baş verməsinin əngəllənməsi zəmanət altına alına biləcəyini 

açıqlamışdır.  

Danışıqlarda “Bəs bu səfər Fransaya və münaqişə ərazilərinə nələr verəcəkdir?” sualı da müzakirə 

olunmuşdur. Nazarbayevin Fransa ilə strateji tərəfdaşlıq razılaşması imzalaması Xəzər dənizi kənarı 

bölgələrində Fransanın mövqeyini və nüfuzunu gücləndirəcəkdir. Baqapşın Müstəqil Dövlətlər Birliyi 

(MDB) üzvü olmayan bir ölkəyə, Fransaya getməsi Abxaziyanın xaricə çıxış cəhdləri baxımından da 

olduqca əhəmiyyətlidir. Tbilisinin etirazlarına baxmayaraq Baqapşın Parisdə qəbul edilməsi səfərin 

əhəmiyyətini və çox həcmliliyini və bir çox sahələri əhatə edən bir görüş olması düşüncələrini  

artırmaqdadır. Baqapşın 2007-ci il 21-25 aprelin 21-25-də planlaşdırdığı Türkiyə səfəri səhiyyə 

problemləri səbəbiylə 2007-ci ilin payızına təxirə salınmışdı. Baqapşın 17-24 oktyabr 2007-ci il tarixləri 

arasında Türkiyəyə qeyri-rəsmi səfəri də Gürcüstanda daxili qarışıqlıqların artması və ölkənin dövlət 

başçılığı seçkisinə doğru getməsi üzərinə ikinci dəfə təxirə salınmışdı [20 ]. 

2007-ci ilin mayında prezident seçilən Sarkozi, 2008-ci il iyulun 1-də Fransanın prezidenti 27 

üzvü olan Avropa İttifaqında (13 ildə bir dəfə olmaqla) sədr oldu. Bu məzmunda, Şərq-Qərb 

vəziyyətində ciddi bir miqyasda meydan oxundu: Cənubi Osetiyada Saakaşvilinin "Lilliput" hücumu, 

dərhal Rus hərbi ordusu tərəfindən məğlub edildi. Qarşıdurma, Sarkozinin başçılığı əsnasında olduqca 

erkən reallaşdı. Məlumdur ki, Fransa və Aİ müdaxiləsi olmadan daha uzun davam edə bilərdi. Bu 

beynəlxalq münasibətlər sistemində Sarkozinin "möcüzəli böyük  addımı" olaraq qeyd olundu. 

N. Sarkozi Aİ başçısı olaraq hadisələrə dərhal əl atdı və Avropa xarici siyasət prosedurlarını 

nəzərə almadı;  Moskvaya səfər edərək Medvedev ilə görüşdü və Gürcüstandakı rus hərbi birliklərinin 

daha da irəliləməsinin dayandırılması üçün razılığa gəlindi. Əvvəlcə Vaşinqtonla razılaşan Sarkozi, 

Kremli böyük nisbətdə öz razılaşmalarına gətirdi və Fransa Baş naziri Fransua Fillonu Rusiyaya qarşı 

çox sadə bir şəkildə reaksiya göstərdiyi üçün günahlandırdı. 

Münaqişənin həllinə kömək etmək üçün Moskovaya xüsusi gələn Nikola Sarkozy ilə görüşün 

sonunda Dimitri Medvedev öz planını, altı bəndlik sülh planını təqdim etdi [21]. N. Sarkozinin 

fikirləri 2008-ci il avqustun 12-də Putin və Medvedevlə edilən görüşdən sonra dəyişdi. Sarkozi, 

qarşıdurmanın nəticəsində Avropa adından iştirak və çıxış edirdi, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi 

prezident Medvedevlə "altı prinsip" razılaşması imzalamışdı. Bu razılaşma ilə Sarkozi göstərdi ki, 

 diplomatik qələbəsi hər çətinliyə üstün gələ bilər. Lakin iki prezident arasındakı razılaşma həqi-

qətən qüsurlu və öz mövqelərinə uyğun olduğu üçün qeyri-bərabər idi və ruslar Abxaziya və Cənubi 
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Osetiyanın birləşməsini bitirdi. Bununla birlikdə, Sarkozi döyüşü dayandırmağı bacarmışdı, bu da 

gözardı edilməməsi lazım olan bir nəticə idi. 

Sarkozinin, qarşıdurmanı həll etmək üçün irəli sürdüyü fikirlər və hazırladığı plan  "həvəskar 

 və hətta sadəlövh" olmasına baxmayaraq, o, niyyətlərində olduqca səmimi idi. Belə ki, Van 

Herpen, 2010-cu ilin fevral ayında nəşr olunan “Nikola Sarkozinin xarici siyasəti” adlı tənqidi 

məqaləsində Aİ dövr başçılığında Fransız qrupu tərəfindən edilən atəşkəs razılaşmasının primitiv, 

fürsətçi və həvəskar olaraq ifadə etdi [22 ]. 

2013- cü ilin avqust ayında TV5MONDE jurnalında “Gürcüstanda 2008-ci il münaqişəsi: 

Fransadan Rusiyaya hədiyyə” adı altındakı nəşr olunan tənqidi məqaləsində Rusiya, Qafqaz və Orta 

–Avropa araşdırmalar mərkəzinin tədqiqatçısı Silvia Serrano “hansı bir fransız müdaxiləsindən 

əvvəl rus ordusunun Tiflisə doğru irəliləməsini dayandırdığından əmin olduğnu bildirmişdir” [23 ]. 

Sarkozi-Medvedev 6 mərhələli planı tənqid edilə bilər, ancaq avqustun 12-də Fransanın prezidenti 

tərəfindən təcili bir vəziyyətlə ortaya atıldı. Buna sonradan ATƏT (Avropa Təhlükəsizlik və 

Əməkdaşlıq Təşkilatı) və NATO çox az reaksiya göstərdi. Rusiyanın və Gürcüstanın Avropa İttifaqı 

üzvü olmamasına baxmayaraq  əlindəki kartlarla birlikdə Aİ və Fransanın edə biləcəyi maksimum 

müvəffəqiyyəti əldə etdi. Fransanın vəziyyəti və mövqeyi, Rusiyanı etibarını itirmədiyi üçün çox yaxşı 

qarşılandı. Digər tərəfdən Sarkozi və Medvedev ilə Sarkozi və Saakaşvili arasındakı görüşlərdən sonra 

müstəqil bir Aİ komissiyası tərəfindən bir hesabat nəşr olundu. İkincisi, Rusiya Federasiyası əleyhinə 

nəticələndirilmədi. Bu mövqe, Sarkozinin əhəmiyyətli dünya liderlərindən biri olaraq görülməsini təmin 

etdi. Böhran, ona daha böyük bir nüfuz qazandırdı [22 ].  

Bu səbəblə, qısa bir nəticəyə gəlmək olar ki, Gürcüstanı Rusiyaya qarşı döyüşən Fransa və 

Avropa müdaxiləsinin Rusiyaya bir həll gətirdiyini və ya Fransanın böhrandan çıxarkən Kremlin bir 

aləti olduğu düşünülə bilər. Bundan əlavə, prezident Sarkozinin statusunun inkişafı onu daha güclü 

bir dünya lideri etməyə qadir ola bildi. Son olaraq, Aİ-nin iştirakı ilə təsirli həll qazandığını 

söyləmək olar [22 ]. 

 

Nəticə 

Ümumilikdə götürdükdə isə, mənbələrin də şərhlərinə və mülahizələrinə nəzər salsaq, Fransa 

prezidenti N. Sarkozi xilaskar kimi qiymətləndirilmişdir. Sarkozi prezident kampaniyasında və 

vəzifə müddətinin başlanğıcında Rusiyaya qarşı olduqca tənqidi davrandı. Eyni zamanda Rusiya isə 

Şimali Qafqazda qarşıdurmanı izləyərək kömək strategiyası yeridirdi. Nəticə olaraq, Rusiya 

Federasiyası Cənubi Osetiya və Gürcüstanda separatçı hökumət qurulmasında iştirak etdi. Elə olsa 

belə, Rus-Fransız siyasətində "U dönüşü" Gürcüstandakı müharibənin parçalanmasıyla birlikdə 

sürətlə yüksəldi. Bu an iki dövlət arasındakı əlaqələrin bir eniş nöqtəsi kimi dəyərləndirildi.  

Lakin burada diqqət yetirilməli olan daha vacib bir məqam vardır. Belə ki, Fransa Avropa 

İttifaqına sədrlik dönəmində Gürcüstan daxilində baş vermiş münaqişələrə dərhal reaksiya verdiyi, 

bunun həlli istiqamətində davamlı və fəal addımlar atdığı, sülh yaratma əməliyyatlarını idarə etdiyi, 

atəşkəsə nail olduğu, eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun üç - ABŞ, Rusiya, Fransa həmsədrindən 

biri olduğu halda Azərbaycan Respublikasının ən əsas problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həllində bu səyləri və fəallığı müşahidə olunmadı. Çünki, Fransa münaqişəyə 

münasibətdə vasitəçi qismində tərəfsiz və qərəzsiz yanaşmırdılar.  

Beləliklə, Fransanın Gürcüstan daxili münaqişələrdə siyasətindəki məqamlara və addımlarına 

baxdıqda həlledici fəaliyyəti inkar edilməzdir. Avropa İttifaqına sədrlik dönəmində Fransanın Rusiya-

Gürcüstan arasında mediator rolunu  Gürcüstan daxilində baş vermiş münaqişələrə dərhal reaksiya 

verməsi, bunun həlli istiqamətində davamlı və fəal addımlar atması, sülh yaratma əməliyyatlarını idarə 

etməsi, atəşkəsə nail olması kimi dəyərləndirmək olar. 
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INTERMEDIARY MISSION OF FRANCE AFTER THE CONFLICT BETWEEN  

RUSSIA AND GEORGIA 

 

Sh.F. Mustafayeva  

Institute of Philosophy ANAS 

 

In the article is researched the mediation mission of France in the South Ossetian conflict which 

was happened in 2008 between Russia-Georgia when France was the President of the European 

Union. İn addition to this, the creating the various questions in the participants of international 

relations visit of the President of Abkhazia to France before the five days war is a research object of 

the article. An author explains the conflict regulation mission of the President of France Nicola 

Sarkozy with attracting six-point Sarkozy-Medvedev plan to the research from the different aspects. 

The author analyzes the mediation mission of France after this conflict clearly because of basing on 

the french language literature. 

Keywords: Russia-Georgia Conflict (South Ossetia), Georgia-Abkhazian Conflict, France, 

European Union.  

 

ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ МИССИЯ ФРАНЦИИ ПОСЛЕ КОНФЛИКТА МЕЖДУ 

РОССИИ-ГРУЗИИ 

 

Ш.Ф. Мустафаева 

Институт философии НАНА 

 

В статье исследуется посредническая миссия Франции в Южно-осетинском конфликте  

в произошедшей войне  2008 года между Россией и Грузией, которая совпала с пери-

одом председательства Франции в ЕС.  Наряду с этим, объектом исследования стало  изучение 

официальной поездки главы государства Абхазии в Париж до начала пятидневной войны,  

которое породило множество вопросов между участниками международных отношений. Автор, 

анализируя шести этапный план Саркози-Медведева с различных аспектов,  выявляет (объясняет) 

положительные и отрицательные  стороны посреднической миссии урегулирования конфликта  

президента Франции Николя Саркози. Статья, опираясь на литературу на французском языке, 

четко анализирует посредническую  миссию Франции после (упомянутого) конфликта.    

Ключевые слова: Конфликт Россия-Грузия (Южная Осетия), Грузино-абхазский кон-

фликт, Франция, Европейский союз. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.philosophy.edu.az/
http://www.philosophy.edu.az/


İCTİMAİ  ELMLƏR 

 297 

 

РОЛЬ СУДОВ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

А.Х. Рустамзаде, Н.Р. Гусейнова 

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu 

rustamzadeax@hotmail.com 

 

Рассмотрены основы судебной системы, принципы независимости и самостоятельно-

сти судебной власти, как механизмы эффективной защиты прав и свободы человека в со-

временном мире. 

Цель данной статьи раскрыть эффективность и качества деятельности судебной 

власти, изучить международно-правовые стандарты в сфере защиты прав человека.  

Ключевые слова: конституция, права человека, суд, государство, судебная защита 

 

Конституция Азербайджанской республики определила Азербайджан как демократиче-

ское правовое государство, в котором права и свободы человека являются высшей ценно-

стью, а защита прав и свободы человека являются высшей ценностью государства [1;ст.7,12]. 

Государство согласно Конституции АР гарантирует защиту прав и свобод человека и глав-

нейшая роль в этом отводится судебной защите [1;ст.26,60] 

Судебная защита прав и свобод - основополагающая функция судебной власти. Она 

может быть реализована только в условиях разделения государственной власти на законода-

тельную, исполнительную и судебную. В 18 веке во Франции активным сторонником данно-

го принципа считают известного правоведа и философа Ш.Монтескье. В своем сочинение «О 

духе законов» в 1748 году он написал: 

«Все было потеряно, если один и тот же человек или сословие дворян или, наконец, 

весь народ осуществляли все три вида власти: власть создавать законы, власть приводить их 

в исполнение и власть судить преступление и тяжбы частных лиц». 

В настоящее время этот принцип используется во всех странах мира, в том числе в 

Азербайджане. Разделение властей обеспечивает и взаимное сдерживание властей каждая, из 

которых должна быть самостоятельна в сфере своей ответственности. Только в этих услови-

ях справедливый и независимый от иных властей суд сможет эффективно защитить права и 

свободы каждого человека. 

Однако самостоятельность судебной власти в системе разделения властей не исключает 

ее взаимодействия и с другими ветвями власти. В прямом смысле слова исполнительная 

власть не обладает легальными полномочиями тем или иным путем влиять на сферу судеб-

ной власти. При этом в реальности эффективность и качество деятельности судебной власти 

оказывается в зависимости от направленности действий и решений органов исполнительной 

власти. В большинстве случаев исполнительная власть осуществляет подготовку судебных 

кадров, обеспечивает организационную, материальную базу судов и т.д..Вместе с тем зако-

нодательная власть фактически определяет границы правовой сферы, т.е. круг правоотноше-

ний, подлежащих судебной защите.  

Концепция прав человека занимала особое место в деятельности общенационального 

лидера и не случайно, что самая большая глава первой Конституции независимого Азербай-

джана подготовленной под руководством великого лидера Гейдара Алиева, посвящена 

именно правам человека. Именно первая Конституция составила основу для подготовки за-

конодательной базы, опирающейся на прогрессивные демократические ценности, создал ос-

нову для усовершенствования механизма правовой защиты и учреждения новых эффектив-

ных институтов, стоящих на страже граждан. Политика государственного строительства 

определенная общенациональным лидером, в настоящее время продолжает осуществляться. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание обеспечению прав и сво-
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бод человека в стране. Подписанные Президентом Азербайджана важные документы в этой 

сфере, проделанная работа и данные поручения направлены на постоянное развитие меха-

низмов правовой защиты, повышение гибкости и эффективности. Наряду с учреждением и 

усовершенствованием внутренних правовых механизмов Азербайджан стал партнером в 

международных конвенциях, в договорах специализированных международных организаций 

ООН, Совет Европы, и тем самым были обеспечены возможности использования средств 

международной защиты с целью защиты прав и свобод лиц, находящихся под юрисдикцией 

Азербайджана.  

Права человека являются высшей ценностью, а их уважение, соблюдение и защита 

входят в прямые обязанности государства. В практике реализации этой государственной 

функции принимает участие все ветви власти, но центральное место отводится судебной си-

стеме. Безусловно, судебная защита может стать эффективной лишь при условии самостоя-

тельной судебной власти реальной независимости судей. В.В. Ершов подчеркивает, что неза-

висимость суда в правовом государстве не является самоцелью судей, а в конечном итоге 

служит обязательным, жизненно важным условием обеспечения прав и свобод граждан [2] 

Суд является единственным органом власти, уполномоченным в установленном поряд-

ке признать лицо виновным в совершении преступления и назначить уголовное наказание. 

Задача суда при осуществление правосудия, как особой функции государственной власти 

защитить конституциональный строй А.Р., прав и свободы граждан, права и законные инте-

ресы предприятий, учреждений, организаций. Главной функцией суда является судебная за-

щита прав и свобод человека и гражданина. 

Согласно статье 127 Конституции А.Р. судьи независимы и подчиняются только Кон-

ституции и законам Азербайджанской Республики. Независимость судей является основным 

условием функционирования самостоятельной судебной власти, призванной обеспечить бес-

пристрастное правосудие и максимально полно защитить права и свободы человека. Основ-

ным критерием самостоятельности судебной власти, как отмечает В.П. Кашепов,  является 

«ее способность обеспечить действительную безопасность личной свободы гражданина, 

осуществить эффективную защиту его прав и свобод [3]. 

Сегодня права человека стали объектом не только национального, но и международно-

правового регулирования, что выражается в создании международных органов контроля за 

выполнением государствами взятых на себя обязательств по обеспечению международных 

принципов  и норм, регулирующих основные права и свободы человека, а в целях контроля 

создали комиссию по правам человека СНГ. В соответствии с Уставом СНГ, Комиссия явля-

ется консультативным органом СНГ и наблюдает за выполнением обязательств по правам 

человека, взятых на себя государствами – членами СНГ. 

Следует подчеркнуть возрастание всеобщей роли международных судебных институ-

тов и влияние судебной власти внутри государства.    

Европейский Суд по правам человека является органом, ответственным за обеспечение 

соблюдения обязательств, принятых на себя государствами участниками Конвенции о защи-

те прав человека и основных свобод. Он осуществляет эту задачу путем рассмотрения и раз-

решения конкретных дел, принятых им к производству на основе индивидуальных жалоб, 

подданных физическим лицом, группой лиц или неправительственной организацией.  

Право на справедливое судебное разрешения признается за каждым человеком и граж-

данином. Статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод гла-

сит: «Каждый имеет право при определение его гражданских прав и обязанностей или при 

рассмотрении любого уголовного обвинения предъявленного ему на справедливое публич-

ное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, создан-

ным на основании закона». Аналогичное право провозглашено во всеобщей декларации прав 

человека (ст.10), а также закреплено в статье 14 Международного пакта о гражданских и по-

литических правах. [4] 
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Система судебной защиты прав и свобод может быть рассмотрена как элемент системы 

их правовой и государственной защиты, специфика которого обусловлена двоякой природой 

судебной защиты: она используется, в том числе в тех случаях, когда другие средства право-

вой и государственной защиты не обеспечивает восстановление прав и свобод человека и 

гражданина.  

В связи с повышением судебной власти в государстве Конституция АР относит судеб-

ную защиту к важнейшим средствам защиты прав и свобод человека и гражданина от любых 

правонарушений и незаконных действий и решений должностных лиц. 

Отражение в уголовном судопроизводстве таких конституционных принципов, как не-

зависимость и беспристрастность суда, презумпция невиновности, право обвиняемого на за-

щиту, состязательность и равенство сторон, право на обжалование действий и решений 

должностных лиц определяется тем, что именно в этой области у государственных органов и 

должностных лиц появилась возможность применить принуждение, ограничивать, или ли-

шать права и свободы, предоставленные Конституцией.  

Система судебной защиты прав и свобод в АР включает: в правовом аспекте – право на 

судебную защиту выступавшие в единстве субъективного и объективного начал, совокуп-

ность судов наделенных властными полномочиями на трех уровнях защиты прав и свобод 

(наднациональном, национальном, и в функциональном) компетенцию судебных органов по 

защите человека и гражданина в соответствии с установленной законодательством подве-

домственностью и подсудностью.  

Права и свободы человека и гражданина обеспечиваются, прежде всего, их норматив-

ным закреплением в Конституции А.Р. законах и подзаконных актах. Суды проводят законо-

дательство в жизнь, толкует и конкретизирует правовые нормы, своими средствами обеспе-

чивают права и свободы граждан в случае пробелов в законодательстве. Если к этому доба-

вить акты, выносимые по жалобам граждан на действия и бездействия должностных лиц мы 

видим громадный объем право обеспечительной (правозащитной) работы судов в их взаимо-

отношениях с органами, предоставляющими иные ветви власти государства.  

На деятельность судов возлагается особая миссия. Суды общий юрисдикции контроли-

руют органы исполнительной власти, конституционные суды – законодателя. Важной функци-

ей тех и других судов является исправление дефектов нормативно-правовой системы, а суды 

общей юрисдикции кроме того ответственны за коррекцию правоприменительной сферы. 

Фундаментальной гарантией обеспечения прав человека и гражданина является дея-

тельность Конституционного Суда. Он осуществляет строгий контроль над действующими 

актами в сфере гражданского, пенсионного, уголовного и других отраслей законодательства, 

дабы выяснить и прекратить действие юридических норм, нарушающих  Конституцию АР. 

На основании данного суда, расширяется сфера презумпций и принципов в области прав че-

ловека, таких как: презумпция невиновности, признание возмещения морального вреда, за-

прет издавать законы, отменяющие или умоляющие права и свободы человека и гражданина. 

Конституционный суд уполномочен лишать юридической силы законы, противоречащие 

Конституции А.Р..  

Суды общей юрисдикции – рассматривает подзаконные акты, выносимые судами по 

жалобам граждан на действия и бездействия должностных лиц, мы видим громадный объем   

право обеспечительной (правозащитной) работы судов в их взаимоотношениях с органами, 

представляющим иные ветви государства. 

С позиции общетеоретической науки надо подчеркнуть то, что самостоятельность су-

дебной власти предполагает наделение судей как ее носителей особым статусом, а судебные 

решения - силой закона. 

Многие авторы рассматривают судебную власть как обладание в силу закона право-

применительными полномочиями в правовой сфере жизни общества и осуществление этих 

полномочий в соответствии с процессуальными законами в формах конституционного, 
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гражданского, уголовного, административного судопроизводства специальными государ-

ственными органами – судами, образующими единую систему органов судебной власти, в 

целях обеспечения законности и правопорядка в стране, охраны от всяческих посягательств 

на конституционный строй, политическую и экономическую системы права и законные ин-

тересы граждан, государственных органов и других организаций [5]  

Реализуя свои исключительные полномочия по разрешению конфликтов в сфере права, 

суд восстанавливает нарушенное благо одной из конфликтующих сторон или защищает ее от 

необоснованного посягательства другой стороны на это благо. При этом суд обязан совер-

шить определенные действия и принять решения, поскольку данная обязанность корреспон-

дируется с конституциональным правом гражданина на судебную защиту. Последнее весьма 

содержательно и включает в частности, судебный контроль как систему дополнительных мер 

обеспечения законности в деятельности правоохранительных органов. Судебный контроль 

должен распространяться на все действия и решения, которые могут иметь своим послед-

ствием ограничение права на правосудие, на судебную защиту.  

Таким образом, можно полагать, что роль и значение судебной власти зависят от того, в 

какой мере ее функционирование реально влияет на положение человека в обществе, на вза-

имоотношения личности и власти внутри каждого конкретного государства. 

В свете вышеуказанного, более правильной и логичной представляется следующая по-

зиция «судебная власть возможна и эффективна лишь в контексте теории разделения вла-

стей, исключающей излишнею концентрацию власти и гарантирующую гражданам подлин-

ную свободу [6]. 

В заключение следует сказать о том, что: правовое демократическое государство долж-

но признавать приоритет прав человека, поскольку в общественном сознании права и свобо-

ды граждан всегда занимали важное место, судебная власть наделена полномочиями кото-

рыми не наделена не одна из ветвей власти, чем выше роль суда и правосудия в целом, тем 

большей самостоятельностью и независимостью обладает судебная власть в механизме госу-

дарственного аппарата. 
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İNSAN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİNDƏ MƏHKƏMƏNİN ROLU 

 

A.X. Rüstəmzadə, N.R. Hüseynova 

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu 

 

Məhkəmə sisteminin əsasları, müasir dünyada insan hüquq və azadlığının effektiv müdafiəsi 

mexanizmləri kimi məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi və sərbəstliyi prinsipləri nəzərdən keçiril-

mlisidir. 

Hazırkı məqalənin məqsədi məhkəmə hakimiyyətinin effektivliyini və keyfiyyətini açmaq, 

insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində beynəlxalq-hüquqi standartları tədqiq etməkdir. 

Açar sözlər: konstitusiya, insan hüquqları, məhkəmə, dövlət, məhkəmə müdafiəsi 
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ON THE ROLE OF THE JUDICIARY IN PROTECTING HUMAN RIGHTS 

 

A.X. Rustamzadeh, N.R. Huseynova 

Institute of Law and Human Rights of ANAS 

 

The relevance of the article defined the modern state judicial sphere? Its problematic aspects 

for the development of the judicial branch, not only domestically, but also abroad.  

The purpose of this article to reveal the efficiency and quality of the functioning of the judici-

ary, to study international legal standards in the field of human protect 
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“QAFQAZ DAĞ-MƏDƏN MƏKTƏBİ”NİN TƏSİS EDİLMƏSİ UĞRUNDA MÜBARİZƏ 

(“NEFTYANOYE DELO” QƏZETİNİN MATERİALLARI ƏSASINDA) 

 

İ.M. Hacıyev 

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 

ilgarhajiyev@yahoo.com 

 

Məqalədə XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəllərində Bakı şəhərində “Qafqaz dağ-mədən məktəbi”nin 

açılması uğrunda mübarizə “Neftyanoye delo” qəzetinin materialları əsasında tədqiq olunur və 

göstərilir ki, səylərə baxmayaraq Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasəti nəticəsində Bakıda dağ-

mədən məktəbi açmağa nail olunmamışdır. 

Açar sözlər: Qafqaz dağ-mədən məktəbi, Bakı, neft sənayesi, təhsil. 

 

XIX əsrin sonunda Bakıda neft sənayesi sürətlə inkişaf edir, neft hasilatı ilbəil artırdı. Neft 

sənayesinin sürətli inkişafı ilə əlaqədar  Bakıya işləməyə gələnlərin də sayı çoxalırdı. Bakıya nəinki 

Şimali Azərbaycanın digər bölgələrindən və Cənubi Azərbaycandan, həmçinin Rusiyanın digər 

quberniyalarından işləməyə gəlirdilər. Neft mədənlərində çalışanların əksər hissəsi bura müvəqqəti 

gəlir, 1-3 il işləyib vətənlərinə qayıdırdılar. Onlar əldə etdiyi təcrübə və biliyi özləri ilə aparır, onların 

yerinə isə təcrübəsiz işçilər gəlirdi1,s.25. Stratsevin Bakı neft sənayeçiləri qurultayı Şurasının orqanı 

olan “Neftyanoye delo” qəzetində dərc edilmiş “zərərçəkənlərin təminat məsələsinə dair komissiya”dakı 

məruzəsində göstərilir ki, Bakı neft sənayesində vedrəçilərin 60,49%-i, qara fəhlələrin 55,43%-i, 

qazançıların 35,79%-i, ocaqçıların 37,32%-i, arabaçıların 43,40%-i 1 ilə qədər işləyirdi2,s.280. 

“Neftyanoye delo” qəzetində neft sənayesinin işçi məsələsində 2 əsas problemin olduğu 

vurğulanırdı: işçilərin peşə təhsilinin aşağı səviyyədə olması və mədənlərdə daimi işçilərin ol-

maması3,s.144-148. 

Neft çıxarılarkən səriştəsizlik səbəbindən ətraf ərazilər çirklənir, həmçinin israfçılığa yol 

verilirdi. Bakı neft sənayesində mədən mədəniyyətinin formalaşması zəruri idi. Yeraltı sərvətlərdən 

qənaətlə istifadə edib gələcək nəsillərə saxlamaq, israfçılığa yol verməmək üçün də bu sahədə 

təcrübəli və təhsilli kadrlara ehtiyac vardır. 

Bakı neft sənayesində baş verən bədbəxt hadisələrin sayı ilbəil artırdı. Əgər 1894-cü ildə 22 

bədbəxt hadisə qeydə alınmışdırsa, 1895-ci ildə 40, 1896-cı ildə 47, 1897-ci ildə 90, 1898-ci ildə 142 

bədbəxt hadisə baş vermişdi.  Lakin “Neftyanoye delo” qəzetində dərc olunmuş bu məlumatlar tam 

reallığı əks etdirmir. Çünki sahibkarlar müəssisələrində baş verən bədbəxt hadisələri çox vaxt 

gizlədirdilər4,s.192. Neft sənayesində bədbəxt hadisələrin baş vermə səbəblərindən biri də məhz 

təcrübəli kadrların olmaması ilə bağlı idi. 

1896-cı ilin sonunda  Əkinçilik və dövlət əmlakı  nazirinin əmri ilə Bakıya ezam olumuş həkim 

L.B.Bertenson da öz hesabatında Bakı neft sənayesində bədbəxt hadisələrin sayının artmasına fəhlələrin 

bilik səviyyəsinin aşağı olmasının təsir etdiyini göstərirdi5, s.1. 

Çar Rusiyasında əməkhaqqı Qərbi Avropa ölkələri və ABŞ-la müqayisədə aşağı idi. Bakıda isə 

əməkhaqqı Çar Rusiyasının mərkəzi hissələrinə nisbətdə az idi. Həm də Bakıda ərzaq məhsullarının 

qiyməti baha idi. Bu da xarici mühəndisləri Bakıya gəlməkdən çəkindirirdi. 

Bakı neft sənayesində kiçik firmalar çox idi. Belə firmaların mədənlərinə mühəndis dəvət 

etməyə vəsaitləri kifayət etmirdi6,s.87-88. 

Bakı neft sənayesində fəhlə və qulluqçuların mənzil məsələsi də həllini tapmamışdır. Bakı 

neft sənayeçilərinin növbəti XIII qurultayında təsis olunmuş zərərçəkənlərin təminatı məsələləri 

üzərində işləyən komissiyanın iclasında çıxış edən F.E.Qavrilov Bakıda daimi fəhlə olmamasının 

əsas səbəblərindən birini mənzil məsələsində görürdü. O, Cənubi Rusiyada Yuz zavodundan 

nümunə gətirir və bildirirdi ki, həmin zavod rəhbərliyi daimi işçi heyəti formalaşdırmaq, zavoda 
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kadrlar cəlb etmək üçün şəhərcik salmış, fəhlələrin və onların ailələrinin rahatlığı üçün hər bir şərait 

yaratmışdır. Bunun nəticəsində zavod rəhbərliyi daimi işçi heyətinə nail olmuşdur7,s.568. 

Belə bir vəziyyətdə Bakı neft sənayesində mütəxəssislərə tələbat yaranmışdı. Bu məqalədə də 

Bakı neft sənayesində kadrlara olan tələbatı ödəmək üçün “Qafqaz dağ-mədən məktəbi”nin  

yaradılması uğrunda aparılan mübarizədən bəhs olunur. Mövzu tədqiq olunarkən 1899-1920-ci 

illərdə nəşr olunmuş “Neftyanoye delo” qəzetinin materiallarından mənbə kimi istifadə olunmuş, 

həmçinin digər ədəbiyyat və mənbələrə istinad olunmuşdur. 

Bakıda dağ-mədən məktəbinin olmamasına baxmayaraq Rusiya İmperiyasının dağ-mədən 

sənayesi inkişaf edən digər ərazilərində belə məktəblər təsis edimiş, dövlət büdcəsindən maliy-

yələşmişdir. 

Ural dağ silsiləsində yerləşən mədənlərdə və yaxınlıqdakı zavodlarda texniki kadrlara olan 

tələbatı ödəmək üçün Yekaterinburq şəhərində Ural dağ-mədən məktəbi təsis olunmuş və 1853-cü 

ildə fəaliyyətə başlamışdır8. 

1872-ci ildə İmperator II Aleksandr Lisiçansk (Donbassda çıxarılan daş kömürün böyük 

hissəsi bu şəhərdə  əldə olunurdu) şteyger məktəbinin nizamnaməsini təsdiq etmiş, 1873-cü ilin 

sentyabr ayından məktəb fəaliyyətə başlamışdır9; 10. 

12 may 1893-cü ildə qızıl sənayesinin inkişaf etdiyi İrkutskda dağ-mədən məktəbi təsis 

olunmuş, həmin ilin sentyabr ayında məktəbin təntənəli açılışı olmuş və dərslər başlamış, 1897-ci 

ildə isə İrkutsk dağ-mədən məktəbində ilk buraxılış olmuşdur11.  

1889-cu ildə Petrokov quberniyasının Dombrov qəsəbəsində Dombrov dağ-mədən məktəbi 

yaradılmışdı. Məktəb Polşa Çarlığının bu ərazisinin dağ-mədən sənayesi üçün şteyger və zavod 

ustavşikləri hazırlayacaqdır12. 

Simbirsk quberniyasında daş kömür sənayesinin inkişaf etdiyi  Korsun ərazisində S.S.Polya-

kov tərəfindən özəl dağ-mədən məktəbi yaradılmışdır 13,s.18. 

XIX əsrin sonunda Bakıda da dağ-mədən məktəbinin təsis olunması gündəmə gəlmişdi. 17 

fevral 1896-cı ildə Dağ-mədən Departamentinin Bakı neft sənayeçiləri qurultayı Şurasına gön-

dərdiyi məktubda Qafqaz dağ-mədən məktəbinin açılması üçün 100.000 rubl həcmində birdəfəlik 

vəsait, il ərzində isə məktəbin saxlanılmasına 30.000 rubl vəsait lazım olduğunu bildirir və bu və-

saitin Bakı neft sənayeçiləri tərəfindən ödənilməsi üçün Bakı neft sənayeçilərinin növbəti 

qurultayında müzakirəyə qoyulmasını təklif edirdi6,s.86-91. 

Bakı neft sənayeçilərinin növbəti X qurultayının 26 aprel 1896-cı ildə keçirilən VI iclasında 

Qafqaz dağ-mədən məktəbinin açılması müzakirə olunmuşdur. İclasda qurultay sədri bildirmişdir 

ki, yaxın gələcəkdə mədənlərdə işlərə rəhbərliyi həmin sahə üzrə təhsili olan şəxslərə həvalə 

olunması barədə qanun qüvvəyə minəcək və mədən nadzorlarına neft sənayeçilərindən bu qanuna 

riayət etməsini tələb etmək hüququ veriləcəkdir. Belə olan halda, neft sənayeçiləri digər ərazilərdən 

öz müəssisələrinə mütəxəssislər gətirmək məcburiyyətində qalacaq və bu işə xeyli vəsait sərf 

edəcəkdirlər. Lakin neft sənayeçiləri Qafqaz dağ-mədən məktəbinin açılışına və fəaliyyətinə kömək 

etməklə özləri üçün ucuz işçi qüvvəsi hazırlamış olacaqdırlar.  

Qurultayda İrkutsk dağ-mədən məktəbinin nizamnaməsi katib tərəfindən oxunmuşdur.  Çünki 

Qafqaz dağ-mədən məktəbinin nizamnaməsi də buna bənzər olacaq, İrkutsk dağ-mədən məktəbinin 

nizamnaməsi qızıl sənayesinə uyğunlaşdırılmışdırsa, Qafqaz dağ-mədən məktəbinin nizamnaməsi 

neft sənayesinə uyğun tərtib ediləcəkdir6,s.93-94. 

Həmin qurultayda Qafqaz dağ-mədən məktəbi fəaliyyətə başladığı halda il ərzində məktəbə  

qurultay tərəfindən 10.000 rubldan artıq olmamaq şərti ilə vəsait veriləcəyi qərara alınmışdır14,s.6. 

30 aprel 1896-cı ildə, Bakı neft sənayeçilərinin növbəti X qurultayı davam etdiyi zaman 

Şuraya 18 firma nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış ərizə daxil olmuşdur. Ərizədə onlar Bakıda 

açılacaq Qafqaz dağ-mədən məktəbində yəhudilərin təhsil almasına icazə verilməsini istəyir və 

bildirirdilər ki,  Qafqaz dağ-mədən məktəbinin xərclərinin ödənilməsində iştirak edən firmalar 

arasında yəhudilərə məxsus  firmalar da var14,s.7. 
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Həmin dövrdə Çar Rusiyasında yəhudilərə qarşı təhsil müəssisələrində maneələr vardır. Misal 

üçün, Dombrov dağ-mədən məktəbinə yəhudilərin qəbulu yasaq idi12,s.15 və ya  Klintsı orta 

mexaniki-texniki məktəbinə şagirdlərin qəbul qaydalarında göstərilirdi ki, məktəbə yəhudilər 10% 

həcmində qəbul oluna bilərdilər15,v.59.  

İrkustk dağ-mədən məktəbinin nizamnaməsinin 15-ci paraqrafı yəhudilərin bu təhsil müəssi-

səsində təhsil almasına icazə vermirdi. Qafqaz dağ-mədən məktəbinin nizamnaməsinin həmin məktəbin 

nizamnaməsi əsasında hazırlanması 18 firmanın bu müraciəti etməsinə səbəb olmuşdur16. 

Bu məsələ ilə bağlı Bakı neft sənayeçiləri qurultayı Şurası Əkinçilik və dövlət əmlakı nazirinə 

müraciət etmiş, Qafqaz dağ-mədən məktəbinin nizamnaməsi hazırlananda İrkutsk dağ-mədən 

məktəbinin  nizamnaməsinin 15-ci paraqrafının daxil edilməməsini xahiş etmişdir14,s.7-8. 

10 mart 1897-ci ildə Bakı neft sənayeçiləri qurultayı Şurasına Dağ-mədən Departamentindən 

Ural, Lisiçansk, Dombrov, Tom və Qafqaz dağ-mədən məktəblərinin nizamnamə layihəsi və ştatına 

dair məktub daxil olmuşdur. Məktubdan aydın olur ki, Əkinçilik və Dövlət Əmlakı Nazirliyi  də 

Qafqaz regionunda dağ-mədən məktəbi açılması üçün Bakı şəhərini münasib hesab etmişdir.  

Qafqaz dağ-mədən məktəbinin nizamnamə layihəsinə əsasən o, dağ-mədən və mədən-zavod 

sənayesi üçün şteyger-ustavşik buraxmaq səlahiyyətinə malik olacaqdır. Məktəbə 15-20 yaş arası, 

şteyger-ustavşik vəzifəsində çalışmağa fiziki məhdudiyyətləri olmayan, ikisinifli kənd məktəbi 

kursunu bitirmiş və ya buna bərabər təhsili olan şəxslər qəbul olunacaqdır. Lakin  Bakı neft səna-

yeçiləri qurultayı Şurasının yəhudilərlə bağlı qaldırdığı məsələ həllini tapmamışdır. Dağ-mədən 

Departamenti tərəfindən hazırlanmış layihədə 15-ci paraqraf saxlanılmışdır.  

Qafqaz dağ-mədən məktəbinin ştat layihəsinə əsasən onun 1 illik xərcləri 24.220 rubl təşkil 

edəcəkdir14,s.8-14. 

Bakı neft sənayeçiləri qurultayı Şurası Dağ-mədən Departamentinin direktoruna Qafqaz dağ-

mədən məktəbinin nizamnamə layihəsinə dair göndərdiyi rəydə vurğulanır ki, Bakı neft sənayeçiləri 

qurultayı Şurası nizamnamədə 15-ci paraqrafla bağlı Əkinçilik və dövlət əmlakı nazirinə müraciət 

edib. Lakin ərizəsinə cavab gəlməyib. Şura bir daha xahiş edirdi ki, 15-ci paraqraf nizamnamədən 

çıxarılsın və bildirirdi ki, çoxmillətli şəhər olan Bakıda yəhudilərin bu məktəbə buraxılmamasına 

heç bir əsas yoxdur. 

Məktubda həmçinin ştat layihəsinə dair Bakı neft sənayeçiləri qurultayı Şurasının mövqeyi 

açıqlanmışdır. Şura ştat layihəsində Bakı şəhərində qiymətlərin baha olmasını nəzərə alınmasını və 

əməkhaqqıların yüksəldilməsini təklif edirdi. Misal üçün, ustaların əməkhaqqının (layihədə 1200 rubl 

göstərilmişdir) 2000 rubla qaldırılmasını təklif edirdi. Həmçinin Şura ştat layihəsində  məktəbin ilkin 

təchizatı üçün vəsait ayrılmadığını vurğulayır, dərs vəsaitləri üçün nəzərdə tutulmuş 2500 rubldan əlavə 

Qafqaz dağ-mədən məktəbinin fəaliyyətə başlayacağı ildə alətlər, aparatlar və digər ləvazimatlar almaq 

üçün ən azı 10.000 rubl vəsait lazım olacağını bildirirdi17,s.28-32. 

Qafqaz dağ-mədən məktəbinin yaradılması uğrunda mübarizə getdiyi ərəfədə Bakı neft sənayeçiləri 

qurultayı Şurasına Bakıda ustalar, maşınistlər, ocaqçılar və s. üçün peşə kurslarının açılması barədə 5 

firma tərəfindən ərizə daxil olmuşdur. Bu məsələ Bakı neft sənayeçilərinin növbəti XI qurultayının 24 

aprel 1897-ci ildə keçirilən III iclasında müzakirə olunmuş, həmçinin mühəndis-texnoloq S.M.Ter-

Krikoryantsın Balaxanıda peşə kurslarının açılması barədə məruzəsi dinlənilmiş, iclasın sonunda növbəti 

Şuraya Bakıda peşə kurslarının açılması və bu kurslarda S.M.Ter-Krikoryantsın layihəsinə uyğun olaraq 

azərbaycan, rus və erməni dillərində məşğələlər keçirilməsi ilə bağlı məsələ qaldırmasını, həmçinin 

kurslara lazım olacaq maliyyə vəsaitini hesablamaq həvalə olunmuşdur18,s.22-26; 19. 

Bakı neft sənayeçilərinin növbəti XII qurultayında peşə kurslarının təşkil olunmasına 1898-ci 

il üçün xərclər smetasında 2.000 rubl vəsait ayrılmışdır20. 

Tiflis şəhər İctimai İdarəsi hələ 1894-cü ildən Tiflisdə politexnikum açılması məsələsini 

qaldırmış, 1897-ci ilin sonu 1898-ci ilin əvvəllərində politexnikumun açılması üçün lazım olan maliyyə 

vəsaitini toplamaq üçün müxtəlif təşkilat və firmalara müraciət etmişdir21. 

Bakı neft sənayeçilərinin növbəti XII qurultayının 28 aprel 1898-ci ildə keçirilən V iclasında 

Tiflis şəhər İctimai İdarəsinin bu müraciəti müzakirə olunmuşdur. İclasda Tiflis şəhərində politexnikum 
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açılması məsələsi üzrə komissiyanın üzvü Q.M.Tumanov iştirak etmiş, bu politexnikumun açılma 

zərurətindən danışmış və bildirmişdir ki, bəzi yerli insanlar Rusiyanın mərkəzi hissəsində və Qərbi 

Avropada təhsil alsalar da, hamının buna maddi vəsaiti yetmirdi. Politexnikum açıldıqda orada təhsil 

almaq istəyənlər çox olacaqdır. 

Q.M.Tumanov həmçinin qurultayda politexnikuma vəsait ayrılmasına, Qafqaz dağ-mədən 

məktəbindən əvvəl politexnikumun açılmasına nail olmaq üçün bildirmişdir ki, bu məsələ, yəni 

Tiflisdə texnikum açılması 20 il əvvəl meydana gəlib, Bakıda isə indi yaranıb22,s.66-78. 

İclasda Bakı neft sənayeçiləri qurultayı Şurası Tiflis politexnikumuna 5-7 min rubl vəsait 

yardım etməyi təklif etmiş, Şuranın bu təklifi Q.M.Tumanov tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdır. 

Uzun müzakirədən sonra politexnikuma 17.000 rubl illik vəsait verilməsi qərara alınmışdır. 

Halbuki manqan və daş kömür sənayesi inkişaf etmiş və gələcəkdə bu politexnikumun xidmətlərindən 

daha çox yararlanacaq Kutaisidən  cəmi 2.000 rubl veriləcəyi nəzərdə tutulurdu22,s.75-79. 

Bakıda Qafqaz dağ-mədən məktəbinin açılması mətbuatda da müzakirə mövzusu olmuşdur. 

“Neftyanoye delo” qəzetində K.İ.Xatisovun “Qafqaz dağ-mədən məktəbinin açılmasına dair” 

məqaləsi dərc olunmuşdur. K.İ.Xatisov da Qafqaz dağ-mədən məktəbinin Bakıda tez bir zamanda 

açılmasının zəruriliyini vurğulayır və Bakı neft sənayesinin mühəndisdən daha çox orta təhsilli 

texniklərə ehtiyacı olduğunu bildirir, bu məktəbin orta texniki təhsil müəssisəsi olmasını istəyir, 

məktəbi bitirənlərə mədən texniki, qazma texniki, zavod texniki, texnik-metallurq, əgər məktəbdə 

mexaniki şöbə açılarsa, “alim mexanik” adlarının verilməsini təklif edirdi. 

O, həmçinin məktəbə qəbul olunanların natamam gimnaziya təhsilli olmasının vacibliyini 

göstərirdi. 

Təhsilin mümkün qədər praktik xarakter daşımasını, təhsil alanların sərbəst düşünmək və  

yaratmaq  qabiliyyətinə yiyələnməsini məsləhət görür, ingilis və alman dillərinin texniki kitabları 

oxumağa qadir olma səviyyəsində tədrisinin vacibliyini göstərirdi. Xatisov məktəbdə ümumi fənlərə 

mümkün qədər az yer verilib əsas diqqəti ixtisasa yönəldilməsini istəyir, məktəbdə tədrisə savadlı 

müəllimləri cəlb etmək üçün lahiyədə göstərilən əməkhaqqından artıq məvacib verilməsini təklif 

edirdi23. 

“Neftyanoye delo” qəzetində həmçinin A.Tairovun K.İ.Xatisovun fikirlərinə münasibəti dərc 

olunmuşdur. A.Tairov məqaləsində göstərirdi ki , Qafqaz dağ-mədən məktəbinin nüfuzuna görə orada 

təhsil alanları ümumi fənlərdən məhrum edilməməli, həmçinin məktəbə qəbul olunanlar natamam 

gimnaziya təhsilli olması ilə məhdudlaşdırılmamalı idi. O, məqaləsində Xatisovun təklif etdiyi “alim 

mexaniklərin” Bakı peşə məktəbinin bazasında yeni yaradılmış Bakı texniki məktəbində buraxılacağını 

diqqətə çatdırırdı 24. 

Bakı neft sənayeçilərinin növbəti XIII qurultayında Bakıda şteyger məktəbi açılması təklif 

olunmuşdur. Qurultayın III iclasında bu barədə çıxış edən texniki komissiyanın sədri F.E.Qavrilov iş vaxtı 

mədənlərdə bədbəxt hadisələrin sayının artmasına diqqət yönəltmiş, buna təcrübəli qazma ustalarının 

olmamasının təsir etdiyini bildirmişdir. F.E.Qavrilov 2 il müddətində Bakıda Qafqaz dağ-mədən 

məktəbinin açılması məsələsinin həllini tapmamasını da diqqətə çatdırmışdır. İclasda bildirilmişdir ki, 

Bakı şteyger məktəbinin açılması çox gec başa gələcəkdir. Onun üçün ştat və nizamnamə hazırlamaq, 

təsdiq edilməsini gözləmək lazım olacaq, həmçinin böyük vəsait sərf ediləcəkdir. Buna görə də qazma 

ustaları üçün məktəb açılması qərara alınmışdır25,s.258-259; 26,s.426;27,s.17-28. 

1899-cu il üçün xərclər smetasında qazma ustaları üçün məktəb təşkil edilməsinə 5000 rubl 

vəsait ayrılmışdır 28. 

Bakı neft sənayeçiləri qurultayı Şurasının XIII növbəti qurultaydan sonra Dağ-mədən Depar-

tamentinə göndərdiyi məktubdan bəlli olur ki, Bakıda Qafqaz dağ-mədən məktəbinin açılması geniş 

müzakirə olunsa da, nəticəsiz olaraq qalmışdır29.  

Bakıda dağ-mədən məktəbinin açılması üçün lazım olan xərcin Bakı neft sənayeçiləri tərə-

findən ödənilməsi də təklif olunmuşdur. Bu ideyanı neft sənayeçisi H.Z.Tağıyev və dağ-mədən 

mühəndisi Fərrux Vəzirov daha fəal dəstəkləmişdilər[30,s.337]. 
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Bakı neft sənayeçilərinin növbəti XVI qurultayında da Qafqaz dağ-mədən məktəbi və 

qurultayın ona edəcəyi maddi köməklik müzakirə olunmuşdur. Qurultayda məktəbə ildə 30.000 rubl 

vəsait verməyi bir şərtlə razılaşmışdılar ki,  məktəbin proqram və nizamnaməsi qurultayın istəyinə 

uyğun olsun. 

1902-ci ilin noyabr ayının sonunda Bakı neft sənayeçiləri qurultayı Şurasına Dağ-mədən 

Departamentindən bildiriş daxil olmuşdur. Bildirişdə göstərilirdi ki, qurultay nizamnaməni əvvəlki 

nizamnamə layihəsinə uyğun hazırlayıb Əkinçilik və dövlət əmlakı nazirinin təsdiqinə verməli 

idi[31,s.304-305]. 

XVII qurultayda Qafqaz dağ-mədən məktəbinin proqram və nizamnaməsini hazırlamaq üçün 

Manço, K.İ.Xatisov, Vaçyants, Quliyev və A.O. Qukasovdan ibarət komissiya yaradılmış və qərara 

alınmışdı ki, komissiya növbəti qurultayı gözləmədən proqram və nizamnaməni hazırlayıb Bakı neft 

sənayeçiləri qurultayı Şurası vasitəsilə nazirliyə təqdim etməlidir. 

Həmin qurultayda Maliyyə Nazirliyinin Qafqaz dağ-mədən məktəbinin tikilməsi və təchi-

zatının qurultay büdcəsindən ödənilməsi təklifi müzakirə olunmuşdu. Məktəbin tikintisinə və 

təchizatına 100.000 rubl vəsait lazım idi. 

Qurultayda çıxış edən K.İ.Xatisov bildirmişdir ki, imperiya ərazisində bir dağ-mədən məktə-

bindən başqa (həmin məktəbin xərclərinin kiçik bir hissəsini Cənubi Rusiya dağ-mədən sənayeçiləri 

ödəyirdi) digərlərinin xərcləri dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Bütün bunlara baxmayaraq qurultay il 

ərzində 30.000 rubl vəsait verməyi qərara almışdır. Əgər qurultay 30.000 rubl verə bilirdisə, neft 

sənayesindən külli miqdarda gəlir götürən dövlət 100.000 rubl verə bilərdi[31,s.306-311]. 

K.İ.Xatisov 1864-cü ildə Tiflisdə anadan olmuş, 1890-cı ildə Peterburq dağ-mədən məktəbini 

bitirmiş, 1892-ci ildə Bakıya gəlmişdir. 13 il Rus İmperator Texniki Cəmiyyətinin Bakı Şöbəsinin sədri 

olmuş, 23 oktyabr 1913-cü ildə vəfat etmişdir. K.İ.Xatisov 1901-1905-ci illərdə “Neftyanoye delo” 

qəzetində neft texnikasına və neft siyasətinə dair məqalələr və müxtəlif illərdə ”Bakı” qəzetində ümumi 

mövzulara həsr olunmuş məqalələr yazmışdır. O, “Bakı erməni mədəniyyəti birliyi” və “Erməni 

insanpərvər cəmiyyətinin” fəaliyyətlərində fəal iştirak etmiş, bir neçə erməni orqanının təsisçisi 

olmuşdur. P.M.Kara-Murza (müxtəlif illərdə ”Neftyanoye delo” qəzetinin redaktor əvəzi və redaktoru 

olub, milliyətcə ermənidir-İ.H.) onun ölümü barədə “Neftyanoye delo” qəzetində yazdığı nekroloqda 

Bakının erməni milli mədəniyyəti sahəsində fəaliyyət göstərən enerjili fəaldan məhrum olduğunu 

vurğulayırdı. Belə bir mütəxəssisə təbii ki, Bakıda Qafqaz dağ-mədən məktəbinin açılmasına vəsait 

ayrılmaqdansa, erməni maraqları üçün vəsait ayrılması maraqlı olacaqdır.  Bakı neft sənayeçilərinin 

müxtəlif qurultaylarında qurultay fondundan erməni-qriqoryan kilsəsinin tikintisinə, erməni təşkilatına 

pul ayrılmasının şahidi oluruq[32]. 

Qurultayda çıxış edən P.O.Qukasov (milliyyətcə ermənidir, müxtəlif illərdə “Neftyanoye 

delo” qəzetinin redaktoru olmuşdur-İ.H.) göstərirdi ki, hasil edilən 600 milyon pud neftin 200 mil-

yon pudu büdcənin xeyrinə gedir, amma büdcədən məktəb üçün 100.000 rubl ayılmır. O, da 

K.İ.Xatisov kimi qurultay xərclərindən məktəb üçün pul ayrılmasını istəmirdi[31,s.306-311]. 

“Neftyanoye delo” qəzetində dərc edilmiş fəhlə hərəkatının xronikalarında fəhlələrin sosial-

iqtisadi tələbləri arasında fəhlə və qulluqçuların təhsil məsələsinə dair tələblərinin də yer aldığını 

görürük. Misal üçün, 31 avqust 1907-ci ildə Şəmsi Əsədullayevin Ramanada mədənlərində və Qara-

şəhərdə zaovudunda fəhlə və qulluqçuları tətilə başlamışdılar. Onların tələbləri sırasında fəhlələr 

üçün məktəb təşkili[33],1904-cü ilin dekabr ayında Bakı fəhlələrinin neft sənayeçilərindən tələbləri 

sırasında isə  Balaxanı-Sabunçu ərazisində texniki məktəbin açılması tələbi vardır[34]. 

Bakı neft sənayeçilərinin qurultaylarında uzun müzakirələrə və səylərə baxmayaraq  Bakıda 

Qafqaz dağ-mədən məktəbi açmağa nail olunmamışdır.Amma Bakıda Qafqaz dağ-mədən məktəbi 

açmağa nail olmayan Bakı neft sənayeçiləri qurultayı Şurası Tiflisdə politexnikum üçün XII 

qurultayda təsdiqlənmiş 17.000 rubl əvəzinə 400.000 rubl həcmində fond təsis etmişdir[35,s.102; 

36,s.88; 37,s.28-29;38,s.24]. Bu fakt bir daha Bakı neft sənayeçiləri qurultayı Şurasının və qurumda 

təmsil olunun iri firmaların Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinə xidmət etdiyini göstərir.  



İCTİMAİ  ELMLƏR 

 307 

Yuxarıda göstərilənlərdən belə nəticəyə gəlinir ki, Çar Rusiyasının digər sahələrdə olduğu 

kimi, təhsil sahəsində də azərbaycanlılara qarşı yürütdüyü müstəmləkəçilik siyasəti və Bakının 

mədən-zavod rayonlarında mədəni-maarif sahəsində müəyyən işlər görən Bakı neft sənayeçiləri 

qurultayı Şurasının bu siyasətə xidmət etməsi nəticəsində Rusiyanın digər bölgələrində dağ-mədən 

və buna bənzər məktəblərin açılmasına baxmayaraq Bakıda Qafqaz dağ-mədən məktəbinin açılması 

məsələsi həllini tapmamışdır. 
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THE FIGHT TO ESTABLISH “CAUCASUS MINING SCHOOL” 

(ON THE BASIS OF THE MATERIALS OF  THE “NEFTYANOYE DELO” NEWSPAPER) 

 

I.M. Hajiyev 

ANAS National Musuem of History of Azerbaijan 

  

The fight to establish Caucasus mining school for provide Baku oil industry with educated 

staff at the end of XIX and the beginning of XX century was researched on the basis of the 

“Neftyanoye delo” newspaper being the organ of Baku oil industrialists congress council in the arti-

cle and is shown that despite efforts to establish Caucasus mining school in Baku this school wasn’t 

found in the result of the colonial policy of  Tsarist Russia. 

Keywords: Caucasus mine school, Baku, oil industry, education. 
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БОРЬБА ЗА УЧРЕЖДЕНИЕ “КАВКАЗСКОГО ГОРНОГО УЧИЛИЩА” 

(НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ “НЕФТЯНОЕ ДЕЛО“) 

 

И.М. Гаджиев 

НАНА Национальный Музей Истории Азербайджана 

   

В статье исследуется борьба за создание “Кавказского горного училища” для удовле-

творения потребности в грамотных кадрах в Бакинской нефтепромышленности в концe XIX - 

началe XX века на основе материалов газеты “Нефтяное дело“, органa Совета съездa Бакин-

скиx нефтепромышленников и указывается, что несмотря на попытки создания “Кавказского 

горного училища” в Баку в концe XIX-началe XX века, эта школа не была учреждена в ре-

зультате колониальной политики проводимой Царской Россией в Азербайджане. 

Ключевые слова: Кавказcкое горное училище, Баку, нефтoпромышленность, образование. 
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BENEDİKT SPİNOZANIN FƏLSƏFİ SİSTEMİNDƏ İNSAN PROBLEMİ 

 

Z.F. Rəşidov 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutu 

zaur20@mail.ru 

 

Məqalədə Spinozanın fəlsəfi sistemindəki modusların öz mövcudluqlarını qorumaq üçün gös-

tərdikləri cəht problemi nəzərdən keçirilir. Filosofun düşüncəsinə görə, “conatus” insan da daxil olmaqla 

hər bir fiziki modusun daxili fundamental təkanıdır. “Conatus”, sonlu mövcudluqları həyat uğrunda 

mübarizə aparmağa təhrik edir. Sürəkli proseslərə qoşulan moduslar, öz sonlu xassələrini qoruyub 

saxlamaqla, təbiətin əbədi qanunlarını da gerçəkləşdirir. Spinozanın fikirincə, insan bu mübarizədə ancaq 

öz təfəkkürünə arxalanmalıdır. O,bütün istək və ruhunun ehtiraslarını bir kənara ataraq idrakını 

təmizləməlidir. Əqlin rəhbərliyi altında ləyaqətli davranaraq əxlaqi dəyərlər qazanmalıdır. Məhz belə 

şəxs, hisslərdən törəyən və mövcudluğuna təhlükə törədə biləcək bütün qüvvələrə qalib gələ bilər. Spinoza 

hesab edir ki, iradə və onun qanunlarına bağlanmaq, qeyri-adekvat ideyalara söykənərək fəaliyyət 

göstərmək həmişə idrakı dolaşıq salır və özünüqoruma instinktini azaldır. Filosof təbiət qnunlarına 

əsaslanaraq bu vəziyyətdən xilas yollarını göstərməyə çalışır. Spinoza yekunda qeyd edir ki, bu yolları dəf 

edən fərd qəlbini affektlər və ehtiraslardan xilas edərək həqiqi azadlıq əldə edir. 

Açar sözlər: həyat, mübarizə, qüvvə, təsir, cəhd, fəaliyyət, ehtiras, məhv. 

 

Giriş.  

XVII əsrdə fərqli elm sahələrində baş vermiş mühüm yeniliklər, Qərbdə bu əsrədək mövcud olan 

hakim dini-fəlsəfi baxışların da əsaslı şəkildə sarsılmasına səbəb oldu. Bu dövrdən başlayaraq insan, 

onun düşüncəsi, təfəkkürü, hiss və yaşantıları artıq uzun əsrlərdən boyu davam edən dini təlimlərin 

birmənalı və məcburi tələbləri ilə yox, təbii olaraq, təbiət qanunları vasitəsi ilə izah olunmağa başlandı. 

Yeni dövr adlı bu mərhələdən başlayaraq Antik dövrün naliyyətlərini zindana salmış, qədim fəlsəfəni 

(Antik dövrdən miras qalan fərqli fəlsəfi təlim və məntiq sistemlərini nəzərdə tuturuq) isə, “dinin 

kənizi” edən köhnəlmiş məkəb fəlsəfəsi sxolastika öz hakim mövqeyini tamamən itirdi. Təbiət elmləri 

inkişaf etdikcə yenidən doğulma fəlsəfəsi olan intibah dövrü və bu dövrün əsasən keçmişə müraciət 

edən üslubu da, yeni filosoflar tərəfindən kəskin tənqid hədəfinə çevrildi. Beləliklə, bu dövrün əsas 

çağırış və şüarı əqlin sıxıldığı dəmir məngənələrdən qurtularaq azadlığı və bu azad əql ilə hər bir 

problemi özündən çıxış edərək elə bilavasitə özü vasitəsi ilə də izah etmək ideyası oldu. 

Benedikt Spinoza (1632-1677)
1
 da, məhz bu düşüncə dövrünün şəcərəsinə mənsub filosof-

larındandır. Öz fəlsəfi baxışalarını bilavasitə təbiət qanunları ilə izah edən Spinoza, insanı da təbiətin 

kiçik bir hissəsi olan özünəməxsus qanun (yəni, öz qanunauyğunluqları olan modus) kimi qiymət-

ləndirmək prinsipinin zəruriliyini ön plana çəkirdi. Təbiətin tükənməz qüvvələrindən danışan Spinoza 

öz fəlsəfi sistemində ilahi və təbiət qanunlarının ümumi vəhdətini əsaslandırmağa çalışırdı. O, öz 

əsərlərində insanı fövqəltəbii yox, təbii bir varlıq kimi nəzərdən keçirərək xristian dininin başlıca 

prinsiplərini də şübhə altına alırdı. 

Spinozizm.
2
 Spinozanın fəlsəfi sistemi vahidlik prinsipinə tabedir. Onun substansiya adlan-

dırdığı vahid varlıq Tanrı və ya təbiət (Deus sive natura) ilə də eynianlamlıdır. Bu vahidin əla-

mətlərinin həm təzahür edərək görünən, həm də düşünülə bilinən formaları atributlardır. İnsanın 

dərk etmə imkanları maddi və mənəvi ilə məhdudlaşdığından, insan da bu ikisini dərk etmək ilə 

                                                 
1 Qeyd edək ki, Spinozanın irsi Azərbaycanda ilk dəfə gənc fəlsəfə tarixçisi Cahangir Nağıyev (1903-1929) tərəfindən 

tədqiq olunmuşdur [1]. 
2 1780-1789-cu illərdə F.H.Jacobi (1743-1819) tərəfindən təşkil edilən “Panteizm disputları” (Pantheism controversy) 

nəticəsində fəlsəfi ədəbiyyata daxil olan spinozizm termini altında ümumilikdə, Spinozanın fəlsəfi sistemi nəzərdə 

tutulur [2, s.25]. Alman klassik fəlsəfəsinin nəhənglərindən hesab olunan G.V.F.Hegel (1770-1831) isə, spinozizmi 

akosmizm (laməkan) kimi başa düşürdü [3, s.49]. 
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kifayətlənməli olur. Spinozanın fəlsəfi sistemində Tanrı və substansiyaya bərabər tutulan təbiət tam 

olaraq maddi deyil. Təbii qanunauyğunluqlar, zəruri nizam, hadisə və proseslər arası bağlılıq və 

əlaqəlik, bir sözlə qanunlar formasında təzahür edən vahid bir qüvvədir. Maddilik də, bu qüvvənin 

daxilindədir. Spinozanın sistemindəki sırf maddi təbiət isə sonsuz bir varlıq və ya sonsuz modusdur 

(facies totius universi). Bu sonsuz modus təbii qanunların daimi təsirinə məruz qalan sonsuz forma və 

müxtəlifliklərə malik sonsuz bir maddi məkandır. Bu təbii qanunların maddi təbiətdə gercəkləşmə 

şərtləri olan hərəkət və sükunət (motus et quies) də Spinozanın sistemində sonsuz moduslardır. Maddi 

təbiət və hərəkət ilə birgə sükunət maddi sonsuz moduslar kimi, substansiyanın yertutarlıq, yəni, maddi 

olan atributuna aiddirlər. Substansiyanın təfəkkür (mənəvi) atributuna aid olan sonsuz modus isə, sonsuz 

intellekt (intellectus infinitus) və ya Tanrının sonsuz ideyasıdır (infinita idea Dei). Spinozanın təlimində 

moduslar sonsuz olmaqla, konkret xassə və keyfiyyətlər qismində sonlu moduslara da bölünürlər. Vahid 

substansiya və ya Tanrıya daxil olan gerçəklikdəki və ya maddi təbiətdəki bütün şəkildəyişmələr, 

çoxluqlar və müxtəlifliklər sonlu moduslar kimi sonsuz sayda əks olunan görüntülərdirlər. Vahidin 

“surətini” əks etdirən sonsuz “aynalar” və ya onun “kölgələridirlər”. 

Amma, Spinozada maddi və mənəvi olanlar əlamətlər və moduslar qismində fərqli olsalar da 

mahiyyətcə vahiddirlər. Çünki, Spinozanın özünəməxsus vəhdət fəlsəfəsinin “Deus sive natura” 

düsturuna görə maddi və mənəvi bir müstəvi üzərindədir. Spinozizmin müasir tədqiqatçılarından olan 

E.Yakira da, doğru olaraq hesab edir ki, Dekartın maddi və mənəvi ittifaqı Spinozada sözün tam 

mənasında vəhdət və vahidlik forması aldı [4, s.123]. 

Beləliklə, yeni dövrün əsas fəlsəfi təlimlərindən olan kartezian
3
 dualizmindən açıq qalmış mühüm 

fəlsəfi problemlərin bəndləri üzərində spinozizm adlı fərqli yeni fəlsəfi təlim ucaldı. Spinoza Rene 

Dekartda (1596-1650) olduğu kimi, maddi və mənəvini müstəqil substansiyalar kimi yox, vahid 

substansiyanın atributları kimi ayırdı. Bununla da o, Dekartın iki müstəqil substansiyasını bir-birinə 

müncər edən üçüncü bir ilahi qüvvənin (Dekartın fəlsəfi sistemindəki Tanrını) atributlardan kənar 

varlığını istisna etdi. 

Spinozanın fəlsəfi sistemində “conatus” problemi. Spinozanın fəlsəfi sistemində məhdud 

zamanlı və zamanda dar məkanlı moduslara (sonlu modusları nəzərdə tuturuq) xas olan ən başlıca 

xüsusiyyət fəaliyyətdir. Birbaşa Tanrıdan olan bu vacib keyfiyyət ilə substansiyanın sonlu şəkil-

dəyişmələri təbiətdə baş verən bütün təbii qanunların da qanunauyğun iştirakçılarıdır. Deməli, 

Spinozanın üçüncü sonsuz modusundakı (təbiət) bütün sonlu moduslar həm də, istənilən təbii hadisə və 

proseslərdə sonsuz təsirlərə məruz qalan və eləcə də bir-birilərinə də təsir göstərən maddilərdirlər. 

Belədə, nəhəng fəaliyyət cərəyanında zəruri baş verən arasıkəsilməz təziqlər qarşısında məhv olmamaq 

üçün aramsız mücadilə, sonlu modusların əsas vəzifəsi və başlıca mövcudluq prinsipidir. Deməli, 

spinozizmdə modusların fəaliyyətləri və ya mövcudluqlarını (hər ikisini eyni varlıq əlamətləri kimi 

nəzərdə tuturuq) qorumaq onların öz daimi mübarizələri ilə mümkündür. Spinoza “Etika”da
4
 yazır ki, 

bütün sonlu moduslar var qüvvələri ilə öz mövcudluqlarını qorumağa çalışırlar [5, s.283]. 

Spinozanın “conatus”
5
 adlandırdığı bu mübarizə və ya mövcudluğu qoruma cəhti sonluların 

(sırf maddi moduslar), sonsuzlara qarşı (təbiət qüvvələrinin sonsuz təsirləri) “kiçik cihadıdır”. Sonlu 

maddi modusların bu mübarizəsi “böyük cihadı” törədən varlıq sahibi Tanrı-təbiətə qarşı fəaliyyət 

göstərərək (yəni, ideya və ya mövcudluq əsaslarını hifz edərək) öz mümkün qüvvələri ilə də mətin 

dayanmalarıdır. Spinozada “conatus” zəruri olduğu qədər də məcburi olaraq kainat qasırğasına 

düşmüş-yaradılmış, sonlu olduğu qədər də əbədi fəaliyyət fırtınasına düçar olmuş-mövcudluq 

qazanmış modusların məhv olmamaq savaşıdır. Deməli, Spinozanın “conatus”u həm də təbiətin 

təbiətdə fəaliyyət formasında təzahürüdür. Yəni, dinamik fəlsəfi sistem olan spinozizmdə modus 

varlıqdan mövcudluq qazandıqdan sonra da, varlıq ilə mübarizədədir. Bu cəhətdən, E.Kerli də hesab 

edir ki, Spinozada “conatus” təbiətin (Tanrı təbiət nəzərdə tutulur-Z.R.) başlıca prinsiplərindən hasil 

                                                 
3 Kartezian sözü cartesius sözünün şəkildəyişmiş formasıdır. Cartesius isə, Dekartın latınlaşmış soy adınıdır. 
4 Filosofun 1675-ci ildə tamamladığı sonuncu və ən başlıca əsəri “Ethica, ordine geometrico demonstrata”dır. 
5 Latın dilindən bu termin, cəht, səy, meyl, istək kimi tərcümə olunur. Spinozada əsasən modusların mövcudluq 

mübarizəsini ifadə edir. 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 312 

olur [6, s.116]. Başqa sözlə, bu “başlıca prinsiplər”in davamı moduslarda əks mübarizə və mücadilə 

kimi gerçəkləşir. C.Millerə görə də, Spinozada “conatus” Tanrının moduslara verdiyi ən mühüm 

təkandır (müəllif spinozizmi stoisizm ilə müqayisə edərək bu qənaətə gəlir-Z.R.) [7, s.113]. Yəni, təbiətin 

bu “təkan”ının məkanı da təbiətdir. Fəaliyyəti təkan kimi verən bir təbiət, onu özündə fəaliyyət və 

fəaliyyətə qarşı əks fəaliyyət kimi gerçəkləşdirən isə, digər təbiət və onun saysız-hesabsız “kiçik 

təbiətləri”dir. Deməli, Spinozada “conatus” və ya mövcudluğu qorumaq təşəbbüsü modusların böyük 

səy ilə bütün qüvvələrini səfərbər edərək qoşulduqları əbədi davam edən müharibədir. Bu müharibənin 

sonu olmadığı üçün əbədi və sonlu tərəflər arasında sülhün bağlanması da imkansızdır. Spinozizmdə 

Tanrı mövcudluğu verən və verdikdən sonra da modusu varlıq imtahana çəkən varlıqdır. Spinozizmin 

Tanrısı həzz və iztirab arasındadır. Tanrının “mövcudluğu” şəkildəyişdikdə modus üçün həzzdirsə, 

onun varlığı da qaldıqca bu həzz həm də iztirabdır. 

Spinoza “Etika”da yazır ki, conatus modusların gerçək mahiyyətidir [5, s.283]. Filosofa görə, 

conatus həm də modusların ən ali məziyyətidir [5, s.332]. Yəni, bu mübarizə olmadan mövcudluq da 

yoxdur. Tanrının varlıq əlaməti olan mövcudluq olmadıqda isə fəaliyyət də mümkünsüzdür. Spinozada 

fəaliyyətsizlik isə substansiyanın öz təbiətinə yad olduğu kimi onun saysız-hesabsız təbiətlərinə (bütün 

sonlu modusları nəzərdə tuturuq) də yaddır. Deməli, təbiətin təbiət ilə vəhdətdə fəaliyyət göstərməsi 

üçün bu mübarizə də vacibdir. Spinozizmdə mübarizə də vəhdətin bir növüdür. Spinozizm sonlu və 

sonsuzların münaqişəsində də qurulan panteizmdir.
6
 Spinozanın təlimində əbədi “varlıq sınağı”na 

təhkim olunmuş sonluların daimi mübarizə və fasiləsiz fəaliyyətləri ilə, həm də əbədinin də əbədiliyi 

təmin olunur. Belədə, spinozizm sonluların ümumi mübarizədə fərdi qabiliyyət və fərqli istedadları ilə 

də qurulan ümumi vəhdət prinsipidir. Bu cəhətdən C.T.Kuk da yazır ki, “conatus” bütün modusların 

ümumbəşəri keyfiyyətidir [8, s.93]. Deməli, Spinozada “conatus” vəhdət daxilində baş verən fərdi, 

amma, ümumiyə xidmət edən ən ümumi mübarizədir. Belədə, spinozizmdə mövcudluq, fəaliyyət, 

mübarizə və vəhdət eynimənalı anlayışlardır. 

Spinozizmdə insan kamil və naqis modusdur. Spinozaya görə, insan əbədinin sonlu olmayan 

xassəsi, ruh (lat. mens) ilə düşünən canlı olduğundan o, təbiətdəki ən kamil maddi modusdur. Yəni, 

spinozizmdə insan təkcə əqlə sahib varlıq kimi tam kamil ola bilmir. Çünki, Spinozanın fəlsəfi 

sisteminin bölgüsünə görə əql insanda sonlu ideyadır. Həmçinin, ideyaya malik olmaq isə bütün digər 

moduslara da xasdır. Bu cəhətdən, Spinozada insandakı kamillik ideyanın ideyası olan ruh ilə təmin 

olunur (spinozizmdə bu məntiqi məqamı nəzərə almaq vacibdir). Eləcə də insan, sonsuz sayda sonlu 

mənəvi moduslara (Spinozanın ümumi bölgüsünə əsasən isə maddi) da sahib ən mürəkkəb sonlu 

modusdur. Məhz bu cəhətləri ilə insan digər moduslar ilə eyni sırasında yox, onlardan bir qədər öndədir. 

Spinozizmdə insan təbiətin təbiətdəki tacıdır. İnsanın onu əhatə edən digər moduslardan yeganə fərqi, 

eləcə də ən böyük üstünlüyü həm də onun əqlin rəhbərliyi altında (sub ductu rationis) yaşayaraq 

fəaliyyət göstərməsindədir. Spinozizmdə əql cismin əmanətidir. Düşünən əql isə insanın bəzəyidir. Kəşf 

edən ruh və bu ruhun biliyi (scientia intuitiva) də onun varıdır. 

Spinoza “Etika”da yazır ki, insan təbiətin ən mükəmməl incəsənət əsəridir [5, s.281]. Yəni, 

insanın bu kamilliyi tam olaraq təbiətdən və təbiidir. Çünki, təbiətin özündən olan əqlə sahib insan, həm 

də cismani olaraq “gildən yarandığından” o, birbaşa olaraq təbiətin oğludur. Deməli, onun da məkanı 

yer olduğundan, o da, bütün moduslar kimi təbiətdəki əbədi mübarizə meydanındadır, təbii şəkildə 

sonadək bu meydanda mücadilə etmək məcburiyyətindədir. Bu cəhətdən, Spinoza insanın “dövlət 

içində dövlət” (imperium in imperio) olması ideyasını birmənalı şəkildə rədd edir [5, s.277].
7
 Yəni, 

Spinoza insanın ilahi bir varlıq və ya Tanrının övladı olduğundan fərqli mövcudluq, “hazıra nazir” 

bəndə olması ideyasını kəskin tənqid edirdi. Spinozaya görə, insan qəflətdə qəfildən törəmiş, məkana 

kənardan daxil olmuş və daxil olduğu andan da onu idarə edən hökmdar deyil. İnsan bütün moduslar 

kimi təbiətdə zamanca sonlu “qonağdır”. Deməli, insanın kamilliyi heç də fövqəltəbii (Spinoza dinin 

iddia etdiyi kamilliyi də qəbul etmirdi) yox, əksinə tam şəkildə təbiidir. Eləcə də Spinozaya görə, insan 

                                                 
6 Yunanca “pan” bütün, “teos” Tanrı deməkdir. “Hər şey Tanrıdır” mənasını verən panteizm Tanrını təbiət ilə 

eyniləşdirən fəlsəfi təlimdir. 
7 Spinozanın bu mübaliğəli fikrinin konkret olaraq hansı dini və ya fəlsəfi təlimə yönəlməsi tam olaraq aydın deyil. 
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qüdrətli təbiət qarşısında zavallı bir bəndə olsa da, digər moduslarla müqayisədə onun öz mübarizə 

imkanları da bir qədər genişdir. 

Bu cəhətdən, Spinoza mövcudluğu qoruma cəhtini bütün sonlu moduslara eyni formada (ide-

yadan ayrılmamaq, varlıq əlaməti olan ideyanı itirməmək) aid etsə də, özünəməxsus modus olan insanı 

bu prosesə öz fəlsəfi sisteminin ümumi qanunları əsasında, amma, bir qədər də fərqli şəkildə daxil 

edirdi. Spinozaya görə, insan sonlu modus olaraq təbiətin ümumi nizama tabedir [5, s.359]. Yəni, bütün 

sonlular kimi insan da həyat mübarizəsinə qoşularaq yaşamaq uğrunda mübarizə aparmalıdır. Yaşamaq 

və fəaliyyət göstərmək üçün, onun sonlu əqli əbədi ruhun fəaliyyəti ilə düşünür. Düşüncə obyekti olan 

hər bir modusu dərk etməyə, dərk etdikcə də sıradan bir qədər də önə keçirməyə (spinozizmin 

bölgüsünə görə, aktual mövcudluqdan həqiqi ideyaya qədər olan yolu nəzərdə tuturuq) çalışır. Onun 

cismi isə, bu silsiləli prosesin rəvan baş verməsinə zəmin yaradan məkana çevrilir. Mövcud olduğu 

müddətcə əqli (ruhu) özündə qoruyaraq hifz edir. Deməli, insanda “mövcudluq haşiyəsində qalnmaq” 

iki fərqli modusun birgə səyi və eləcə də tam vəhdəti ilə mümkünləşir. M.X.Benardeteyə görə də, 

Spinozada cismin fəaliyyət gücü ilə əqlin düşünmə gücü birgə mövcudluğu qoruma qüvvəsidir [9, 

s.212]. Spinozizmdə insan maddi və mənəvini həmahəng şəkildə özünə müttəfiq seçən yeganə canlı 

modusdur. 

Amma, Spinozaya görə bu vəhdət ilə fərdin xüsusi mövcudluğu təmin olunsa da, onun ümumi 

mübarizəsi də bitmir. “Conatus” insanda yeni forma alaraq onun öz daxili mübarizəsi kimi fərqli şəkildə 

davam edir. İnsanda ideya və ideatın harmonik başlayan vəhdəti, cisimdəki sonrakı davamında mənəvi 

və maddi mübarizəsinə çevrilir. İnsandakı bu mübarizə onun özü ilə mübarizə səviyyəsinə qalxır. Artıq 

bu nöqtədən başlayaraq insanı öncüllər sırasına qoyan əql ilə onun öz sonsuz sayda olan sonlu mənəvi 

(amma, əql ilə heç bir əlaqəsi olmayan) modusları yeni amansız mübarizəyə qoşulur. İnsanın bu 

mübarizəsində qoruyacağı qənimət Tanrıdan qazanandığı əlamət olan həyatdır (modusun mövcudluq 

forması). Məğlub olduqda itirilən yenə də odur. Deməli, həm təbiətə, həm də özünə qarşı iki cəbhədə 

vuruşan insanın müharibəsi ideya və yaşam uğrundadır. Spinozizmdə təbii modus olan insanın 

mövcudluğu başdan-başa mübarizədir. Bu məqamı nəzərə alan Ç.D.Brod da düşünür ki, “Spinozanın 

conatus”u zəruri həyat impulsdur (vital impulse) [10, s.22]. Bu təkan ilə qazanılan həyat eşqi insanın 

əqli və cisminin vəhdəti ilə təbiətdə, təbiətə qarşı, cismi və cisminə xas öz daxili hissləri ilə əqlə qarşı 

kəskin forma alır. Spinozaya görə, əql ilə cisimin vəhdətini pozan bu qəddar düşmənlər ehtiraslar 

(appetitus) və istəklərdirlər (cupiditas). 

Spinozizmdə affektlər modusun moduslarıdır. Spinozaya görə, əqlin rəhbərliyi altında 

yaşamaq, düşünmək, düşünərək mövcud olmaq düzgün və qanunauyğun fəaliyyət göstərməkdir. 

Əksinə, təbii nizama göz yummaq, əqli dinləmədən hissləri əldə bayraq etmək, ehtiraslar ilə idarə 

olunmaq, zərurəti təsadüf kimi anlamaq, gerçək azadlığı dərk etmədən onu arzulamaq, istəklərin diqtəsi 

ilə digər sonlu modusların cəlbedici təsiri altında düşmək fəaliyyətsizlikdir. Yəni, Spinozanın fəlsəfi 

sistemində insan aktivliyinin hərəkətverici qüvvəsi əqldirsə, onun passivliyinin mənbəyi birbaşa olaraq 

xarici səbəblərdən törəyən affektlərin (ruhun ehtirasları) təsirləri altında olmaqdadır. Deməli, əqlin 

kamilliyini hissi naqisliyə dəyişən insanın yanılaraq həqiqi azadlıq saydığı daxili istəklərin təhrikedici 

harayı və ehtiraslarının bitməz çığırtısı qətiyyən Spinozanın “səcdəgahı” olan təbiətin qanunlar 

nizamından da deyil. Belədə, spinozizmdə məntiqi olaraq ehtiras və istəklər ilə gerçəkləşən nizamsız 

“düşüncə”nin sonu həyat mübarizəsindən kənar qalmaq və sonda qarşısıalınmaz məhvə meyillənmək ilə 

nəticələnməlidir. 

Digər tərəfdən isə, spinozizmə görə, Tanrıdan olan ruhun ideya formasında cismə biçilməsindən 

əvvəl, hər hansı bir modusa malik olması da mümkünsüzdür. Eynən ruh ilə qovuşanadək cismin də 

fəaliyyəti imkansızdır (Spinozada rast gəlinməyən bu fikir sırf məntiqi mühakimədir). Fəaliyyət ilə 

mövcudluq qazanan cismin nəyəsə sahib olması isə ümumiyyətlə ağılasığmazdır. Çünki, spinozizmdə 

fəaliyyət=mövcudluq düsturu aksiomdur. Bəs, onda insandakı bu şər haradandır? 

Spinozaya görə, ruhun ehtirasları olan affektlər ruh cismə daxil olaraq ideya, mövcudluq və 

fəaliyyət adlı varlıq “bəxşişlər”ini insana verdikdən sonra, onun cisimində çücərən və birbaşa bədənin 

özündən olan maddinin öz moduslarıdır. Bu fikir isə tam məntiqidir. Belə ki, Spinozanın paralellik 
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qanununa görə, ruh cismin ideyası olduqdan sonra, bədənin öz qanunları da ruhdan aslı olmadan 

aktivləşir, əqlə yox, birbaşa cismin özünə tabe olaraq yalnız maddinin əmrlərini yerinə yetirir. Məhz bu 

cəhətdən, Spinoza affektləri bədənin vəziyyətləri (corporis affectiones) kimi də nəzərdən keçirirdi. 

Spinozizmdə affektlər əqlə qarşı ədalətsiz mübarizə aparan, düşüncədə təlatümlər yaradan, əqli ruhdan 

qıraraq onu təhlükəli seçimlər qarşısında qoyan hisslərdirlər. Deməli, ruh-əql-cisim vəhdətini pozan 

affektlər həm də, “conatus”un təbii nizamına da birbaşa mənfi təsir göstərən yaşantılardır. Spinozizmdə 

affektlərin ideyası sadəcə aktual mövcudluq kimi mövcud olan, yəni, düşünməyən insanın özüdür. 

Spinozaya görə, affektlər ilə düşüncəsini kökləyən insan öz əbədi vəhdətini pozaraq qaçılmaz təhlükələr 

ilə də üzbəüzdür. Çünki, hisslər ilə idarə olunan insan üçün həqiqət qaranlıq və zülmətdir. Bu cəhətdən 

Spinoza “Etika”da yazır ki, afffektlər dumanlı ideyalardır [5, s.319]. Bu qatı duman örtüyündən işıqlı 

əql məkanına dönüş olduqca çətin və bəzən isə tamamən mümkünsüzdür. Əqlə maneə, cismə yük olan 

affektlər ilə idarə olunan insan öz mövcudluğuna xələl gətirəcək təhlükələri görməkdən də məhrumdur. 

Bu cəhətdən L.Ros da doğru olaraq qeyd edir ki, Spinozada ehtiraslar kor impulslardır [11, s.114]. Kor 

ehtiraslar ilə idarə olunan insana xeyir və şər bölgüsü tamamilə yaddır. 

Amma, Spinoza bütün affektləri passiv, ehtiraslar və istəkləri isə dağıdıcı (destruktiv) hisslər 

saysa da, onların gerçək və təbii təbiətlərini də qətiyyən inkar etmirdi. Bu cəhətdən Spinoza yazır ki, 

pişiyin şir təbiətinə malik olması pişiyin təbii halıdır [5, s.527]. Spinozaya görə, qorxu, paxıllıq, 

lovğalıq, şöhrətpərəslik və digər bu kimi hisslərdən çıxış edərək qərarlar verən insan əslində təbii, 

amma, ideyasını unudaraq fəaliyyət göstərir, kor-koranə hərəkət edir. Elə qaçılmaz fəsadlar və bütün 

fəlakətlər də bundan törəyir. Digər tərəfdənsə, o hesab edirdi ki, sevinc, xöşbəxtlik və sevgi kimi incə 

insani moduslar olan zərif affektlər ümumilikdə cismin passiv vəziyyətləri olsalar da, onlar insanda 

müsbət şəkildə əks olunurlar.
 
İnsanın həyatdan bərk tutmaq və yaşamaq istəyini artırırlar. Deməli, 

spinozizmdə müsbət (pozitiv) hisslər “conatus”u aktivləşdirir. İnsana yaşama, mövcudluğunu qoruma 

qüvvəsi verir. Əksinə, kədər, bədbinlik və bədbəxlik kimi hisslər insanın bu yaşam qüvvəsini azaldır. 

Spinozaya görə, belə passiv hisslər insanda ideya və ideat əlaqəsini də zəiflədir. Əqlin müdaxiləsi 

olmadıqda isə, hətta bu əlaqəni dağıdır. Vəhdəti yox edir. 

Beləliklə, Spinoza əvvəlcə əqli insana aid modusdan daha çox, ideyanın (ruh) ideatdakı (insan) 

davamı kimi ayırır. Sonra, bütün affektləri modusun (cismin) modusları elan edir. Daha sonra, mənfi 

affektləri birmənalı olaraq pisləyir. Sonda isə, insan ruhuna rəvanlıq və təskinlik verən müsbət affektləri 

digər affektlər sırasından ayıraraq, onları əqlə köməkçi olduqları üçün alqışlayır. Fikirimicə, Spinozanın 

fəlsəfi təlimi bu məqamda formaca fəlsəfi və psixoloji “paradoklar” doğurur. Belə ki, Spinoza bir tərəfdən 

müsbət affektləri də passiv sayılır. Digər tərəfdən isə, bu passivliyi insana aktivlik bəxş edən (düşüncəni 

lazimi kökləyən) keyfiyyət kimi təqdim edir. İnsanın qarışıq (əbədi və sonlu) insani keyfiyyətlərindən 

doğan bu paradoksların nəticəsində insanın öz mübarizəsi də yenidən fərqli forma alır. 

Spinozizmdə azadlıq dərk olunmuş zərurətdir. Spinozanın təlimində insanın əsas insanlıq 

meyarı əqldır. İnsanı yaşadan, onu düzgün istiqamətləndirən də odur. Bu mənada həm də onu idarə 

edəndir. Belədə, spinozizmdə əqlin daima paralellik qnununu pozan perpendikulyarlıq hökmü də 

doğrudur. Digər tərəfdən isə, insan bir çox hallarda əqlindən kənar, cisminə tabe iradəsinin (Spinoza 

iradə (lat. voluntas) termini altında ifrat dini itaətkarlıq nəticəsində bütün şübhələrdən təmizlənərək 

Tanrıya kor-koranə tabe edilən əqli də nəzərdə tuturdu. Bu “saxta əql” cismi tam olaraq özündən aslı 

vəziyyətə saldığından, Spinoza iradəyə insanın sırf maddi tərəfi kimi də baxırdı) yaxşı və pis kimi ikili 

dəyərləndirə biləcəyi məhdud seçimləri ilə də kifayətlənir. Əqlini susduraraq “iradə zindanında məhbus 

edir”. Bununla insan öz iradəsi ilə, pozulmuş perpendikulyarlıq “qüsurunu” düzəldərək onu yenidən 

paralel vəziyyətə qaytarır! Spinozizmdə süst və passiv affekt olan iradə bu təlimin dəyişməz nizam və 

əbədi qanunlarını da yenidən bərpa etmiş kimi görünür! Belədə, əql adlı məbədin ətrafında dövrə vuran 

spinozizmin müədzini iradə olur! 

Amma, Spinoza insan iradəsinin azad olması fikrini də tam inkar edərək (bu məqama kimi 

iradənin özünü inkar etmədən), insan iradəsinin azad seçimlərini, elə əqlin zəruri seçimləri sayırdı. 

Spinoza “Etika”da yazır ki, iradə də zərurətə tabedir [5, s.235]. Spinozizmdə insan iradəsinin 

seçimləri belə, əqlin “hesablamalarından” keçmədikdə doğru riyazi nəticələr vermir. Belədə əgər; 
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1. İnsan hisslər ilə də idarə olunduqda belə öz mövcudluğunu qorumaq üçün seçimlər edə 

bilirsə, onda iradə necə əqlin zəruri nizamına tabe ola bilər? 

2. İnsanda birgə “yaşayan” əql və affektlər, hər ikisi gerçək təbii təbiətə sahibdirsə, əql qədər, 

zərurətə tabe iradənin seçimləri də mövcudluğu qorumaq üçün kifayətdirsə, onda insan niyə ancaq 

və ancaq əqlini “dinləməlidir”? 

Spinoza yazır ki, iradə və əql eyni bir modusdur [5, s.273]. Yəni, zərurətə tabe olan iradə artıq 

iradə də deyil. Belədə, onun azadlığı da mütləq şəkildə zərurətin nizmında itməlidir. Deməli, bu mənada 

öz azadlığını itirmiş iradə elə insan idrakının özüdür. Belədə, Spinozanın əql=iradə düsturuna görə, 

məntiqi olaraq fəaliyyət prosesi olan “conatus”da, insanın iradə və ona bağlı hisslər ilə idarə 

olunmasından aslı olmayaraq insanın əqldən “qırılması” da mümkünsüzdür. Deməli, mövcudluğun 

qoruması prosesi bütün hallarda iradənin (əqlin) diqtəsi ilə mümkün olduğundan, bu prosesdə 

düşüncənin (əqlin) zəruri olaraq iştirakı da qaçılmazdır. Spinozaya görə, əql insan ilə bağlı olan bütün 

proseslərin nəinki ayrılmaz tərkib hissəsi, həm də onların birbaşa idarəedicisidir. Belədə, spinozizmdə 

mövcudluğu qoruma bütün mümkün hallarda mütləq əql ilə də kəsişdiyindən, “conatus” əqlin 

“aynasında” əks olunmadan baş verməyən prosesdir. Bu məqamı nəzərə alan S.B.Smit də hesab edir ki, 

Spinozada “conatus” rasional əsasa malikdir [12, s.102]. Deməli, əqlin diqtəsi ilə baş verən bu şərtlər 

əsasında iradə nəinki ümumiyyətlə müstəqil ola bilər, əksinə o, mütləq şəkildə əqldən kiçik olduğu 

üçün, onun bir hissəsi kimi elə əqlə da daxil olmalıdır. Çünki, xalis zərurətə tabe spinozizmin 

bölgüsündə artıq, özbaşına seçimlər edən azad iradəyə yer qalmır. Bu cəhətdən Spinoza “Etika”da yazır 

ki, iradə elə əqlin modusudur [5, s.235]. Spinozizmdə insan əqli də modusa sahib modusdur. 

Spinozizmdə iradə zəruri olaraq əqldən təzahür etdiyi üçün, əqlin qanunlarının da birbaşa icraçısıdır. 

Bununla da, qoyduğumuz birinci sualın cavabı aydınlaşsa da, bu cavab ilə əql bir andaca insanın 

mələyindən, onun kabusuna çevrilir. İnsanın sadiq dostu olan əql (insanı düzgün yönəldən təfəkkür), 

onu məhv etməyə çalışan məkirli düşmə (mənfi affektləri də törədən iradə əql ilə eyniyyət təşkil 

etdiyindən) çevrilmiş kimi görünür! 

Spinozanın fəlsəfi sistemində insanın fərqli modus olması bu məqamda tam olaraq üzə çıxır. 

Yəni, sonlu insanda sonlu olsa da, sonsuzdan olan “bəxşiş” bu mübarizəni fərqli məcraya yönəldir. 

Spinozaya görə, sonlu modus kimi sonsuzların ona ayırdığı zamanı sürdürən insan, bu zamanda 

boynuna götürdüyü borcu qaytarmaq üçün, iradəyə qalib gələn əqli ilə fəaliyyət göstərdikcə Tanrı və ya 

təbiətin umumi nizam və qanunauyğunluqlarına da əməl edir, düşünür, daşınır, ölçür, biçir, cismə diqtə 

edir. Sonda atacağı addımları riyazi dəqiqlik ilə hesablayır. Bu ardıcıl prosesdə əqlin rəhbərliyi altında 

yaşayan azad insan heç vaxt mənfi affektlərə də bağlanmır. Deməli, varlığını qorumaq üçün onu heç 

təhlükəyə də atmır. Ruhunu “cilovlayaraq”, nəfsinə də hakim kəsilir, baş verəcək bütün fəlakətlər-

dəndən uzaqlaşır, uzaqlaşdıqca kamilləşir. Əksinə, ehtiras və istəklər ilə idarə olunan saxta azadlıq 

xəyalpərəsti olan cahil isə, daima xarici təsirlər məngənəsində sıxılır, sonlu həyatında məhvedici 

affektlərinin də ağır yükünü çəkir, daima gözü bağlı nəfsinin qurbanı olur, əqldən uzaqlaşdıqca, bir o 

qədər vaxtından əvvəl məhvə də yaxınlaşır. Spinozaya görə, sonlu həyat yolda ancaq hisslər və 

ehtiraslar ilə idarə olunan belə insan, insanların və insaniyyətin canavarıdır (homo homini lupus est). Bu 

saxta təbiətə sahib kəs “yırtıcı” görünsə də əslində qorxaq və kölədir. Onun canavar təbiəti zərurətdən 

kənar təsadüfdür. 

Amma, varlığın ən dəyərli bəxşişi olan mövcudluğu itirmək təhlükəsi son həddə çatdıqda, 

qaçılmaz məhv insan ilə üzbəüz duraraq onu cəzalandıracaq qəddar cəllada çevrildikdə, “əqli gizli 

düşmənə çevirən” cahil seçim etməli olduqda onun seçəcəyi seçənək də bəllidir. Bu məqamda həyatın 

nə qədər şirin olduğunu anlayan cahil, düşkünü olduğu cəhalətindən imtina edərək əql qarşısında ram 

olmağa hazırdır. Belədə o, ehtiras və istəklərini bir kənara tullayır, əql ilə barışır. Onu dinləmək 

məcburiyyətində qalır, gözlərini qapayan nadanlıq sarğısını açır. Ehtiras və istəkləri nəticəsində əldə 

etdiklərini qurban verərək son çarə və əlac kimi əqlə pənah gətirir. Spinozizm insan adlı məxluqun bütün 

yollarını əqldən salan fəlsəfi təlimdir. Beləliklə, spinozizmdə xilas və məhv yanaşıdır. Qurtuluş yardım 

diləyənin öz seçimidir. Əql isə bu seçici prosesdə xilas amildir. Cahilin cəhalətini işıqlandıran nurdur. 

Bu şərh ilə ikinci sual və birinci sualın cavabından doğan “ziddiyyət” aydındır. 
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Spinozizmdə sonlu maddi modusların yeganə mövcudluq şərti mübarizədə mübarizədir. Bu 

mübarizənin ən mübariz iştirakçısı olan fərqli, ikili fərqli və ikilikdə də fərqli modusun tək nicat 

yolu düşüncədən çıxış etməkdədir. Çünki, məhz belədə fərqli üçün bu qəliz yolun sonu azadlıqdır. 

Bəs onda istənilən insan üçün azadlığın özü nədir? Azadlıq dərk olunmuş zərurətdir. 

Deməli, Spinozada təbii izah üsulları ilə bilavasitə insanın sırf öz mövcudluğundan çıxış edərək 

şərh olunan “conatus” problemində həyatın da səcdəgahı olan əql, ən böyük ölçüdür. Onun ölçdüyü 

ədalətdir. Bu ölçünün qəlibinə uyğun gələn hər bir şey insan üçün ləyaqətdir. Belədə, ruh ilə köklənən 

əql insanın “həyat yolunda” yeganə doğru bələdçidir. Cisim adlı xəzinənin ən dəyərli zinətidir. 

Spinozizmdə qiyməti ölçülməz əqli rəhbər tutan arif kəs isə kamil insandır. P.Vaysın da vurğuladığı 

kimi, Spinozada kamil insan Tanrının təbiətini əks etdirən aynadır [13, s.11]. Qəlbi saf olan belə insan 

insanların Tanrısıdır (homo homini Deus est). Spinoza hesab edir ki, insaniyyət üçün əqlin rəhbərliyi 

altında yaşayan insandan faydalı canlı yoxdur [5, s.337-338]. Çünki, kamil insan “ölməzdir”. O, 

insaniyyətə xidmət edən yüksək əxlaqi əməlləri ilə, elə əməllərində də əbədi olaraq yaşayandır. Məhz bu 

cəhətdən, Spinoza “Etika”nın son cümləsində əql süzgəcindən keçirilən əxlaqi dəyərləri, qazanılması 

olduqca çətin olan şəxsi və fərdi keyfiyyətlər kimi izah edərək, bu “füsünkar gözəllikləri” əqlin 

rəhbərliyi altında yaşayan kamil insan adlı aşiqin çatacağı ən yüksək “eşq zirvəsi” adlandırırdı. Mənəvi 

paklığı öyən Spinoza insanları nicata səsləyirdi. Bu cəhətdən A.Damasio da doğru olaraq qeyd edir ki, 

Spinoza öz fəlsəfəsi ilə fərdləri həyat haqqında düşünməyə çağırırdı [14, s.275]. Həyata da bir qanun, 

həyatda baş verən hər bir şeyə isə, təbii qanunauyğunluqlar kimi baxan Spinozanın sistemində insan 

həyat tərbiyəsindədir. “Tərbiyyəçi” isə, qanunları ilə birgə həyatın-Tanrının özüdür. Bu Həyatın dərsləri 

ilə kama yetən kamil insan isə həyatın mənasıdır. Spinozanın fəlsəfi sistemindəki bu kimi əxlaqi və etik 

məsələlərə xüsusi olaraq diqqət yetirən tanınmış Azərbaycan alimi, akademik Ziyəddin Göyüşov (1920-

1982) da haqlı olaraq vurğulayır ki, Spinozanın kamil insanında ağıl, fəzilət və azadlıq tam olaraq 

vəhdətdədir [15, s.54]. Deməli, spinozizm həm də fəzilət haqqında da xüsusi etik təlimdir. 

 

Nəticə  

Beləliklə, Spinozada “conatus” yaradılanlar olan modusların fiziki proseslər səviyyəsindən 

başlayan, mövcudluq qazanaraq inkişaf edən və öz fəaliyyətləri nəticəsində qazandıqlarını itirməmək 

üçün həyat mübarizəsidir. Bu prosesin gedişində fərqli modus olan insanın əsas amalı təfəkkür yolu 

tutub hisslər səddini aşmaq və əxlaqi prinsiplərə qədər irəliləməkdir. Ona görə də, maddi mövcudluq 

kimi insan varlığını qorumaq cəhdi göstərir. Təfəkkür bu prosesi nizamlamaq üçün fərdiləşdirir, düzgün 

məcraya yönəldir. Əxlaq isə, sonda fərdi olanları vahidin biçimləri və ölçüləri əsasında ümumiləşdirir. 

Bu ümumiliyi bütün sonlulara tövsiyyə edir. Ən kamil keyfiyyət kimi alqışlayır. Mövcudluq, təfəkkür 

və əxlaq ümumi bir mənzərə yaradaraq vəhdətdə qovuşur. 
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THE PROBLEM OF HUMAN IN THE PHILOSOPHICAL SYSTEM  

OF BENEDICT SPINOZA 

 

Z.F. Rashidov 

Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

The article deals with the problem of the desire to preserve the existence of modes in the 

philosophical system of Spinoza. According to the philosopher “conatus” is the internal force and 

fundamental impulse of all modes, including humans. “Conatus” makes the finite entities fight for 

life. In the continuous process of upholding and preserving their ultimate vocations, modes also 

fulfill the eternal laws of nature. According to Spinoza, a man in this struggle must rely entirely on 

his intellect. Discarding all desires and passions of the soul man clears his mind. Under the 

guidance of reason the individual becomes virtuous and moral. In this way, he can overcome all the 

forces arising from the senses and threatening his existence. Spinoza believes that, to rely on the 

will and on his decision, to act on the basis of inadequate ideas constantly confuses the mind and 

lowers the instinct of self-preservation. Based on the natural laws he shows the way of salvation. 

Spinoza concludes that after having passed through all these difficulties a person can overcome the 

affects of the soul and become free. 

Keywords: life, struggle, power, force, endeavour, action, desire, destruction. 

 

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЕ  

БЕНЕДИКТА СПИНОЗЫ 

 

З.Ф. Рашидов 

Институт Философии Национальная Академия Наук Азербайджана 

 

В статье рассматривается проблема стремления сохранить существование модусов в 

философской системе Спинозы. По мнению философа, “конатус” является внутренней силой 

и фундаментальным импульсом всех модусов, в том числе и человека. “Конатус”, заставляет 

конечных сущностей бороться за жизнь. В продолжительном процессе отстаивая и сохраняя 

свои конечные призвания, модусы также осуществляют вечные законы природы. По мнению 

Спинозы, человек в этой борьбе должен полностью полагаться на свой интеллект. Отбрасы-

вая все желания и страсти души человек очищает свой разум. Под руководством разума ин-

дивидуум становится добродетельным и нравственным. Таким образом, он может побороть 

все силы, возникающие из чувств и угрожающих его существованию. Спиноза считает что, 

полагаться на волю и на его решении, действовать, опираясь на неадекватные идеи, постоян-

но запутывает разум, и понижает инстинкт самосохранения. Основываясь на естественные 

законы природы, он показывает путь спасения. Спиноза заключает что, пройдя все эти труд-

ности человек, может, одолеть аффекты души и стать свободным. 

Ключевые слова: жизнь, борьба, сила, воздействие, стремление, действие, страсть, 

уничтожение. 
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GÖMRÜK İŞİ SAHƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLAR VƏ AZƏRBAYCAN 

GÖMRÜYÜNÜN BEYNƏLXALQ İNTEQRASİYASI HAQQINDA 

 

C.F. Fərzalıyev 

AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu 

 

 Bu gün Azərbaycanda müşahidə olunan dinamik sosial-iqtisadi inkişaf və beynəlxalq iqtisadi 

sistemə inteqrasiya dövlət gömrük sisteminin təkmilləşdirilməsini, maddi-texniki bazasının modern-

ləşdirilməsini, bütün istiqamətlərdə gömrük işinin beynəlxalq standartlara tam uyğun aparılmasını və 

bütövlükdə gömrük sisteminin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafındakı rolunun daha da artırılmasını zəruri 

edir.Yazımızda gömrük işi sahəsində beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycan gömrüyünün beynəlxalq 

inteqrasiyası haqqında geniş şəkildə araşdırma məlumatları verməyə çalışacağıq. 

Açar sözlər: Azərbaycan, sosial-iqtisadi inkişaf, beynəlxalq, inteqrasiya, gömrük sistemi 

 

Sərbəst ticarət və gömrük ittifaqı sahəsində olan razılaşma dünya ölkələri arasında daha sürətli 

inkişaf etməyə başlamışdır.Beynəlxalq iqtisadi sahədə rəqabətin artdığı şəraitdə öz iqtisadi durumunu 

yaxşılaşdırmağa başlayan dövlətlər malların, kapitalın və onlarla bağlı xidmətlərin sərbəst hərəkətini 

nizamlayan sazişlər bağlayırlar.Əksər belə sazişlər, müqavilələr dövlətlərarası və yaxud regional 

xarakter daşıyır.Bu cür təşkilatlardan Avropa İttifaqının (Aİ),Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT), 

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının (ÜGT), Avropanın Sərbəst Ticarət Assosiasiyasının (ASTA), 

Cənubi-Şərqi Asiya Dövlətlərinin Assosiasiyasının (CŞADA), Mərkəzi Avropanın Sərbəst Ticarət 

Assosiasiyasının (MASTA) və Müstəqil Dövlətlər Birliyini (MDB) aid etmək olar [1, s. 225]. 

Həmçinin Avropa-Qafqaz-Asiya inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat barədə əsas coxtərəfli 

sazişin (TRASEKA) müddəalarına uyğun olaraq gömrük orqanları malların keçdiyi bu marşurutun 

bərpa olunması, tranzit vasitələrin lüzumsuz ləngimələrinin qarşısının alınması məqsədilə gömrük 

nəzarətinin sadələşdirilməsi və hormanizə edilməsinə diqqəti gücləndirməyə nail olur [3, s.547]. 

Dünya ticarət əməliyyatlarının demək olar ki, yarı hissəsi Avropanın, 16.7%-i isə Şimali Ameri-

kanın payına düşür. Beləliklə, dünya ticarətinin üçdə iki hissəsi məhz iqtisadi cəhətdən əsaslı şəkildə 

inkişaf etmiş bu iki region ölkələrinin bağladığı müqavilələr çərçivəsində reallaşdırılır.  

İnteqrasiyanın inkişafı, keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərindən doğan aşağıdakı inkişaf mər-

hələlərini keçir.  

 - Sərbəst ticarət zonası 

 - Gömrük ittifaqı 

 - Vahid və ya ümumi bazar 

 - İqtisadi və valyuta ittifaqı  

1. Sərbəst ticarət zonası – birləşmənin ən sadə forması olub, bu istiqamətdə bağlanmış iki-

tərəfli müqavilə əsasında, sərbəst siyasət yürütmək şərti altında, ticarətə maneəçilik törədən amil-

lərin aradan qaldırılmasıdır [1, s.225]. 

Bu birliyin üzvü olan ölkələr gömrük tariflərini, ticarət məhdudiyyətlərini ləğv edirlər. Bura 

daxil olmayan üçüncü dövlət üçün özləri müstəqil siyasət həyata keçirirlər. İnteqrasiyanın belə for-

ması Avropa Azad Ticarət Birliyi (AATB) , Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası  (NAFTA), 

Cənub-Şərqi Asiya (ASEAN) qruplaşması çərçivəsində həyata keçirilir [ 8, s.4]. 

Sərbəst ticarət zonasının xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

a) Ticarətin gömrük və digər məhdudiyyətlərdən azad olması;  

b) Gömrük rüsumları qeyri-tarif məhdudiyyətlərinin qarşlıqlı şəkildə, tədricən aradan 

qaldırılması; 

c) Birtərəfli qaydada gömrük rüsumlarının qaldırılmasının mümkün olmaması; 

d) Yeni ticarət məhdudiyyətlərinin tədbiq olunması.  
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Yuxarıda göstərilən şərtlər dövlətə, xarici iqtisadi fəaliyyət sistemini təkmilləşdirməyə və 

beynəlxalq ticarət təcrübəsini çox yaxşı mənimsəməyə imkan yaradır. Sərbəst ticarət zonasında prosesin 

tənzimlənməsi, hər vaxt heç bir dövlətüstü idarəetmə sistemi yaradılmadan həyata keçirilir.Bütün 

qərarlar iştirak edən dövlətlərin iqtisadi sisteminə (maliyyə, ticarətlə bağlı olan və s.) rəhbərlik edən 

şəxslər tərəfindən razılıq əldə edilir. Bu qaydada qəbul olunmuş qərarları tərəflər şərtsiz yerinə yetirir və 

xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsindəki öhdəliklər və koordinasiya təminatının icrasını məcbur edir. Lakin 

sərbəst ticarət zonalarının mənfi cəhətləri də var. Bu özünü yerli istehsal mallarının daha keyfiyyətli 

idxal malları ilə rəqabətdə tab gətirməməsi faktorunda göstərə bilər. Nəticədə isə xarici mallar yerli 

istehsal mallarının daxili bazardan sıxışdırıb çıxardır. Bu cür problemlər isə dövlət tənzimlənməsi ilə 

aradan qaldırıla bilən iqtisadi problemdir.Dövlət isə ikitərəfli müqavilənin şərtlərinə əməl etmək üçün 

məcbur olduğundan, bu cür problemləri həll edə bilmir. Son nəticədə isə dövlət üçün neqativ 

problemlərin çoxalmasına səbəb olur. 

Sərbəst ticarət zonasına ən gözəl nümunə kimi sərbəst ticarət haqqında Şimali Amerika 

Sazişini göstərmək mümkündür. Bu saziş ABŞ, Kanada və Meksika arasında bağlanıb. Bu zona 

daxilində vahid xarici tarif dərəcəsi yoxdur. Sazişin xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, STHAR 

ölkələri arasında ticarət zamanı gətirilən mallara vergi, rüsum və digər tarif dərəcələri tədbiq edilmir 

[3, s.226]. 

2. Gömrük ittifaqı – iqtisadi inteqrasiyanın ikinci əsas forması hesab olunur. Azad ticarət 

zonasından fərqi ondan ibarətdir ki, burada ancaq tarif dərəcələri və məhdudiyyətlər ləğv edilmir. 

Həm də üçüncü ölkəyə münasibət də vahid siyasət aparılır. ÜTT-nin 24-cü bəndinə əsasən gömrük 

ittifaqı gömrük ərazilərini birləşdirir-azaldır. Daxildən gömrük xidməti ləğv edilir, onların vəzifəsi 

vahid gömrük ərazisinə verilir. Məsələn: Aİ-də 1968-ci ildən belə qayda tətbiq edilir. Eləcə də 

Cənub konusu ümumi bazarında (Latın Amerikasında-Merkosur), MDB-nin beş ölkəsində (Rusiya, 

Belarusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan) yaranan gömrük ittifaqını buna misal gətirmək olar. 

İnteqrasiyanın bu formada əmtəə axını dəyişir, idxal məhsullarına olan istiqamət artır, 

istehsalın və istehlakın həcmi dəyişir.Gömrük ittifaqı iqtisadi baxımdan sanki tamamlanmış, başa 

çatmış formadır. Bu prosesə ancaq beynəlxalq ticarət kimi baxsaq o, daxili ziddiyətləri özündə 

həzm etmiş olur [8.s.4,5]. 

Bu ittifaqa üzv olan ölkələr, vahid gömrük ərazisi yaradır, sərbəst ticarətin aparılması üçün ittifaq 

daxilində demək olar ki, gömrük rüsumlarını ləğv edir. Həmçinin ittifaqa üzv olmayan ölkələrə qarşı 

vahid xarici ticarət siyasəti yürüdülür. Beləliklə, Gömrük İttifaqının üzvü olan ölkələr xarici ticarət 

sahəsində olan dövlət suverenliyi ilə bağlı bütün səlahiyyət imkanlarını ittifaqın rəhbərliyinə verirlər. 

Məsələn, 1967-ci ildə yaradılmış Cənubi-Şərqi Asiya ölkələr assosiasiyasının gömrük ittifa-

qına ən yaxşı nümunə göstərmək olar. Bu ittifaq çərçivəsində son zamanlara qədər sərbəst iqtisadi 

siyasət aparılırdı.Hətta Cənub-Şərqi Asiya Dövlətlərinin Assosiasiyası (CŞADA) üzvləri, rəsmi 

iqtisadi əməkdaşlığa daha da dərinləşdirməyi və inteqrasiya imkanlarını müzakirə etməyi qərarına 

gəldilər və 1992-ci ildə uzunmüddətli fəaliyyət göstərəcək sərbəst ticarət zonası yaradıldı. CŞADA 

ölkələri üçün tarif dərəcələri 0-5% arasında dəyişir və 15 növ mallara tədbiq olunaraq vergi 

tariflərinin aşağı düşəcəyi də qərara alınmışdır [1, s.226]. 

3. Vahid və ya ümumi bazar – beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın ən yüksək pilləsi sayılır. 

Sonra İqtisadi inteqrasiyanın demək olar ki, mürəkkəb forması hesab etmək olar. Burada azad 

ticarət və vahid tarif dərəcələri ilə yanaşı kapitalın və işçi quvvəsinin azad hərəkətinə yol açılır. Bir 

çox hüquqi, iqtisadi və texniki şərtlər vahid hala salınır. Burada üzv olan ölkələrin qanuvericilik 

sistemində standartlarda müəyyən yaxınlaşma- eynilik olması vahid idarəçilik orqanları yaradılması 

zərurət təşkil edir. İstehsal amillərinin sərbəst hərəkəti ümumi ehtiyatlaran səmərəli istifadə edil-

məsinə zəmin yaradır və istehsalın ixtisaslaşmasını sürətləndirir [8, s.5].   

Bu sistem daxilində kapitalın və əməyin ölkələr arasında hərəkət imkanları çox yüksəkdir. 

Gömrük İttifaqının üzvü olan dövlətlər, vahid və ya ümumi bazara keçid üçün gömrük rüsumlarını 

ləğv etməli, vahid xarici gömrük tarifi yaratmalı və üçüncü ölkələrə qarşı vahid ticarət siyasəti 

hazırlanmalıdır.Bundan başqa aşağıdakı mexanizm və vasitələr lazım sayılır: 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 320 

- İstehlak edən ölkələrin iqtisadiyyatının sərbəst sahələrinin və sektorlarının ümumi inkişaf 

siyasəti işlənib hazırlanmalı; 

- Kapitalın, işçi qüvvəsinin, xidməti və informasiyanın, habelə malların maneəsiz yerdəyiş-

məsi üçün şərait yaradılmalı; 

- Sosial və ya regional inkişafa kömək üçün fondları formalaşdırmalı, əsas yeri rəqabəti 

tənzimləyən normaların pozulmasının qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirlərin tədbiqini ayırırlar. 

Gömrük ittifaqının vahid bazara inkişaf edərək keçməsinə həm iqtisadi amillər, həm də siyasi 

amillər səbəb olur.  

Gömrük ittifaqında aradan qalxan və mübadilənin inkişafına mane olan gömrük tariflərindən 

başqa texniki normalardakı fərqlər, milli əmtəə markalarının qanunvercilik müdafiəsi və s. kimi qeyri-

tarif maneələri də mövcuddur. Prinsipcə Avropada gömrük ittifaqları yaradılarkən belə çətinliklərin 

yaranacağı qabaqcadan görünmürdü. Zəif iqtisadi artım dövrlərində milli maraqların müdafiəsi kimi 

səslər eşidilirdi. Ekspertlər qeyd edirlər ki, həqiqi vahid daxili bazarın yaradılması müxtəlif fəaliyyət 

sferasına aid olan çox böyük miqdarda qanunların və normaların uyğunlaşdırılması tələb olunur. 

Təcrübə göstərir ki, çox geniş dairəni əhatə edən məsələlərin razılaşdırılması çox mürəkkəb iş olub 

konsentsusu heç də həmişə əldə etmək olmur.  

Ümumi bazarın yaradılması altı – yeddi nəhəng layihələrin reallaşdırılması nəzərdə tutur ki, 

bunları da gömrük ittifaqı çərçivəsində həyata keçirmək mümkün deyil. Lakin məs gömrük ittifaqı üzv 

dövlətlər arasında gömrük rüsumlarını aradan qaldıraraq digər dövlətlərlə münasibətdə vahid ticarət 

siyasətini tətbiq etməklə vahid bazara keçilməsinin şərtlərini yaratmış olur. Sonrakı vəzifə iqtisadiyyatın 

ayrı-ayrı bölmələrinin və sahələrinin inkişafının ümumi siyasətini işləyib hazırlamaqdır. Bu sahələri 

seçərkən onların iqtisadi inteqrasiyanı nə dərəcədə möhkəmlədəcəyi əsas götürülməli həyata keçirilmiş 

tədbirlərin konkret insanların ehtiyaclarına necə təsir göstərəcəyi nəzərə alınmalıdır. Heç də təsadüfi 

deyildir ki, vahid bazara keçərkən  seçilmiş sferalar kimi kənd təsərrüfatı və nəqliyyat müəyyənləş-

mişdir. Növbəti mühüm məsələ kapitalın iş qüvvəsinin xidmət və informasiyanın əmtəələr kimi 

maneəsiz sərbəst hərəkəti üçün şəraitin yaradılmasıdır. Vahid bazarın yaradılmasında həll olunası 

növbəti məsələ  sosial və regional inkişafa təsir göstərən ümumi fondların yaradılmasıdır. Bu tədbir 

inteqrasiya proseslərinin üstünlüklərini real hiss etməyə imkan verən hər bir istehlakçının maraq və 

ehtiyaclarının alınmasına şərait yaradır.  

Prinspi etibarı ilə vahid bazarın qurulması vahid iqtisadi hüquqi informasiya məkanının 

yaradılması ilə tamamlanmalıdır ki, bu da həmin inteqrasiya qruplaşmasının daha yüksək pilləsinə - 

iqtisadi birliyə keçməsinə təkan verməlidir. Hələlik Aİ mahiyyəti və mexanizmlərinə aid nəzəri baxışlar 

azdır, onun təcrübəsinin ümumiləşdirmək və nəticələr çıxarmaq mümkün olmamışdır. Məlumdur 

olduğu kimi, Avropada vahid bazar 1993-cü ilin əvvəllərində yaradılmışdır və onun ardınca da iqtisadi 

və valyuta birliyinin yaradılması haqqında qərar qəbul edilmişdir [7, s.7]. 

4. İqtisadi və valyuta ittifaqı – dövlətlərarası sosial-siyasi proseslərin tənzimlənməsi məq-

sədi ilə, vahid iqtisadi və valyuta-maliyyə ittifaqı və ümumi bazar mərhələlərini keçmək lazımdır. 

Üçüncü dövlətlərlə münasibətdə vahid iqtisadi siyasət həyata keçirilir. Beynəlxalq təşkilatlarda və 

ya forumlarda iqtisadi və sosial məsələlərə dair vahid mövqe və strategiya göstərilir. Iqtisadi ittifaq 

xarakterik olan bütün iqtisadi faktorların sərbəst hərəkət rejmi ilə yanaşı dövlətüstü təşkilati 

mexanizmlərin yaradılması başa çatır və vahid valyuta dövrüyyəyə buraxılır. Belə bir bütöv iqtisadi, 

siyasi, hüquqi inkişaf səviyyəsi yalnız Avropa İttifaqına məxsusdur.   [2, s.331] 

Hal-hazırda yeganə dövlətlərarası sistem olan Avropa İttifaqı Birliyi hər üç iqtisadi inteq-

rasiya mərhələlərini keçmişdir.  

Avropa ittifaqı - Avropa birliyinin yaranması 1951-ci ildə Parisdə imzalanmış “Polad və Kömür” 

birliyi sayılır ki, buraya AFR, Fransa, İtaliya, Belçika, Niderland və Lüksemburq daxil olmuşdur. 1957-

ci ildə həmin 6 ölkə gömrük ittifaqına və ümumi siyasətə əsaslanan Avropa İqtisadi Birliyinin (AİB) 

yaradılması haqqında Roma müqavilələrini imzaladılar. Sonrakı illərdə (1973-1995-ci illərdə) daha 9 

Avropa ölkəsi (Danimarka, İslandiya, İngiltərə - 1973-cü ildə, Yunanıstan – 1981-ci ildə, İspaniya və 

Potuqaliya-1986-cı ildə, Avstriya, Finlandiya və İsveç – 1995-ci ildə) də bu birliyə qoşuldu. Hal-hazırda 
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bu birliyə yeni üzvlərin üzv olması davam edir. AİB-in yaradıcılarının əsas məqsədi “dörd azad sahə” – 

mal, kapital, xidmət və işçi qüvvəsinin azad hərəkətini yaratmaqdır. Odur ki, milli xarici ticarət 

maneələri (tariflər, kvotalar aradan qaldırıldı, vahid tarif və kvota sistemi yaradıldı, unifikasiya üzrə əsas 

işlər həyata keçirildi. Toqo (Afrika) ölkəsinin paytaxtı Lome şəhərində, Avropa Birliyi ilə Afrikanın 

daha inkişaf etmiş ölkələri Karib dənizi və Atlantik okeanı hövzələri dövlətləri arasında ticarət iqtisadi 

əlaqələr sisteminin yaradılması ilə bağlı konvensiya imzalandı. Bu konvensiya nəticəsində AB ölkələri 

ilə 68 inkişaf etməkdə olan ölkələrlə xarici ticarət əlaqələri yarandı. 1985-ci ildə qəbul edilmiş və 1997-

ci ildən qüvvəyə minmiş AB Vahid Avropa aktının üzvləri, vahid daxili bazarın yaradılmasını başa 

çatdırmalı, mal, kapital, xidmət və işçi qüvvəsinin sərbəst yerdəyişməsinin mane olan bütün məsələləri 

ləğv etməlidirlər. 1992-ci ilin sonunda yaradılmış Avropa daxili bazarı yuxarıdakı bütün şərtlərə əməl 

etmişdir. Avropa İnteqrasiyasının vacib məsələsi 1991-ci ilin dekabrında bağlanmışMaastrix 

(Hollandiya) müqaviləsi sayılır.Bu müqavilənin şərtlərinə görə göstərilənlər olmalıdır: 

1) Vahid Avropa vətəndaşlığı (AB üzvü olan bütün ölkələrin vətəndaşları AB-nin 

vətəndaşlığını qəbul edirlər); 

2) Siyasi birlik (ümumi xarici siyasət, Avroparlamentin rolu artırılır, daxili işlər və məhkəmə 

sahəsində vahid siyasət); 

3) İqtisadi və valyuta ittifaqı (vahid valyuta olan “Evro” 2000-ci ildən dövriyyə buraxılır – 

artıq bu bəndə əməl olunub); 

01 noyabr 1993-cü ildən “Avropa Birliyi”; “Avropa İttifaqı” adını aldı. 1999-cu ildə Avropa 

İttifaqına daha beş ölkə - Macarıstan, Polşa, Çexiya, Sloveniya və Kipr (Yunan hissəsi) daxil edildi 

[1, s.227]. 

2007-ci ildə isə Rumıniya və Bolqarıstan da daxil oldular. Cəmi 378 milyon əhalisi olan AB-

nin əhalisi son genişlənmə ilə birlikdə 454 milyona çatarkən; 10 yeni ölkənin qatılmasıyla AB-nin 

rəsmi ölkələrinin sayı da 11-dən 20-yə yüksəldi.  

Avropa İttifaqının inteqrasiya prosesi ən təkmil inteqrasiya prosesi olaraq Avropa İttifaqının 

konfedarativ və hətta bəzi sahələrdə fedarativ dövlət formasına yaxınlaşdırmışdır. Burada təsərrüfat 

fəaliyyətinin nizamlanması üçün vahid hüquqi mexanizim mövcuddur. Həmçinin bu məkanda üzv-

dövlətlər üçün vahid konistitusiya, qanunvericilik sistemi qəbul edilməkdədir. Avropa İttifaqı müəyyən 

tarixi mərhələlərlə formalaşıb. İkinci dünya müharibəsindən sonra Avropa inteqrasiyasına fedaralist və 

konfedarativ yanaşma formalaşmışdır. Birinci yanaşmanin tərəfdarları Birləşmiş avropa ittifaqının 

yaradilmasını irıli sürürdülər. Onların ideyalarına əsasən bütün ictimai həyat inteqrasiya olunmalı, hətta 

vahid vətəndaşlığın təsisi təklif edilirdi. İkinci yanaşma isə bir qədər məhdud inteqrasiyanı nəzərdə 

tuturdu. 

Bu halda inteqrsiya üzv dövlətlərin suverenliyini saxlamaqla dövlətlərarası əməkdaşlığa əsas-

lanmalı idi. Bu yanaşmanın tərəfdarlarının fikrinə əsasən, hər bir üzv dövlət öz hökümətini, haki-

miyyət orqanlarını və silahlı qüvvələrini saxlamaqla, iqtisadi və siyasi atributları ilə birləşməni hə-

yata keçirməli idi.   

Avropa İqtisadi Birliyinin başlıca məqsədini ümumi bazarın formalaşdırılmasına nail olmaq 

təşkil edirdi. Bunun üçün öncədən keçməli olan məcburi mərhələlər müəyyən edilmişdi.  

Müqavilənin 8-ci maddəsində qeyd edilir ki, ümumu bazar tədricən, 12-il ərzində formalaş-

dırılmalıdır. Bu dövr öz növbəsində hər biri 4-ildən ibarət 3-mərhələyə bölünürdü. Hər bir mərhələ üçün 

həyata keçirilməli olan müəyyən tədbirlər toplusu nəzərdə tutulurdu. Müqavilədə qeyd edilirdi ki, əgər 

birinci mərhələ üçün qarşıya qoyulan məqsədə çatmağa dair yekdil fikir yoxdursa, bu zaman birinci 

mərhələnin müddəti aftomatik olaraq daha bir il uzaldilmalıdır. Eyni proses digər mərhələlərə də şamil 

edilirdi. [2, s.332-33] 

Avropa qitəsinin tarixi bilinməsini sona çatdıran bu genişlənmə dalğası demək olar ki, AB-nin 

sosial, mədəni, iqtisadi tarazlıqları ilə birlikdə təşkilatı dayağını da böyük ölçüdə dəyişdirdi. 

Azərbaycan Respublikasının son illər ərzində apardığı xarici iqtisadi siyasətin əsas məqsədi Avropa 

İttifaqının üzvü olmaqdı.  
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Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) - mənbəyi sayılan TTBS – (Ticarət və Tariflər üzrə 

Baş Saziş) iştirakçı ölkələrin qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin dövlət tənzimlənməsinin qaydaları və 

normaları, əsas prinsipləri haqqında hərtərəfli beynəlxalq saziş olub, onun ətrafında danışıqlar, 

məsləhətlər aparılır, razılaşdırılmış xarici ticarət siyasətinin qeyri formal əlaqələri yaranır. Eyni zamanda 

müxtəlif dövlətlərin gömrük işi və xarici ticarət sahəsində beynəlxalq-hüquqi saziş adlanır. Təşkilatin 

əsas məqsədi, xarici ticarətin liberallaşdırılması; gömrük tariflərinin aşağı salınması; ticarət sahəsində 

ayrı-seçgiliyə yol verilməməsi. Əsasinda bütün üzv dövlətlər üçün nəzərdə tutulmalı olan ən əlverişli 

rejim prinsipi durur. ÜTT-nin üzv dövlətləri dünya ticarətinin 90%-dən çoxuna nəzarət edirlər. Təşkilata 

daxil olmaq istəyən dövlət bazar iqtisadiyyatına malik olmalı, öz qanunvericiliyini Təşkilatın çoxsaylı 

sazişlərinə uyğunlaşdırmalıdır [4, s.253]. 

Çoxtərəfli ticarət danışıqlarının Uruqvay raundunda Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) 

yaradıldı (1986-1994-cü illər). 1994-cü ilin aprelin 15-də Mərakeşdə imzalanan yekun aktı ÜTT-nin 

təsis edilməsi haqqında sazişin imzalanmasına şərait yaratdı. ÜTT Ticarət və Tariflər Üzrə Baş Sazişin 

varisidir və öz fəaliyyətinə 1995-ci ilin yanvar ayının 1-dən başlamışdır. ÜTT-nin mənzil qərargahı 

İsveçrədə yerləşir. ÜTT təsis edilmiş haqqında saziş, beynəlxalq ticarətdə, həmçinin Uruqvay 

raundunun müqavilə və sazişlərinin yaradılmasında nəzarətin həyata keçirilməsində problemləri 

nizamlamaq üçün üzv dövlətlərin daimi fəaliyyət göstərən bir qurumudur. TTBS-i davamçısı olan ÜTT 

ticarət müqavilələri sahəsində daha geniş nəzarəti həyata keçirir və mübahisəli məsələləri bir sıra 

qərarların qəbulu qaydalarının təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar daha geniş imkanlara malikdir. TTBS 

çərçivəsində keçirilən raundların gedişində ardıcıl olaraq üzv olan ölkələrin gömrük tarif dərəcələrinin 

aşağı endirilməsi, həmçinin xarici ticarətin nizama salınmasında qeyri-tarif tənzimlənmələri, mülki 

aviasiya texnikasının və toxuculuq mallarının ticarətinə aid mühüm məsələlərə aid müqavilələrin işlənib 

hazırlanması, 8-ci Uruqvay raundu isə 1986-cı ildən 1994-cü ilə qədər davam etmiş və həmin dövr 

ərzində əsas mülkiyyətin mühafizəsi və xidmət ticarəti kimi (bank, sığorta, nəqliyyat və s. əməliyyatlar) 

yeni sahələrin genişlənməsi məsələlərinə baxılmışdır. Uruqvay raundunun sazişlər paketi təqribən 50 

çoxtərəfli sazişləri və sənədləri özündə birləşdirir.  

ÜTT-nin əsas məqsədi ticarətdə idxal rüsumlarının səviyyəsinin ardıcıl olaraq aşağı salınması, 

kəmiyyət və digər qeyri-tarif maneələrinin aradan qaldırılması və başlıca olaraq tarif üsullarından 

istifadə etməklə beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılmasına nail olmaqdır. ÜTT-nin əsas prinsip və 

qaydaları aşağıdakıları hesab etmək olar: 

1) Ticarətdə qarşılıqlı surətdə daha əlverişli şəraitin yaradılması; 

2) Xarici mənşəli mal və xidmətlərə mülki rejimlərin tətbiqi; 

3) Ticarətin mübahisələrin danışıqlar və məsləhətləşmələr yolu ilə həll edilməsi; 

ÜTT-nin bütün üzv dövlətləri “Çoxtərəfli ticarət sazişləri” adı altında birləşən sazişlərin və 

digər sənədlərin yerinə yetirilməsi üzrə öhdəlikləri qəbul edirlər.  

Baş sazişin üzvlər olan dövlətlərin nümayəndələrinin imzaladığı hazırki Baş Saziş 2000-dən çox 

ikitərəfli ticarət sazişlərinin əvəz edilməsinə kömək edir. ÜTT-nin ali orqanı bütün iştirakçı ölkələrin 

nümayəndələrini birləşdirən nazirlər konfransıdır. Konfransın sessiyaları Uruqvay raundunun sazişi ilə 

bağlı prinsipial məsələlər üzrə qərarların müzakirəsi və qəbulu üçün iki ildə bir dəfədən az olmayaraq 

çağrılır. Konfrans aşağıdakı komitələri təsdiq edir: 

- Ticarət və inkişaf üzrə; 

- Tdəmə balansının tarazlığını təmin etmək məqsədilə məhdudlaşdırma üzrə; 

- Büdcə, maliyyə və inzibati; 

- Ətraf mühit və ticarət üzrə. 

Konfrans ÜTT-nin Baş Direktorunu təyin edir. O da öz növbəsində ÜTT katibliyi əməkdaşlarını 

təyin edir və Nazirlər Konfransının qəbul etdiyi müddəalara uyğun olaraq onların xidməti şərtlərini və 

vəzifələrini müəyyən edir. ÜTT-nin qərarları yolu ilə təsdiqini tapır. Əgər konsensiya olmazsa qərarlar 

əksər səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Ticarət, xidmət, əqli mülkiyyət hüquqları, qəbul edilmiş öhdəliklərdən 

azad olmaq üzrə sazişlərin müddəaları şərti səs çoxluğu ilə qəbul edilir. İştirakçıların hüquq və 

vəzifələrinə toxunmayan dəyişikliklər isə 2/3 səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Mübahisəli məsələlər üzrə 
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isə qərarlar səsvermə yolu ilə öz əksini tapır. Nazirlər səviyyəsində olan konfrans iclaslarında və Baş 

Şura iclaslarında ÜTT-nin hər bir üzvünün bir səsi vardır. Nazirlər konfransının sessiyaları dövründə 

onun funksiyasını lazımi tədbirlər görə çağrılan və bütün üzv olan dövlətlərin iştirakı üçün açıq olan Baş 

Şura həyata keçirir. Bundan başqa Baş Şura mübahisələrin qaydaya salınması üzrə Orqanın və Ticarət 

Siyasətinə Nəzarət üzrə Orqanın fəaliyyətini həyata keçirir. Baş Şuranın rəhbərliyi altında əmtəələrin 

ticarəti üzrə Şura, xidmət ticarəti üzrə Şura, əqli mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektləri üzrə Şura və 

başqa orqanlar fəaliyyət göstərir. Əmtəə və xidmətlər üzrə Şura çərçivəsində saziş və danışıqlar üzrə 

qruplar komitəsi təsis edilir. Şuralara və komitələrə üzvülük ÜTT-nin bütün üzvləri üçün açıqdır. İşçi 

qrupları ÜTT-yə qoşulmağa ərizə verən dövlətin müvafiq ticarət rejiminin yoxlanılması ilə bağlı məşğul 

olur və onun barəsində birgə qərar qəbul edilməsini nəzərdə tutan məsələlərə aydınlıq gətirir. İşçi 

qruplarına üzvlük, marağı olan bütün dövlətlər üçün açıqdır. Baş Şura həmçinin ticarət siyasətinin 

mövcud vəziyyətini əks etdirən sənədin hazırlanmasını demək olar ki, öz üzərinə götürür. [1, s.230-234]                                    

ÜTT-  aşağıdakı konfransları həyata keçirmişdir; 

         Birinci Konfrans: 9-13 dekabr 1996-cı il, Sinqapur. 

ÜTT təşkilatı fəaliyyətə başladıqdan  sonra  ilk olaraq  (1 yanvar 1995-ci il) keçirilmiş ilk 

konfransdır. 120-dən çox ÜTT-yə üzv ölkənin dövlət nümayəndələrinin, ticarət, xarici işlər, 

maliyyə və kənd təsərrüfatı nazirlərinin iştirak etdiyi konfransda ÜTT-nin 2 illik fəaliyyəti və 

Uruqvay Raundu sazişlərinin həyata keçirilməsi müzakirə olunmuş. Birinci Konfransa ev sahibliyi 

edən Sinqapur dövləti olmuşdur. Konfransda Nazirlər Bəyannaməsi və İnformasiya texnologi-

yasının ticarəti üzrə Bəyannamə qəbul edilmişdir. 

        İkinci konfrans: 18-20 may 1998-ci il Cenevrə. 

İclasda iştirak edən ÜTT-yə üzv ölkələrin nazirləri ÜTT sazişlərinin yerinə yetirilməsi ilə 

bağlı müzakirələr aparmışlar. Konfransın sonunda Nazirlər Bəyannaməsi və Qlobal Elektron 

kommersiyası üzrə Bəyannamə təsdiqlənmişdir. 

      Üçüncü Konfrans: 30 noyabr – 3 dekabr 1999-cu il, Sietl, ABŞ. 

Konfransın gündəminə Uruqvay Raundu sazişlərinin həyata keçirilməsinin mövcud vəziyyəti, 

Uruqvay raundu çərçivəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan məsələlərin (kənd təsərrüfatı, xid-

mətlər və s.) müzakirəsinə başlanması və ÜTT-nin fəaliyyəti ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasıdaxil 

edilmişdir. Lakin, bu konfransda, inkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan dövlətlər arasında 

ciddi qarşı durmanın mövcud olması konkret təkliflər hazırlanmasında və ümumiyyətlə konfransın 

yüksək keçirilməsinə mane yaratmışdır. Nəticədə, qərara alınmışdır ki, mövcud problemlərin müza-

kirəsi və təkliflərin hazırlanması ÜTT-nin Baş Şurası tərəfindən həyata keçirilsin. 

      Dördüncü Konfrans: 9-13 noyabr 2001-ci il, Doxa şəhəri, Qatar. 

Doxada çoxtərəfli ticarət danışıqlarının yeni raundunun (İnkişaf Raundu) həyata keçirilməsi 

qərara alınmışdır. Qərara əsasən ÜTT-nin hazırçı sazişlərinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi, 

ticarətdə texniki maneələrin aşağı salınması və ən mühüm məsələ inkişaf etmiş ölkələrdə kənd 

təsərrüfatının dəstəklənməsinin azaldılması nəzərdə tutulmuşdur. 

     Beşinci Konfrans: 10-14 sentyabr 2003-cü il, Kankun şəhəri, Meksika. 

Konfransın məqsədi Doha raundu çərçivəsində danışıqların davam etdirilməsi olmuşdur. 

Lakin bir qrup dövlətlər arasında fikir ayrılıqların olması konfransın formatını dəyişdirmiş və sonda 

tədbir uğursuzluqla başa çatmışdır. 

     Altıncı Konfrans: 13-18 dekabr 2005-ci il, Honkonq, Çin. 

Bu Konfrans irimiqyaslı razılaşmaların müəyyən olunması istiqamətində əhəmiyyətli rol 

oynamışdır. Belə ki, Doxa raundunun başa çatması üçün danışıqlar davam etdirilmiş və bir sıra 

məsələlər üzrə ümumi razılıq əldə olunaraq Nazirlər Bəyannaməsində öz əksini tapmışdır. Bununla 

yanaşı konfransda kənd təsərrüfatında ixracın  subsidiyalaşdırılmasının 2013-cü il üçün, pambıq 

subsidiyalaşdırılmasının 2006-cı il üçün ləğv edilməsi qərarına gəlinmişdir. Həmçinin, 2008-ci il 

üçün ən az inkişaf etmiş 32 ölkənin 97 faiz mal və məhsullarının inkişaf etmiş ölkələrin bazarına 

çıxışına dair öhdəlik inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən qəbul edilmişdir. [6] 
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Hazırda ÜTT-nin 135- üzvü vardır. ÜTT-də 180-dən çox dövlət iştirak edir.Azərbaycan Res-

publikası hazırda müşahidəçi statusunda iştirak edərək üzvolma ərəfəsindədir. Azərbaycan Respub-

likasının  beynəlxalq təşkilatlara  inteqrasiyası məsələsinin hüquqi əsasını Azərbaycan Respublikası 

Gömrük məcəlləsində tənzimlənir.  

Müstəqil  Dövlətlər Birliyi. (MDB)- SSRİ dağıldıqdan sonra,1991-ci ilin 8 dekabrından 

Belovejski müqaviləsinə görə Rusiya, Belarusiya və Ukrayna üçlüyü yarandı. Həmin dövrün 21 

dekabrında Alma-Ata bəyannaməsinə görə daha 9 respublika, o cümlədən Azərbaycan da bu quru-

mun üzvü sayıldılar.MDB-nin 1992-ci ildə imzalanmış Nizamnaməsinin aşağıdakı bölmələri vardır: 

- Məqsəd və prinsipləri;  

- Üzvlüyü; 

- Kollektiv təhlükəsizlik və hərbi-siyasi əməkdaşlıq; 

- Birliyin orqanları (təşkilatları) 

- Parlamentlərarsı  əməkdaşlıq; 

- Maliyyə məsələləri; 

1994-cü ildə MDB üzvləri sərbst  ticarət zonasının yaradılması barədə saziş imzaladılar.Bu 

sazişə görə MDB çərçivəsində mərhələli şəkildə gömrük və digər yığımları azaltmaqla dövlətlərarsı 

İqtisadi İttifaqı yaranmalıdır. Lakin bu cəhd hələki alınmır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının  

təşəbbüsü ilə regional bir qrum GUAM (1997) yaradıldı. Bu qurumun üzvləri Gürcüstan, Ukrayna, 

Moldava və Azərbaycan respublikaları sayılırlar. Özbəkistan isə 1999-cu ildə bu qruma üzv oldu. 

Azərbaycan Respublikası qonşu MDB ölkələri ilə şəffaf sərhədlər siyasəti yürütsə də, ölkənin bütün 

sərhəd məntəqələrində gömrük orqanları layiqincə fəaliyyət göstərir. [1, s.236]                                    

Ümumdünya Gömrük Təşkilatı - İlk dəfə Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının (GƏŞ) 17 ölkə 

üzvü olmuşdur.  Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının (GƏŞ) yaradılması haqqında Konvensiya (4 no-

yabr 1952-ci ildə qüvvəyə minmişdir), Gömrük rüsumlarının müəyyən olunması və qiymətləndiril-

məsi haqqında Konvensiya (28 iyul 1953-cü ildə qüvvəyə minmişdir) və Gömrük nomenklatura-

sı haqqında Konvensiyanın (11 sentyabr 1959-cu ildə qüvvəyə minmişdir) imzalanması ilə qoyul-

muşdur. 26 yanvar 1953-cü ildə GƏŞ-in təsis konfransı keçirilmişdir. Məhz buna görə də hər il 

yanvarın 26-sı Beynəlxalq Gömrük Günü kimi qeyd edilir. 

GƏŞ-in yaradılmasının məqsədi təkcə xüsusi olaraq gömrük məsələləri üzrə dövlətlərin 

əməkdaşlığı üçün yaradılan bu Təşkilatın himayəsi altında işlənib hazırlanan konvensiyaların həyata 

keçirilməsi üçün zəruri olan icra aparatının yaradılması olmamışdır. Bu Təşkilat təsis sənədinə əsa-

sən daha geniş səlahiyyətlərə malikdir. Belə ki, GƏŞ-in yaradılması haqqında Konvensiyanın 1-ci 

maddəsində göstərilir ki, Təşkilat dövlətlərin gömrük sistemlərinin uzlaşdırılmasının və vahidliyi-

nin mümkün dərəcədə daha yüksək səviyyəsini təmin etmək və gömrük texnikası və qanunvericili-

yinin inkişafı və yaxşılaşdırılması yolunda meydana çıxan problemlərin öyrənilməsini gücləndir-

mək kimi səlahiyyətlərə malikdir. 

Ümumiyyətlə, yarandığı andan GƏŞ sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. Təşkilat yarandığı andan 

onun əsas vəzifəsi kimi gömrük sistemlərinin unifikasiyası və harmonizasiyası, gömrük qanunveri-

ciliyinin təkmilləşdirilməsi və gömrük işi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi müəy-

yən olunmuşdur. 

GƏŞ-in fəaliyyət dairəsinin genişlənməsi şəraitində GƏŞ-in dünya miqyasında nüfuzu çox sü-

rətlə yüksəldi və nəticədə XX əsrin 90-cı illərində GƏŞ artıq əksər dünya dövlətləri tərəfindən qəbul 

edilən bir quruma çevrildi. Fəaliyyət dairəsinin bu miqyasda genişlənməsi və üzvlərinin sayının 

kəskin surətdə artması ilə əlaqədar olaraq 1994-cü ildə Şuranın adı ÜGT-yə dəyişdirildi və bununla da 

onun beynəlxalq hökumətlərarası bir təsisat kimi fəaliyyətə keçidinin tamamlanması başa çatdı. Ha-

zırda ÜGT-nin 171 üzvü vardır.Təşkilatın Baş Katibi (5 il müddətinə seçilir) Ceyms Şeyverin sözləri-

nə görə, adın dəyişdirilməsi bu Təşkilatın qlobal xarakterini və daim artan beynəlxalq əhəmiyyətini 

əks etdirməyə yönəlmişdir.  

Bütövlükdə, ÜGT-nin fəaliyyətində əsas məqsədlər aşağıdakılardır: 

- Gömrük işi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirmək. 
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- Gömrük sistemlərinin harmonizasiyasının və unifikasiyasının daha yüksək səviyyəsinin 

təmin edilməsi. 

- Gömrük qanunvericiliyi və gömrük texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi. 

- Gömrük vasitələri ilə beynəlxalq cinayətlərlə mübarizənin gücləndirilməsi.  

Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün ÜGT müasir mərhələdə: gömrük prosedurala-

rını sadələşdirən və unifikasiya edən müxtəlif tövsiyələr qəbul edir; konvensiyaları və digər sənəd-

ləri işləyib hazırlayır; mübahisə və ixtilafların yarandığı hallarda vasitəçilik və barışdırıcı tədbirlər 

həyata keçirir; gömrük sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini öyrənir; gömrük sisteminin texniki as-

pektlərini tədqiq edir; gömrük proseduraları haqqında informasiya yayır; digər beynəlxalq təşkilat-

larla əməkdaşlıq edir. 

ÜGT üzvlərin kiçik çoxluqlarının təmsil olunduqları nümayəndə heyətləri gömrük məsələ-

lərini bərabər əsaslar üzərində həll etdikləri bir forumdur. Hər bir üzvü bir nümayəndə təmsil edir 

və hər bir üzv bir səs hüququna malikdir. Bu isə üzvlərə konvensiyalar və digər beynəlxalq sənədlər 

spektrinin müzakirəsinə obyektiv yanaşmağa imkan verir. ÜGT-də hazırda rəsmi işçi dil kimi 4 dil-

dən istifadə olunur - ingilis, fransız, ispan, rus [9].   

       Təşkilatın ali orqanı ildə bir dəfə çağırılan sessiyadır.Adətən nümayəndə heyətinə Dövlət 

Gömrük Orqanının rəhbəri başçılıq edir. Daimi fəaliyyət göstərən orqan isə katiblik sayılır. ÜGT-

nin daimi qərargahı Brüsseldə (Belçikada) yerləşir. Büdcəsi isə hər il üzvlərin ödədiyi üzvlük 

haqqının hesabına formalaşır.  

Üzvlük haqqının miqdarı xərclərindəki payından asılı olaraq müəyyən olur. Azərbaycan 

Respublikası ÜGT-nin Maliyyə Komitəsinin (1998) və Siyasi Şurasının (2000-ci il) üzvüdür. Suveren 

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Təşkilatı Siyasi Komissiyasının (SK) üzvlərindən biri olmasına 

baxmayaraq, qısa müddətdə ÜGT-də yüksək nüfuza malik olmuşdur. Məhz bu etimadın bariz nümunəsi 

saymaq olar ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin təklifilə Siyasi Komissiyanın 

dekabr sessiyası Azərbaycanda keçirilməsi irəli sürülmüşdür. ÜGT-nin Baş katibi tərəfindən 

müzakirəyə qoyularaq Bakı şəhərində keçirilməsi qərara alınmışdır. Göstərilənləri nəzərə alaraq 

Azərbaycan Gömrük Komitəsinin Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində uğurlu çıxışı gömrük işinin 

təkmilləşdirilməsi və inkişafına böyük təsir etmişdir.  

Gömrük işi sahəsində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqda Azərbaycan gömrüyünün dünya 

təsərrüfat sisteminə inteqrasiya olunmasını sürətləndirmək, qədim “İpək Yolu”nun bərpası və inkişafı 

Xəzər dənizi hövzəsinin enerji daşıyıcılarının və neft kəmərləri layihələrinin gerçəkləşdirilməsi 

sahəsindəki regional iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirmək və Azərbaycan Respublikasının 

xarici iqtisadi əlaqələrinin tənzimlənməsində səmərəli fəaliyyət göstərən mexanizmlərin qurulmasına 

köməklik etməklə yanaşı, ölkəmizin gömrük fəaliyyətini və gömrük nəzarətinin təşkilini inkişaf 

etdirmək və beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində gömrük işinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına təkan 

verilməsi  məqsədəuyğun hesab edilir. 
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ON INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE AREA OF CUSTOMS AND 

INTERNATIONAL INTEGRATION OF AZERBAIJAN CUSTOMS 

 

J.F. Farzalıyev 

Institute of Law and Human Rights of ANAS 

 

Dynamic socio-economic development and integration into the international economic system 

in Azerbaijan today require the improvement of the state customs system, the modernization of the 

logistics infrastructure, compliance of customs issues with international standards in all directions, 

and the further enhancement of the customs system in the country's socio-economic development. . 

In our article, we will try to provide extensive research information on international integration 

of customs and international integration of Azerbaijan. 

Keywords: Azerbaijan, socio-economic development, international, integration, customs system 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОЙ РАБОТЫ  

И ИНТЕГРАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ТАМОЖНИ В НИХ 

 

Д.Ф. Фарзалыев 

Институт права и прав человека НАНА 

 

Динамичное социально-экономическое развитие и интеграция в международную эконо-

мическую систему в Азербайджане сегодня требуют совершенствования государственной тамо-

женной системы, модернизации логистической инфраструктуры, соответствия таможенных 

вопросов международным стандартам по всем направлениям и дальнейшего совершенствования 

таможенной системы в социально-экономическом развитии страны. 

В нашей статье мы попытаемся предоставить обширную исследовательскую инфор-

мацию о международной интеграции таможни и международной интеграции Азербайджана. 

Ключевые слова: Азербайджан, социально-экономическое развитие, международная 

интеграция, таможенная система 
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BİNA VƏ QURĞULARIN DAĞILMASI ZAMANI ƏMƏLƏ GƏLƏN UÇQUNLARIN 

ALTINDAN ZƏRƏRÇƏKƏNLƏRİN DEBLOKASİYASI VƏ XİLAS EDİLMƏSİ ZAMANI 

PNEVMATİK REZİN QALDIRICILARDAN İSTİFADƏ EDİLMƏSİNIN ƏHƏMİYYƏTİ 

 

R.H. Quluzadə, T.H. Əliyev 

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası 

ramilquluzade23@gmail.com 

 

Məqalədə ölkədə baş verən fövqəladə hadisələrin statistikası gətirilərək tikinti konstrukiyalarının 

dağılması nəticəsində yaranan uçqunlarda zərərçəkmişlərə yardım edilməsi məsələsi önə çəkilir. 

Uçqunlar haqda söhbət açılır və burada deblokasiya və xilasetmə işlərinin zəruriliyi və ardıcıllığı 

götərilir. Bu işlər zamanı pnevmatik rezin qaldırıcıların rolu və üstünlüyü izah olunur. 

Açar sözlər: uçqun, zərərçəkmiş, deblokasiya, xilasetmə, pnevmatik rezin qaldırıcı. 

 

Fövqəladə hallar zonasında zədələnmənin analizi. FH zamanı insanlara təsir edən ən 

təhlükəli faktorlara aiddir: 

– daşınma qabiliyyətinin itirilməsi nəticəsində tikinti konstruksiyalarının dağılması. Bu 

faktor bir çox hallarda insanların kütləvi tələfatına səbəb olur; 

– tikinti konstruksiyalarının dayanıqlığının itirilməsi. Bunun nəticəsində qismən və ya tam 

dağılma baş verə bilər; 

– tikinti konstruksiyalarının və ya nəqliyyat vasitələrinin dağılması nəticəsində insan 

bədəninin üzvlərinin əzilməsi.  

Statistika göstərir ki, ölkədə baş verən  hadisələrin, cədvəl 1.1-də göstərildiyi kimi 46,9 %-i 

tikinti və nəqliyyat kontruksiyalarının dağılması və bunun nəticəsində uçqunların yaranması 

səbəbilə insanların zədələnməsidir. 

Cədvəl 1 

 
Əsas zədələyici faktorlar (%) 

 
Zədələyici faktorlar 2015 2016 2017 

Tikinti və nəqliyyat kontruksiyalarının dağılması 14,8 10 46,9 

Yüksək temperatur təsirləri 3,7 5 18,7 

Elektrik tokla vurulma 7,4 0 3,1 

Yanma məhsullarından yaranmış zədələr 0 0 3,1 

Zəhərləyici maddələrdən zədəlnmə 26 15 0 

Boğulmalar 3,7 0 0 

Digərləri 18,5 25 15,6 

 

Binaların və qurğuların dağılmaları, bir qayda olaraq, qəzaların, fəlakətlərin, təbii fəlakətlərin, 

terror aktlarının və ya hərbi əməliyyatlar zamanı düşmənin zədələyici vasitələrinin təsirinini nəticəsidir. 

Uçqun - binalar dağılarkən hissələrinin (divarların, üst örtüklərin, daxili avadanlıqların, mebelin 

və s.) qalaqlanmış qırıntılarına deyilir. Belə hesab edilir ki, bina ancaq güclü dərəcədə və ya tam 

dağılarkən uçqun yaranır [1]. 

Uçqunların xarakteri binanın dağılması səbəbindən, zədələyici faktorun növü, təsir müddətindən, 

binanın tikilmə xüsuiyyətlərindən və digər faktorlardan asılıdır. Binaların dağılma dərəcələri 4 

kateqoriyaya bölünür (cədvəl 2). 
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Cədvəl 2 
Binaların dağılmasının xarakteristikası 

 
Dağılma dərəcəsi Dağılmanın xarakteristikası 

Zəif 

    Daxili arakəsmələrin, qapı və pəncərə çərçivələrinin, yüngül tikililərin qismən 

dağılması. Əsas daşıyıcı konstruksiyalar qorunur. Tam bərpa üçün kapital təmir kifayət 

edir. 

Orta 

    Daşıyıcı konstruksiyalrın kiçik hissənin dağılması. Daşıyıcı hissələrin böyük hissəsi 

qorunur və yalnız qismən deformasiyaya uğrayır. Əsas kontruksiyalar (divarlar) qoruna 

bilər, lakin bu zaman ikinci dərəcəli və daşıyıcı konstruksiyalar qismən dağıla bilər. 

Bina sıradan çıxır, lakin bərpa edilə bilər. 

Güclü 

     Daşıyıcı konstruksiyaların böyük hisəsi dağılır. Bu zaman binanın daha möhkəm 

elementləri, karkaslar, qismən divarlar qoruna bilər. Güclü dağılma zamanı uçqun 

yaranır. Əksər hallarda bərpa işləri məqsədyönlü deyil. 

Tam 

    Yalnız zədələnmiş (və ya zədələnməmiş) zirzəmilər və möhkəm elementlərin cüzi 

hissəsi qoruna bilər. Tam dağılma zamanı uçqun yaranır. Binanı bərpa etmək mümkün 

deyil. 

 

Uçqunlar yığınında iri dəliklər ola bilər ki, bu dəliklərdən də uçqun altında qalan adamın iyi 

və səsi sərbəst keçə bilər. 

Yaşayış binalarının dağılması zamanı yaranan uçqunların əsas xüsusiyyəti dağılmış tikinti 

konstruksiyalarının, onların ayrı-ayrı qırıntılarının, o cümlədən beton, dəmir-beton, 0,8 m
3
-dək 

həcmli kərpic örtüklərinin qırıntılarının, tikinti zibilinin qalaqlanmasıdır. 

Dağılmış binaların dağılması zamanı uçqunların həcmi tikinti həcminin 30-50%, sənaye 

binalarında - 15-20%-ni təşkil edir. Uçqunlarda boşluqların həcmi 40-60% hədlərində dəyişir. Yaşayış 

binalarında uçqunların hündürlüyü binanın hündürlüyünün 1/5-1/7, sənaye binalarında isə 1/4-1/10 

hissəsini təşkil edir. Əyilmələrin orta dərəcəsi 30%-dir. 

Binanın növünə uyğun olaraq uçqunların strukturu cədvəl 3-də göstərilmişdir. 

 

Cədvəl 3  
Uçqunların strukturu 

 

Uçqunların tərkibi 

Qırıntıların tərkibi (%-lə) 

Kərpic 
Taxta Digər 

Sənaye Yaşayış 

1 2 3 4 5 

1 m3-dək kərpic qırıntıları, döyülmüş kərpic 20 40 13  

Dəmir-beton və beton konstruksiyalarının qırıntıları (0,8 

m3-dək) 
60 10  75 

Taxta konstruksiyalar 3 30 75 18 

Metal konstruksiyalar 

( o cümlədən dəzgah avadanlıqları) 
10 8 2 2 

Tikinti zibilləri  12 10 5 

 

Fövqəladə hadisə zamanı binaların dağılması adətən insanların bloklanması (uçqun altında 

qalması zamanı onlara çıxışın mümkün olmaması) və onların zərər çəkməsi ilə nəticələnir. 

Bina və qurğuların dağılması anında ölən insanların sayı ümümi zərərçəkmişlərin sayının 10-

20%-ni təşkil edə bilər. 

 Bina və qurğuların dağılması ilə əlaqədar olan fövqəladə halların lokallaşdırılması mürəkkəb 

bir sistem olmaqla özündə təşkilati və  texnoloji məsələləri əhatə edir. Vacib istiqamətlərdən biri də,  

qəza-xilasetmə işlərinin planlaşdırılması, hazırlığı və yerinə yetirilməsidir. 

Ümumi şəkildə, zərəçəkmişlərin xilas edilməsi prosesi aşağıdakı mərhələləri əhatə edən 

kompleks texnoloji proses kimi təqdim edilə bilər: 
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- zədələnmə ocağının və iş obyektinin ümumi xüsusi kəşfiyyatı; 

- hazırlıq işləri; 

- qəza-texniki işlər; 

- axtarış-xilasetmə işləri; 

- zərərçəkmişlərin debloklanma və çıxarılması üzrə işlər; 

- ilkin tibbi və həkim yardımı, yaralıların tibb məntəqələrinə təxliyyəsi; 

- təxliyyə, ölülərin tanınması və dəfn edilməsi; 

Yuxarıda qeyd edilmiş hər bir texnoloji mərhələdə müvafiq işlər həyata keçirilir, onlar isə öz 

növbəsində müvafiq üsullarla həyata keçirilir. Bina və qurğuların dağılmasında ən çətin texnoloji 

mərhələlər debloklama və zərərçəkmişlərin uçqunlar altından çıxarılması üzrə mühəndis işləridir. 

 Debloklama və zərərçəkmişlərin uçqunlar altından çıxarılması üzrə işləri aşağıdakı növlərə 

bölmək məqsədyönlü olar: 

 tikinti konstruksiyalarının uçqunlarının altında qalan zərərçəkmişlərin deblokasiyası və 
çıxarılması; 

 qapalı, izolə edilmiş otaqlarda olan zərərçəkmişlərin deblokasiyası; 

 yarıdağılmış və yanan binaların yuxarı mətəbələrində qalan zərərçəkmişlərin debloklan-

ması və xilas dilməsi. 

Tikinti konstruksiyalarının uçqunlarının altında qalan zərərçəkmişlərin deblokasiyası və çı-

xarılması işləri ən çətin və həcmli işlərdir. Uçqunlar altında qalan zərərçəkmişlərin xilas edilməsi 

iki mərhələdə həyata keçirilir: 

Birinci mərhələdə — zərərçəkmişə və xilasedicilərin bloklama yerinə çıxışı təmin edilir;  

uçqunların qırıntılarının dağıdılması, xırdalanması ilə əlaqədar olan texnoloji əməliyyatların yerinə 

yetirilməsi yolveriləndir; 

İkinci mərhələdə — uçqun elementlərindən zərərçəkmişlərin xilas edilməsi həyata keçiril-

məlidir. Bu zaman, uçqun elementlərinin yerdəyişməsi təhdidini yaradan  əməliyyatlardan imtina 

olunmalıdır, çünki onlar uçqunlar altında qalan zərərçəkmişlər üçün böyük təhlükə yaradırlar [2].  

Xilasetmə işlərinin aparılmasının mövcud üsulları 20-30 il qabaq tətbiq edilən avadanlıqların 

istifadəsinə əsasən hazırlanıb. İndiki dövrdə Xİ effektivliyini artırmaq üçün bölmələr müasir 

avadanlıqla təchiz edilir. Onlara misal kimi, pnevmatik rezin qaldırıcıları göstərmək olar. Son 

zamanlar xilasetmə işlərinin aparılması üçün təkcə avadanlıqların texniki xassələrinin yüksəldilməsi 

deyil , həmçinin işləri aparılma qaydasında da dəyişikliklər önəmli rol daşıyır [3]. Və bu zaman 

xilasetmə işlərinin effektivliyini mexanizasiyalar vasitəsilə artırılması məsələsi önə durur. 

Belə ki, zərərçəkmişin deblokasiyası və xilas edilməsi üçün ilk öncə mühüm məsələ uçqun-

ların qırıntılarının yerdəyişməsi və yaxud müəyyən təhlükəsiz hündürlüyə qaldırılması, qaldırıl-

dıqdan sonra isə dayaqlar üzərində möhkəm saxlanılmasıdır ki, ən azından xilasedicilərin işinin 

təhlükəsizliyini təmin etmək mümkün olsun [4].   

 Qeyd edilmiş məqsədlərə çatmaq üçün ən ideal vasitələr kimi pnevmatik rezin qaldırıcılardır. 

Pnevmatik rezin qaldırıcıların təyinatı - müxtəlif səbəblərdən binaların, nəqliyyat vasitələrinin, 

müxtəlif qurğuların dağılması nəticəsində əmələ gələn iri qırıntıların qaldırılması və yerdəyiş-mə-

sidir [5].  

Pnevmatik rezin qaldırıcılara aiddir: 

 qaldırcı yastıqlar (şəkil 1); 
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Şəkil 1. Pnevmatik rezin qaldırıcı yastıq 

 

 hidroklinlər (şəkil 2); 

 

 
 

Şəkil 2. Hidroklin 

 

 

 domkratlar (şəkil 3).  

 

 
 

Şəkil 3. Domkratlar 

 

Pnevmatik rezin qaldırıcıların digər xilasetmə işləri mexanizasiyası vasitələri qarşısında 

üstünlükləri: 

 kiçik ölçü və çəki; 

 yükqaldırma qabiliyyəti; 

 qurğunun sadəliyi; 

 istismar etibarlılığı; 

 ətraf mühitin mənfi təsirlərinə qarşı yüksək dayanıqlıq; 

 çoxfunksioallıq (universallıq) və vahid tip qurğu üzrə unifikasiya; 

 yüksək məhsuldarlıq; 

 yüksəldilmiş transportabellik (daşınma); 

 istifadə təhlükəsizliyi.  
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 Bu üstünlüklərdən maksimum faydalanmaqla xilasetmə əmələiyyatlarının effektivliyini artıra-

raq xilasedicilərin fəaliyyətini daha səmərəli etmək olar. Bu fəaliyyətin səmərəliliyini aşağıdakılarla 

əsaslandırmaq olar: 

 pnevmatik rezin qaldırıcıların kiçik ölçü və çəkisi onun daşınması və iri mexanizasiya va-

sitələrinin girə bilmədikləri yerlərdə istifadə edilməsi xüsuiyyətini önə çıxarır, onun avtomo-

billərdə daşınmasını asanlaşdırır, xilasedicilərdən xüsusi fiziki güc və enerji tələb etmir; 

 qurğunun sadəliyi onun xilasedcilər üçün təhlükəsiz istifadə etməyə imkan verir, onun təc-

rübəsiz xilasedicilərin istifadəsində belə yüksək məhsuldarlığını göstərməsinə zəmin ya-

radır; 

 istifadə etibarlılığı, ətraf mühitin mənfi təsirlərinə qarşı yüksək dayanıqlığı onun təmirə gec-

gec ehtiyac olduğunu, ehtiyac olduqda isə asan təmir edilməsini və iqtisadi cəhətdən sərfəli 

olmasını təmin edir. 

Bütün bunlar isə onu göstərir ki, pnevmatik rezin qaldırıcıların tətbiqi, onların istifadəsinin 

effektivliyinin artırılması üsullarının araşdırılması böyük əhəmiyyətə malikdir. 
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THE USE OF PNEUMATIC RUBBER LIFTS DURING THE DEBLOKATION AND 

RESCUE OF VICTIMS FROM UNDER THE RUBBLE THAT RESULTED FROM THE 

DESTRUCTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES 

R.H. Guluzadeh, T.H. Aliev 

The article provides statistics on emergencies in the country, helping the survivors in avalanches 

resulting from the collapse of construction constructions. There is a discussion about vulnerabilities and 

here the necessity and consistency of deblocking and rescue operations are highlighted. The role and 

advantages of pneumatic rubber lifts are explained in this study. 

Keywords: avalanche, victim, deblokation, rescue, pneumatic rubber lift. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РЕЗИНОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ ПРИ  

ДЕБЛОКИРОВАНИИ И СПАСЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ ИЗ-ПОД ЗАВАЛОВ, 

ПОЯВИВШИХСЯ РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Р.Г. Гулузаде, Т.Г. Алиев 

Академия Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики 

 

В статье приводится статистика чрезвычайных происшешствий в стране и выдвигается 

вперёд проблема помощи пострадавшим в завалах в результате разрушения строительных 

конструкций. Здесь обсуждаются завалы показываются необходимость и последовательность 

операций деблокирования и спасения. Роль и преимущества пневматических резиновых лиф-

тов объясняются в этом исследовании. 

Ключевые слова: завал, пострадавший, деблокироване, спасение, пневматические ре-

зиновые подъемники. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ  

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

 

С. Бабаева  

 Азербайджанский университет туризма и менеджмента 

sabina.babayeva89@gmail.com 

 

Начало 21 столетия ознаменовалось интернационализацией экономической сферы, по-

литической и культурной интеграцией и унификацией деятельности человечества, форми-

рованием глобального информационного пространства. Эти процессы способствовали раз-

витию всех форм туризма.  

Важное место в индустрии туризма занимает музей. В связи с этим обозначена про-

блема трансформации социокультурной деятельности и развития новых форм и видов ком-

муникации в рамках туристской деятельности музея, отражающей современные тенден-

ции общественного развития.  

Анализируются проблемы влияния глобализации и информатизации общества на раз-

витие музейной коммуникации. Рассматривается важность использования коммуникатив-

ных технологий для создания туристической привлекательности музея.  

Отмечается, что использования новых форм и видов коммуникации как в работе с по-

сетителями, так между музеями и соответствующими государственными, частными и 

социо-культурными учреждениями приобретает существенное значение для создания ту-

ристской привлекательности музея. 

Ключевые слова: коммуникативные технологии; коммуникация; музей; интерактив-

ная экскурсия; посетитель (турист). 

 

Введение 

В современном мире музеи могут рассматриваться в качестве одного из краеугольных 

камней культурного туризма. Музеи играют важную роль в пропаганде и продвижении исто-

рии и культуры. Они выполняют не только функцию хранения и трансляции культурного 

наследия, но и коммуникативную функцию между разнообразной музейной аудиторией в сво-

ей туристской практике. Роль музеев в последнее десятилетие трансформировалась, они все 

больше ориентируются не на создание экспозиций для абстрактного посетителя, а развивают 

комплексные программы для разных и весьма конкретных целевых аудиторий (образователь-

ные, коммуникационные, семейные, развлекательные), активно включаясь в сферу туризма.  

Важность управления стратегией коммуникации и её роль в деятельности музеев опре-

деляется сегодня необходимостью развития таких форм и видов коммуникации, которые 

позволяют музею поддерживать свою репутацию и успешно занять свою нишу в индустрии 

туризма. При этом, если музеи способны вовлечь посетителя в коммуникационный процесс и 

связать его с опытом данного посетителя, тогда музеи становятся более открытыми и до-

ступными, то есть отвечающими интересам и нуждам посетителя. Следовательно, музей, 

ориентированный на аудиторию имеет динамические отношения между программной дея-

тельностью и аудиторией. 

Поэтому, с целью активной интеграции в сферу туризма многие музеи отходят от прак-

тики организации экспозиций для абстрактного посетителя, а уделяют существенное внима-

ние созданию специальных программ для различных целевых аудиторий.     

Выбор музейных туристических программ зависит от стратегии музея, тематики и от 

того, как музей собирается выстроить свою работу по реализации данной стратегии. При 

этом, правильная презентация и всесторонняя популяризация культурно-исторического нас-

ледия является одной из основных задач в деятельности музеев, В свою очередь, правильная 
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интерпретация и презентация культурного наследия, использования новых форм и видов 

коммуникации как в работе с посетителями, так между музеями и соответствующими госу-

дарственными, частными и социо-культурными учреждениями приобретает существенное 

значение.  

Следовательно, использование коммуникативных технологий и их активное внедрение 

в музейную практику становится важным в деятельности музеев. Причем, на наш взгляд, 

корректная организация самого процесса коммуникации является не только необходимым 

элементом современного музейного дела в информационным обществе, но и выступает в ка-

честве процесса, способствующего полноценному восприятию музейных экспонатов. Таким 

образом, коммуникация становится процессом взаимосвязи и взаимодействия, поскольку по-

средством него происходит прямой контакт аудитории с музейными экспонатами, осуществ-

ляется познание культурно-исторического наследия, проистекает соотнесение ценностных 

установок и оценок.  

Коммуникационный процесс в музее, основанный на информационных технологиях, 

формирует новые интерактивные виды в традиционных формах деятельности музеев, когда 

появляется обратная связь со стороны аудитории, которая позволяет корректировать работу 

музеев и подстраивать ее под интересы и потребности посетителей.  

По справедливому утверждению Ю.Э. Комлева, «современное общество предлагает как 

непосредственное, так и виртуальное музейное пространство, где осуществляется обмен и 

осмысление информации…» [3, c. 22]. Внедрение новых информационных технологий в ра-

боту музея по привлечению туристов существенно изменяет саму суть и подходы к традици-

онным формам его деятельности. Вследствие чего возникают и успешно действуют новые 

виды музейных экскурсий такие, как интерактивные виртуальные туры, которые становятся 

все более популярными у туристов.  

Следовательно, с одной стороны, интерактивная экскурсия выступает в качестве эф-

фективной организации процесса коммуникации музея с аудиторией в его туристской прак-

тике, а с другой стороны, является важным средством привлечения потенциальных посети-

телей. Последние, ознакомившись посредством виртуальной экскурсии с теми или иным 

экспонатами, представляющими познавательный, научный или иной интерес для них прини-

мают решение о непосредственном посещении музея [1, c. 67].  

Таким образом, виртуальные экскурсии становятся существенным фактором пропаган-

ды музея и непосредственного привлечения туристов. Вместе с тем, они предоставляют воз-

можность бесплатного доступа всем посетителям, проявляющим тот или иной интерес к 

культурно-исторического наследию места, региона, страны. Вместе с тем, сегодня ведущие 

музеи мира не только создают виртуальные туры по своим коллекциям, но и формируют 

собственные сообщества, создают интерактивные проекты и развивают диалог с посетителя-

ми в интернете на том же уровне, на котором взаимодействуют с людьми, посещающими 

непосредственно сам музей. 

По сути, большинство ведущих мировых музеев, таких как Лувр (Франция), Метропо-

литен (США), Британский музей и другие, активно используют интернет технологии. По-

средством сайтов и социальных сетей Facebook, Twitter, YouTube и других музеи предостав-

ляют возможность широкой аудитории ознакомиться с экспонатами музея и устанавливают 

прямые контакты с постоянными и потенциальными посетителями.  

Внедрение новых цифровых и технологических инноваций позволило музеям привлечь 

значительную часть аудитории для посещения сайта и организовать виртуальные туры музе-

ев. Подтверждением чего является рост посещаемости сайтов музеев, виртуальных туров и 

обзор страниц в социальных сетях.  Так, по данным Ассоциации ведущих туристических до-

стопримечательностей Великобритании (Association of Leading Visitor Attractions), в 2016 г. 

Британский музей (the British Museum) посетило 6,42 миллионов человек [7], а количество 

виртуальной аудитории составило 43,7 миллиона, которые посредством сайта и страниц му-
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зея в социальных сетях ознакомились с экспозициями музея [12]. Согласно пресс-релизу му-

зея Лувр (Musee du Louvre) от 5 января 2017 г., в 2016 г. музей Лувр посетили  7,4 миллиона 

человек, а около 5 миллионов ознакомились с коллекциями музея посредством социальных 

сетей [10].  По информации музея Метрополитен (the Metropolitan Museum), отраженной на 

его сайте, в течение 2017 фискального года музей посетило около 7 миллионов человек, а 

виртуальная аудитория составила 31 миллионов визитов, причем 35% от их числа приходи-

лось на международные посещения [11].  

Данные цифры являются ярким свидетельством роли и значимости современных ин-

тернет технологий в организации виртуальных туров как новой коммуникативной формы в 

деятельности музеев по популяризации культурно-исторического наследия и привлечению 

потенциальных посетителей.  

Другой и не менее важной задачей музея является вопрос изучения потенциальных 

групп, удержания постоянных посетителей и привлечения новой аудитории. Данная задача 

может и должна разрешаться посредством изучения рынка спроса и предложения  культур-

ных достопримечательностей. 

Исследования, проведенные в ряде стран Европы и США, показывают, что основным 

фактором при принятии решения о посещении музея потенциальным посетителем является 

не качество коллекции, а, в большей степени, окружающая среда и взаимодействие данного 

посетителя с коллекцией [4, 5,6]. 

Такой подход вызывает неоднозначную оценку специалистов и исследователей музей-

ного дела. В частности, музеи подвергаются критике за отход от общепринятых стандартов в 

деятельности классического музея. На наш взгляд, сегодня в условиях ограничения финан-

сирования со стороны государства, которое создаёт множество проблем в деятельности му-

зея, жизненно необходимо кардинальное изменение всей деятельности музея. Важнейшим 

условием выживания является привлечение большего количества посетителей. Причем,  эта 

задача может быть осуществлена посредством создания увлекательных программ и интерес-

ных выставок для широкой аудитории, проводимых музеем в приятной и развлекательной 

форме.  

Следовательно, процесс улучшения обслуживания существующей аудитории и привле-

чение новых потенциальных посетителей является первостепенной задачей каждого музея, 

всех его отделов. Поэтому, данная задача соединяет в себе цели хранителя музейных ценно-

стей, педагога и маркетолога. При этом, важным является то, что музей обязан показать, что 

от открыт для различных групп посетителей, то есть существенным элементом процесса 

привлечения посетителей являются понимание их потребностей и интересов, создание такой 

окружающей среды и атмосферы сопереживания, которая затрагивает их чувства и побужда-

ет к познанию культурно-исторических объектов музея [2, c. 42].  

Основой для изучения потенциальной аудитории и привлечения посетителей должны 

стать исследования рынка, то есть изучение потенциальной аудитории, которая является 

важным фактором для определения потребностей и интересов посетителей, привлечения но-

вых групп посетителей, а также разработки своей ниши на рынке услуг. По справедливому 

утверждению Котлера (Kotler), успешно функционирующим музеям необходимо «предо-

ставлять многочисленные опыты сопереживания: эстетические и эмоциональные наслажде-

ния, празднество и приобретение знаний, досуг и возможность к завязыванию отношений с 

другими» [6, c. 39]. Данные сопереживания, на наш взгляд, отвечают конкретным нуждам и 

интересам различных целевых групп и помогает процессу их саморазвития.  

Успешное развитие аудитории - это показатель идеального взаимодействия практиче-

ски всех отделов музеев. Данная модель исследования и сбора информации по изучению по-

тенциальной аудитории и её привлечению в музей является основным при разработке про-

граммы, которая передается посредством интерпретации и маркетинга. При этом, суще-

ственным фактором является определение целей стратегии при изучении групп потенциаль-
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ных посетителей. На наш взгляд этими целями могут стать: а) совершенствование и улучше-

ние коммуникации с постоянными и потенциальными посетителями; б) достижение устой-

чивой аудитории; в) превращение потенциальных посетителей в посетителей, а посетителей 

в повторных посетителей, а постоянных посетителей музея в его сторонников; улучшение 

доступа в музей; г) предложение многочисленных опытов сопереживания; установление ак-

тивной связи посредством социальных сетей с различными целевыми группами. 

От музеев, ориентированных на посетителей, требуется глубокое понимание природы, 

мотивации, ожиданий и потребностей их аудитории. Для этого от профессиональных иссле-

дователей требуется принятие обоснованных решений по программе деятельности и эффек-

тивно реагировать на изменения в моделях поведения общества. Следовательно, изучение 

природы посетителя является важным инструментом менеджмента, который ведет к улуч-

шению качества сервиса. Мы разделяем точку зрения Блека Грехема (Black Graham), утвер-

ждающего, что «если музеи признают себя ориентированными на аудиторию, то важным, 

систематическим элементом музейной деятельности должны стать надлежащим образом фи-

нансируемые программы по изучению посетителей» [8, c.10]. 

Ряд исследований, проведенных в странах Европы учеными,  специализирующимися в 

области музейного маркетинга, выявили определенную иерархию мотивов посетителей му-

зеев. В частности исследовательское агентство Morris Hargreaves McIntyre классифицируя 

данную иерархию, указывает на четыре ключевых мотивов посетителей музеев: социально 

мотивированные, интеллектуально мотивированные, эмоционально мотивированные и ду-

ховно мотивированные группы. По оценкам данного агентства, наиболее крупной мотиваци-

онной группой является социально мотивированные посетители, составляющие 48% из всех 

визитов в музеи. Основным мотивом данной группы являются развлекательные программы и 

социальная интеракция посетителей. Далее расположилась группа интеллектуально мотиви-

рованных посетителей составляющих 39% из всех визитов в музеи. Основным мотивом этой 

группы являются научный и профессиональный интерес. Следующая группа - это эмоцио-

нально мотивированные посетители, составляющие 11% от числа всех визитов в музеи. Мо-

тивацией этой группы являются познание прошлого, получение эстетического удовольствия 

и ностальгия по прошлому. Последнюю группу составляют духовно мотивированные посе-

тители, составляющие 3% от числа всех визитов в музеи. Мотивацией этой группы является 

творческий интерес и созерцание [9]. На наш взгляд, если не принимать в расчет возможные 

погрешности в процентном соотношении, данная классификация мотиваций групп посетите-

лей музея справедлива и может быть учтена соответствующими отделами музеев при разра-

ботке программы по привлечению потенциальных посетителей. 

 

Заключение 

Исходя из вышеизложенного, нам представляется, что музею для успешного вовлечения в 

туристскую индустрию необходим переход от классических форм деятельности к использова-

нию современных технологий, включающих в себя активное использования менеджмента, мар-

кетинга, всестороннее развитие коммуникации со всеми целевыми группами активных и потен-

циальных посетителей. Современный музей - это не только и не столько культурное учреждение 

для демонстрации своих экспонатов и организации выставок, но также  пространство для досуга, 

социальной интеракции, созерцания и душевного возбуждения. 

Успешный музей должен быть действенным в планировании стратегии коммуникации 

с аудиторией. Хорошо обоснованный стратегический план помогает музею эффективно со-

существовать на рынке культурных предложений. Разработка передового плана, отражающе-

го интересы и потребности посетителей, привлекающего посетителей к совместной деятель-

ности, означает, что организациям необходимо хорошо понимать окружающую среду, в ко-

торой они работают. Стратегический план в качестве основы помогает разрабатывать рацио-
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нальные цели, выделять ресурсы на согласованные приоритеты и в тоже время отражает об-

щую миссию и профессиональные стандарты по уходу за коллекциями. 
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MUZEYƏ TURİST CƏLBETMƏDƏ KOMMUNİKASİYA 

 TEXNOLOGİYALARININ ROLU 

 

S. Babayeva  

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

 

XXI əsrin başlanğıcı iqtisadi sahənin beynəlmiləlləşməsi, siyasi və mədəni inteqrasiya, bəşəriy-

yətin fəaliyyətinin birləşdirilməsi, qlobal informasiya məkanının formalaşması ilə qeyd edilmişdir. Bu 

proseslər bütövlükdə turizmin inkişafına kömək etdi. 

Turizm sənayesində muzey mühüm yer tutur. Bu baxımdan sosial inkişafda müasir tenden-

siyaları əks etdirən muzeyin turist fəaliyyəti çərçivəsində sosioloji fəaliyyətinin dəyişdiril-məsi və 

yeni kommunikasiya formalarının inkişaf etdirilməsi problemi öz əksini tapmışdır. 

Məqalədə həmçinin muzeylərə turist cəlbetmə texnologiyalarının rolundan danışılır. Tama-

şaçılarla birgə işləməkdə kommunikasiya texnologiyalarının yeni forma və növləri qeyd edilir. Eyni 

zamanda muzeylərlə özəl təşkilatlar, dövlət idarələri və mədəniyyət müəsissələri ilə düzgün kom-

munikasiya qurulmasına diqqət yetirilir. 

Açar sözlər: kommunikasiya texnologiyaları, kommunikasiya, muzey, interaktiv tur, tamaşaçı 

(turist). 
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COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN CREATION OF  

TOURIST ATTRACTIVENESS OF A MUSEUM 

 

S. Babayeva 

Azerbaijan University of Tourism and Management 

 

The beginning of the 21st century has been marked by internationalization of economic 

sphere, political and cultural integration and unification of the mankind activities, the formation of a 

global information space. These processes contributed to the development of all forms of tourism. 

An important place in the tourism industry belongs to the museum. In this regard, the problem 

of transformation of socio-cultural activities and development of new forms and kinds of communi-

cation within the framework of tourist activity of the museum reflecting the current trends of social 

development is outlined. 

It is considered a significance of use communicative technologies to create tourist attractive-

ness of a museum. It is noted that use of new types and kinds of communications both in work with 

visitors and between museums and appropriate state, private and socio-cultural institution receive 

significant role to create tourist attractiveness of museum.  

Keywords: communicative technologies; communication; museum; interactive tour; visitor 

(tourist). 
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AZƏRBAYCANDA VƏTƏNPƏRVƏR VƏ AKTİV GƏNCLİYİN FORMALAŞMASI: 

İNKIŞAFDA DÖVLƏT SİYASƏTİ VƏ DAVAMLILIQ 

 

M. Əfəndiyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

Mezahir.efendiyev@undp.org 

 

Hazırda əvvəlki dövrlər ilə müqayisədə, ən böyük olan gənclər əhalisi BMT-nin Davamlı İnkişaf 

Məqsədlərinə nail olma istiqamətində nəhəng potensiala malikdir. Bu səbəbdən gənclərin  düzgün 

qurulmuş siyasətlər nəticəsində dövlətlərin inkişaf siyasətlərinə və cəmiyyətdə baş verən proseslərə cəlb 

olunmaları labüddür. Bu məqalədə müstəqil Azərbaycan Respublikasının bu sahədə olan uğurlu 

fəaliyyətinin hərtərəfli təhlili verilmişdir. Azərbaycanın növbəti illərdə davamlı və məqsədyönlü şəkildə 

icra edilmiş gənclər siyasətinin əsası Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Ulu 

Öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən gənclər siyasəti innovativ yanaşmalarla 

daha da təkmilləşdirildi. Beynəlxalq əməkdaşlıqlar yolu ilə gənclər siyasətinin inkişaf etdirilməsindən 

söhbət açılarkən, məqalədə xüsusən Azərbaycan Respublikasının  BMTİP ilə birgə davamlı əməkdaşlığı 

qeyd olunur. BMTİP-in Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi ilə birgə reallaşdırdığı 

layihələrdən bəhs etdikdən sonra, oxuculara Azərbaycanda BMT-nin dəstəyi ilə 2014-cü ildə keçirilən 

Gənclər Siyasəti üzrə Birinci Qlobal Forum haqqında ətraflı məlumat təqdim olunub.  

Açar sözlər: davamlı inkişaf, gənclər siyasəti, Davamlı İnkişaf Məqsədləri (DİM-ləri), Ulu Öndər 

Heydər Əliyev, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, BMTİP, Gənclər Siyasəti üzrə Birinci Qlobal Forum 

 

Hal-hazırda dünyamız əvvəlki dövrlər ilə müqayisədə ən böyük gənclər əhalisinə sahibdir. BMT-

nin baş katibi Antonio Quterreşin də vurğuladığı kimi bu gün gənclər əhalisi 2015-ci ildə BMT 

tərəfindən qəbul edilmiş 17 Davamlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) nail olma istiqamətində töhfə vermək 

üçün çox nəhəng bir potensiala malikdirlər [1]. Bu səbəbdən də gənclərin davamlı inkişafa nail olmaq 

üçün gücləndirilməsi, onların cəmiyyətdə baş verən siyasi, iqtisadi və sosial proseslərə aktiv şəkildə cəlb 

olunmaları üçün xüsusi mexanizmlərin formalaşdırılması və onların potensialından yararlana bilmək 

üçün müvafiq şəraitin yaradılması dövlətlər qarşısında duran prioritet istiqamətlər arasındadır. Yuxarıda 

qeyd olunanları əldə etmək üçün ölkələr nəinki BMT kimi beynəlxalq təşkilatların yaratdığı 

imkanlardan istifadə etməli, onlar həmdə gənclər sahəsində artıq gözəçarpan müvəffəqiyyətlərə sahib 

ölkələrlə əməkdaşlıq edərək, onların təcrübələrindən yararlanmalıdırlar [2]. Gənc dövlət olmasına 

baxmayaraq Azərbaycan gənclər sahəsinə verdiyi diqqət və bu sahədə həyata keçirtdiyi səmərəli siyasət 

nəticəsində bir çox inkişaf etmiş ölkədən öndədir və belə ölkələr Azərbaycanın təcrübəsindən çox 

faydalana bilər. Bunu nəzər alaraq, dövlətimizin gənclər siyasətinin formalaşmasına və onun uğurlu və 

davamlı inkişafına hərtərəfli bir nəzər salmaq yerinə düşərdi.  

1991-ci ildə yenidən müstəqilliyinə qovuşmuş Azərbaycanda, hər bir sahədə olduğu kimi gənclər 

sahəsindədə inkişaf Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın istəyi ilə yenidən siyasi 

hakimiyyətə qayıdışından sonra hiss olundu. Dövlət müstəqilliyinin qorunması və möhkəmləndirilməsi 

üçün ilk baxışdan daha zəruri görünən sahələrdə ciddi durğunluğa baxmayaraq, Ulu Öndər bir çoxlarına 

o dövrün kontekstində elə də vacib görünməyən sahələrdə də inkişafın vacibliyini anlayırdı. Uzun illərin 

idarəçilik təcrübəsinə və uzaqgörənliyinə sahib, Ulu Öndər anlayırdı ki Azərbaycanın müstəqilliyinin və 

gələcək davamlı inkişafının əsas təminatçıları məhz onun gəncləridir [3]. Beləliklə, 1993-cü ildə 

Ümummilli lider gənclərlə ilk görüşünü keçirərək onlarla yaxından maraqlanır və onlara müstəqil 

Azərbaycanda veriləcək böyük diqqətin ilk əlamətlərin nümayiş etdirir. Gənclər siyasətinin vahid bir 

mərkəzdən dəstəklənib istiqamətləndirilməsinin önəmini anlayaraq, Prezident Heydər Əliyev 26 iyul 

1994-cü il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyini təsis edir. 

Ölkəmizin inkişaf prosesində gənclərin öhdəliklərini müəyyən etmək və eyni zamanda Azərbaycan 

gəncliyinə qayğı və diqqətin artırılması istiqamətində lazımi tədbirləri müəyyənləşdirmək üçün, dövlət 
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başcısı Azərbaycan Gənclərinin Forumunun keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürdü və 2 fevral 1996-cı ildə 

Azərbaycan gənclərinin ilk forumu keçirildi [4]. Bu forumda şəxsən iştirak edən Ümummilli Lider 

gənclərin bütün problemlərini və təkliflərini diqqətlə dinlədikdən sonra, onların müstəqil Azərbaycan 

üçün mühümlüyün növbəti sözlər ilə ifadə etmişdir: “Gənclərimizin əsas vəzifəsi özünü müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının inkişafına həsr etməkdən, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaşa-

masına və əbədi olmasına həsr etməkdən ibarət olmalıdır” [5]. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə təşkil olunan 

ölkə gənclərinin ilk forumu, artıq ənənə halını alıb və dövlət gənclər siyasətinin ayrılmaz hissəsinə 

çevrilərək bu günə kimi 7 dəfə təşkil olunub.  Ümümmilli Lider tərəfindən gənclər siyasəti ilə bağlı 

əsası qoyulmuş digər bir ənənə isə onun 1 fevral 1997-ci il Sərəncamı ilə 2 fevralı Azərbaycan gənclər 

günü elan etməsidir. Dövlət institutlarının dəyişən inkişaf kontekstinə uyğun olaraq sistematik şəkildə 

islahatlar yolu ilə təkmilləşdirilməsi, davamlı inkişafı təmin edən ən ilkin şərtlərdən biridir. Bunu 

anlayan Prezident Heydər Əliyev, o dövr durğunluq yaşayan, turizm səhəsini 18 Aprel 2001-ci il tarixli 

Fərmanı ilə Gənclər və İdman Nazirliyinin nəzarətinə verərək, Azərbaycan Respublikasının Gənclər, 

İdman və Turizm Nazirliyini yaratdı (6). Turizm sahəsinin inkişafını Gənclər və İdman Nazirliyinə 

həvalə etməklə, Ulu Öndər bu Nazirliyə etimad göstərdiyini və Nazirliyin bu etimadi doğrultduğunu bir 

daha nümayiş etdirdi. Zamanla yığılmış təcrübə arxalanaraq, dövlət gənclər siyasətinin məqsədlərini və 

fəaliyyət istiqamətlərini konkret bir hüquqi çərçivəyə salmaq üçün Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi tərəfindən “Gənclər siyasəti haqqında” Qanun qəbul edildi və Prezident Heydər Əliyevin 6 may 

2002-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edildi [7]. 

 

Cədvəl 1 

 
Gənclər Əhalisini Daxil Edən Yaş Qrupları Üzrə Əhalinin Sayı, 1995-2007-ci illər. Qaynaq: Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi (9) 

 
Yaş dövrü 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

10-14 yaşda 

(min nəfər) 

791.5 822.7 900.7 933.3 922.4 893.7 843.9 763.9 693.8 653.8 634.4 622.4 

15-19 yaşda 

(min nəfər) 

683.8 710.8 756.4 827.7 889.2 927.6 945.3 922.5 875.6 801.9 724.9 663.6 

20-24 yaşda 

(min nəfər) 

644.2 636.1 647.6 692.5 748.2 809.9 873.8 925.8 946.2 937.2 902.8 842.2 

25-29 yaşda 

(min nəfər) 

664.4 670.0 628.8 617.1 620.1 661.5 736.2 794.5 843.2 898.2 936.8 941.9 

 

Yuxarıda adı çəkilən “Gənclər siyasəti haqqında” Qanunun aydınlıq gətirdiyi əsas anlayışlardan biri də 

gənclərin yaşı məsələsi idi. 2002-ci ildə qəbul olunmuş ilkin qanun layihəsində, gənclər - yaşı 16-dan 

35-dək olan şəxslər kimi qeyd edilsədə, 2007-ci ildə bu qanuna edilmiş dəyişikliklər nəticəsində gənclər 

- yaşı 14-dən 29-dək olan şəxslər kimi qeyd edilib [8]. Gənclərin yaşından söhbət düşmüşkən, qeyd 

edilən yaş çərçivəsində Azərbaycan Respublikasında müşahidə olunan demoqrafik trendlərə nəzər 

salmaq yerinə düşərdi. Yuxarıdakı cədvəldən göründüyü kimi, Azərbaycanın gənclər siyasətinin həyata 

keçirilməsində xüsusilə aktiv iştirak edən 20-29 yaşı əhatə edən əhalinin sayında 1995-ci illən bu yana 

ciddi artım yaşanıb. Eyni zamanda, əgər 1995-ci ildə 10-29 yaşda əhali ümumilikdə 2 milyon 784 min 

nəfərə yaxın edirdisə, 2017-ci ildə bu yaşda əhali artıq 3 milyon 70 min nəfərə yaxın edir. Bütün bunlar 

artıq, respublikamızın gənclər siyasətinin daha çox gənci əhatə etməyi deməkdir. Bu isə öz növbəsində, 

daha inklüziv gənclər siyasətinin reallaşdırılmasına artan ehtiyacdır.  

 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş gənc və yenilikçi İlham Əliyev 

Ümummilli Liderin əsasını qoyduğu gənclər siyasətini məqsədyönlü və sistematik addımları ilə daha da 

təkmilləşdirdi [10]. Ölkəyə gələn neft gəlirlərinin insan kapitalının inkişafına yönəldildiyi bu dövrdə, 

gənclər siyasətinində əsas istiqamətlərindən biri sağlam düşüncəli və yüksək bacarıq və biliklərə sahib 

vətənpərvər gənc Azərbaycan nəslinin inkişafı idi [11]. Bunun üçün Prezident İlham Əliyevin 30 avqust 

2005-ci il Sərəncamı ilə 2005-2009-cu illər üçün “Azərbaycan gəncliyi” dövlət proqramı təsdiq edildi. 
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Dəyişən davamlı inkişaf kontekstinin tələblərinə uyğunlaşmaq məqsədi ilə 2011-2015 və 2017-2021-ci 

illər üçün yeni “Azərbaycan gəncliyi” dövlət proqramları hazırlanıb təsdiqləndi [12, 13, 14]. Prezident 

llham Əliyevin 30 yanvar 2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Gənclər, İdman 

və Turizm Nazirliyinin əsasında Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi yaradıldı [15]. 

Gənclər siyasətinin davamlı inkişafını təmin etmək üçün 2002-ci ildə Milli Məclis tərəfindən qəbul 

edilmiş “Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr 

sayəsində təkmilləşdirilərək Prezident İlham Əliyev tərəfindən 8 may 2007-ci il tarixli Sərəncamla 

təsdiqləndi. Eyni zamanda, gənclərə öz fəaliyyətlərində motivasiya vermək, onların aktiv və səmərəli 

fəaliyyətlərini qiymətləndirmək məqsədi ilə İlin Gənci, Gənclər üzrə Prezident Mükafatı kimi mü-

kafatlar təsis edildi. Prezident İlham Əliyevin 19 dekabr 2011-ci il tarixli 542 nömrəli Fərmanı ilə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu yaradıldı. Gənclər Fondunun yara-

dılmasıyla gənclər siyasətinə yeni nəfəs verildi. Gənclər Fondu tərəfindən ayrılan vəsaitlər sayəsində 

minlərlə Azərbaycan gəncinin innovativ fikirləri artıq daha geniş dəstəklənməyə başlandı və Azər-

baycan gənclərinin fərqli beynəlxalq layihələrdə ardıcıl və aktiv iştirakı üçün imkanlar təmin olundu. 

Gənclər sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlərdən bəhs edərkən “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 

gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”-nın sayəsində dünyanın prestijli təhsil 

ocaqlarında təhsil almağa fürsət qazanmış Azərbaycan gənclərinə yaranmış bu  imkanı xüsusi qeyd 

etmək lazımdır (16). Eyni zamanda, Azərbaycanda elm sahəsiylə maraqlanan gənclər üçün Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) nəznində Gənc Alim və Mütəxəssislər Suraşı təsis olundu. 

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının 

аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının 

səmərəli keçirilməsinin təşkili, əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində 

işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən 

ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin 

dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir. Bu Şura AMEA-nın 42 institut və 

təşkilatlarında fəaliyyət göstərən gənc alim və mütəxəssislər şuralarını (yerli) koordinasiya etməklə, 

ümimilikdə  3000-dən çox üzvüözündə birləşdirir [17]. 

Azərbaycanın gənclər siyasətinin davamlı inkişafını təmin edən ən mühüm komponentlərdən 

biridə onun beynəlxalq əməkdaşlıqlar yolu ilə innovasiyalara açıq olmasıdır [18]. BMT və onun 

agentlikləri, xüsusəndə BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP) Azərbaycan Respublikasının hökümətini 

gənclər siyasətinin inkişaf etdirilməsində və bu siyasətin daha çox ölkə gəncini əhatə etməsində 

göstərdiyi səylərini dəstəkləyən əsas təşkilatlar arasındadır. Hələ 1998-2000-ci illər arasında 

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, BMTİP və BMT-nin Könüllüləri Proqramının 

birgə layihəsi olan Azərbaycanda, xüsusəndə gənclər arasında könüllülük dəyərlərinin formalaşmasının 

təşviqinə yönəlmiş layihə, ölkə gənclər siyasətində beynəlxaq təşkilatla birgə həyata keçirilmiş ilk layi-

hələrdəndir. Son illər, ölkənin gənclər siyasətində böyük rəğbətlə qarşılanan BMT Model Kon-

franslarıda (MUN), BMTİP-nın dəstəyi ilə inkişaf etdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Höküməti 

və BMTİP arasında imzalanmış “Qlobal siyasi müzakirələrdə gənclərin fəal iştirakının dəstəklənməsi 

üçün yeni platformalar yaradılması haqqında” imzalanmış layihə çərçivəsi əsasında formalaşmış, 

Azərbaycanın BMT Modeli Hərəkatı gəncləri BMT-nin qurumlarının işi ilə yaxından tanış edir, 

iştirakçıların xarici dil, daışıq, təqdimat, əməkdaşlıq, rəsmi yazı və ünsiyyət bacarıqlarıda daxil olmaqla 

bir çox şəxsi və iş bacarıqlarının inkişafına töhfə verir. Azərbaycan höküməti və BMT arasında gənclər 

sahəsində əməkdaşlığın zirvəsi isə BMT-nin Baş katibinin müraciəti ilə 2014-cü ilin 28-30 oktyabr 

tarixlərində Bakı şəhərində Gənclər Siyasəti üzrə Birinci Qlobal Forumun keçirilməsi oldu [19]. 

Azərbaycan Höküməti, BMTİP, BMT-nin Baş Katibinin Gənclər üzrə Elçisinin, YUNESKO və Avropa 

Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə təşkil edilmiş Forumda 165 ölkədən 700-dən artıq hökümət 

nümayəndəsi, ekspert, gənclər təşkilatlarının rəhbərləri və fəal gənclər iştirak etmişdirlər (20). Bu Foru-

mun sonunda tövsiyyə xarakteri daşımasına baxmayaraq gənclər siyasəti sahəsində qlobal miqyasda 

qəbul olunan və konseptual xarakter daşıyan ilk sənəd olan “Gənclər Siyasəti üzrə Bakı Öhdəlikləri” 

(Baku Commitment to Youth Policies) adlı sənəd qəbul olundu [21].  
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Bu gün davamlı formada inkişaf etdirilmiş məqsədyönlü dövlət gənclər siyasətinin nəticəsində 

Azərbaycan nəinki regional, həm də qlobal gənclər mərkəzinə çevrilməkdədir. Ölkəmizin demək olarki 

bütün rayon və şəhərlərində gənclər mərkəzləri fəaliyyət göstərir. BMT-nin Baş Assambleyasının 

gənclər üzrə qətnaməsinin əsasında, iki ildən bir hazırlanan və 2017-ci ilin iyul ayında təqdim edilən 

BMT-nin Baş Katibinin “Gənclərin inkişafı davamlı inkişafa bağlıdır” adlanan xüsusi hesabatında 

Azərbaycan Respublikası gəncləri ölkənin davamlı inkişafına dair milli inkişaf planlarına və 

siyasətlərinə daxil etmə səylərinə görə nümunəvi ölkələr arasında qeyd edilib (22). Ötən günlərdə isə, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu, BMTİP və Bahreyn Krallığının 

təşəbbüsü ilə birgə razılaşdırılaraq təsis edilmiş “Davamlı inkişafa nail olmaq üçün Gənclərin Güclən-

dirilməsi” King Hamad mükafatına layiq görülmüşdür. Gənclər Fondu dövlət qurumları kateqoriyasında 

DİM-lərinə nail olma istiqamətindəki əhəmiyyətli nailiyyətlərinə görə mükafatlandırılmışdır. Qısa 

zaman ərzində gənclər siyasəti sahəsində əldə olunmuş uğurları nəzərə alaraq, qürurla demək olar ki 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 2 fevral 1996-cı ildə təşkil edilmiş müstəqil Azərbaycan 

Respublikası Gənclərinin birinci Forumundaki nitqində təsvir etdiyi sağlam ruhlu, yaxşı təhsil almış, 

müasir düşüncəli, vətənpərvər və mənəvi cəhətdən möhkəm gəncliyə, Azərbaycan bu gün sahibdir.   
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Young people, who are the largest, compared to previous periods, have a huge potential in the 

achievement of the UN Sustainable Development Goals. For this reason, it is essential to draw 

young people into the development policies of the states as well as to the processes, taking place in 

the society through effectively constructed policies. This article provides a comprehensive analysis 

of the successful state youth polcy of the independent Azerbaijan Republic. The foundation of the 

state youth policy, sustainably and purposefully pursued by Azerbaijan in the following years has 

been laid by the National Leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev. The state youth policy 

was further upgraded by the innovative approaches, brought by the President Ilham Aliyev, a wor-

thy successor to the National Leader. Discussing the development of the state youth policy through 

international cooperation, the article emphasizes the beneficial cooperation of the Republic of 

Azerbaijan with the UNDP. After reviewing UNDP’s joint projects with the Ministry of Youth and 

Sports of the Republic of Azerbaijan, readers are provided with the detailed information about the 

First Global Forum on Youth Policies, held in Azerbaijan in 2014 with the support of the UN.  

Keywords: sustainable development, youth policy, Sustainable Development Goals (SDGs), 

National Leader of the Azerbaijani People Heydar Aliyev, State Program on Azerbaijani Youth, 

United Nations, UNDP, First Global Forum on Youth Policies 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВОСТЬ В 

РАЗВИТИИ 

 

М. Эфендиев 

Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики 

Mezahir.efendiyev@undp.org 

 

Молодые люди, которые являются самыми большими по численности по сравнению с 

предыдущими периодами, имеют огромный потенциал в достижении Целей Устойчивого Раз-

вития ООН. По этой причине, очень важно привлекать молодежь к политике развития госу-

дарств, а также к процессам, происходящим в обществе, посредством эффективной политики. В 

этой статье представлен всесторонний анализ успешной государственной молодежной политики 

независимой Азербайджанской Республики. Основа государственной молодежной политики, 

устойчиво и целенаправленно проводимой Азербайджаном в после-дующие годы, был заложена  

Национальным Лидером Азербайджанского Народа Гейдаром Алиевым. Государственная 

молодежная политика получила дальнейшее развитие благодаря инновационным подходам, 

выдвинутым президентом Ильхамом Алиевым, достойным преемником Национального Лидера. 

Обсуждая развитие государственной молодежной политики в рамках международного сотруд-

ничества, в статье подчеркивается полезное сотрудничество Азербайджанской Республики с 

ПРООН. После рассмотрения совместных проектов ПРООН с Министерством Молодежи и 

Спорта Азербайджанской Республики, читателям предоставляется подробная информация о 

Первом Глобальном Форуме по Молодежной Политике, который прошел в Азербайджане в 

2014 году при поддержке ООН. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, молодежная политика, Цели Устойчивого 

Развития (ЦУР), Национальный Лидер Азербайджанского Народа Гейдар Алиев, Организация 

Объединенных Наций, ПРООН, Первый Глобальный Форум по Молодежной Политике 
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VAHİD VƏ AKTUAL SONSUZLUĞUN DİALEKTİKASI RİYAZİ-FƏLSƏFİ  

İNVARİANT KİMİ 
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutu 

eldar_amirov.80@mail.ru 

 

Bu məqalədə biz S.Xəlilovun təklif etdiyi vahid dünya modelini tədqiq edəcəyik. Bu məqsədlə biz 

idrakın arxitektonikasının ta təməllərindən, mifologiyadan müasir fizikaya qədər, mövcud olmuş 

dünyagörüşlərini fəlsəfi təhlil edəcəyik. Və bu fonda göstərəcəyik ki, Vahidlik ideyası, dünyagörü-

şünün arxetipinə çevrilməklə, o, bir metamodel törətmişdir. Eyni zamanda göstərəcəyik ki, riyazi-

fəlsəfi invariant kimi formalaşan bu ideya, əsası N.Kuzanlı tərəfindən qoyulan və S.Xəlilov tərəfindən 

fərqli keyfiyyətdə yenidən gündəmə gətirilən problem, vahid və sonsuzluğun eyniyyəti və dialektikası 

şəklini almışdır. 

Açar sözlər: Vahid, dünya modeli, aktual sonsuzluq, riyazi-fəlsəfi invariant. 

Əvvəlcə vahidin təbiətinə nəzər salaq və onun önəmli məqamlarını qeyd edək. Dünyanın 

mahiyyəti haqqında düşüncələr insanın təməl görüşlərindən biri olmuşdur və bu gün də öz aktuallığını 

itirməmişdir. Bu fundamental baxış, vaxtaşırı müxtəlif mifoloji, mistik, dini, fəlsəfi və elmi dünya-

görüşü kimi özünü göstərmiş və dünyanın vahid olması problemini meydana çıxarmışdır. İnsanın heç 

vaxt təcrübi olaraq yoxlaya bilmədiyi, sonuna, sərhədlərinə (əgər varsa) çata bilmədiyi bu problem daha 

çox qnesoloji müstəvidə özünü göstərir. Və buradan da bir şəkildə ontologiyaya sirayət edir. Qeyd 

etmək yerinə düşər ki, müasir tendensiya ontologiya və qnesoloji ayrımının nisbi, bəzən isə içə-içə 

olduğunu fərz edir. Mifoloji modellər, Qədim şərq təlimlərindəki Dao, Brahma, Drahma, antik dövrdə 

Loqos, Kosmos, teologiyada Tanrı ideyası, Kvant fizikasında Kainatın vahid bircins bütövlüyü, Nisbilik 

nəzəriyyəsində Böyük Partlayış fenomeni, fizikanın dünyanı vahid tənliklə ifadə etmək arzusu, müasir 

universal təkamül nəzəriyyəsinə görə dünyanın vahid orqanizm olması, informasiyanın vahid İnternetdə 

toplanması, şəxsiyyətin təkararsızlığı, şüurun fərdiyyəti, bütün kimyəvi birləşmələrin eyni zərrəcik-

lərdən və periodik sistemin elemetlərindən törənməsi, sosiologiyada cəmiyyətlərinin vahid qlobal 

cəmiyyətə doğru inkişaf proqramları , biologiyada bütün canlıların tək hüceyrədən törəməsi və s. kimi 

baxışlar hamısı dünyanı intuitiv olaraq vahidlə dərk etmək, vahid kimi dərk etmək və bunun da əsasında 

vahid modelin yaradılması cəhdləridir. Bütün bunlar və irəlidə görəcəyimiz kimi dünya modelləri 

həmişə limitə yaxınlaşmadır. Yəni, bu modellərin həmişə yaxınlaşmağa çalışdığı, mahiyyətini təcəlli 

edəcəyi, tək bir “limit nöqtəsi” varsa, o da ən sonda, ən ucda yerləşmişdir. İdrak bu mənada dünya haq-

qında görüşləri ya hansısa vahidə yaxınlaşdırır, ya da ki, hansısa vahidin “içinə” yığır. Maraqlıdır ki, nə 

üçün kəsr ölçülü dünyadan danışa bilmirik. Dünyanı vahid kimi təsvir etməkdən başqa idrak mexanizmi 

və metologiyası yoxdur, ya da ki, hələlik yoxdur. 

Bunları sadaladıqca ağıla gələn ilk şey, sayma mənasında vahiddir. Yəni, natural ədədlərin vahidi 

olan vahid. Böyük Hegel də bu oxşarlığı vurğulayırdı: “Özü-üçün-mahiyyət özünü ədədi vahid kimi 

təqdim edir. Vahid – sadədir, yalnız özünə aiddir, özündən başqalarını istisna edir” (1 s. 153). 

Ümimiyyətlə, vahidin təbiətinin abstrakt, qnoseoloji olaraq, fundamental şəkildə açılışı Hegel 

fəlsəfəsində verilir. “Özü-üçün-varlığın bilavasitə özü-üçün mahiyyəti vardır. Bu halda daxili məna itir 

və o özü üçün abstrak sərhəddə çevrilir. Bu “vahiddir” [2 s. 231]. Yəni, vahid ən abstrakt sərhəddir. 

Hegel öz fəlsəfəsinin metodlarından biri olan inkar qanununa görə vahidi həm də belə tərif edir: “Vahid-

ümumiyyətlə özü özündədir. Onun varlığı mövcüd varlıq deyil, o digərlərinə görə münasibət deyil, o 

xassə deyil. O, bütün bu kateqoriyaların inkarıdır. Nəticədə vahid başqa şey olmaq imkanına malik 

deyil, o, dəyişməzdir” [2 стр. 232]. Yəni vahid sərhəddir, limitdir, bununla o öz yoxluğundan və 

digərlərindən fərqlənir. Nəyinsə sərhədləri olmayanda o heç nəyi ifadə etmir. “Vahid özü-üçün-

mahiyyətdir, özünü mütləq şəkildə digərlərindən ayırır” [1 s. 97]. Digər tərəfdən vahid öz yoxluğunu 

inkar edərək vahidə çevrilir. Başqa sözlə, Hegelə görə vahid hər şeyi sonsuz inkar edəndən sonra, 
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dəyişməz qalandır. Daha sonra o, vahidi boşluğa bənzədir: “Vahid, bu özü-özü ilə inkar münasibətində 

olan abstrakt münasibətdir” [1 s. 233]. Hegel idrakın təməlləri olan üçlüyə-varlıq, mahiyyət və anlayışa 

həsr etdiyi “Məntiq elmi” əsərində vahidə varlığın önəmli momenti kimi baxır. Və hətta qədim 

atomistlərin bu abstraksiyaya çatmasını bəyənir: “Mövcud varlıq formasında “vahid”, kateqoriyaların 

elə mərtəbəsidir ki, biz ona qədim atomistik prinsipdə də rast gəlirik. Hansı ki, bu prinsipə görə şeylərin 

mahiyyəti atom və boşluğun birliyidir. Bu formaya qədər yetişən abstraksiya, Parmenidin varlıq 

anlayışından da, Heraklitin təşəkkül anlayışından da müəyyəndir. “Vahidin” təyini olan bu anlayış, 

boşluqla bərabər bütün şeylərin prinsipinə çevrilir və dünyanın müxtəlifliyi, rəngarəngliyi bunlara 

gətirilir. Bununla da bu abstraksiya özünün ən yüksək səviyyəyə qalxır. Və eyni zamanda da bu, 

müxtəliflik üzərində refleksiya etmək-onları atom, yanında da boşluq kimi təsəvvür etmək ən asan üsul 

olur. Təəccüblü deyil ki, məhz buna görə də atomistik prinsip, bu trivial münasibət bütün dövrlərdə də 

saxlanılmışdır” [1 s. 233]. Beləliklə, Hegel vahidi abstraksiyanın ən yüksək səviyyəsi hesab edir. O, 

idrakın son dayanacağı, son pilləsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, pifaqorçulardan başlanan və XX əsrdə 

hələlik E.A.Uillerdə bitən və mərkəzində, nüvəsində vahid duran fəlsəfi təlimlər haqqında bu - (3) 

ensiklopediya məqaləsində məlumat verilir. Təxminən 3000 illik bir dövrdə vahid məfhumunun 

təkamülü, hansı filosoflar tərəfindən işlənməsi haqqında çox qısa, sxematik məlumat verilir. Biz isə öz 

növbəmizdə, vahidin təbiəti haqqında Hegelin yuxarıda iqtibas gətirdiyimiz fikirləri ilə, xüsusən də 

vahidin abstrakt sərhəd kimi xarakterizə olunmasını qəbul edirik. Və bundan sonrakı mülahizələrimizdə 

vahidin iştirak etdiyi yerlərdə aşkar və ya qeyri-aşkar şəkildə bu fundamental klassik görüş metodoloji 

olaraq fikirlərimizi izləyəcək. 

Biz məsələnin bu tərəfinin, yəni vahidin abstraksiyanın son sərhəd olması fikrinin, düşün-

cələrimizin mərkəzində tutduğu yeri ona görə silkələmirik ki, çünki, A.Uaythed də bu fikirdədir. O, 

“abstraktiv iyerarxiya” ideyasını öz metafikasının ən təməl prinsiplərindən birinə çevirir [4 s. 229]. Və 

o, abstraksiyalar iyerarxiyasının ən yüksək səviyyəsinin Tanrı olduğunun söyləyir [yenə orada, səh. 

241]. Yəni, abstraksiyalar ən sonda, özündən əvvəlki abstraksiyaları da içinə alan son bir abstraksiyada 

təmsil olunmalıdırlar. A.Uaythedin fikrincə məhz bu son abstraksiya, Tanrıdır. Görünür ki, filosofların 

Tanrısı ilə dinin tanrısı metodoloji olaraq bir-birindən fərqlənir. Biri rasionallığa əsaslanır, digəri inama. 

Başqa sözlə, biri qnesoloji, digəri ontoloji Tanrıdır. Lakin buna baxmayaraq bunlar hər ikisi üst-üstə 

düşür. Çünki, vahid öz vahidliyini də tələb etdiyindən onun ifadə etdiyi məfhum da tək olmalıdır. Yəni, 

Tanrı haqqında bu iki görüş vahidliyin təbiətindən irəli gələn zərurətə görə tək olmalıdır. Günəşi biz öz 

işığı ilə gördüyümüz kimi, vahidin də yeganəliyini öz vahidliyi ilə təsdiq edirik. 

Fəlsəfəöncəsi düşüncə mifoloji və dini dünyagörüşüdür. Mifoloji dünyagörüşü inkişafın ilkin 

mərhələsi, dünyanı dərketmənin, həyat tərzinin ilkin formasıdır. Mifologiyanın özəlliyi ondadır ki, insan 

təbiətlə amorf, harmonik şəkildə yaşadığından emosiya ilə düşüncə, obyektlə subyekt bir-birinə qarışmış 

halda, amorf şəkildədir. İlkin insan özünü təbiətdən ayırmırdı, onunla ahəngdə yaşayırdı. Və özünün 

hissi-emosional yaşantılarını, antropomorf əlamətlərini təbiətə köçürməsi, təbiətüstü qüvvələrə inamı, 

bunlar hamısı sinkretik şəkildə onun dünyagörüşündə vəhdət halında birləşmişdi, harmonikləşmişdi. 

Başqa sözlə desək, mifologiya insan və təbiətin ayrılmaz birliyini, sinkretik vəhdətini ifadə edən 

dünyagörüşüdür. V.V.Mironov yazır: “Dünyanın mahiyyəti, onun təşkilinin prinsipləri haqqında 

düşüncələr təkcə inkişaf etmiş elmi, fəlsəfi nəzəriyyələrə aid olmayıb, həm də arxaik şüura aiddir. Bu da 

imkan verir ki, V.N. Toporovun “mifoepik model” adlandırdığı xüsusi növ dünya modeli rekontruksiya 

edilsin. Hansı ki, insanın dünya haqqında bu təsəvvürlər toplusu Yaxın Şərq, Aralıq dənişi hövzəsi, 

Hindistan və Çin sivilizasiyalarının meydana çıxmasından öncəki dövrə aiddir” [5 стр. 68]. 

V.N.Toporov özü də qeyd edir ki, mifoloji düşüncənin xarakteri onun kəsilməz vahidliyidir: “Bu dövrdə 

dünyanın mənalandırılmasının və ziddiyyətlərin həll olunmasının əsas üsulu mifdir, mifologiyadır. 

Hamısı da tək, diskret vahidlərlə əməliyyat aparan miflər toplusu yox, tarixi və təbii-elmi dünya-

görüşünə əks olan kəsilməz və vəhdətə yönəlmiş rituallar idi” [6 стр. 678]. Yəni, insan dünyanın 

vəhdətini belə dünya modelinin köməyilə intuitiv şəkildə dərk edirdi. O, rasional olaraq özünü təbiətdən 

ayrımır və ya daha dəqiq desək ayıra bilmirdi. Başqa sözlə deyilsə, “dünyanın mifiloji şüurdakı 

universal və bütovlük təsəvvürü onunla bağlı idi ki, belə düşüncədə subyekt-obyekt münasibətlərinin 
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ayrılması çox zəif şəkildə idi. Nəticədə, dünya mütləq vahid kimi təsəvvür olunurdu, insan və təbiət bir-

birilə ayrı deyildi. Bu isə dünya haqqında total təsəvvür olan canlı orqanizm təsəvvürünü meydana 

gətirirdi” [5 s. 69]. Hansı ki, müasir universal təkamül nəzəriyyəsi bundan heç də fərqlənmir.  

Daha sonra bu, V.N.Toporovun təbirincə desək sabit və stabil mifiloji düşüncə dövrü, öz 

yerini Şərq sivizasiyalarının mistik düşüncəsinə verir. Şərq dinləri ilə, yəni mistik aydınlama ilə də, 

mifoloji dünyagörüşlü insan, özünü təbiətdən ayıra bilməyən insan, artıq özünü ətraf aləmdən 

ayırmağa başlayır və subyekt-obyekt ayrımının rüşeymləri meydana gəlir. İnsan-vahid özünü digər 

vahidə-Dünyaya qarşı qoyur. 

Deməli, vahidlik ideyası insanın mifoloji şüurdan qoparaq özü ilə aləm arasında fərq qoyması 

formasında bir az da kəskinləşir. Yəni, o itmir bir şəkildən başqa bir şəkilə düşür. Hansı ki, bunlar 

Daosizm, Buddizm, İnduizm kimi Şərq dinlərində birbaşa ifadə olunur. Əgər, mifologiyada əsas vasitə 

qorxu idisə, dində bu hissi inam əvəz edir və sanki, insan bir növ rahatlaşır və özünə “çəkilməyə” 

başlayır, özünü ətrafdan ayırmağa başlayır. Tanınmış alma filsof F.Kessidi miflə din arasındakı təməl 

özəlliyi belə ifadə edir: “Mif, şeylə onun obrazını, ideal olanla real olanı, hissi olanla fövqəlhissi olanı, 

fərdi olanla ümumi olanı qarşı-qarşıya qoymur. Din isə ideyanı şeyin özündən, təsviri təsvir olunandan, 

simvolu işarə etdiyindən ayırır; fövqəlhissini hissiyə, fövqəltəbini təbiiyə qarşı qoyur” [7 s. 53]. Başqa 

sözlə, bir bütöv olan mifoloji düşüncə dində iki vahidə - insan və dünya vahidinə parçalanır. Bu hadisə 

isə Şərqdə baş verir.  

Beləliklə, mistik aydınlanma ilə insan dünyanı özündən ayırmaqla, dünyanın özünə də bir “öz” 

şamil etmiş və bununla da ona vahidlik, vəhdətlik qazandırmışdır. B.Rassel yazır: “Mistik aydın-

lanmanın qənaətedici tərəflərindən biri də o idi ki, o, bütün şeylərin vahidliyini, vəhdətini kəşf etmişdir. 

Bu kəşf dində panteizmi, fəlsəfədə isə monizmi doğurmuşdur. Parmeniddən başlayan və Hegeldə öz 

kulminasiyasına çatan məntiq, Kainatın bir bütün, bölünməz, vahid olmasını göstərmək üçün 

hazırlanmışdır” [8 s. 50]. Daha sonra Rassel qeyd edir ki, vahidlik ideyası Qərb düşüncəsinə mistik və 

dini yolla yox, məntiqi yolla Parmenid tərəfindən daxil edilmişdir. Və sonrakı bütün metafizik sistemlər 

bu fundamental ideyanın nəticəsi olmuşdur [8 s. 50]. 

Lakin müasir fiziki nəzəriyyələrlə Şərq təlimləri arasında paralellik aparan F.Kaprada vahidlik 

ideyasını Şərqlə bağlayır: “Şərq dünyagörüşünün xarakterik cəhəti, demək olar ki, onun mahiyyəti 

ondadır ki, bütün hadisə və şeylər bir-birilə əlaqələnmiş vahid şəkildə dərk olunur. Bütün təbiət 

hadisələrinin əsasında vahidlik qavrayışı durur. Bütün şeylərə qarşılıqlı əlaqədə və ayrılmaz şəkildə 

kosmik bütövun hissələri kimi və eyni bir reallığın müxtəlif təzahürləri kimi baxılır. Şərq ənənəsi 

bölünməz ali reallıq haqqında dəfələrlə xatırladır, hansı ki, bütün şeylər onun təzahürləridir, 

hissələridir. İnduizimdə bu Brahman, Buddizmdə Drahma, Daosizmdə isə Dao-dur” [9s. 108]. Daha 

sonra F.Kapra qeyd edir ki, dünyanı hadisələrə və predmetlərə böldüyümüzdən onun vahidliyini adi 

gündəlik şüurla dərk edə bilmərik. “Kainatın prinsipial vahidliyi təkcə mistiklər tərəfindən dərk 

edilmir, bu həm də müasir fizikanın əsas kəşflərindən biridir [9 s. 109]. Və biz irəlidə göstərəcəyik 

ki, fizikanın bu kəşfi, xüsusilə kvant fizikası differensial tənliklər üzərində qurulub və differensial 

tənliklər də birbaşa aktual sonsuzluqla bağlıdır. Aktual sonsuzluq isə vahid aktla dərk olunan 

fenomendir. Aktual sonsuzluq özündə vahidlə sonsuzluğu vəhdət halında saxlayır. 

Əgər fikrimizin bir az əvvəlinə qayıtsaq, Şərqdə dinlərin yaranması ilə paralel Qədim Yuna-

nıstanda Loqos təlimi meydana çıxır. Hansı ki, bu sonrakı dövr rasional düşüncəsinə keçid rolunu 

oynayır. Mifologiyadan rasional düşüncəyə keçid, Yunan Loqosu ilə bağlıdır, bu mifologiya ilə elm 

arasında körpüdür. Alman filosofu və elm metodoloqu K.Hübner yazır ki, Loqos, tarixi olaraq yunan 

mifologiyasını əvəz edir, yunan fəlsəfəsi və bu fəlsəfə ilə bağlı elm də, Loqos anlayışı ilə bağlıdır; hansı 

ki, bu hərəkat bizim eradan əvvəl VI əsrdə başlayır və Loqos adlandırılır. Loqosun əsasında belə bir 

tələb dururdu ki, hər şey isbat olunsun, əsaslandırılsın, ağılla izahı verilsi [10 стр. 114].  

Loqos termini yunan filosofu Efesli Heraklit daxil edir. Loqos çətin tərcümə olunur və tərcümə 

etməklə də Heraklitin ona yüklədiyi anlamları almaq olmur. Şərh etməklə belə söylənilir ki, Loqos söz, 

düşüncə, ağıl, nisbət, ölçü, qanun, varlıq və bunların hamısını özündə saxlayan şey kimidir. Loqos 

Kainatı nizamlı şəkildə tutan və hərəkət etdirən ağıldır. Loqos həm yaranışın altında yatan, həm də 
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onları hərəkətə gətirən, həm də dərk olunmasını təmin edən qanundur. Loqos Kainatla birlikdədir, 

onunla iç-içədir. Vahid başlanğıc-Loqos dünyadakı hər şeyi idarə edir (11 s. 256). Heraklitə görə hər şey 

dəyişir, hər şey axır. Bütün dəyişmələri Loqos törətsə də, özü sabit qalır. Başqa sözlə Loqos həm 

ontoloji, həm də Kainatı saxlayan qanunlar fonu kimi daxil edilir. Yəni, ilk dəfə Kainatın mifologiyadan 

fərqli olaraq ağılla dərkinə rəvac verilir. Başqa sözlə, insan mifologiyanın ahəngindən mistik dinə 

keçəndə özü ilə dünyanı ayırır, artıq üçünçü mərhələdə isə, Loqosda dünya ağlın mühakiməsinə verir. 

Yunanlar ağlın qüdrətini kəşf edəndən sonra, yəni hər şeyə izah verməyə, əsaslandırmağa 

çalışılanda yenə də vahid ideyası özünü biruzə verir. Belə ki, Fales hər şeyin əsasında suyun, 

Anaksimen havanın, Empedokl su, hava, od və torpağın qarışığından ibarət şeyin, Anaksimandr sonsuz 

apeyronun dayandığını söyləyirdilər. Lakin K.Hübner yazır ki, bu heç də maddi olan, bizim bildiyimiz 

material olan su deyil. O, bu fikri üçün Hegelə istinad edir: “Hegel deyirdi ki, Fales “spekulyativ su” 

haqqında danışır, hansı ki, bununla o, Falesin baxışının təmiz materialist baxışlardan fərqini göstərməyə 

çalışır” [12 s. 122]. Göründüyü kimi burada vahid su nəinki materialist baxışa uyğun olaraq hansısa 

maddiyyatdır, əslində daha çox transendentaldır. K.Hübner həmin əsərində qeyd edir ki, məsələn, 

Platonda hər şey vahid ideya olan-Xeyirə yönəlib, Aristoteldə isə hər şeyə nəzarət edən vahid Allah var: 

“Mif və Loqos arasında keçilməz uçurum var. Zira loqosun prinsiplərinin mifin predmet sferasına 

tətbiqi nəinki mifin canlı müxtəlifliyini itirir, həm də sistemləşdirici vahidin, abstrak anlayışların 

köməyilə onu zəiflədir, amma mif transendent olana bağlıdır, hansı ki, hisslərlə qavranılanlara yaddır. 

Platonun ideyalar sisteminin zirvəsində Xeyir ideyası dururdu, hansı ki, onu seyr etmək mümkün deyil. 

Aristoteldə isə göy qübbəsinin sferalarını hərəkətə gətirən allahlar vahid bir Allaha tabe idilər. Bu Allah 

əbədidir, alidir, hərəkətlərin son səbəbidir, özü isə hərəkətsizdir və mütləq transendentlikdə məs-

kunlaşmışdır” [10 стр. 123]. 

Beləliklə, vahidlik ideyası idrakın arxitektonikasında arxetipə çevrilir və rasional düşüncənin 

beşiyi olan antik düşüncə, bunu çox gözəl şəkildə ifadə edir. Sanki, həmin düşüncə Platonun dili ilə 

deyir: “İdrak hər şeyi vahid kimi dərk etdiyindən, bütünlüklə Kainatı da vahid kimi dərk etməyə 

başlayır. Çünki, dərk vahidlərdən başlayır” [13 s. 434]. 

Fəlsəfə üçün vahid məfhumu, varlıq məfhumu qədər vacibdir. Bunların hansının başlanğıc 

kimi seçilməsindən asılı olaraq iki tip metafizikadan danışmaq olar; vahidin metafizikası və ya 

qnesologiya [14], varlığın metafizikası ontologiya... Lakin qnesologiya və ontologiya arasında 

dəqiq sərhəd çəkmək olmur. Artıq antik dövrdə varlıq və vahid anlayışı bir-birinin əvəzləyicisi kimi 

istifadə olunmuşdur. Zira varlığa başlanğıc kimi nəsə sadə, bölunməyən şey kimi baxılmışdır ki, bu 

da vahiddir [3 стр. 14]. 

Ümimiyyətlə, Pifaqordan başlanan, Platon fəlsəfəsindən keçərək Plotində öz zirvəsinə çatan 

vahidlik ideyası antik dövr dünyagörüşünün nüvəsi olmuşdur. Demək olar ki, bütün fəlsəfi təlimlər 

vahidin ətrafında qurulmuşdur. Məcazi mənada desək, vahidə əsrlər həsr olunmuşdur. Əgər, bu 

fəlsəfi təlimlərdə vahidin müxtəlif aspektləri işıqlandırılsa da, Plotində bu öz kulminasiyasına çatır. 

Plotin fəlsəfəsi bütünlüklə vahidin təcəssümüdür. B.Rassel yazır: “Plotin fəlsəfəsi eyni zamanda 

həm başlanğıc, həm də sondur. Yunanlara aidiyyatda bu son, Xristianlığa aidiyyatda isə başlan-

ğıcdır” [15 s. 313]. 

Beləliklə, dünya haqqında biliklər artdıqca, dünyanın rəngarəngliyi üzə çıxdıqca, artıq müxtə-

lifliklər vahid dünyanın içərisinə yığılmağa başladı. Həm məkan baxımından, həm də idraki baxımdan, 

başqa aspektdə, həm ontoloji, həm də qnesoloji baxımdan. Yəni, dünya vahid kimi qəbul olunurdu, 

lakin bu cür müxtəliflik başqa yerə yox, məhz bu vahidin “içinə” yığılmağa başladı. Və nəticədə, təbii 

olaraq bu vahidin içinin daha da əngin olmasına ehtiyac yaranır, başqa sözlə, sonsuzluq problemi ortaya 

çıxdı. Daha dəqiq desək, vahid və sonsuzluq problemi ortaya çıxdı. Bu isə vahid və sonsuzluğun 

dialektikası şəklini aldı. Düşüncə tarixinə nəzər saldıqda görünür ki, antik dövrdə vahid və çoxluq 

problemi araşdırılsa da, vahid və sonsuzluq probleminin işlənməsi üçün bəşəriyyət orta əsrlərə qədər 

gözləməli olacaqdı. Məsələn, antik dövrdə vahid və çoxluq ən mükəmməl şəkildə Platonun “Parmenid” 

dialoqunda işlənir. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, dünya haqqında biliklər genişləndikcə, bunun müqa-

bilində idrakın özü də genişləndikcə, artıq çoxluq ölçüsü bu işin öhtəsindən gələ bilmədi və orta əsrlərdə 
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yeni ölçü meyarı – sonsuzluq meydana çıxdı. Söz yox ki, bu ölçü də yunanlar tərəfindən düşüncəyə 

daxil edilmişdi, lakin, apeyronun təkamülü üçün o dövrün düşüncəsi ona çox da ehtiyac duymadı və 

apeyron ideyası öz təkamülü üçün orta əsrlərə qədər “gözləməli” oldu. 

Orta əsrlərə bizim araşdırma istiqamətimiz çərçivəsində, riyaziyyat və fəlsəfənin qarşılıqlı əlaqəsi 

kontekstində yanaşdıqda, bu dövrün ən fundamental ideyalarından biri olan sonsuzluğun elmi düşün-

cəyə daxil edilməsidir. Vahid və sonsuzluğun dialektikası şəkildə meydana gələn bu ideya Renessansın 

rüşeymlərini özündə saxlayan, C.Brunodan başlanan panteizm təlimlərinin əsası olan, kosmologiyada 

Kopernik çevrilişinə səbəb olan, günü bu gün də təbiət elmlərinə, xüsusən də riyaziyyat və fizikaya 

xidmət edən sonsuz kiçilənlər hesabının (differensial və inteqral hesabının) meydana gəlməsində, orta 

əsr teosentrizmindən antroposentrizmə keçiddə möhtəşəm rol oynayan, inqilabi dəyişikliklərə zəmin 

yaradan ideyadır. Bütün bunlar antik dövr vahidinə qarşı qoyulan, yeni ölçü kimi sonsuzluğun daxil 

edilməsi ilə başlanır. Bu ideyanın meydan gəlməsi alman filosofu və riyaziyyatçısı, Renessansın ən 

böyük və ilkin mütəfəkkirlərindən hesab olunan Nikolay Kuzanlının adı ilə bağlıdır. İrəli də biz bu 

ideyanın təsvirinə və genezisinə toxunacağıq. Lakin Yeni dövr düşüncəsinin fundamental təməllərindən 

olan bu ideya sanki unudulmuş və fəlsəfə tarixinin mövzusuna çevrilmişdir. Ancaq bu ideya tarix yox, 

əslində idrakın stixiyanında, düşüncə axarında qalmaqla, sanki arxa fona köçmüş və öz təsirini 

göstərməyə daim davam etmişdir və etməkdədir. Məhz, bu problem müasir dövrdə bizim filosof S.Xəli-

lov tərəfindən yenidən gündəmə gətirilir, lakin bu dəfə başqa səpkidə. Əgər N.Kuzanlı riyaziyyatdan öz 

ideyalarının əsaslandırılmasında metod və analogiya kimi istifadə edirdisə, S.Xəlilov onu birbaşa 

riyaziyyatın içərisinə daxil edir [16 s. 61]. Bununla da bütün idrakın genezisinin ümumiləşdirilməsinə 

cəhd olunur. Biz də məhz bu tədqiqata əsaslanaraq bu fundamental ideyanın riyazi-fəlsəfi müstəvidə 

əsaslandırılmasını verəcəyik. Çünki, S.Xəlilov bu ideyanı dar çərçivədə əsaslandırır, əsasən fizikadan 

sadə misallar gətirməklə izahat verilir. Burada keçid mexanizmi verilmir. Özlüyündə vahid olan, vəhdət 

olan dünya ilə insan zəkasının məhsulu olan riyazi vahidə necə keçməsi mexanizmi verilmir. Onlar 

arasındakı körpü rolunu oynayan nədir? Biz bu araşdırmamız çərçivəsində bu sualın da cavabını 

axtaracağıq və onu geniş riyazi-fəlsəfi müstəvidə, yuxarıda göstərdiyimiz kimi mifologiyadan tutmuş, 

irəlidə göstərəcəyimiz kimi müasir fizikaya, kosmologiya qədər dünyagörüşlərinin timsalında, vahid və 

aktual sonsuzluğun dialektikası kontekstində əsaslandırmağa çalışacağıq. Lakin burada sual doğa bilər 

ki, dünyagörüşü təlimləri, fəlsəfi təlimlər o qədər çoxdur ki, onların hamısı bir-bir necə izlənəcək? Əgər 

biz belə yanaşsaq bu təlimləri bir-bir araşdırmağa çalışsaq induktiv yolla getmiş olarıq və bu qədər 

material həcmcə tədqiqatdan kənara çıxar. Biz əksinə metodla hərəkət edəcəyik, yəni deduktiv metodla 

işləyəcəyik. Q.Veylin təbirincə desək, “tezisi ümumi halda əsaslandırmaq daha asandır, nəinki onu 

insan biliklərinin müxtəlif sahələrini təhlil edərək, bütün detalları ilə əsaslandırmaq” [17 s. 70]. Biz 

tədqiqata vahid əsaslı dünya modelləri kimi yox, çünki, dünya modelləri çoxdur, vahid əsaslı dünya 

modeli kimi yanaşırıq. Cəm halda yox, tək halda və bir yuxarı abstrakt səviyyədə. Dünya modelləri 

çoxdur, onların hamısını əhatə etmək praktik cəhətdən heç mümkün də deyil. Biz yalnız bu dünya 

modellərinin təməlində yatan vahidlik prinsipindən çıxış edirik. Bir növ dünya modellərini yeni dünya 

modeli “içərisinə” yığırıq. Bu Metamodeldir. 

İnsanlar ilk əvvəllər sonsuzluqla riyazi olaraq tanış olmamışdan qabaq onu din üçün istifadə 

etmişlər. Məsələn, Tanrının qudrəti, hər şeyin yaradıcısı olması, tükənməz gücə sahib olması, əbədi 

olması və s. kimi fövqəlxüsusiyyətləri yalnız sonsuzluq anlayışı ilə ifadə olunmuşdur. Bu tendensiya 

xüsusən orta əsrlərdə özünü daha qabarıq şəkildə biruzə vermişdir. Bu barədə V.Katasanov öz 

tədqiqatlarında göstərir ki, sonsuzluq anlayışı orta əsrlərdə elm, din və fəlsəfənin kəsişmə nöqtəsi 

olmuşdur [18)]. 

Müasir fizikanın iki sütunu olan nisbilik və kvant nəzəriyyələrinin çızdığı dünya modelləri birbaşa 

sonsuzluqla bağlıdır. Həm metafizik mənada, həm də riyazi mənada. Belə ki, bu iki nəzəriyyədə istifadə 

olunan riyazi aparat – differensial və inteqral hesabı bildiyimiz kimi bir başa sonsuzluq anlayışı ilə 

bağlıdır. Bunlar sonsuz kiçilənlər hesabıdır.  

Sonsuzluq idrakın təməl anlayışı olmaqla bərabər həm də dinamik anlayışdır. Məsələn, müəyyən 

anlayışlar, fiziki qanunlar, təbiətin qanunları müəyyən invariantlar olsa da onlar daxili dinamikaya malik 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 350 

deyil. Dinamika yalnız onların ifadə etdiyi təbiətin hər hansı fraqmenti ola bilər. Lakin sonsuzluq 

bunlardan fərqli olaraq həm də bir daxili hərəkətə, prosesə malikdir. Odur ki, insanlar daim dəyişən 

dünyanı içinə ala biləcək anlayış, qarşısında ağlın aciz qaldığı dünyanı ifadə etmək üçün ən yaxşı 

anlayış, sonsuzluq anlayışdır. Çünki, dünyanın özünə xas olan hər iki əlamət, dəyişkənlik və 

ağlasığmazlıq sonsuzluq anlayışın da var.  

Kainatın sonsuzluğu, və ümümiyyətlə sonsuzluq haqqında fikirlərin elmi-fəlsəfi düşüncəyə daxil 

edilməsi orta əsrlərdə baş verir. Antik dövrdə mövcud olan vahid ölçüsündən əlavə, orta əsrlər yeni ölçü 

vahidi ilə-sonsuzluqla tanış olur. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bu inqilabi dəyişiklik alman filosofu 

və riyaziyyatçısı Nikolay Kuzanlının adı ilə bağlıdır [19 s. 26]. O, antik dövrün vahid anlayışına qarşı 

sonsuzluq anlayışını qoyur. Həm də aktual sonsuzluq şəklində. Antik dövr düşüncəsinə görə vahidsiz 

heç bir münasibət mümkün deyildi. Başqa sözlə, Nikolay Kuzanlı ilə düşüncə yeni ölçü ilə tanış olur-

sonsuzluq. O, da öz dövrünün əksər filosofları kimi, neoplatonizm ənənələrinə arxalanırdı. Lakin o, 

neoplatonizmin təliminə, ilk növbədə onun vahid anlayışına yenidən baxır. Platonda və neoplaton-

çularda vahid olan vahid olmayana qarşı qoyulur. Bunun kökləri vahid olanı çox olana, sonlu olanın 

sonlu olmayana qarşı qoyan pifaqorçulardan və eleatlardan gəlir. Xristian monizminin prinsiplərini 

bölüşən Kuzanlı isə antik dualizmi qəbul etmir və bəyan edir ki, vahid olanın əksi yoxdur. Buradan da o, 

bu qənaətə gəlir ki, “vahid olan hər şeydir”. Yəni artıq vahid başqa cür mənalandırılır, ona sonsuzluq 

atributu qazandırılır. Hegelin təbirincə desək, sonsuzluğa sadə şəkildə mütləqin yeni tərifi kimi baxmaq 

olar [20 s. 31].  

“N.Kuzanlıya görə vahidə əks olan, qütb olan heç nə yoxdur. Buradan isə alınır ki, vahid hər 

şeydir. Artıq tamamilə panteizm kimi səslənən bu görüş Cordano Brunonun panteizmini meydana 

gətirir”. Bu müddəadan isə ən böyük nəticə o alınır ki, əgər, vahidə qarşı heç bir şey yoxdursa, onda 

vahid sonsuzluğa bərabərdir, mütləq minimum mütləq maksimuma bərabərdir. Tanrı sonsuz vahiddir” 

[19 s. 21]. 

N.Kuzanlı qeyd edir ki, sonsuzluq anlayışı tədqiqatçıların gözündən yayınıb. Çünki onlar həmişə 

məlum olmayanı məlum olanla müqayisə etmiş, mütənasiblik axtarmışlar. Bununla da bütün axtarışlar 

üçün az və ya çox dərədə müqayisə çətinliyi meydana gəlmişdir. Bu səbəbdən də sonsuzluq özü-

özlüyündə müqayisədən kənarda qalmış və bununla da naməluma çevrilmişdir [21 s. 50]. Yəni 

sonsuzluğu müqayisə etmək üçün onunla tutuşdurula bilən və öncədən mövcud olan hökm olmamışdır. 

Bununla da N.Kuzanlının qarşısında sonsuzluğu müqayisə edə biləcəyi, mütənasiblik qura biləcəyi 

konstruksiya qurmaq vəzifəsi durur. Böyük mütəfəkkir bunun öhdəsindən məharətlə gəlir və əksliklərin-

maksimum və minimumun üst-üstə düşməsi prinsipini kəşf edir. Qürblərin eyniyyəti-coincidentia 

oppositorum-Kuzanlı fəlsəfəsinin əsas metodoloji prinsipi olur. Beləliklə, vahid, Kuzanlının fəlsəfəsində 

aktual sonsuzluqla əvəz olunur [19 s. 21]. Bu prinsipi daha inandırıcı etmək üçün o, riyaziyyata 

müraciət edərək göstərir ki, dairənin radiusu son dərəcə artıqca çevrə sonsuz düz xəttə çevrilir. Bu cür 

maksimal dairənin diametri çevrəyə oxşar olur. Hətta təkcə diametr yox, mərkəz də çevrə ilə üst-üstə 

düşür. Deməli, nöqtə (minimum) və sonsuz düz xətt (maksimum) eyni şeydir. Eynilə üçbucaq: əgər 

tərəflərdən biri sonsuzdursa, onda digər iki tərəf də sonsuz olacaqdır. Beləliklə də, Kuzanlı sübut edir ki, 

sonsuz düz xətt həm üçbucaqdır, həm dairədir, həm də kürədir [22 стр. 23]. 

Maksimum elə bir şeydir ki, ondan böyük, ondan kənarda heç nə ola bilməz. Bunula da mak-

simum vahidlə, vəhdətlə üst-üstə düşür. Hansı ki, bu da varlığın özüdür. Əgər belə vəhdət univer-

saldırsa, mütləqdirsə, onda o bütün nisbiliklərin, konkretliklərin üstündə durur. Və nəticədə onun 

mütləqliyinə qarşı duracaq, ona əks olacaq heç bir şey olmur. Mütləq maksimum təkdir, vahiddir, hər 

şey onun içindədir. Ona görə də hər şey onun içindədir ki, o maksimumdur. Bir halda ki, heç bir şey ona 

əks qütb ola bilmir, minimum da onunla üst-üstə düşür. Mütləq olmaqla o aktualdır, o heç bir 

əşyaviliklə təyin oluna bilməz, əksinə hər şey ondan törənir [21 s. 51]. 

Bir halda ki, Kainat konkrektlikdə mövcuddur, biz bu çoxluq arasında vahid maksimumu 

axtaracağıq, hansı ki, Kainat öz son məqsədi olaraq aktual maksimallıqdır və mükəmməllikdir. Və 

ona görə də mütləqlə, ümumi limitlə birləşir [21 s. 52]. 
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Nikolay Kuzanlının düşüncəsində bu anlayışın təməlləri ilə, o, antik dövrdən gələn məsələ olan, 

çevrənin kvadraturası problemini həll edərkən meydana gəlir. O, bu məsələni həll etməyə çalışırdı. Və həll 

zamanı “qopardığı ideya” sonradan Kuzanlının fəlsəfəsini riyazi metafizikaya çevirəcəkdi. Yəni biz 

görürük ki, riyaziyyat və fəlsəfənin qarşılıqlı əlaqəsi qırılmaz şəkildə bütün dövrlərin düşüncəsində aparıcı 

xətt olmuşdur. N.Kuzanlının xidmətlərini və düşüncə tarixinin böyük inqilabı olan Renessans dövründə, 

təbiət haqqında elmlərin inkişafındakı rolunu nəzərə alaraq, onu “həm sxolastikanın son böyük 

mütəfəkkiri, həm də yeni dövr fəlsəfəsinin ilk qurucusu sayanlar var” [23 s. 194]. “N.Kuzanlı Renessans 

dövrunun ən böyük mütəfəkkirlərindəndir. Onun yaradıcılığı orta əsrlərdən yeni dövr fəlsəfəsinə keçidin 

simvoludur. Yeni fəlsəfəsin və elmin inkişafına N.Kuzanlının təsiri birmənalıdır” [19 s. 19]. 

Beləliklə, idrak yeni ölçünü-sonsuzluğu rasionallaşdırırlar, onu elmi düşüncəyə daxil edir. Kainatın, 

idrakın, Tanrının əlaməti kimi sonsuzluq bu üçünün kəsişməsi rolunda çıxış edir. Və Renessansın ruhu ilə 

ayrılma baş verir. Belə ki, elmi sonsuzluq riyaziyyatın köməyilə müasir fiziki nəzəriyyələrə, oradan 

kosmologiyaya keçir. S.Xəlilov yazır: “Dünyanın belə riyazi model isə çox sadədir; dünya sıfır ilə bir 

arasındadır. Bu dünyada (fəlsəfədə kəsrət dünyası) hər şey kəsrlə ölçülür. Dəyişiklik də kəsrin surətində 

yox, məxrəcində gedir. Ədədlər də vahidin neçə yerə bölünməsini göstərməyə xidmət edir: hər bir ünsür 

1/n – dir, n isə natural ədədlər çoxluğudur”[(16 s. 61]. Bu metafora çox gözəl şəkildə vahid və aktual 

sonsuzluğun dialektikasını göstərir. İrəlidə görəcəyik ki, aktual sonsuzluq anlayışı sonsuzluq problemini 

varlıq probleminə gətirir. Yəni, sonsuzluğu təcrübi olaraq müşahidə bilmədiyimizdən onun varlığı qəbul 

olunur. Burada da, bu metaforada da kəsrin surətində duran vahid bütövlüyün simvolu, kəsrin məxrəci 

sonsuz dəyişikənliyin simvolu, kəsr isə onların bir-birinə münasibətinin simvoludur. Yəni, hər şey bu 

vahidin içərisində baş verir. Vahidlə sonsuzluq iç-içədir. Buradan görünür ki, vahid və sonsuzluğun 

dialektikası ən gözəl şəkildə elə riyaziyyatın daxilində baş tutur. Hətta görkəmli riyaziyyatçı Q.Veyl 

riyaziyyatı sonsuzluq haqqında elm adlandırırdı [24 s. 9]. 

N.Kuzanlı və Q.Leybnis deyirdi ki, riyaziyyatın mahiyyəti sonsuzluq ideyasının sonlu sim-

vollarda əks olunmasıdır. Düşünürük ki, S.Xəlilovun da riyazi metafora ilə ifadə etdiyi kimi sonsuzluq 

özünün ən mükəmməl səviyyəsində, müasir idrakda, yalnız riyaziyyatın köməyilə açılır. Bu hissədən 

sonra biz vahid-aktual sonsuzluğun dialektikasının riyazi aspekti üzərində dayanacağıq. Burada həm də 

o aspekt açılır ki, sonsuzluğa yaxınlaşmaq olar, amma çatmaq olmaz. Elə riyaziyyatın özündə də limit 

nəzəriyyəsində ardıcıllıq öz limitinə daim yaxınlaşır, amma heç vaxt bu qiyməti almır. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, sonsuzluq elə anlayışdır o, təbiətşünaslığın, riyaziyyatın, fəlsəfənin 

və dinin qovşağında yerləşir. Məsələn, orta əsrlərdə dini hökmləri əsaslandırmaq üçün sonsuzluq 

anlayışından yaradıcı sürətdə istifadə edilmişdir. Tanrını ən yaxşı halda sonsuzluq kimi xarakterizə 

etmək, ən yaxşı idraki vasitə olmuşdur. Həm də onu qeyd etmək lazımdır ki, sonsuzluğun gözə çarpan 

ilkin əlaməti kimi onun kəmiyyət baxımından xarakterizə olunmasıdır [25 s. 383]. Yəni, sayılıb 

qurtarmayan nəsnə kimi. Lakin sonsuzluq bundan əlavə əlamətlərə malikdir. Məsələn, müasir kosmo-

logiyada sonsuzluq kəmiyyət yox, metrik-topoloji baxımdan xarakterizə olunur. Ola bilər ki, sonsuzluq 

sonsuz əlamət daşısın. Bu birbaşa onun təbiətindən irəli gəlir. Çünki, sonlu əlamətlərlə onu tam əhatə 

etmək mümkün deyil. Sonsuzluğu kosmoloji olaraq müşahidə edə bilmirik və bu da əvvəldə qeyd 

etdiyimiz kimi prinsipcə mümkün deyil. Sonsuzluq gerçəkliyə əsasən ağıl tərəfindən çəkilmiş “örtük-

dür”. Hegel, sonlu ilə sonsuzluğun münasibətini ağılla təfəkkürün münasibətinə bənzədirdi. İdrak, bu 

örtüyü “koordinatlama sistemini” kimi istifadə edir. İdrakın ən fundamental dərketmə üsullarından biri 

proyeksiya etməkdir. Hər hansı obyektin, bilik-məntiq sistemin müəyyən konstruksiyasına proyeksi-

yalamaq, koordinatlamaq yolu ilə. Sonsuzluq isə ucsuz-bucaqsız olduğundan proyeksiya olunacağı 

müstəvinin də sonsuzluğunu tələb edir. Bu isə qeyri-mümkündür. Çünki, bilik-məntiq sistemi məhdud 

konstruksiyalar qura bilir. Odur ki, bir çox hallarda sonsuzluğun dərki intuisiyanın öhdəsinə buraxıl-

mışdır (Dao təlimi). İdrak, özünə sığmayan nəsnələri, gerçəkliyin ənginliyini, özünün yaradıcı tükən-

məzliyini bu koordinat sisteminə proyeksiyalayır. Başqa sözlə, sonsuzluq yeni hesablama başlanğıcı, 

keyfiyyətcə yeni ölmə sistemidir. Bu ölçmə sistemi belə güvənc verir ki, hələ öz dərkini gözləyən çoxlu 

nəsnələr var, və bu inamla da idrakı daha da irəliyə, tükənməz biliklər aləminə aparmaq olar. O, sanki 

idrakı azadlığa çıxarır. Kant metafizikasına görə iradə azadlığı olmasa insan heç bir dərkə, arzuya, 
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yaşamaya meyl etməz, əbədiyyət arzusunda olmaz, bunlara istiqamətlənməz. Sonsuzluq elə bir fövqəl 

mühitdir ki, idrakın önündə hələ öz dərkini gözləyən çoxlu sayda nəsnələrin olduğu düşünülür və 

nəticədə düşüncə azadlığı meydana gəlir. Yəni, sonsuzluğun bu cür şərhi onun insan idrakı üçün nə 

dərəcədə önəmli olduğunu göstərir. Hətta o qədər önəmlidir ki, dində müqəddəs anlayışlarla, Tanrı 

anlayışı ilə bərabər və onun ən birinci əlaməti kimi qəbul olunur. Başqa sözlə, sonsuzluq elə bir ideyadır 

ki, biz dərk etdiklərimiz və ya dərk etmək arzusunda olduqlarımızı bu ideyanın, bu koordinat sisteminin 

üzərinə proyeksiyalayırıq. Kainatın sonsuzluğu, biliklərin tükənməzliyi, həqiqətin əbədiliyi və s. kimi 

qəbul etdiyimiz idrak elementləri yalnız bu ölçü-sonsuzluq olmadan mümkün deyil. Odur ki, sonsuzluq 

insan oğlunun əldə etdiyi ən böyük və ən məhsuldar kəşflərdən biridir, bəlkə də birincisidir. İnsanın 

sonsuzluğun hesabına əldə etdikləri çoxdur. Kainat haqqında təsəvvürlər
8
, sonsuz qudrət sahibi hesab 

olunan Tanrı anlayışı, müasir riyaziyyatın ən güclü aparatı olan və demək olar ki, təbiətə, texnologiyaya 

ən çox tətbiq olunan bölməsi, sonsuz kiçiklər üzərində qurulan differensial-inteqral hesabı, dinin təməl 

anlayışlarından bir digəri olan əbədi həyat, yəni əbədiyyat anlayışı və s. kimi anlayışlar sonsuzluq 

atributu qazanmadan bu qədər cazibədar və uzunömürlü olmazdı. O, insanı ən çox heyrətləndirən, 

önündə pərəstişə məcbur edən nəsnədir. Böyük riyaziyyatçı D.Hilbert deyirdi: “Heç bir problem 

sonsuzluq qədər insan ruhunu həyəcanlandırmayıb, heç bir ideya insan idrakına bu qədər güclü təsir 

etməyib. Digər tərəfdən heç bir anlayış sonsuzluq anlayışı qədər izah tələb etmir” [24 s. 90].  

Maraqlı və bəlkə də qanunauyğun olanı odur ki, (Kainatın riyazi qanunlarla daha çox ifadə 

olunması baxımından) sonsuzluğun yuxarıda söylədiyimiz fenomenləri təməl atributları olsa da, o daha 

çox riyaziyyatın köməyilə öyrənilmiş və sonsuzluğun idrak üçün daha fundamental olan növü – aktual 

sonsuzluq riyaziyyatla əsaslandırılmışdır. Aktual sonsuzluq vahid aktla dərk olunur. Aktual sonsuzluq o 

deməkdir ki, sonsuzluq bir bütövün içinə yığılır, sanki, idrakda “sonlaşdırılır”, əvvəlindən axırına kimi 

məlumluğu, varlığı qəbul olunur. Bu vahid aktla dərk sonsuzluğu idrak vahidinə çevirir. Ona görə də 

ona yeni ad verilir, aktual sonsuzluq. Başqa sözlə idrak onu sonlu nəsnəyə, üzərində fikir əməliyyatları 

aparıla biləcək idrak elementinə çevirir. Çünki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi idrak yalnız sonlu 

olanlarla işləyə bilir. 

Beləliklə, vahidlik ideyası burada da özünü biruzə verir, idrakın həmişə vahiddən başlaması 

və vahidlə bitirməsi sxemi öz fövqəlliyini qoruyur. Vahid və aktual sonsuzluğun dialektikası öz 

daimiliyini qoruyur. Beləliklə, mifologiya ilə başlanan, mistik aydınlanma ilə təsdiqlənən vahidlik 

ideyası fəlsəfənin köməyilə elmə daxil olur. Və riyaziyyatın köməyilə bütün təbiətşünaslığa sirayət 

edir, təbiətşünaslığın “altşüuruna” enərək öz təsirini göstərməyə başlayır. Aktual sonsuzluq şəklində 

elmə daxil olmuş bu yeni ölçü, riyaziyyatın köməyilə şərh olunur və ən mükəmməl şəkildə 

riyaziyyatın köməyilə rasionallaşır. Vahid və aktual sonsuzluğun dialektikası şəklini alan bu riyazi-

fəlsəfi invariant, elmi-fəlsəfi konsepsiyaların abstrak sərhəddini çızır. 
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DIALECTICS OF UNITY AND INFINITI AS MATHEMATICAL-PHILOSOPHICAL  

INVARIANT 

 

E.A. Amirov 

Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

This research is going to investigate the united world model that was proposed by S. Khalilov. 

Therefore, it is going to philosophically analyze the existing visions of architectonics of cognition 

from the beginning (from mythology till modern physics). In this regard, it is going to show that he 

generated a metamodel while turning to the archetype of the vision of the idea of Unity. Meanwhile, 

it will also show that this idea that was formed as invariant of mathematical philosophy, which 

founded by N. Kuzanli and brought to the agenda by S. Khalilov in different character, has taken 

shape of identity and dialectic of unity and infinity. 

Keywords: Unity, world model, actual infinity, mathematical-philosophical invariant. 
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ДИАЛЕКТИКА ЕДИНОГО И АКТУАЛЬНОГО БЕСКОНЕЧНОГО КАК  

МАТЕМАТИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ИНВАРИАНТ 

 

Э.А. Амиров 

Институт Философии Национальная Академия Наук Азербайджана 

 

В этой статье мы рассмотрим модель единого мира, предложенную С.Халиловым. С 

этой целью, мы дадим философский анализ существующих мировоззрениях, начиная с осно-

вах архитектоники познание, мифологии и до современной физике. И на этом фоне мы по-

кажем, что концепция Единства превращаясь архетипом мировоззрения, также порождает 

определенный метамодель. В то же время мы покажем, что эта идея, сформированная как 

математико-философский инвариант, создано Н.Кузанским, была качественно преобразована 

С.Халиловым. Таким образом, данная проблема также получила диалектическое тождества 

единство и бесконечности. 

Ключевые слова: единство, мировая модель, актуальные бесконечности, математи-

ко-философский инвариант. 
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ŞİRVAN-ABŞERON BÖLGƏSİNDƏ KÖRPÜLƏR VƏ KARVANSARALAR TİCARƏT 

GÖSTƏRİCİSİ KİMİ 

 

H. A. Məmmədzadə  

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu  

huseyn.memmedzade@mail.ru  

  

Məqalədə Azərbaycanın Şirvan bölgəsində iqtisadi-ticarət əlaqələrinin göstəricilərindən olan 

körpülər və karvansaralar elmi tədqiqata cəlb olunmuşdur. Orta əsrlərə aid Zoğolavay körpüsü, Hilmilli, 

Multani, Qaraçı, Buxara karvansaraları, İkimərtəbəli karvansara və Kiçik karvansara haqqında danışılır. 

Bu abidələr Azərbaycanın orta əsrlər dövrü ticarətinin və ticarət yollarının öyrənilməsi üçün də 

əhəmiyyətlidir. Məqalədə abidələrin tarixi rolu və memarlıq xüsusiyyətləri də öz əksini tapmışdır.  

Açar sözlər: Şirvan, ticarət, arxeologiya, körpü, karvansara  

 

Azərbaycanın orta əsr tarixinin öyrənilməsində, xüsusilə, ticarət əlaqələrinin tədqiqində körpülərin 

və karvansarayların özünəməxsus yeri var. Şirvan bölgəsinin tarixi abidələri bu baxımdan öz əhəmiyyəti 

ilə seçilir. Memarlıq abidələri sırasında orta əsrlərdə inşa olunmuş körpülər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Onlardan bəziləri bu vaxta qədər qorunub saxlanılsa da, bəzilərinin haqqında yalnız yazılı mənbələr 

xəbər verir [1; 2]. Körpülərin bir qismi isə, ümumiyyətlə, iz qoymadan silinmişdir. 

Bir çox hallarda körpülər, feodal dövrünün tikinti texnikası üçün xarakterik olan tikililəri 

təmsil edirlər. Orta əsrlərdə Azərbaycan memarları körpü tfkililərinin ətraf təbiətə üzvü surətdə 

qovuşmasının nümunələrini yaradırdılar. 

Azərbaycan ərazisində köıpülərin yerləşməsini və onların geniş tikintisini ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafı və onun coğrafi vəziyyəti ilə əlaqələndirmək lazımdır. Azərbaycanın bir tərəfdən Avropa və 

Rusiya, digər tərəfdən İran və Hindistan arasında yerləşməsi dünya ticarət yollarının onun ərazisində 

kəsişməsinə gətirib çıxartmışdı. Ölkənin ərazisindən keçən ticarət yolları, burada karvansaraların və 

körpülərin tikintisinin genişləndirilməsini tələb edirdi. 

Azərbaycan ərazisində salamat qalmış körpülər həm öz quruluşları, həm də ölçüləri nöqteyi-

nəzərindən olduqca müxtəlifdirlər. Bu müxtəliflik əsasən ayrı-ayrı körpülərin təyinatı və əlaqə yollarının 

təbii şəraiti ilə izah olunur. Əsasən dağlıq rayonlarda, böyük bir keçidli körpülərə rast gəlinir. 

Körpüləri inşa edərkən memarlar tikinti materiallarının müxtəlif növlərindən istifadə etmişlər. 

Körpülərin quruluş sxemi və memarlıq strukturu feodal dövrünün texnikası ilə yanaşı, həmçinin, istifadə 

edilən materialın tikinti imkanları ilə də şərtlənirlər. Daş və kərpic hörgüsünün müxtəlif üsulları - 

quraşdırma hörgü, materialların rəngə görə seçilməsi, yonulmamış daş hörgüsünə kərpiclərdən ibarət 

zolağın salınması, bir-birini əvəzləyən enli və ensiz cərgələnmiş yonulmuş daşla üzləmə körpü 

tikililərinin bədii görünüşünü əhəmiyyətli dərəcədə dəyişsə də, onların əsas quruluşunu müəyyən etmir. 

Körpülərin tikintisində çay daşlarından və doğranmış qaya parçalarından, kərpicdən. onları 

çərçivəyə salan karkaslardan istifadə olunmuşdur. Dalğaqıranların düzəldilməsi və körpülərin dayaqları 

altında oyuq çıxıntıların olması və s. onların kənar suların təsirinə qarşı davamlılığını xeyli dərəcədə 

artırırdı. 

Quruluş sxemi nöqteyi-nəzərindən salamat qalmış bütün körpülərdə tağlı arakəsmə Özəklərinin 

təkrarlandığı müşahidə edilir. Onlar öz aralarında yalnız tağların cizgiləri və arakəsmələrin sayı ilə 

fərqlənirlər. 

Körpülərin tikintisində, sahillərin relyefi və çay yataqlarının eni nəzərə almırdı. Azərbaycanda 

birdən on beşədək arakəsmələri və 130 m-dək uzunluğu olan körpülər məlumdurlar. Körpü arakəsmələri 

çatma tağlarla örtülürdülər. Bəzi körpülərdə dekorativ məqsədlərlə tağların arxivoltları təmiz yonmalı 

daşlarla üzlənirdilər. Daş, körpülərin özünün üzlüyündən kəskin surətdə fərqləndiyi üçün körpü dəlikləri 

də relyefli şəkildə seçilirdilər. Orta əsrlərədək bizə gəlib çatmış körpülərin bir çoxu indi də yaxşı 

vəziyvətdədir və istifadəyə yararlıdırlar. 
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Zoğolavay körpüsü. Bu körpü ölçüləri, memarlıq həllinin bitkinliyi, icrasının dəqiqliyi ilə 

diqqəti cəlb edir. Lakin Şamaxı zəlzələsi zamanı körpü güclü dağıntıya məruz qalmışdır. Bu körpü - 

dörd tağlıdır, enli körpü dayaqlarına malikdir, tağ oyuqları ilə kəsilmiş divar şəklindədir. Belə bir 

həllin məqsədi körpüyə, əsasən seysmik təkanlara qarşı maksimal dayanıqlıq vermək üçündür. Bu 

körpünün xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də onun arakəsmələrinin müxtəlif enlilikdə olmasıdır. 

Körpünün üzərində onun 1826-cı ildə usta Yaqub tərəfindən təmir edildiyini göstərən kiçik bir 

yazı vardır. Bu da Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalından sonra Şamaxının bərpa edilməsi vaxtına 

təsadüf edir. Tikilinin bir sıra xüsusiyyətləri onun inşa tarixini Şirvanşahların Səfəvilər dövləti tərkibinə 

qatılması dövrünə aid etmək üçün əsas verir. Həmin dövrdən başlayaraq Azərbaycanın cənub vilayətləri 

memarlığının Şirvanda inşa edilən tikililərə təsiri başlayır. Bu təsirlər Şamaxı körpüsündə də əks olunur. 

Şirvan üçün ənənəvi olan hörgü üslubunun saxlanılmasına baxmayaraq, bir sıra elementlər artıq Cənubi 

Azərbaycanın körpülərinə xas olan cizgilərlə eynidir. 

Bu isə tağların formasında, dalğaqıranların tətbiqində özünü göstərir. Belə güman etmək olar 

ki, Zoğolavay çayı üzərindəki körpü XVI əsrin ortaları və XVII əsrin əvvəllərində inşa edilmişdir.  

İqtisadi və ticarət əlaqələrinin öyrənilməsində karvansarayların rolu olduqca böyükdür. Şirvan 

bölgəsində karvansaraylar Abşeron yarımadası və Şamaxı yaxınlığında, o cümlədən, digər yerlərdə 

öyrənilmişdir.  

Hilmilli karvansarası. Hilmilli karvansarası, tipoloji cəhətdən о dövr üçün xarakterik olan 

tikililərin planı əsasında duran, vahid sistemin daha çox inkişaf etmiş və mürəkkəbləşmiş variantıdır. 

Karvansaranın qalıqları Hilmilli kəndinin şimal-qərb qurtaracağında yerləşir. Karvansara planda, 

lay divarlarla əhatə olunmuş kvadrat formasındadır (37x37). Planda üçkünc və yarımdairəvi olan, öz 

sədlərinin oxları üzrə yerləşmiş divar kəsişmələrini möhkəmləndirən iri qüllələr binaya bir qədər qala 

xarakteri verir. Bu təəssürat divarlarda hər hansı bir işıq yerinin və ya başqa dəliklərin olmaması 

sayəsində daha da artırdı. Rabatın şərq fasadı dərin çatma oyuqla profillənmiş adi giriş qapısının olması 

ilə digərlərindən fərqlənir. 

Karvansaranın daxili həyətinin 18x18 m olan nisbətən kiçik ölçüləri onu digər karvansaraların 

planlaşdırma xüsusiyyətlərindən fərqləndirir.  

Mərkəzdə yerləşmiş həyət şərq fasadı tərəfindən bir sıralı olub, bütün qalan tərəflərdən iki sıralı 

tikililərlə əhatələnmişdir. Bu tikililər, əsasən, tacirlər üçün nəzərdə tutulmuş kiçik otaqların olduğu 

ehtimal edilir. “Qonaq’' otaqlarının şimal və cənub tərəflərində bütün otaqların arxası boyu, görünür yük 

heyvanlarının yerləşməsinə xidmət edən uzun dəhlizlər uzanır. Yük heyvanları üçün nəzərdə tutulmuş 

tağlı dəhlizvarı otaqlara Azərbaycanın başqa karvansaralarında da, məsələn Qarğabazarı kəndindəki 

XVII əsrə aid karvansarada da rast gəlinir. 

Karvansaranın qərb tərəfindəki tikililər isə bir sıra kiçik qapalı kameralardan ibarətdir. Bu otaqlar 

həyətlə birbaşa bağlı olmayıb, uzun dəhlizlərə açıldıqları üçün, güman etmək olar ki, onlardan anbar 

kimi istifadə edilirdi. Daxili həyəti və ona tərəf açılan qonaq otaqlarını mal-qara və anbarlar üçün 

nəzərdə tutulmuş digər otaqlarla birləşdirən keçid sistemləri də maraq doğurur. Ölçülərindən asılı 

olaraq, karvansaranın otaqları ya günbəzlərlə, ya da çapma tağlarla örtülürdü. 

Karvansaranın həm həyət bayır və həm də əsas - şərq fasadları memarlıq bəzəyi elementlərindən 

məhrum idilər. Burada yalnız inşaat işlərinin yüksək keyfiyyəti, Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbinin 

abidələri üçün adi olan, enli və ensiz cərgələrin bir-birini əvəzləməsiylə müşayiət olunan daş üzlük 

hörgüsünün səliqəliyi diqqəti cəlb edir.  

Multani karvansarası. Azərbaycanda olan yüzlərlə karvansaradan biridir. Tədqiqatçıların XIV 

əsrə aid etdikləri Multanı karvansarası XX əsrə dağılmış vəziyyətdə gəlib çatsa da, abidə 1973-1974- cü 

illərdə bərpa edilmişdir. 

Abidənin əsas inşaat materialı Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbi üçün ənənəvi olan xırda bloklar 

və tikinti daşı kimi istifadə olunan, xırda, dənəvər əhəng daşıdır. Daha qədim olan yeraltı otaqların 

tağtavanları mürəkkəb əhəng məhlulunda olan düzgün formalı tikinti daşı ilə hörülmüşdür. Tikilinin 

özülünü təbii formada istifadə olunmuş qaya massivi təşkil edir [3; 4]. 
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Qaraçı karvansarası. Abşeron rayonunun Pirəkəşkül kəndi yaxınlığında orta əsrlərə aid memarlıq 

abidəsidir. Qədim Bakı-Şamaxı karvan yolunun üstündədir. XIX əsrdən karvan yolunun ticari 

əhəmiyyətini itirməsi ilə əlaqədar olaraq Qaraçı karvansarası istifadəsiz qalıb. Sonralar köçəri qaraçılar 

vaxtaşırı burada məskən saldıqlarından yerli əhali karvansaranı Qaraçı karvansarası adlandırıb. 

Mənbələrdə isə abidə Miəcik karvansarası adlanır. Karvansarada qonaq və xidmətçilər üçün otaqlar, 

təsərrüfat binaları var. Qaraçı karvansarası əhəng daşından tikilib. Karvansaranın darvazası üzərindəki 

kitabədə Şirvanşah Xəlilullah adı yazılıb. Kitabənin paleoqrafiyası və Şirvanşahın titullarına əsasən 

onun II Xəlilullah (1524-1535) olduğunu söyləmək olar [5; 6; 7] (Şəkil-plan 1).  

 
Şəkil-plan 1. Qaraçı karvansarasının kəsiyi və planı  

 

Buxara karvansarası. ХV əsrin sоnundа İçərişəhərin ticаrət mаgistrаlının üzərində tikilmişdir. 

Plаndа kvаdrаt fоrmаlı, qаbаrıq pоrtаllı kаrvаnsаrаyın həyəti səkkizüzlü fоrmаdаdı. Pеrimеtr üzrə 

еyvаnlаr və şəхsi оtаqlаr – hücrələrlə əhаtə оlunmuşdur. Səkkizüzlü rаhаt həyət, gündəlik ticаrət 

əməliyyаtlаrındаn sоnrа səyyаhlаrın və tаcirlərin tоplаşdığı, аçıq səmа аltındа хüsusi bir zаl idi. Düz 

çərçivəyə аlınmış həyətin dахili məkаnının bütün pеrimеtri bоyu ümumi üslublа birləşən çаtmа tаğ 

mеmаrlıq kоmpоzisiyаsının əsаs hissəsini təşkil еdir. 

1964-cü ildə аpаrılmış bərpа işləri kаrvаnsаrаy binаsını sоnrаdаn əlаvə еdilmiş tikililərdən və 

lаylаrdаn tаmаmilə аzаd еtdi. Bu dа оnun, ətrаf tikililər fоnundа iri həcmli quruluşunu üzə çıхаrmаğа 

imkаn vеrdi. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində karvansarayın altından, Bakını su ilə təchiz edən küng 

borulu su xəttinin keçdiyi aşkar olunmuşdur [8; 9]. 
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Araşdırmalardan məlum olub ki, bu tarixi abidə 15-ci əsrdə orta Asiyadan Bakıya gələn tacirlər 

tərəfindən tikilib. Şərq ölkələrindən gələn tacirlər müvəqqəti sığınacaqlara ehtiyac duyduqlarından, əsasən 

bu möhtəşəm karvansarada istirahət edərdilər. Elə tikilinin adı da Buxara şəhərindən götürülmüşdür. Bu 

karvansara bir mərtəbəlidir. Ehtimal olunur ki, tikilinin digər mərtəbəsi yerin altında qalıb. Belə ki, Şərq 

karvansaralarının özünəməxsus memarlıq quruluşu olub. Adətən 2 mərtəbəli inşa olunan tikilinin alt 

mərtəbəsindən anbar kimi istifadə edilib. Yuxarı mərtəbədə isə qonaq otaqları və tacirlərin heyvanlarını 

saxladıqları yerlər inşa edilib. 17 otaqdan ibarət olan Buxara karvansarasının ən özəl xüsusiyyəti isə onun 

dairəvi formada olmasıdır [6; 7]. 

Karvansaranın həyətinin mərkəzində bütün Şərq karvansaralarında olduğu kimi hovuz yerləşir. 

XV əsrdən bu günə qədər olduğu kimi qorunub saxlanılan hovuz insanlarda təəccüb və maraq doğurur. 

Belə ki, su fontandan axıb tökülsə də, hovuz dolmur və su müəyyən səviyyədə qalır. Burda sistem elə 

quraşdırılıb ki, suyun hara və necə axıb tökülməsi hələ də müəyyən edilməyib. Karvansaranın 

divarlarını qədim Azərbaycan xalçaları, kilimlər, bəzək əşyaları, Bakını təsvir edən rəsmlər bəzəyir. 

Burda əsas məqsəd karvansaraya gələn əcnəbilərdə Azərbaycanın qədim və zəngin tarixi haqqında 

təsəvvür yaratmaqdır. 

İkimərtəbəli karvansara. Karvansara XV əsrdə tikilmişdir. Mənbələrə görə Şirvаn şаhı I Xəli-

lullah tərəfindən Bаkı sаkini Qаsım bəyə və оnun vаrislərinin istifаdəsinə vеrilmişdir. 

Kаrvаnsаrаyın еyni ох üzrə yеrləşən ikitərəfli аçıq girişləri vаrdır. Karvansaraya giriş dəniz 

ticаrəti ilə əlаqədаr sаhil küçəsindən və ticаrət mаgistrаlı yerləşən hissədən mümkündür. Kаrvаnsаrаy 

daxili plаnına əsasən kvаdrаt fоrmаlıdır. Dахili məkаnı səkkizüzlüdür, arхаsındа аyrıcа оtаqlаr yеrləşən 

еyvаnlаrlа əhаtə оlunmuş həyətdən ibаrətdir. Оtаqlаrın və еyvаnlаrın qübbə örtükləri çаtmа fоrmаlıdır. 

Küncdəki оtаqlаr isə kiçik künbəzlərlə tаmаmlаnır. 

Kаrvаnsаrаyа girişlər, binа hündürlüyündə qаbаrаn pоrtаllаr və birinci mərtəbə səviyyəsində dərin 

tахçаlаrlа tаmаmlаnır. Cənub-şərq tərəfdən kаrvаnsаrаy bütöv künc qаlаlаrlа mühаfizə оlunmuşdur. Bu 

dа еyni zаmаndа оnun şəhər divаrlаrı sistеmində müdаfiə хаrаktеrini göstərir [6; 8; 9].  

Kiçik karvansara. Kiçik və ya “Хаn kаrvаnsаrаsı” adlanan kаrvаnsаrаy ХV əsrin sоnu ХVI əsrin 

əvvəlində tikilmişdir. Plаndа kvаdrаt fоrmаlıdır. İçəridə küncləri kəsik, iri dördbucаq şəkilli həyəti vаr. 

Bütün pеrimеtr bоyu еyvаnlа əhаtə оlunmuşdur. Eyvаnın аrхаsındа isə şəхsi istifаdə üçün nəzərdə 

tutulmuş yаşаyış оtаqlаrı yеrləşir. Şimаl-cənub охu üzrə, ticаrət küçələrini birləşdirən bir оtаqlı, iki tərəfli 

аçıq girişi vаr. Həyətin bəzək memarlığı, ənənəvi fоrmаlаr - səthi düz dördbucаq çərçivələrə аlınmış çаtmа 

tаc еyvаnlаr üzərində qurulmuşdur. Sаdə prоfilli kаrniz, binаnın pеrimеtri üzrə tikilinin zаl fаsаdlаrını 

birləşdirir. Karvansarayın şimal və cənub girişləri pоrtаl fоrmаsındаdır. Karvansarayın əsas giriş portalı 

orta əsrlərdə dəniz tərəfdən olmuşdur. Cənub tərəfdən karvansarayın fasadı ikimərtəbəli olub möhtəşəm 

istehkam görüntüsünə malikdir. Orta əsrlərdə kаrvаnsаrаy ticаrət küçəsi tərəfdən, həyətlə birbаşа əlаqəsi 

оlmаyаn dükаnlаrdаn ibаrət idi [6; 8; 9]. Ehtimal olunur ki, bu tikili kаrvаnsаrаy kimi fəaliyyət 

göstərməmişdən öncə Cümə məscidinin mədrəsəsi və onun həyətində fəaliyyət göstərən hücrələrdən ibarət 

olmuşdur. Kаrvаnsаrаy şəhərin ticаrət mаgistrаlında yerləşib şəhərsаlmа sistеmində əsаs yеr tutur.  

Azərbaycanın tarixi Şirvan bölgəsi şimal və cənub ticarətində önəmli yer tutan bölgədir. Bunu 

yuxarıda elmi tədqiqata cəlb olunan abidələr bir daha təsdiq edir. Həmin tarixi abidələr Azərbaycanın 

orta əsrlər dövrü ticarətinin öyrənilməsi baxımından körpülərin və karvansaraların əhəmiyyəti olduqca 

böyükdür.  
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BRIDGES AND CERANACSARAIS AS TRADE INDICATOR IN SHIRVAN-ABSHERON 

REGION  

  

H.A. Mammadzadeh  

  Institute of Archaeology and Ethnography of ANAS 

 

The indicators of the economical-trade ties in Shirvan region of Azerbaijan had been drawn into 

the research work in the article. It has been told about medieval period monuments like as Zogholavay 

bridge, Hilmilli, Multani, Garachi, Bukhara ceravansarais, Two-storeyed ceravansarai and Small 

ceravansarai. These monuments are important for study of medieval trade and trade routs of Azerbaijan, 

too. It was represented historical roles and architectural characteristics of the monuments in this article.  

Keywords: Shirvan, trade, archaeology, bridge, caravanserai    

 

МОСТЫ И КАРАВАН-САРАИ КАК ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ  

В ШИРВАН-АБШЕРОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕЗЮМЕ 

 

Г.А. Мамедзаде  

  Института Археологии и Этнографии НАНА  

 

 В статье привлечены к научному исследованию мосты и караван-сараи Ширванской обла-

сти Азербайджана в качестве показателей экономическо-торгового показателя. Рассматриваются 

мост Зоголавай, караван-сараи Хилмилли, Мултани, Гарачы, Бухара, Двухэтажный и Малый ка-

раван-сараи, относящиеся к средним векам. Эти памятники также важны для изучения средневе-

ковой торговли и торговых путей Азербайджана. В статье также отражены исторические роли 

памятников и их архитектурные особенности.  

Ключевые слова: Ширван, торговля, археология, мост, караван сарай   
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MƏŞHUR AZƏRBAYCANLI SƏYYAHIN MƏDƏNİ DİFFUZİONİZMDƏ ROLU 

   

Z.M. Əliyeva  

Bakı Dövlət Universiteti 

 

Məqalə Ingilis antropoloqu Edward Taylor (1832-1917) tərəfindən ilk dəfə işlədilən mədəni 

diffuzionizm nəzəriyyəsinə, bu nəzəriyyə əsasında yaranmş müxtəlif məktəblərə və diffuzionizmdə əsas 

fiqurlardan biri olan səyyahların roluna həsr edilmişdir. Məqalədə həmçinin Azərbaycanlı bir səyyahın 

Mərkəzi və Orta Asiya, Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Cənubi Qafqaz ölkələri haqqında geniş məlu-

matların əks olunduğu əsərləri ilə mədəni diffuzionizmə verdiyi töhfə mədəniyyətin yayılması və 

inteqrasiyasını əks etdirən müasir nəzəriyyələr çərçivəsində nəzərdən keçirilmişdir.  

Açar sözlər: Diffuzionizm, mədəni dairələr, mədəni stratalar, «Büstanüs-səyahə», “Riyazüs-

səyahə”, “Hədayüqüs-səyahə” 

 

 XXI əsrdə mədəniyyətlərin inteqrasiyasının bu qədər sürətlə getdiyi bir dövrdə internet, social 

media və müxtəlif kommunikasiya vasitələri ilə müxtəlif mədəni dəyərlərin yayılması olduqca sadədəir. 

Lakin XIX əsrin əvvəllərində bu vasitələrdən heç birinin olmadığı bir dövrdə Azərbaycanlı bir səyyahın 

Mərkəzi və Orta Asiya, Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Cənubi Qafqaz ölkələrinin təbiəti və iqtisadiyyatı, 

onların adət və ənənələri, maddi və mədəniyyət abidələri haqqında  geniş məlumatların əks olunduğu 

əsərləri ilə mədəni diffuzionizmə verdiyi töhfə sadəcə araşdırılmamalı, həm də mədəniyyətin yayılması 

və inteqrasiyasını əks etdirən müasir nəzəriyyələr çərçivəsində dünyaya tanıdılmalıdır. İlk əvvəl bir 

nəzəriyyə olaraq mədəni diffuzionizmin mahiyyətinə nəzər salaq. 

Mədəni diffuzionizm ideyaların, dəyərlərin, biliklərin, simvolların, yaşam tərzinin bir sosial 

qrupdan və ya cəmiyyətdən digərinə yayıldığını ifadə edən sosial prosesdir. Müasir dövrdə mövcud olan 

mədəni dəyərlərdə oxşarlıqları ilk növbədə mədəni diffuzionizmlə bağlayan sosioloqlara görə mədəni 

diffuzionizm nəzəriyyəsinin əsas mahiyyəti dünyanın müxtəlif, bir-birindən uzaq məsafələrdə yerləşən 

regionlarının mədəniyyətində olan oxşarlıqların nəyə əsaslandığını izah etməkdən ibarətdir. Məşhur 

amerikan antropoloqu Edvard Taylor (1642-1729) məhz mədəniyyətlər arasında mövcud olan bu 

eynilikləri izah etmək üçün mədəni təkamülçülük nəzəriyyəsinə əks olan diffuzionizm nəzəriyyəsini 

yaratmışdır. Belə ki, mədəniyyətin ilkin formadan daha mürəkkəb sturuktura malik fenomenə doğru 

inkişaf etdiyini iddia edən təkamülçülükdən fərqli olaraq mədəni diffuzionizm nəzəriyyəsinin ardıcılları 

bu və ya digər xalqa məxsus mədəni özəlliklərin başqa cəmiyyətlərdən və mədəniyyətlərdən əxz 

edildiyi fikirini irəli sürürdülər. Onların düşüncəsinə görə dünyada geniş yayılan mədəniyyətlər bir 

məkanda meydana gəlsə də məhdud çərçivəni aşaraq xarici təsirlər nəticəsində bütün dünyaya yayılmaq 

xüsusiyyətlərinə malikdirlər ]7, səh.56]. Mədəni diffuzionizmin aparıcı məktəblərindən olan İngilis, 

Alman və Amerikan məktəbinin nümayəndələri (G.Elliot-Smith (1871–1937), W. H.R.River (1864–

1922), Friedrich Ratzel (1844–1904) , Leo Frobenius (1873-1938), O.T Mason (1811–1843)  və b.) 

Şərq mədəniyyətinə və onun ümumbəşər mədəniyyətindəki roluna, bu mədəni irsin dünya mədəniyyəti 

tarixində təkrar olunmaz yerinə xüsusi önəm verirdilər. Ümumilikdə mədəni diffuzionizm bu fikri əsas 

götürsə də, aralarında mədəniyyətin məkan və zaman anlayışlarına münasibətində müəyyən qədər 

fərqlənən J.Perry və W.R.River, Grafton Elliot-Smit kimi məşhur tədqiqatçıları olan Biritaniya 

məktəbinin nümyəndələri Misir mədəniyyətinə xas olan iki əsas elementi - günəşə itaəti və nəhəng 

abidələrin tikilməsi faktlarını əsas götürərək mədəniyyətin bütün dünyaya məhz Misirdən yayıldığını 

iddia edirdilər [8, səh. 5-6]. Bunu sübut etmək üçün G.E. Smit (1871–1937) İngiltərədə Stounhenc 

(Stonehenge), İrlandiyada Nyugreynj (Newgrange), Maya piramidaları, Yapon paqodaları kimi müxtəlif 

mədəniyyətlərin meqalit tikililərini araşdırmış və onların tikilmə məqsədlərində və istifadəsində 

eyniliklərin olduğunu məhz mədəni diffuzionizmlə əlaqəndirmişdir.  

 Fredrik Ratzel (1844–1904)  tərəfindən əsası qoyulan Alman məktəbinin nümayəndələrinə görə 

isə mədəniyyətin bir yox, bir neçə mərkəzi (culture circles) var ki, bu mərkəzlərdən mədəni dəyərlər 
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miqrasiya və bir çox müxtəlif vasitəsitələrlə ətraf ərazilərə yayılmışdır [8, səh.10-12]. Bu məktəbin əsas 

nümayəndələrindən olan Wilhelm Schmidtə (1868-1954) görə bu miqrasiya prosesi zamanı insanlar bir-

biri ilə qarşılıqlı ünsiyyətdə olurlar və bunun nəticəsində bir mədəniyyətə xas olan spesifik xüsusiyyətlər 

digər mədəniyyətə ötürülür və zamanla onun tərkib hissəsinə çevrilir. Onların fikrincə mədəniyyətlərdə 

mövcud olan oxşarlıq mütəq şəkildə tarixin müəyyən mərhələsində xalqalar arasında bu ya digər şəkildə 

mövcud olan əlaqələr ilə bağlıdır. 

 Alman məktəbindən təsirlənən Amerika məktəbinin əsas nümayəndəsi olan Frans Boasın (1858-

1942) fikrincə isə hər bir mədəni qrupun daxili və xarici təsirdən formalaşan özünəməxsus tarixi inkişafı 

var və bunu sadəcə kənar təsirlə mədudlaşdırmaq olmaz. Onların fikrincə insanlar təmasda olduğu 

mədəniyyətlərdən müəyyən elementlər əxz edirlər. Bu qarşılıqlı təsirin davamlılıq müddəti, tezliyi və 

ərazilərin coğrafi baxımdan bir-birinə yaxınlığı mədəniyyətlərin bir-birindən qarşılıqlı bəhrələnmə 

imkanını artırır. Bu proses səyyahətlər, müharibə, ticarət, miqrasiya, media, kommunikasiya kimi 

yollarla həyata keçirilir [8, səh. 12]. Müxtəlif ölkələrə səyahəti gerçəkləşdirən səyyahların bu sahədə 

fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Tanınmış səyyahlar məkanlar və hadisələr haqqında topladıqları 

məlumatları sənədləşdirərək zəngin məlumat bazasının yaranmasını təmin etmişlər. Bu baxımdan ərəb, 

fars və hind dillərini sərbəst bilən, öz yazıları ilə bir ölkəni və bir xalqı başqa ölkəyə və başqa xalqa 

tanıda bilmiş Hacı Zeynalabdin Şirvaninin (1780-1838) irsi olduqca təqdirə layiqdir.  

 Yaxın və Orta Şərq ölkələrində Hacı Zeynalabdin ibn Axund İskəndər adı ilə tanınan Hacı 

Zeynalabdin Şirvani ömrünün qırx illik səyahəti dövründə Avropa, Asiya və Afrikada bir çox ölkələri 

gəzmiş, Hind və Atllantik okeanlarından, bir çox dənizlərdən keçmişdir. Elmi fəaliyyəti, qoyduğu 

qiymətli irsi milli çərçivəni aşmış, adı vətənimizdən uzaqlarda şöhrət tapmiş səyyahın əsərlərini tədqiq 

edən tədqiqatçılara görə coğrafiyaçı alim səyahətlərini əslində bir çox mənbələrdə göstərildiyi kimi 

hissələrə bölməmişdir, getdiyi ölkələri, şəhərlərin təsvirini ensiklopediya qaydası üzrə əlifba sırası ilə 

vermişdir. Lakin sonralar onun səyahətlərinin daha dəqiq təsviri yaradılması məqsədi ilə aşağıda 

göstərilən dörd hissəyə bölünmüşdür (bax:1, səh. 42). 

 Zeynabaldin Şirvaninin birinci səyahəti «Büstanüs-səyahə» («Səyahət bağı», 1832) kitabında 

belə göstərilir: Bağdad, İraqi-Əcəm, Gilan, Talış, Muğan, Şirvan, indiki İran Azərbaycanı, Xorasan, 

Herat, Zabil, Kabil, Pakistan, Hindistan, Banqladeş, Siyam (Tailand), Maçin adaları (burada Hind-Çin 

yarmadasının şərq zolağı və İndoneziya adaları nəzərdə tutulur), Şri-Lanka, Sind, Multan, sonra dağ 

yolu ilə Kəşmir, Bədəxşan, Qərbi Tibet, Pamir, Türküstan, Yarkənd, Tyan-Şan, Daşkənd, Buxara-Kabil 

yolu ilə Təharistan, Turan, Xorasan, sonra İraq yolu ilə Fars əyaləti  [1, səh. 14].  Zeynalabdin Şir-

vaninin birinci səyahəti zamanı olduğu, 1802-ci ildən başlayıb 8 ilini həsr etdiyi Hindistan səyahətində 

əhalinin hər təbəqəsi ilə, hökumət başçıları ilə görüşmüş,  burada çox əcayib və qəribə şeylərin baş 

verdiyini, xalqın öz zəngin ölkəsində necə ehtiyac içərisində yaşamağa məcbur olduğunu yazmışdır [1, 

səh. 82]. O, dilləri hind dili olan, lakin ərəb, fars qarışığı olan müxtəlif etnoqrafik xüsusiyyətlərə malik 

xalqların mövhumata çox inandıqlarını, musiqiyə bağlı olduqlarını qeyd etmişdir. Səyyah daha sonra 

Çin əhalisi haqqında maraqlı məlumatlar verərək onların əksəriyyətinin mani məzhəbində olub, 

bəzilərinin Müştəri ulduzuna, bir qisminin Zöhrə ulduzuna tapındığından, az bir qisminin isə Şafilik 

( Əhli Sünnədə 4 haqq məzhəbdən biri) məzhəbinə  mənsub olduğundan danışır. Bir çox tədqiqatçılara 

görə səyyah burada Şafi məzhəbi dedikdə ümumilikdə müsəlmanları nəzərdə tutur. Bir xalq olaraq 

Çinlilərin çox zirək, bilikli, qeyrətli olduqlarını, ictimai qayda-qanunlara riayət etdiklərini, onların 

nəqqaşlıq, ipək toxuma, rəssamlıq kimi sahələrdə birinciliyini vurğulamışdır. Həmçinin səyyah 

Azərbaycan ilə Çin arasında mədəni əlaqələrin tarixinin qədim  olduğunu qeyd  edərək yazır ki, bu əla-

qələr sadəcə Orta Asiyadan keçən quru yolları ilə, deyil eyni zamanda İran körfəzi, Hind  və Sakit 

okeandan keçən su yolu ilə də olmuşdur. Azərbaycan xalqına kağız emalını Çinlilər öyrətmişlər. 

Bundan başqa səyyah belə bir maraqlı faktı qeyd edir: XIV əsrdə görkəmli dövlət xadimi Xacə 

Rəşidəddinin təşəbbüsü ilə Təbrizdə tikilən “Rəbi-Rəşidi” adlı elm şəhərciyində kağız fabriki var idi və 

bu fabrikdə azərbaycanlılarla birlikdə çinli mütəxəssislər də işləyirdilər.   

 Səyyah ikinci səyahətinə 1810-cu ildə Şirazdan (Fars əyalətinin mərkəzi) başlayır -Darab, 

Hörmüz boğazı, Omman körfəzi, Məskət, Basir adaları, Hadramaut (Həzrəmovt), Yəmən, Bab-əl-
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məndəd, Həbəşistan, Suadan, sonra yenə Ərəbistan yarımadası – Ciddə, Hicaz, Məkkə, Mədinə, Yənbu 

limanı, Qırmızı dəniz yolu ilə Quseyrə limanı, Nil, Qahirə, Portsəid, Sinaj yarımadası, indiki İordaniya, 

İsrail, Fələstin, Livan, Suriya, İraq kimi ölkələrə səyahət etmişdir. Yarmadanın müxtəlif şəhərlərində 

əhalinin tərkibi haqqında məlumat verərək, hansı şəhərdə əhalinin nə qədərinin ərəblər, hətta  onların 

içində nə qədərinin hansı məzhəblərə ( hənəfi, şafii, zeydi) mənsub olduğunu və eləcə də yerli əhali ilə 

bərabər burada hindlilər və farsların, xristianların da yaşaması haqqında məlumat vermişdir [1, səh. 

119]. Şirvani burada yerləşən şəhərlərin hətta adlarının mənasını, haradan götürüldüyünü belə izah edir.  

Şirvani Həbəşistanın şərqində çoxlu həbəşlərin, nubiyalıların, təkrurların yaşadığını və onların çoxunun 

təhsilli və bilikli adamlar olduğunu yazmışdır.  Şirvani Məkkə haqqında maraqlı məlumatlar verərək 

bildirmişdir ki, “Məkkeyi müəzzəmə balaca, lakin məşhur bir şəhərdir. Dağların içərisində yerləşmişdir. 

İkinici iqlimə daxildir. Havası isti, suyu azdır. Torpağı boşdur, yəni o vilayətdə əkinçilik yoxdur. 

Şəhərdə daşdan və ağacdan tikilən dörd minə yaxın üçmərtəbəli evlər vardır, ətrafında bir neçə kənd 

yerləşir, əhalisi ərəblərdir. Kəbə hasarın içərisindədir. Məkkənin şərq tərəfində Buqeys, qərbində Sana 

dağı ucalır. Şəhəri əhatə edən ərazi səkkiz fərsəng məsafədə münbitdir, bərəkətlidir...” [Bustanus-

səyahə, səh. 365 / bax:1, səh. 124]. Səyyah Kəbə haqqında danışaraq deyir ki, onun tavanı Həbəşis-

tandan gətirilmiş qiymətli ağaclardan düzəldilmişdir. Onun sütünlarından Yəmənə tərəf olanına Yəmən, 

Həbəşistana tərəf  baxanına Həbəş, Şam tərəfə olanına isə Şam sütunu deyilir. Bundan sonra Mədinəyə 

gedən Şirvani əhalisinin əsasən müsəlman tacir və xırda alverçilərdən ibarət olan, daima gözəl qoxu 

gələn Mədinə şəhərindən, Məhəmməd peyğəmbərin onun əvvəlki adı Yəsribi dəyişib Mədinə adlan-

dırmasından danışır. Daha sonra yazır ki, vaxti ilə Peyğəmbırin evi olan, indi isə məscidə daxil olan 

həzrət Xatəm-əl Ənbiyanın məqbərəsi şəhərin ortasında yerləşir; şərq tərəfdə Bəqi qəbristanlığı 

yaxınlığındadır. Xəlifə Əbubəkr və Ömər bu binanın ətrafında dəfn olunmuşlar. Daha sonra müsəl-

manların burada apardığı tikinti tarixindən danışarkən göstərir ki, Məhəmməd peyğəmbər Məkkədən 

Mədinəyə köçəndə  boş olan bu yerləri almış və bişmiş kərpicdən və xurma ağacından məscid 

tikdirmişdir. Ömər ibn Xəttab buranın tikintisini aparmiş, Osman ibn Uffan isə onun divarlarını yenidən 

gözəl naxışlar çəkilmiş daşlardan tikdirmişdir.  

 Üçüncü səyahət: Bağdad, Diyarbəkr, Qaraman, Aydın. Aydından  Atlantik okeanına getmişdir. 

Bəhri-Əxzər (Şərq coğrafiyaşünasları Atlantik okeanı belə adlandırırdılar) adaları, Balkan yarımadası, 

Aralıq və Egey dənizindəki adalar, Rumeli (Osmanlı imperiyasının Avropa hissəsi belə adlanırdı), 

Anadolu (Kiçik Asiya yarımadası), Azərbaycan, Tehran, Həmədan, İsfahan, Kirman, Şiraz. Səyyah 

üçüncü böyük səyahətinə Türkiyənin cənub şəhərlərini gəzməklə başlayır. O, Kiçik Asiya yarmadasında 

Diyarbəkr, Qaraman və bir çox başqa şəhərləri gəzib, Egey dənizi sahilindəki Aydın şəhərinə gəlir. 

Səyyahın səyahətlərini təsvir edən Bakıxanova görə səyyah Egey və Aralıq dənizlərini üzüb keçərək 

Şimalı Afrikada bəzi yerlərə baş çəkmiş, Balkan yarnmadasında, Bolqarıstanda olmuşdur. Səyyah 

Türkiyənin Anadolu və Avropa hissəsini gəzib öyrənməyə üç il vaxt sərf etmişdir. Səyyah Türkiyənin 

İstanbul, İzmir, Bursa, Qarahisar, Gözəlhisar, Konya, Sivas və başqa bu kimi şəhərləri haqqında onların 

adlarının lüğəti mənasından başlayaraq şəhər əhalisi, ticarət əlaqləri və s haqqında geniş məlumat 

vermişdir.  

Dördüncü  səyahət:  Şiraz, İran və Omman körfəzi, Ərəbistan dənizi, Ədən körfəzi, Bab-əl-Məndəb 

boğazı, Qırmızı dəniz, Ciddə. Göstərilən bu səyahətlərdən başqa Zeynalabdin Şirvani mütərəqqi 

fikirlərinə görə bəzi şəhər və vilayət hakimləri tərəfindən  incidildiyindən Azərbaycan və İran daxilində 

bir çox məcburi səyahətlər etmişdir. Səyyah iki dəfə (1796, 1826) Azərbaycana səyahət edir və hər iki 

səyahətinə Şirvandan başlayır. Bu səyahətlər zamanı o, Azərbaycanın dəqiq sərhədlərini vermiş, Şirvan, 

Qobustan, Muğan, Lənkəran, Bakı, Salyan və digər şəhərlər haqqında coğrafi bilgilərlə bərabər, həm də 

bu şəhərlərin tarixi, tanınmış mötəbər adamları və alimləri haqqında ətraflı məlumat vermişdir. Şirvani 

həmçinin əhalinin xarakteri və dini mənsubiyyəti haqqında söhbət açaraq hansı şəhərdə əhalinin nə 

qədərinin sünni, şiə və başqa dinlərə mənsub olduğu barədə də məlumat vermişdir. “Şirvan ölkəsində 

müxtəlif xalqalr yaşayır...onlar şücaətli və iggidirlər, səxavətlidirlər. Qorxaqlıqdan, biclikdən və pis 

fikirlərdən çox uzaqdırlar. Onlar qonaqpərvərlikdə və qəriblərə hörmət etməkdə məşhurdurlar. 
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Sifətlərinin gözəllikləri və əzəmətli bədən quruluşları ilə seçilirlər. Qadınları xüsusilə gözəldir” 

[«Büstanüs-səyahə», 1832, səh. 325 / bax: 1, səh. 45].  

 Göstərilən səyahətlərdən göründüyü kimi ömrünün bəlkə də yarısından çoxunu səyahətlərdə 

keçirən səyyah, tarixçi, etnoqraf, filosof, ədib və şair kimi tanınan Zeynalabdin  Şirvani bu səyahətlər 

zamanı dəfələrlə ölümlə üzləşməsinə baxmayaraq səyahətlərini davam etdirmiş, həmin dövr üçün 

bəlkədə əlçatmaz olan “Riyazüs-səyahə” (Səyahət bağçaları), “Həlayiqüs-səyahə” (Səyahət bağları), 

“Bustanus-səyahə” (Səyahət gülzarı), “Kəşfül-maarif” (Mərifətlərin kəşfi) və bir çox başqa əsərləri 

yazmışdır. Bu əsərlərdə Şirvani sadəcə getdiyi ölkələrin coğrafi koordinatlarını deyil, həm də həmin 

ölkədəki xalqların tarixi, mədəniyyəti və ənənələri, dini adətləri, ölkənin təsərrüfatı, təbii şəraiti 

haqqında məlumat vermişdir. Şirvani çoxillik səyahətlərinin məhsulu olan əsərlərinin hamısını 

ensiklopediya qaydası ilə ölkə, vilayət, şəhər və s. vermişdir. Onun ilk böyük əsəri iki hissədən ibarət 

olan «Riyazüs-səyahə» - «(Səyahət bağçaları)» əsəridir. Onun birinci hissəsi 1821-1822 cil ildə 

Qumşədə (bəzi mənbələrdə Şirazda qəsəbə adı kimi verilir), ikinci hissəsi isə 1827-ci ildə Şirazda 

yazılmışdır [1, 149]. 

 

Kim ki, istər asan ola səfəri, 

Qoy oxsusun “Rirayazül-səyahə”ni. 

 

Bu əsərin birinci hissəsinin dörd əlyazması məlumdur ki, onlardan biri Sankt-Peterburqda Saltıkov-

Şedrin adına kütləvi kitabxananın əlyazmaları fondunda, ikisi Rusiya EA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu 

Sankt-Peterburq şöbəsinin əlyazmaları fondunda, dördüncü isə Tehrandakı “Məclis” kitabxanasında 

saxlanılır. Uzun müddət aparılan tədqiqatlardan sonra əsərin ikinici hissəsinin Britaniya muzeyində 

saxlandığı məlum olmuşdur və bundan sonra indiki Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

təşəbbüsü ilə əsərin fotosurəti alınıb, Bakıya, Şərqşünaslıq İnstitutuna gətirilmişdir.  

 Şirvanin ikinci böyük əsəri 1826-1827-ci illərdə Şiraz şəhərində yazdığı «Hədayüqüs-səyahə» 

- «Səyahət bağları»dir. Təəssüflər olsun ki, 30 illik zəhmətin bəhrəsi olan bu əsərin bir nüsxəsi belə 

Azərbaycanda yoxdur. 3 nüsxəsi mövcud olan bu əsərin biri Britaniya muzeyində, ikincisi Paris 

milli kitabxanasında və üçüncüsü İranda şəxsi kitabxanada saxlanılır. Onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, sonralar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xahişi ilə Britaniya muzeyindən alınmış foro-

surət akademiyanın Şərqşünaslıq İnstitutunda saxlanılmaqdadır. 

 Səyyahın üçüncü böyük əsəri müəllifin ölümündən sonra üç dəfə müxtəlif ölkələrdə nəşr olunmuş 

«Büstanüs-səyahə» («Səyahət gülzarı», 1832) əsəridir ki, V.A.Jukobski, Ş.Rio, Mirzə Məhəmmədxan 

Qəzvini kimi şərqşünaslar “xəzinə”, E.Braun isə “çox rəngarəng və qiymətli bir əsər” adlandırmışlar. 

Sufi təriqətləri və onun qolları haqqında məlumatlardan əlavə səyyah burda elmsiz, biliksiz adamı 

işıqsız közə bənzədərək qadının da, kişinin də elm ardınca getməsi ilə bağlı fikirlərini qeyd edərək yazır: 

“Mənsəb xatirinə elm ardınca gedirsənsə aqibətini boş zəhmət və bədbəxtlik bil. İnsan nə qədər elmə 

yiyələnsə, nə qədər bu sahədə yüksəlsə, yenə də az bilir, bu və ya digər cəhətdən biliyi çatmır, onu 

təkmilləşdirməkdə başqa böyük bir alimin köməyinə ehtiyacı var” [Bustanus-səyahə, səh. 35 / bax: 1, 

səh.156]. 

 Şirvaninin dördüncü böyük əsəri 28 illik səyahətinin bəhrəsi olan “Kəşfül-maarif”dir.  Səyyah 

üç fəsildən ibarət olan bu əsərdə müxtəlif ölkələrin xalqları, onların təriqətləri, alim, ədib və şairləri, 

hökumət başçıları ilə olan görüşləri haqqında məlumat vermişdir.   

 17 yaşı olanda Bağdaddan səyahətə başlayan və bundan sonra  bütün həyatını yollarda keçirən 

Azərbaycanlı səyyahın fəaliyyəti hələ onun sağlığında tədqiq edilməyə başlanmışdı.  Onun Rusiyada 

məşhurlaşmasına səbəb olan A.A.Bakıxanov  (Gülüstani-İrəm) səyyah haqqında məlumatları bilavasitə 

“Rizayus-səyahə” əsərindən götürdüyündən onlar daha  böyük əhəmiyyətə malikdir. Bakıxanovdan başqa 

Firudin bəy Köçərli (Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları), Məhəmmədəli Tərbiyət (Daneşməndane 

Azərbaycan), Rzaqulu xan Hidayət (Riyazül-arif, Məcmüəl-füsəha təzkirələri) ilə yanaşı rus şərqşünasları 

(N.V.Xanıkov, Kraçkovski İqnati Yulianoviç, Nikоlay Nikоlayеviç Mikluхо-Maklay ), İran tədqiqatçı-

alimləri Mirzə Məhəmməd, Abdulla Razi və b.  tərəfindən öyrənilmişdir. Səyyahın Avropada tanınmasına 
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səbəb olan N.V.Xanıkov (1822-1878) səyyahın əsas məqsədlərindən birinin islam təriqətlərinin sirlərini 

açmaq olduğunu və onun bir səyyah kimi gördüklərinə Avropa səyyahlarının belə müəssər olmadığını, 

səyyahın gördüklərini düzəlişlər etmədən, mübaliğəsiz, olduğu kimi qələmə aldığını qətiyyətlə öz 

tədqiqatlarında vurğulamışdır [5, səh.22]. Bəzi tədqiqatçılar H.Z.Şirvaninin dərin məlumata malik olması 

və çoxlu səyahətlər nəticəsində dövründəki həyatı hərtərəfli bilməsi faktını qəbul etsələr də, onu hələ də 

xeyli dərəcədə orta əsr təsəvvürlərinin təsiri altında olan feodal  ziyalıların tipik nümayəndəsi hesab 

edirdilər. Lakin bu faktı da vurğulamaq lazımdır ki, Avropanın və Amerikanın bir çox məşhur 

tədiqiqatçıları Azərbaycanlı səyyahın əsərlərinə müraciət etmiş və verdiyi zəngin məlumatları yüksək 

qiymətləndirmişlər. Məsələn: İngilis şərqşünası Edward Granville Braun (1862-1926) öz əsərlərində 

Asiyada mövcud olan təriqətlər və dinlər haqqında məlumat verərkən Şirvaninin əsərlərindən bəhrənmiş, 

onu böyük “zəka sahibi” adlandırmışdır (Religion system of the World: A Contribution to the study of 

comparative religion, A litreray history of Persia).  C.A.Storey “İran ədəbiyyatı”, I bölmədə (Persian 

literature” section I) H.Z.Şirvaninin 17 yaşında bilik axtarmaq məqsədi ilə səyahətə başladığını və 

dövrünün görkəmli alimləri, sufiləri ilə görüşdüyünü və hətta müəyyən müddətdən sonra Fətəli şahla 

münasibətlərinin pisləşdiyinə görə ölkədən uzaqlaşdırıldığını qələmə almışdır. Fransız orentalisti və ərəb, 

fars əlyazmalarının kataloqunu tərtib edən Edgard Gabriel Joseph Blochet (1870-1937) (Catalogue des 

manuscrits arabes des nouvelles acquisitions [of the Bibliothèque Nationale]) Şirvani haqqında məlumat 

verməklə bərabər onun “Riyazüs-səyahə” və “Bustanus-səyahə” adlı əsərlərinin yazılma tarixlərini də 

qeyd etmişdir.  Fransız şərqşünası Henri Masse (1886–1969) “Bustanus-səyahə” əsərindən parçalar 

verərərək əsasən onun Misir haqqında yazdıqları üzərində dayanmış, alimin elm adamları ilə görüşdüyünü 

vurğulamışıdır. Əsas tədqiqat sahəsi Orta Şərq və Azərbaycan olan Polyak tarixçisi və Qafqazşünas 

Tadeuş Svitoxovski [Tadeusz Swietochowski, 1934-2017] Azərbaycanla bağlı araşdırmalarının əks 

olunduğu əsərlərində Hacı Zeynalabdin Şirvaninin adını dahi Azərbaycalı şəxsiyyət kimi xatırlatmışdır. 

Bir faktı da vurğulamaq lazımdır ki, Qərbi Aropa və rus alimləri görkəmli Azərbaycan səyyahı Şirvani 

haqqında yazdıqlarında əsasən “Riyasüs-səyahə”nin birinci hissəsinə, “Bustanus-səyahə” əsərinə və 

N.V.Xanıkovun onun haqqında yazdıqlarına əsaslanmışlar.   

 Azərbaycanlı səyyahın fəaliyyəti ilə bağlı xarici və yerli tədqiqatçılar tərəfindən aparılan 

araşdırmalar sübüt edir ki, onun XIX əsrin əvvəllərində Şərqdə mövcud olan çətinliklərə baxmayaraq 

Kiçik, Orta və Mərkəzi Asiyanı, İran yaylalarını, Ərəbistan, Misir səhralarını, Şri-Lankanı, Hindistanın 

və Hind-Çinin  tropik, subtropik meşələrini, çollərini, adalarını, Sudan savannalarını gəzməsi, 

Əlcəzairdə olması, Nil çayının orta və aşağı axınlarını müşahidə etməsi, Zaqros, Pamir, Süleyman kimi 

çox çətin keçilən dağ silsilələrini aşması, Həbəşistan dağlarına qalxması böyük məharət tələb edir və 

həmin dövrdə mövcud olan şəraitdə belə ağır səyahətləri başa çatdırmaq və bundan əlavə sonralar 

ölkələr arasında siyasi əlaqələrin qurulmasında böyük rol oynayacaq qədər dəyərli əsərlər ərsəyə 

gətirmək bir Azərbaycanlı səyyahı dünyanın siyasi və mədəni inkişaf xəttini dəyişən  müxtəlif xalqları 

təmsil edən Marko Polo, Xristofor Kolumb, İbn-Bəttutə, Ameriqo (Ameriko) Vespuççi, Çjen Xe, 

Fernan (Hernando) Magellan,  Bartolomeu Dias, Jak Kartye, Herodot, Manuel Vasko da Qama, Ceyms 

Kuk kimi məşhur səyyahların sırasına  daxil etmək üçün kifayədir [1, səh. 7, 81].  
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 The article is devoted to the main schools of cultural diffusionism and its essence which 

conceptualized by German ethnologist Leo Frobenius. They believed that most inventions happened just 

once and as these inventions, all cultures originated at one point and then spread throughout the world. 

They opposed the notion of progress from simple to complex forms held by the evolutionists.  Famous 

Azerbaijan geographer, poet, and traveler Zeynalabdin Shirvani's contribution are also investigated and 

showed as a great example for cultural diffusionism. 

 Keywords: Diffusionism, cultural circles, cultural strata, Riyadh as-Sayahat, Hadaiq as-
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 Эта статья посвящена основным школам культурного диффузионизма и его сущности, 

концептуализированным немецким этнографом Лео Фробениусом. Они считали, что большинство 

изобретений произошло только один раз, и поскольку эти изобретения, все культуры возникли в 

одной точке, а затем распространились по всему миру. Они выступали против понятия прогресса 

от простых до сложных форм, которыми придерживаются эволюционисты. Также исследован 

вклад известного географа Азербайджана, поэта и путешественника Зейналабдина Ширвани в 

качестве яркого примера культурного диффузионизма. 

Ключевые слова: Диффузион изм, культурные круги, культурные слои, «Риязус-

сеяхет», «Хадаикус сияхат»,  «Бустанус-сияхат» 
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AMEA İqtisadiyyat İnstitutu  

e-mail: inkişafcahani@gmail.com 

 

Məqalədə, dövlətlərin qarşılıqlı əlaqəsinin artdığı bir şəraitdə Azərbaycanın müasir dünya 

iqtisadi sistemində öz iqtisadi inkişaf modelinin təkminləşdirilməsi məsələlərinə  baxılmışdır. Bununla 

əlaqədar olaraq dövlətlərin iqtisadi, siyasi əlaqələri və əməkdaşlığı, ölkələrin qarşılıqlı sənaye, 

nəqliyyat, informasiya, maliyyə, qlobal iqtisadiyyat, bank işləri, yoxsulluqla birgə mübarizə və insan 

resursları sahələrində əməkdaşlığın müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivi araşdırılmışdır.  

Açar sözlər: iqtisadi diplomatiya, xarici investisiya,  iqtisadi siyasət, azad və sağlam rəqabət, 

insan kapitalı, yeni dünya iqtisadiyyatı,  geosiyasi reallıqlar. 

 

Giriş 

Müasir dövrdə qlobal dünya iqtisadi siyasi proseslərinin intensivləşməsi ölkələrin iqtisadi 

əməkdaşlığının güclənməsini obyektiv zərurətə çevirmişdir. Əslində, bu proseslərdən kənarda qalmaq 

da mümkün deyil, əks təqdirdə dünyada baş verən elmi-texniki inkişafdan geri qalma və nəticə etibarı 

ilə keçmiş postsovet məkanında olduğu kimi ölkədə iqtisadi tənəzzülə uğrama təhlükəsi yarana bilər. 

Lakin, müasir dünyada  iqtisadi siyasi cəhətdən inkişaf etməkdə olan, əsasən də keçid dövrü yaşayan 

ölkələr üçün bir çox ciddi problemlər, o cümlədən iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkələrdən asılılığa 

gətirib çıxara bilər. Bununla əlaqədar olaraq, inkişaf etməkdə olan, xüsusilə keçid iqtisadiyyatlı 

ölkələrdə, eləcə də Azərbaycanda milli iqtisadiyyatı xarici mənfur təsirlərdən qorumaq olduqca 

əhəmiyyətlidir. 

Eyni zamanda, dünya iqtisadi siyasətinin əsas mahiyyətinin təhlili qeyd etməyə əsas verir ki, 

müasir iqtisadi şəraitdə nüfuzli dövlətlərin və beynəlxalq maliyyə təşkilatların maraqları, mənafeləri də 

çox qabarıq olması müşahidə edilir. Bunlarda indiki şəraitdə dünya əhalisinin müəyyən hissəsinin 

maliyyə böhranında yaşamasına səbəb olmuşdur ki, bunun da nəticəsi qlobal miqyaslı iqtisadi siyasi 

münaqişələrin yaranmasına əlverişli zəmin yaradır və cəmiyyətlərdə yeni problemlərin yaranmasına 

rəvac verir. Bu məsələlərin tədiqiq edilməsi əsasən dövlətin iqtisadi maraqları ilə yanaşı, milli və 

iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində zəruridir. Bu fikirlərə görə maneəsız iqtisadi siyasət 

təbii seçmə əsasında, qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr isə beynəlxalq əmək bölgüsünü şərtləndirir və hər bir 

müstəqil ölkə öz milli iqtisadiyyatını getdikcə inkişaf etdirərək, ümumilikdə dünya miqyasında əhalinin 

həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə imkan yaratmalıdır. Dünya iqtisadi siyasətinin əsas məqamlarından 

biri də qlobal miqyasda yaranması ehtimal olunan belə neqativ halların qarşısının alınması üçün iqtisadi 

siyasi cəhətdən əlaqəli ölkələr birgə bu problemə yanaşmasıdır. Bu məsələlərin aradan qaldırılması isə: 

ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər, beynəlxalq təşkilatların yaradılması və fəaliyyəti, iqtisadiyyatın və 

texnologiyanın müxtəlif sahələrində layihələrin birgə maliyyələşdirilməsi və həyata keçirilməsi, 

beynəlxalq xeyriyyəçilik və s. dünya dövlətləri tərəfindən düşünülmüş iqtisadi siyasətin həyata keçiril-

məsini tələb edir. Müasir dünyada iqtisadi siyasi münasibətlər sisteminin ənənəvi faktorları hesab 

olunan milli dövlətlərlə yanaşı, beynəlxalq təşkilatların rolu da getdikcə genişlənir. Hazırda beynəlxalq 

təşkilatlar mürəkkəb bir sistem təşkil edərək dövlətlərarası münasibətlərdə, xüsusən dünyada gedən 

iqtisadi siyasi proseslərdə özünəməxsus rol oynayır. Onların dünya iqtisadi müstəvisində mühüm və 

həlledici təsir göstərməsi müxtəlif tarixi mərhələlərdən keçərək, müasir dövrdə bu münasibətlərin 

institutlaşmasında, dövlətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin və əməkdaşlığın yaranmasında ciddi məsələlərə 

çevrilmişdir.  

Lakin, bütün dövrlərdə iqtisadi əlaqələr daim təkamüllə inkişaf etməsi zəruri olan bir proses 

olmuşdur. Reallıqda isə bütün iqtisadi proseslər, cəmiyyətlərin, dövlətlərin və hər biri ayrı-ayrı rejionların 
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gələcək inkişaf modelini və insan inkişaf konsepsiyasına əsaslanır [Ş.Muradov, s.9].
4
 Bununla yanaşı 

iqtisadi sosial, siyasi əlaqələrin humanist və humanizmin mahiyyətini əks etdirən fikirlərin qeyd edilməsi 

müasir elmi yanaşmanın əsası kimi səciyələnir. Belə ki, müasir dünya iqtisadi siyasətində mütəmadi 

eşidilən və dövrü mətbuatda qeyd edilən humanizm fikirləri tez-tez işlədilməkdədir. Ümumilikdə 

hümanizmi anlayışı insanpərvərlik və xeyirxahlığın rəmzi kimi ifadə olunmaqdadır. Əslində humanizm 

fransız sözü olub ("humanisme") insanlığın və insan potensialına dəyər verməsi deməkdir. Bu fikirlər 

iqtisadi tərəqqinin insan potensialına yönəldilməsinin mühüm faktoru olamaqla yanaşı insan şəxsiyyətini 

qiymətləndirir və onun firavanlığının, rifahının yüksəldilməsinə əsaslanır [7.səhifə,147]. Bu mənada 

Platon qeyd edirdi ki, humanizm canlılara qarşı həyata keçirilən amansız istismarın inkarıdır.Humanizm 

dünyagörüşü iqtisadi siyasətdə insan hüququnun ayrılmaz hissəsidir. O, insanın dinindən, irqindən, yaş və 

sosial mənsubiyyətindən asılı deyildir. Bu səbəbdən dünya iqtisadi siyasəti humanizm məfumunu 

praktikada reallaşdırılmasını şərtləndirir. 

 

Müasir iqtisadi tərəqqi və onun tənzimlənməsi 

Bununla əlaqədar olaraq dünyanın bir çox ölkələrində əksər qlobal iqtisadi məsələlərdə, o cümlədən 

sosial müdafiə sistemlərinin formalaşması proseslərində ciddi keyfiyyət dəyişiklikləri və hümanizmi 

müşahidə olunur. İctimai inkişafın bir sıra məsələləri əhalinin rifah səviyyəsinə yeni formada təsir 

göstərməyə başlayır ki, bu da ayrı-ayrı ölkələrdə sosial müdafiə siyasətinə yenidən baxaılmasını zəruri edir 

və dəqiqləşdirmələr aparmağı tələb edir.Belə ki, xarici iqtisadi əlaqələr bilavasitə dövlətin iqtisadi 

təhlükəsizliyi onun milli təhlükəsizliyin mühüm tərkib hissəsidir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, dünya 

iqtisadi əlaqələrinin inkişafı ölkənin müstəqilliyinin zəmanəti, sabitliyin və cəmiyyətin səmərəli 

fəaliyyətinin mühüm şərtidir. Buna görə də dünya iqtisadi əlaqələrinin yeni formasının təmin edilməsi 

dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərinə aiddir. Bu səbəbdən, dünya iqtisadi əlaqələrində əməkdaşlıq 

yalnız o, zaman mümkündür ki, bütün tərəflər ondan faydalansın [3]. Beləki, dünya iqtisadi əlaqələrində 

əsas məqsəd istehsalçılar və istehlakçılar arasında etibarlı tərəfdaşların tapılmasıdır. Dünya iqtisadi 

əlaqələri yalnız bu halda uğur qazana bilər ki, bu da, minlərlə yeni iş yerinin açılmasını şərtləndirir. Bütün 

bunlar insan inkişafını və iqtisadi siyasi sabitliyi səciyələndirir ki, bu da iqtisadi siyasi əməkdaşlığın 

müasir formalarındandır.  

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin iqtisadi təcrübəsinin təhlillərindən məlum olur ki, iqtisadiyyatı 

zəif olan ölkələrdə sabitlik pozulur və iqtisadi tərəqqi ləngiyir. Lakin, bu gün Azərbaycan Qafqazda 

iqtisadi cəhətdən güclü olan dövlətdir ki, bu da Azərbaycanın milli iqtisadi maraqlarının məqsəd-

yönümlü fəaliyyətinin məntiqi nəticəsidir. Ancaq, Azərbaycanın iqtisadi inkişaf perspektivi və poten-

sialı onu dünya iqtisadi strukturlarına inteqrasiyasını şərtləndirir. Müasir dünya iqtisadiyyatında 

beynəlxalq əhəmiyyətli neft-qaz və nəqliyyat infrastrukturlarının inkişafı Azərbaycanın Qərblə iqtisadi 

əlaqələrini daha da möhkəmləndirmişdir ki, bu da respublikanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olun-

masında mühüm nəticələrindəndir. Bu səbəbdən də, dünyanın bir sra nüfuzlu dövlətləri Azərbaycana 

etibarlı müttəfiqi və özünün enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi baxmasıdır. 

         Bununla yanaşı, Azərbaycanın Cənubi Qafqazda əlverişli geostrateji mövqeyə və zəngin təbii 

ehtiyyatlara malik olması qonşu dövlətləri Rusiya, İran, Gürcüstan və Türkiyənin, həmçinin ABŞ, 

Avropanın və digər dövlətlərin maraqlarını cəlb edir. Belə bir regionda yerləşən Azərbaycan Respub-

likasının geoiqtisadi təhlükəsizliyi də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Geoiqtisadi, eləcə də geosiyasi 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində əsas uğurlardan biri də bütün güc mərkəzləri ilə balanslaş-

dırılmış siyasi, iqtisadi münasibətlərin qurulmasıdır. 

         Lakin, Azərbaycan  Respubikasının iqtisadi siyasi təhlükəsizliyi ölkəmizin  suverenliyi ərazi 

bütövlüyü, sərhədlərinin  toxunlmazlığı, milli maraqların  davamlı inkişafı, əhalinin rifahı və dəyərlərin 

qorunmasıının məcmusudur. Belə ki, dünya iqtisadiyyatında özünə məxsus yer tutan və Qərb və Şərqin 

qovuşduğu coğrafi məkanda  yerləşən Azərbaycan bir çox sivilizasiyaların müsbət məqamlarını, iqtisadi 

tərəqqisini özündə  cəmləşdirmişdir. Bununla yanaşı dünyanın geosiyasi arenasının ayrılmaz bir hissəsi 

olan Azərbaycan xarici ölkələrdədə sülh məramlı misyayalara qoşularaq dünyanın təhlükəsizliyinə öz 

töhfəsinə verməkdir. 
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Müasir dünya iqtisadi siyasasətində Azərbaycan elə bir regiondadır ki, tarixən o, dünyanın  ən 

aparıcı dövlətinin diqqət mərkəzində dayanmışdır. Xarici dövlətlərin Azərbaycana marağı, ilk növbədə 

iqtisadi mənafeylərlə bağlıdır. Bununla əlaqədar, elmi-texniki tərəqqinin müasir dövründə  ölkənin 

iqtisadi  təhlükəsizlik və onun insan potensialının inkişafına aid edilən məsələlərin ön plana 

keçirilməsini şərtləndirir. Bu səbəbdən iqtisadi təhlükəsizlik milli iqtisadi siyasətin əsas əlamətinə daxil 

olmuş və xüsusi tətqiqat subyektinə çevrilmişdir. Odur ki, müasir dünya iqtisadiyyatı və iqtisadi tərəqqi 

milli və ya iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri əsasında ətraflı tətqiq edilməsi elmi-praktiki cəhətdən 

əhəmiyyətlidir. Bu məsələ dünya iqtisadiyyatında insan inkişafı və iqtisadi siyasətdə onunla əlaqəlidir 

ki, müasir texnologiyasının məlum formada tətbiqi beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıqda da  xususi 

əhəmiyyətə malikdir.   

Lakin, dünya iqtisadi ədəbiyyatında beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik anlayışını adətən milli 

iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatında keçid dövrü üçün yaranması ehtimal olunan, böhran şəraitinə 

dözümlülüyünün təmin edilməsi kimi izah edilir. Amma, müasir dünya iqtisadiyyatında inkişaf etmiş 

ölkələrdə mövcud iqtisadi şəraitdə baş verən struktur dəyişiklikləri nəticsəində iqtisadi təhlükəsizlik 

anlayışına milli iqtisadiyyatın və onun aparıcı sahələrinin dünya arenasında rəqabət qabiliyyətinə 

davamlılığının təmin edilməsi kimi vacib əlamətlər və əlavələr edilmişdir. Digər tərəfdən, müasir 

iqtisadi siyasi modelin bir sıra tərəfdarları hesab edir ki, müasir inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə “iqtisadi 

təhlükəsizlik” anlayışından istifadə etməyin mənası yoxdur, çünki, “iqtisadi təhlükələr”in mövcudluğu 

müasir iqtisadi inkişafın zəruri şərtlərindən biridir. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi 

təhlükəsizlik mürəkkəb daxili struktura malikdir ki, bu struktura da üç əsas elementi daxildir: 

- Müasir iqtisadi şəraitdə iqtisadi müstəqillik, mütləq iqtisadi siyasi xarakterlə əlaqəlidir, 

çünki, beynəlxalq əmək bölgüsü milli iqtisadiyyatları bir-birlərindən qarşılıqlı asılı vəziyyətə 

gətirir. Belə şəraitdə iqtisadi müstəqillik milli resurslar üzərində nəzarət imkanı, həmçinin 

ölkənin rəqabətlilik qabiliyyətliliyini təmin edən və dünya ticarətində, kooperasiya 

əlaqələrində və elmi-texniki nailiyyətlərlə mübadilədə bərabər surətdə iştirak etməyə imkan 

verən istehsal, səmərəlilik və məhsul keyfiyyəti səviyyəsinin əldə edilməsi deməkdir. 

- milli iqtisadiyyatın sabitliyi və dayanıqlığı prosesində müasir texnika və texlologiyanın da 

mühüm əhəmiyyəti vardır. Belə ki, bütün formalarda mülkiyyətin toxunulmazlığı və 

müdafiə olunmasını, insan inkişafının aktivliyi üçün etibarlı şəraitin yaradılmasını, mövcud 

iqtisadi şəraitdə qeyri-bərabərliyə şərait yaradan məsələlərə, iqtisadi inkişafa maneə olan 

faktorlarla mübarizə, gəlirlərin bölgüsündə qeyri-bərabərliyin qarşısının alınması əsas 

faktorlardandır. 

- investisiyalar və innovasiyalar üçün münbit mühitin yaradılması, işçilərin peşəkar, təhsil 

və ümummədəni səviyyələrinin yüksəldilməsi, milli iqtisadiyyatın dayanıqlığı və özünü 

haqsız iqtisadi rəqabətdən qoruması üçün zəruri mütləq şərtlərə əsaslanır. 

Beləliklə, dünya iqtisadiyyatı və onun tərəqqisi iqtisadi təhlükəsizliyin anlayışının mahiyyəti 

əsasında insan inkişafı və dayanıqlı insan potensialıdır ki,bu da mövcud iqtisadi inkişaf şəraitində 

iqtisadi təhlükəsizliyin komponentlərindən biridir. Əlbətdə, iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə 

qadirdir fikiri qeyd olunan məsələlərin mahiyyətini özündə əks elətdirir. Bu baxımdan dayanıqlı iqtisadi 

naliyyət vəiqtisadi təhlükəsizlik vahid sistem kimi əsas xüsusiyyətlərdəndir. Onları qarşı-qarşıya 

qoymaq olmaz, onların hər biri özlüyündə dünya iqtisadi naliyyətini və iqtisadi tərəqqisini şərtləndirir. 

Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, ictimai qurluşun bütün dövürlərində milli təhlükəsizlik, 

onun əsas struktur elementlərindən olan iqtisadi təhlükəsizlik problemi daim tədqiqatçıların və habelə 

dövlət xadimlərinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri XX əsrdə 

H.Makavellinin “Hökmüdar” əsərində konseptual formada öz əksini tapmışdır. Lakin, Roma müqaviləsi 

əsasında yaradılan iqtisadi siyasət sonradan öz təsirini sosial iqtisadi siyasətə doğru inkişaf etdirdi. Belə 

ki, Roma müqaviləsində sosial məsələlərdən yalnız işçilərin sosial hüquqlarının müdafiəsi öz əksini 

tapmışdısa, XX əsrin 70-ci illərində AİB çərçivəsində sosial-iqtisadi siyasətin əlaqələndirilməsi zərurəti 

yarandı ki, bunun da əsas istiqamətlərindən biri səmərəli sosial müdafiə sisteminin qurulması idi. 1990-

cı illərin axırlarında AB-nin vahid sosial siyasəti formalaşsa da, dövlət orqanlarında sosial sferada 
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səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi, eləcə də birliyə daxil olan ölkələrin sosial müdafiə sistemlərinin 

yaxınlaşdırılması problem olaraq qalırdı. Lakin, 1995-ci ildə Kopenhagendə keçirilən Sosial inkişaf üzrə 

Ümumdünya Konfransında əsas diqqəti iqtisadi inkişaf templərindən insan potensialının sabit inkişafı 

məsələsinə yönəldilməsi və bunun təməl prinsip üzərində cəmiyyətin yeni iqtisadi məqsədlərinin 

müəyyənləşdirilməsi barədə ideyalar formalaşdı. Bu yanaşmanın əsasında belə bir fikirlər irəli sürülürdü 

“iqtisadiyyat insan inkişafı üçündür, insan iqtisadiyyatın inkişafı üçün deyil, iqtisadiyyat insan 

zənginliyinə və onun intelektual potensialının inkişafına xidmət etməlidir” [4.s.206]. 

  Bu səbəbdən də,ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi dedikdə onun elə vəziyyəti başa düşülür ki, 

orada zəruri maliyyə, istehsal, əmək, intellektual potensialı, onun effektiv funksiyalaşmasına təminat verən 

istehsalatın təşkili sistemi olsun. Bu isə dünya iqtisadiyyatında hər bir ölkənin iqtisadi-sosial inkişafı ilə 

bağlıdır. Bununla yanaşı, iqtisadi təhlükəsizlk strategiyasının realizə edilməsi milli təhlükəsizliyin ümumi 

məqsədlərinə nail olmaq üçün maddi neymətlərin təminatını zəruri edir. Belə ki, Azərbaycan 

Respublikasının “Milli təhlükəsizlik haqqında” Qanunun 17-ci maddəsində deyilir ki, Azərbaycan 

Respublikasının iqtisadi sahədə milli təhlükəsizliyinin təmin olunması ölkənin milli iqtisadiyyatının və 

iqtisadi münasibətlərinin inkişafına təhlükə yaradan daxili və xarici amillərdən qorunmasıdır. Bu isə daxili 

və xarici iqtisadi siyasətin tətbiqində ölkənin təhlükəsizliyini təmin edilməsi deməkdir. Azərbaycan 

Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas istiqamətləri kimi aşağıdakılar qeyd 

edilir: 

- təbii ehtiyyatların energetika əsaslarının və onun imkanlarının qorunması; 

- daxili və xarici maliyyə ehtiyyatlarının ölkə iqtisadiyyatına yönəldilməsi; 

- büdcə vəsaitlərinin və dövlət ehtiyyatlarının istifadəsində reyri-bərabərliyin aradan qaldırılması; 

- bank sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

- iqtisadiyyatda dövlət idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və s. 

  Belə ki, ölkəmizin iqtisadi qüdrətini artırmaq naminə və iqtisadi siyasi təhlükəsizliyi təmin etmək 

məqsədilə Ulu Öndər Heydər Əliyev 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi" ilə yeni neft strategiyasının və 

dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın əsasını yaratdı. Bu müqavilə siyasi-iqtisadi və hüquqi baxımdan 

qlobal əhəmiyyəti ilə bərabər, milli maraqlarımızın təmin olunması üçün güclü strateji saziş idi. 

Beləliklə Azərbaycan öz maddi sərvətlərinə, neft-qaz ehtiyatlarına sahibliyini qətiyyətlə təsdiqlədi. Bu 

müqavilə ölkəmizin tarixində yeni dövr açaraq əsaslı inkişafın təməl prinsiplərindən birinə çevrildi. 

"Əsrin müqaviləsi" ölkəmizin müstəqilliyinin, iqtisadi bünövrəsinin möhkəmlənməsi və Azərbaycanın 

dünyada iqtisadi siyasətində davamlı inkişafı üçün əsas yaratmaqla yanaşı, respublikamızın qlobal 

layihələrdə iştirakına və tranzit-nəqliyyat dəhlizlərinin Azərbaycan ərazisindən keçməsinə zəmin 

yaratdı. Bu saziş Azərbaycanın enerji və iqtisadi təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə, güclü maliyyə 

ehtiyatlarının formalaşmasına, insan potensialının inkişafına, iqtisadiyyatın kapital resurslarına olan 

ehtiyacının ödənilməsinə səbəb oldu. Bu müqavlənin iqtisadi siyasi əhəmiyyəti, mövcud iqtisadi naliy-

yətlərin əsasında məhz yeni neft strategiyasını yaratdı. Bu strategiya Azərbaycanın mühüm əhəmiyyətli 

iqtisadi sahələrində inkişafda olan ölkəyə çevrdi, beynəlxalq arenada nüfuz və mövqelərini 

möhkəmləndirməsi, iqtisadi siyasi mənafeyini yüksək səviyyədə təmin etməsi, Avratlantik məkanın 

enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verməsi baxımından mustəsna rol oynadır. 

"Əsrin müqaviləsi"nin əhəmiyyəti digər tərəfdən onunla şərtlənir ki, məhz bu tarixi razılaşma 

əsasında Xəzər dənizində ilk dəfə beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın əsası olmuş, transmilli enerji və 

ümumən regionların hərtərəfli inkişafının yeni mərhələ başlanmışdır. "Əsrin müqaviləsi" ilə Qərb 

şirkətlərinin Xəzər hövzəsində külli miqdarda investisiya yatırması Azərbaycana ən müasir innovasiya 

və informasiya texnologiyalarını gətirməklə yanaşı, demokratik proseslərin, hüquqi-siyasi islahatların 

sürətlənməsinə, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına, habelə dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları 

ilə əməkdaşlıq xəttinin güclənməsinə ciddi təkan vermişdir. 

Akademik Ramiz Mehdiyev yeni neft strategiyasının uğurlarını dəyərləndirərək qeyd edir ki, Ulu 

öndərin gərgin zəhməti, uzaqgörən siyasətinin məntiqi nəticəsi olaraq müstəqil iqtisadiyyat formalaşmış, 

Azərbaycanın suveren iqtisadi siyasətini həyata keçirməsi üçün ilk növbədə neft-qaz sektoru inkişaf 

etdirilmiş, xarici sərmayəçilər Azərbaycana cəlb olunmuş, investisiya təhlükəsizliyi mühiti formalaşdı-
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rılmışdır.  Əlbətdə bu müqavilə Azərbaycan iqtisadi siyasi tarixində həlledici hadisələrdən biri kimi 

səciyyələnir. Bu iqtisadi naliyyət insa potensialının inkişafına zəmin yaratdı və makroiqtisadi sabitliyə 

nail olunması istiqamətində Azərbaycan iqtisadi siyasətində yeni bir inkişaf mərhələsinin əsasını 

şərtləndirdi, onun müstəqilliyinə təminat verdi [İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan, 

«Azərbaycan» qəzeti, 17.04.2014].  

Qeyd olunan fikirlər deməyə əsas verir ki, dünya iqtisadiyyatı və iqtisadi tərəqqi siyasi 

sabitlik nəticəsində yaranır, güclü iqtisadi potensial isə ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafını 

təmin edir. Bununla da, regionların sosial-iqtisadi inkişafında böyük rol oynayır. Lakin, iqtisadi 

tərəqqi eyni zamanda, sadalanan məqamlarla yanaşı qeyri-neft ixracını və investisiya mühitinin 

təkmilləşdirilməsinə  diqqətin artırılmasını səciyələndirir. 

Azərbaycan xalqı özünun çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, “Azərbaycan Res-

publikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya aktında əks olunan prinsipləri əsas göturərək, 

bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, insan haqları, azadlığın və 

təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, kecmiş, indiki və gələcək nəsillər qarşısında öz məsuliy-

yətini anlayaraq, suveren hüququndan istifadə edərək, təntənəli surətdə aşağıdakı niyyətlərini bəyan 

edir: 

- Azərbaycan dovlətinin mustəqilliyini, suverenliyini və ərazi butovlüyünü qorumaq; 

- ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq, bütun dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq şəraitində 

yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək, kimi mütərəqqi niyyətlər Azərbaycan Res-

publikasının Konstitusiyasındaöz əksinitapmışdır. 

Lakin,respublikamızındünya iqtisadi siyasi əlaqələrinin müasir vəziyyətinin təhlili məsələlərinə 

elmi yanaşma zərurəti tələb edir. Belə ki, dünya iqtisadiyyatında sosial yönümlü iqtisadiyyata təkan 

verilməsi üçün tarixi təcrübəyə əsaslanaraq, mövcud vəziyyətdən çıxmaq üçün işsizlik və yoxsulluğun 

aradan qaldırılmasına səciyələndirən inkişaf modeli seçilməlidir.  Bu model dünya və Qərb ölkələrilə 

iqtisadi sərbəstliyə, demokratik dəyərlərə, Şərq istiqaməti isə iqtisadi əməkdaşlığa, milli mənafelərin 

müdafiəsinə, dini-mədəni məsələlərin möhkəmlənndirilməsinə əsaslanır. Dünya iqtisadi siyasət forması, 

iqtisadi qərarların qəbuluna, iqtisadi fəaliyyətin əlaqələndirilməsi qaydalarına və bu fəaliyyətin həyata 

keçirilməsində inkişaf motivlərinə uyğun olaraq aşağıdakı iqtisadi sistemləri fərqləndirirlər:- ənənəvi 

iqtisadi sistem; - qarışıq iqtisadi sistem; - iqtisadi mənafe. 

Fikirimcə bu iqtisadi inkişaf modelini Heydər Əliyev modeli adlandırmaq daha məqsədə 

uyğun olardı. Dünya iqtisadi siyasətin elmi-nəzəri müddəalarını təkmilləşdirmək, yerli təbii-iqlim 

şəraitini nəzərə almaq, dünyanın nüfuzlu dövlətlərinin təcrübəsinə əsaslanan və bu təcrübəyə uyğun 

olaran, iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə əhalinin rifah halını daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə bu 

məsələlərə konpleks yanaşma xarakterikdir.  

Belə ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 2003-cü ildə imzaladığı fərmanla təsdiq olunmuş “2003-2005-

ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət 

Proqramı”nda yoxsulluğun azaldılması üzrə strategiyanın altı əsas strateji məqsədi müəyyən olunmaqla, 

həssas qrupların daha səmərəli sosial müdafiəsi üzrə ən mühüm və ilkin islahat işi kimi ünvanlı dövlət 

sosial yardım sisteminin yaradılması qərara alınmışdır. Sonralar ölkədə tətbiq olunan bu sistem aztə-

minatlı ailələrin yoxsulluğun doğurduğu çətinliklərdən müdafiəsində mühüm rol oynadı. Ümumiyyətlə, 

bu dövlət proqramı ölkəmizdə yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün əsas faktordur. Bu səbəbdən də 

yoxsulluğun aradan qaldırılması sahəsində tətbiq edilən dövlət siyasəti sonrakı illərdə də müsbət 

nəticələrini verdi və artıq yoxsulluq səviyyəsi 2003-cü ildəki 59 faizdən hazırda 5 faizə enib ki, bu da 

qlobal yoxsulluq səviyyəsindən 3 dəfə aşağıdır. 1993-2003-cü illərdə Heydər Əliyev tərəfindən ictimai-

siyasi sabitlik şəraitində müstəqil Azərbaycanın sosial inkişafının etibarlı təməli formalaşdırılaraq, 

ölkənin ümumi tərəqqisi kontekstində onun getdikcə müasir təcrübələr əsasında təkmilləşdirilməsi üçün 

yeni islahatlar mərhələsinə daxil edilməsi təmin edilir. Bu iqtisadi siyasət uğurlu sosial inkişafın 2003-

cü ildən etibarən yeni dünya iqtisadiyyatına uyğun olaraq davam etdirilməsi ölkəmizdə sosial təminat 

sahəsində mühüm tarixi nailiyyətlərin qazanılmasına, əhalinin rifah halının yüksəlməsinə, sosial 

cəhətdən həssas qrupların sosial müdafiəsinin daha da gücləndirilməsinin əsasıdır. Belə ki, Azər-
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baycanın mövcud iqtisadi reallıqlarının təhlili göstərir ki, 2006-cı ildə ölkəmizin dövlət büdcəsi 1 

milyard yarıma idisə hazırda bu rəqəm 20 milyardır [Ş.Muradov, səhifə,7]. 

 

Müasir iqtisadi inkişafın təmin edilməsi məsələləri 

Dünya təsərrüfatı XXI əsrin əvvəllərində öz miqyasına görə qlobaldır, bütünlükdə müasir 

iqtisadiyyatının prinsiplərinə, beynəlxalq əmək bölgüsünün obyektiv qanunauyğunluqlarına əsaslanır. 

Belə ki, iqtisadi tərəqqi istehsalın beynəlmiləlləşməsinə əsaslanır və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və 

asılılıqda olan, dünya iqtisadi münasibətlərində və beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak edən milli 

iqtisadiyyatların məcmusunu təşkil edir. Müasir dünya təsərrüfat münasibətlərinin öyrənilməsində 

dünya iqtisadiyyatının inkişafındakı əsas məsələlərə və perespektivlərə diqqət yetirilməsi mühüm əhə-

miyyət kəsb edir. Hazırda dünya iqtisadiyyatının inkişafında bir sıra iqtisadi tərəqqi imkanları müşahidə 

edilməkdədir. Dünya iqtisadiyyatınıntərəqqisində reallaşan müasir BİM-in xüsusiyyətlərinin öyrənil-

məsi ilk növbədə BİM-in nəzəriyyə və praktikasının əsas anlayışlarından olan “Dünya iqtisadiyyatının” 

və ya “Dünya təsərrüfatının” mahiyyətinin dərk olunması, onun təşəkkül tapması və inkişaf mərhələləri 

səciyəvi prosesdir. 

Belə ki, iqtisadi tərəqqi əhalinin mövcud gəlirlərinin məcmusudur və müxtəlif zamanlarda əmək 

haqqı, pensiya, müavinət, məvacib, təqaüd və s. bu növlər üzrə təyin olunmuş məbləğ borcunun 

həcmindən az olmamalıdır. Çünki, belə hallarda qeyri bərabərliyin olmasına ehtimalları yaranır ki, bu da 

nəyin ki, iqtisadi tərəqqiyə mənfi təsirlər göstərə bilər, eyni zamanda iqtisadi təhkükəsizliyədə münbit 

şərait yarada bilər. Bu səbəbdən də iqtisadi tərəqqi dövlət və cəmiyyət üçün zəruri olan mütərəqqi 

iqtisadi siyasətdir ki,bunlar da aşağıdakılardır: 

– iqtisadi tərəqqinin dəstəklənməsi; 

–iqtisadi tərəqqi dövlətin dünya iqtisadiyyatında iqtisadi nüfuzu deməkdir; 

- dünya iqtisadi siyasətində dövlətin iqtisadi nüfuzu onun siyasi təsirini və siyasi “haki-

miyyəti”ni yaradır ki, bu da iqtisadi tərəqqiyə əsaslanır; 

– azad iqtisadiyyatın təşkili və iqtisadi tərəqqinin zəndinliyinin artırılması; 

–iqtisadi tərəqqiyə əsaslanan vətəndaş-dövlət həmrəyliyi. 

İqtisadi tərəqqi sistem halındadır ona hakimiyyət dəstəyinin verilməsi zəruridir, bu dövlətin 

iqtisadi təhlükəsizliyin tənzimləməsinin əsasıdır.İqtisadi tərəqqi ifadəsi özündə iqtisadiyyatın inkişafını 

əks etdirir, iqtisadi perespektivdə buradan yaranır. İqtisadiyyatın zənginliyi dövlətin və vətəndaşın 

güclənməsinə təminat verir. Burdan belə nəticə yaranır ki, dövlət daha çox düşüncənin, iqtisadi tərəqqi 

isə real əməlin məhsuludur.   

 

Nəticə 

Qeyd etmək lazımdır ki, ümumilikdə davamlı və dinamik insan inkişaf məntiqinə əsaslanan 

bu model strateji istiqamətləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:  

1) sərbəst iqtisadi münasibətlərə əsaslanan iqtisadi tərəqqi;  

2) ölkədə mövcud olan təbii-iqtisadi, texniki-istehsal və elmi-texniki potensialın fəal surətdə 

iqtisadi tərəqqiyə cəlb edilməsi; 

3) əhalinin həyat şəraitini yaxşılaşdırılmasına əsaslanan sosial iqtisadi tərəqqi mühütünün 

yaradılması;  

4) əmək qabiliyyətli əhalinin məşğulluğunu təmin edən iqtisadi stabillik və makroiqtisadi 

artım probleminin həlli;  

5) iqtisadi təqəqqiyə maniə olan haqsız rəqabətin aradan qaldırılması;  

6) dövlət tənzimlənməsinin siyasi perespektivi və iqtisadi tərəqqinin obyeki deyil, subyekti 

olmasının zəruriliyi;  

7) əhalinin az təminatlı təbəqəsinin sosial maraqlarının qorunması üçün dövlətin effektiv 

sosial iqtisadi siyasəti. 

Qeyd olunan prinsiplər üzrə iqtisadi tərəqqi siyasətinin həyata keçirilməsi taktikasının əsas 

xüsusiyyətləri, göstərilən istiqamətlər üzrə fəaliyyətin paralel həyata keçirilməsi və əlaqələndirilmiş 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №1 

 372 

proqramlar üzrə aparılmasını zəruri edir. Belə ki, iqtisadi tərəqqinin subyektiv qanunauyğunluqlarını 

nəzərə alınması, gələcəyə hesablanan və cəsarətli iqtisadi qərarların qəbulu, sosial yönümlülüyü, 

mövcud iqtisadi qaydaların nəzərə alınmasını və mütərəqqi dünya siyasi- iqtisadi təcrübəsinə 

əsaslanmasını şərtləndirir [5,s.123].   

Bununla yanaşı ölkəmizin iqtisadi göstəricilərin təhlili qeyd etməyə əsas verir ki, yaxın illərdə baş 

vermiş iqtisadi dəyişikliklər müsbətdir, ancaq dahada mütərəqqi iqtisadi tərəqqiyə hesablanan siyasi-

iqtisadi tədbirlər həyata keçirmək mümkündür. Belə ki, makroiqtisadi göstəricilərin dinamik artımı iqtisadi 

faktorların kəmiyyəti ilə əlaqəlidir. Əsas məsələ iqtisadi artımda keyfiyyət dəyişikliklərinə nail olmaqdır. 

Bu baxımdan ölkədə yaradılan iqtisadi tərəqqisinin artırılması istiqamətində əsas problemlər araşdırılmalı 

və milli hesablar sisteminin əsas göstəriciləri arasındakı ziddiyyətlərin aşkar edilməsi zəruridir. Statistik 

rəqəmlər onu göstərir ki, ölkədə iqtisadi artım əsasən xarici faktorlarla bağlıdır və buna görə onun iqtisadi 

strategiyasında əsas məqsədi xarici iqtisadi əlaqələr sahəsində mövcud problemlərin aradan qaldırılması, 

istehsal məsələlərinin dünya ölkələri arasında sərbəst hərəkətini nəzərə alıb öz müəssisələrinin beynəlxalq 

istehsal prosesində iştirak etməsinin təmin edilməsi, investisiya və xarici ticarətin genişləndirilməsi ilə 

maksimum fayda əldə olunmasına şərait yaratmaqdan ibarətdir.  

Əvvəla, əmtəə ixracının iqtisadi artımda əsas rol oynamasına baxmayaraq Azərbaycanda bu 

sahədə əsaslı problem mövcuddur və bu da dayanıqlı iqtisadi artımın yaradılmasına mane olan əsas 

məsələlərdəndir. Belə ki, ixrac mallarının nomenklaturası çox aşağıdır. Digər tərəfdən ixrac olunan 

məsulların əksəriyyəti ölkənin müqayisəli üstünlüyünə əsaslanmır və istehsal prosesinin nəticəsi deyil.   

Beləliklə, qeyd olunan fəaliyyət növünün iqtisadi subyektlərinin çox az hissəsi ixracda və 

ümumilikdə iqtisadi artımda iştirak edir. Əlbətdə, belə qeyri-bərabər mühütün yaranması mövcud 

iqtisadi siyasi reallıqları əks etdirmir. Lakin, azərbaycanın mövcud iqtisadi potensialı və geosiyasi 

reallıqları, mümkün iqtisadi təhlükələri nəzərə alıb iqtisadi tərəqqinin naliyyətlərinə cəsarətli dövlət 

dəstəyinin verilməsi geostrateji məqsəd hesab edilir. 
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The article states increased interaction in the economic system of the modern world to the 

improvement of its economic development model   considered. In this regard, states the economic and 

political relations and cooperation, the mutual industry, transport, communication, finance, global 

economics, banking, joint anti-poverty and human resources of the state and development prospects 

of cooperation in the fields analyzed. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССА 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Д. Аллахвердиев 

Национальная академия наук Институт экономики    
 

           В статье говорится о расширении взаимодействия в экономической системе современного 

мира к совершенствованию своей модели экономического развития   считается. В связи с этим, 

утверждает экономические и политические отношения и сотрудничество, взаимная промыш-

ленность, транспорт, связь, финансы, глобальные экономические, банковские услуги, совмест-

ную по борьбе с бедностью и людских ресурсов государства и перспективы развития сотрудни-

чества в области проанализированы. 

Ключевые слова: экономическая дипломатия,иностранные инвестиции, экономическая 

политика, свободная и здоровая конкуренция, человеческий капитал, новая мировая эконо-

мика, геополитические реалии.   
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İSLAM TARİXİNDƏ ƏQLƏMİ- SİTTƏ VƏ DİGƏR XƏTT NÖVLƏRİ 

 

S.Ə. Nemətzadə 

AMEA  M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

nematzadesabina@yahoo.com 

 

Məqalədə İslamaqədərki dövrdə ərəb yazısının tarixi, kufi yazısı və onun növləri, daha sonra 

İslam tarixində altı yazı növünü özündə birləşdirən Əqləmi-sittə (Təuqi`, Riq`a, Mühəqqəq, Reyhani, 

Süls, Nəsx)   haqqında danışılır. Bundan əlavə, burada Əqləmi-sittədən kənarda inkişaf edən digər xətt 

növləri və formaları (Tə`liq, Nəstə`liq, Divani, Şikəstə, Gübari, Cəli)  haqqında da məlumat verilmişdir.   

Açar sözlər: İslam kalliqrafiyası, Kufi, əqləmi-sittə, nəstəliq, divani 

 

 Ərəb yazısının başlanğıcı və necə yayıldığıyla bağlı fərqli görüşlər vardır. Mövzunu hədislərin 

işığında açıqlayaraq yazının vəhyə dayandığını, bütün səmavi kitabların peyğəmbərlərə yazılı olaraq 

göndərildiyini (təvqifi) əks etdirən bəzi məlumatlara rast gəlinir. Bəzi müəlliflər isə yazını ilk insan 

Hz.Adəmin icad etdiyini, Bəlaruzi Ərəb yazısının Süryani hərflərindən, İbn Xəldun Yəməndə 

Himyərilərə bağlanan “müsnədü-l-Hamiri”dən doğduğunu irəli sürürlər [15, s. 65].  İbn Xəldun bununla 

bağlı “Müqəddimə” əsərində yazır ki, “Himyər”in “müsnəd” adı verilən bir yazısı vardı. Yazının 

hərfləri ayrı-ayrı yazılırdı. İznləri olmadan bu yazının öyrənilməsinə kimsəyə imkan verməzdilər. Ərəb 

yazısını Kudar qəbiləsi və Qureyş, Himyərdən öyrənmişdi. Lakın çöldə yaşamaları səbəbiylə digər 

sənətlərdə olduğu kimi bu yazını da yaxşı bilmirdilər. Yazı üsulları sağlam olmadığı kimi, zərif də 

deyildi. Çünki, bədəvilik ilə sənət arasında heç də asan qət edilməyən bir məsafə vardır [7, s. 865]. 

Şərqşünasların, Suriya və Sina yarımadasında İslamiyyətdən əvvəlki əsrlərə aid ərəbdilli  kitabələr 

üzərində apardıqları araşdırmalar, yazı sisteminin (hürufü-l-hica) əslən Finikiya yazısına bağlı olan 

bitişik Nabat yazısının bir davamı olduğunu ortaya qoymuşdur.  Şimali Ərəbistandan Hicaz bölgəsinə 

intiqal edən Nabat yazısının fərqli xüsusiyyətlər daşıyan iki üslubu olduğu məlumdur. Cahiliyyə 

dövründə “cəzm” və “məşq” deyə adlandırıldığı rəvayət olunan bu yazılar, İslamiyyətdən sonra hicrəti 

təqib edən bir əsr içində böyük inkişaflara imza atmış və tədricən gözəlləşərək sənət yazısı səviyyəsinə 

yüksəlmişdir. 

İslamaqədərki dövrdə ən çox işləndiyi bölgəyə nisbətlə Ənbari, Hiri, İslamın doğuşunda Məkki, 

hicrətdən sonra Mədəni adlarını alan həndəsi, dik və bucaqlı cəzm tərzi Ərəb xətti ilə kitab halına 

gətirilmiş ilk mətn olan Quran, dəri (perqament) üzərində qara mürəkkəblə nöqtəsiz və hərəkəsiz 

yazılmışdır [10, s. 427-428].
 
 

İraqlı müəllif Naci Zeynəddin “Ərəb xəttinin gözəlliyi” əsərində qeyd edir ki, “Qu’ran vəhy 

dövründə Məkkə və Mədinədə Rəsulullahın (s.) zamanında müxtəlif yazı şəkillərində qələmə alınmışdır. 

Xüləfai-Rəşidin dövründə Səhabeyi-Kiram tərəfindən cəm olunmuşdur. Bu yazılanlar Xəlifə Osman İbn 

Affanın dövründə toplanaraq, tək bir nüsxə halına salınmışdır. İslam fəthlərinin yayıldığı dövrlərdə Kufi 

yazı ilə qələmə alınmışdır. Kufi xətlə bu dövrdə yazılmış iki nüsxə Osman b. Affan və çox güman ki, Əli 

b. Əbu Talibə məxsus olub “Top Qapı” (İstanbul) muzeyində qorunub saxlanılır” [19, s. 22]. 

Əməvilər dövründə iqtisadi və mədəni səviyyənin yüksəlməsiylə birlikdə elm və sənət həyatında 

da mühüm inkişaflar olmuş, şəhərlərdə görülən yenidənqurma fəaliyyətləriylə yanaşı Qur`an və kitab 

istinsaxı, təlif və tərcümə fəaliyyətləri də sürətlə artmışdı. Abbasilər dönəmindəki əqləmi-sittə ortaya 

çıxmağa başlayınca katiblər müshəf və kitab istinsaxında “vərraqi” və ya “nəsxi” adlanan bir yazıdan 

istifadə etmişlər ki, beləliklə də müshəf kufisi yerini nəsxi və ya reyhani adlanan yazıya vermişdir. 

Lakin, kufi xətti Şimali Afrika, Əndəlus və Məğribdə yuvarlaq cizgilər qazanaraq “əl-kufiyyu-l-

məsahifi-l-qarbi” və “əl-xattul-məğribi”, İran və şərqində isə “əl-kufiyyul-məşriqi” adı ilə o ərazilərdə 

əqləmi-sittənin yayılmasına qədər istifadə olunmuşdur. Dünya muzey və kitabxanalarında Hz.Osmana 

izafə edilən müshəflərlə Əməvi və Abbasi dövrlərinə aid kufi xəttiylə yazılmış sənət dəyəri olduqca 

yüksək olan bir xeyli müshəfi-şəriflər yer almaqdadır [21, s. 344]. 
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“Ərəb xəttinin gözəlliyi” əsərində Kufi yazısının tarixi inkişafından və  üstünlüklərindən söz açan 

Naci Zeynəddin qeyd edir ki,  kufi yazısının xüsusiyyətləri müqəddəs kitabın mənalarının əhatələnməsi 

və müsəlmanların əqidə məsələlərinin öyrənilməsində əvəzsiz rola malikdir. Kufi xətti Xaliqin 

ayələrinin daha aydın başa düşülməsi üçün Məhəmməd Peyğəmbərin  (s.) dilindən vəhy olunmuş 

şəkildə çatdırılmasını təmin edən xəttdir. O, (Peyğəmbər) buyurmuşdur: “Yazı, Allah qatından gələn-

lərin bəşəri idrak tərəfindən başa düşülməsinin təmini üçün yaranmışdır”. [19, s. 21-22] 

Mənbələr və sənət əsərləri araşdırıldıqca kufi yazısının aşağıdakı üslubları ortaya çıxmışdır: 

1.Cahiliyyə dövrü kufi yazısı (cəzm).Ənbarda meydana gələn bu xətt həndəsi xüsusiyyət-

lərini müsnəd yazısının təsiri altında Hirədə qazandı. 

2.Əsri-səadət kufisi (Məkki, Mədəni). Hz.Peyğəmbər dövründə Məkkə və Mədinə şəhər-lə-

rində geniş şəkildə istifadə edilən, Müshəflərin yazıldığı Ərəb yazısıdır. 

3.Cəli kufi. [21, s. 343-344] Kufinin qələmlə yazılan müshəf yazısından başqa, oyma və 

qabartma surətilə sərt maddələr üzərində həkk edilən cəli şəkli inkişaf etmiş, beləcə, kufi yazı həm 

binaların bəzəyi, həm də İslam mədəniyyətinin ən güclü təcəssümü olmuşdur. 

4.Təzyinli və çiçəkli kufi. Kufinin cəli şəkli daha təzyini bir mahiyyət qazanmış, hərflərin 

ucları və yazı boşluqları yarpaq qıvrımlarıyla stilizə edilmiş çiçək və heyvan motivləri ilə bəzən-

mişdir.  

5.Hörgülü kufi. Cəli kufi yazısında dekorativ inkişaflar getdikcə zənginləşmiş, kufinin yeni 

şəkilləri meydana gəlmişdir. Əlif və ləm kimi şaquli hərflər, hətta kəlimələr belə hörülərək kufinin 

bu tərzini formalaşdırmışdır.  

6. Makuli, bənnai, satranci. Cəli kufinin bucaqlı və həndəsi olan bir şəklidir [15, s. 72-73]. 

Əqləmi-sittə. İslam yazıları arasında altı növ yazıya verilən addır (şeş qələm/altı qələm). Bu ana 

üslublar, İbn Müqlə və İbn əl-Bəvvab tərəfindən müstədir (yuvarlaq) xüsusiyyətli yazılar arasından 

seçilmiş, hər birinə mənasına görə ad verilmişdir. Yaqut əl-Müstə`simi ilə klassik qaydalar ortaya 

qoyulmuşdur. Bunlar ikili qrup halında Təuqi` və Riq`a, Mühəqqəq və Reyhani, Süls və Nəsx 

yazılarıdır. Bu yazıları bir-birindən ayıran ölçü fərqləridir. Əslində hərf şəkillərinin əsası və cevhəri 

birdir [15, s.73]. Təuqi` və Riq`a bir-birinə yaxın xətlərdir. Mühəqqəq  reyhani ilə, süls də nəsxlə də bir-

birinə çox yaxın olan tərzlərdir, sadəcə olaraq, reyhani mühəqqəqdən, nəsx də sülsdən ölçü baxımından 

kiçikdirlər.  

Təuqi` –  altı növ yazıdan biridir. Lüğətdə “əlamət, nişan, tuğra, padişah tuğrasını daşıyan 

fərman” anlamına gələn “təuqi`” – xətt sənətində sultanlara aid sənədlərdə istifadə edilən yazı növünün 

adıdır. Professor Muhittin Serin qeyd edir ki, əqləmi-sittənin ana üslublarından sayılan təuqi` qələmi 

katib və şair Yusuf Lakve tərəfindən süls xəttinin əsasında inkişaf etdirilmişdir. Abbasi Xəlifəsi 

Mə`munun vəzirlərindən Fəzl ibn Sehl (ö.202/818) çox bəyəndiyi bu yazıya “ər-riyasi” adını vermiş, 

divandan çıxan fərman və məktubların bu yazıyla yazılmasını əmr etmişdir [18, s. 36]. 

Riq`a –  lüğətdə “kağız, dəri parçası” anlamına gəlir. Riq`a (ruq`a) xətt sənətində tez və asan 

yazmaq və oxumaq ehtiyacından doğmuş, qələmin təbii axışına uyğun divani xüsusiyyətlərini daşıyan, 

osmanlılar tərəfindən inkişaf etdirilən bir yazı növüdür. Nə zaman ortaya çıxdığı dəqiq bilinməyən riq`a 

yazısının  XV əsrin ikinci yarısından sonra Dulqədiroğulları dövründə işləndiyi irəli sürülür. Bu yazı 

XVIII əsrin ikinci yarısından sonra Osmanlılarda Divani-Humayunda müəyyən qaydalara tabe olmuş, ana 

xəttiylə meydana çıxan bir xüsusiyyət qazanmışdırş XIX əsrdə gündəlik həyatda, məktublarda və rəsmi 

yazılarda geniş şəkildə istifadə edilmişdir. Qısa müddətdə bir çox İslam ölkələrində də bəyənilən riq`a 

günümüzə qədər sadəliyi və asanlığı səbəbiylə təlim və tədrisdə əhəmiyyətini qorumuşdur [16, s. 108]. 

Mühəqqəq – “təhqiq olunmuş,  doğruluğu müəyyən edilmiş” mənalara gəlir [8, s. 105]. Qələm 

qalınlığı süls qədərdir. Süls hərflərinə nisbətdə mühəqqəq yazının hərfləri daha böyükdür.  

Çox qədim bir üslub olan mühəqqəq V. (X l.) əsrdə müqəddəs kitab istinsaxında Kufinin yerini 

almışdır. İbnü-l Bəvvab'ın və onun məktəbini davam etdirənlərin, Yaqutun və tələbələrinin ən çox 

məşğul olduqları xətt növü mühəqqəqlə yanaşı reyhanidir [20, s. 79]. 

Reyhani – mühəqqəq yazıya bağlı, onun xüsusiyyətlərində, lakin nəsx kimi incə və kiçik yazılan 

bir xətdir. 
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Süls – Əqləmi-sittənin ana üslublarındandır. Lüğətdə “üçdə bir” anlamına gələn süls, [8, s. 304] 

xətt sənətində əsasən ağzı 3 mm genişliyində yonulmuş qamış qələmlə yazılan, çox işlənən ən qədim 

yazı növüdür. Kufi kimi süls xətti də İslam yazılarının qaynağı (ümmu`l-xətt) olaraq qəbul edilmiş, xətt 

öyrənməyə məhz süls yazısıyla başlamaq bir ənənə halını almışdır. “Qələmi-süls” olaraq da adlandırılan 

buy xətt, tomar qələminin üçdə biri qalınlığında və yaxud süls hərflərinin üçdə iki qismində düzlük, 

üçdə iki qismində yuvarlaqlıq səbəbi ilə bu adı aldığı  qeyd edilir [17, s. 128]. 

Nəsx – Əqləmi-sittənin ən çox istifadə olunan növüdür. Lüğətdə “hökmü ortadan qaldırmaq, bir 

əsəri istinsax etmək” kimi mənaları ifadə edən nəsx kəliməsi, xətt sənətində, xüsusilə də əlyazmaların 

istinsaxında və daşbasma kitablarda geniş şəkildə istifadə edilmiş bir yazı növüdür. Eyni kökdən olan 

nəssax kəliməsinin “nəssaxani-xattatin” (nəsx xətti ilə yazanlar) şəklində mənbələrdə yer aldığına rast 

gəlinir. Professor Uğur Derman Bədrəddin Yazıra işarə edərək, müshəflərin yazılmasında kufi xəttinin  

etibarını ortadan qaldırdığı üçün bu yazıya nəsx adının verildiyi qənaətini daşıyanların olmasıyla 

baxmayaraq, bunun tarixən imkansız olduğunu vurğulayır.  Eyni zamanda Uğur Derman əvvəllər nəsxi 

adı ilə daha sadə bir yazı olaraq istifadə edilən və V (XI) əsrdən etibarən inkişaf göstərən nəsx xəttinin 

müshəf kitabətində bu dövrlər üçün reyhani və mühəqqəqə nisbətən daha geri planda qaldığı qənaətində 

olduğunu vurğulayır [12, s.1].  

Şərq ölkələrində nəsx xətti əsasında bir çox xətlər yaranmışdır.Bu xətlərin məşhurları Sünbüli, 

Süls, İcazət, Reyhani, Divani, Divaniyi cəli, Tə`liq, Nəstə`liq və Şikəstə xətləridir  [9, s. 25]. 

Nəsxin qələm qalınlığı sülsün üçdə biri qədərdir (1 mm). XVI əsrdən sonra kitab və müshəf 

yazmaq üçün ən çox nəsxdən istifadə edilmiş, reyhani tamamilə aradan qaldırılmışdır. Bu gün İslam 

aləmində kitab yazısı olaraq oxunması və yazımasındakı rahatlıq səbəbiylə nəsx mənimsənilmiş və 

digər yazılara tərcih edilmişdir. 

“Əqləmi-sittə”dən başqa inkişaf edən yazılar 

Tə`liq – Təbriz xəttatlıq sənətində XIV əsrin ikinci yarısında artıq tam formalaşan və İslam 

dünyasında Süls və Nəsxdən sonra ən çox istifadə olunan yazı növüdür. Bu yazının doğru adı 

nəstəliqdir. İran və dünya ədəbiyyatında da bu adla tanınır. Türkiyədə tə`liq deyə adlandırılmışdır.Tə`liq 

birləşməyən hərflərin bir-birinə bağlandığı təuqi` və  riq`a yazısılarından doğmuş girift və çox çətin 

oxunan yazıdır. Tə`liq nəstəliq yazısınınnın ilk şəklidir [15, s. 81]. 

Tə`liq yazısı digər yazılara nəzərən çılpaq bir yazıdır. Çünki, hərəkələr və təzyini işarələr bu 

yazıda yoxdur. Bu yazıda kiçik bir güsur olarsa, həmən gözə çarpdığından, yazılması çox çətin olan 

yazılardandır [4, s.140]. 

Nəstə`liq – nəsx və təliq xətləri əsasında ortaya çıxmışdır. Ona görə də bu xətt əvvəllər nəsx-

tə`liq adlanırmış. Sonralar iki söz – nəsx və tə`liq birləşir, xa hərfi düşür və bu xətt nəstə`liq adlanır. 

Darabadi qeyd edir ki, nəstə`liq xəttini tərtib edən Xacə Mir Əli adlı bir şəxs olmuşdur. Ədəbiy-

yatda bunu təsdiq edən materiallar sırasında bir şeir də vardır ki, farscadan tərcüməsində belə səslənir: 

nəstə`liq xəttinin istər narın, istərsə də iri yazısını icad edən Xacə Mir Əlidir. Bu adamın vətəni Təbrizin 

pak torpağı olduğuna görə, onun qələmindən şəkər tökülür [9, s. 27-29]. 

Təzkirələrdə Mir Əlinin nəstə`liq xəttinin icadıyla bağlı bir rəvayət də nəql edilir. Bir gecə Mir Əli 

“Ya Rəbb! Mənə bir xətt ehsan eylə ki, məndən öncə qələmlə rəsm edilməmiş olsun” – deyə Allaha 

yalvarır. O gecə aləmi-mənada Hz.Əlini görür və ayaqlarına  düşərək muradını söyləyir. Hz.Əli, “Ey 

mərdi-xüda, qaz dedikləri quşa bax və onun cizgilərindən, gərdənindən başlayaraq, mərkəzə doğru 

tədricən çuxurlanan şəkillərdən ilham alaraq bir gözəl yazı çıxart” deyə işarət eyləyir. Məhz bu mənəvi 

işarətdən sonra onun nəstə`liq xəttini icad etdiyi rəvayət edilir [14, s. 317]. 

Divani yazı. Osmanlı xətt sənətində əqləmi-sittədən başqa inkişaf edən yazılardan biri də Osmanlı 

Dövlətinin rəsmi yazısı olan divanidir. Qədim tə`liq xəttinin Osmanlılardakı əsl təsiri Divani-

Humayunda istifadə edilən təuqi` və riq`a yazıları üzərində olmuşdur. Fatih dövründəki divan təşkila-

tında  əsas xüsusiyyətlərindən uzaqlaşmağa başlayan bu iki yazı qədim  tə`liqin təsiriylə sürətli bir 

şəkildə dəyişikliyə uğramış və bundan divani adı verilən yeni Osmanlı rəsmi yazısı  ortaya çıxmışdır 

[13, s. 508]. Padişah fərmanları, mənşurları, siyakat, mühimmə və əhkam dəftərləri, dövlətin rəsmi 

qərarları Divani-Humayunda məhz bu xətt növü ilə yazılmışdır. Tevki` və tə`liq xüsusiyyətləri daşıyan 
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divani, İran (Cənubi Azərbaycan, Təbriz_ S.N) mənşəli olmaqla birlikdə, Osmanlılar tərəfindən inkişaf 

etdirilmiş olub, Osmanlı Dövlətinin qurduğu nizamın qüvvət, ehtişam, əsalət və əzəmətini ortaya 

qoymuşdur [15, s. 83]. 

Fatih Sultan Mehmed dövründə digər İslam yazıları kimi divani də əhəmiyyət daşımış və inkişaf 

etdirilmişdir. Fatih dövründə divani yazısının bu günkü şəklinin üsul və qaydalarını ortaya qoyan 

Tacəddin olmuşdur. Mənbələrə əsasən İsmayıl Çələbi, Saf Müsli Çələbi, Eyn Əli Çələbi, Hüdhüd Əli 

Çələbi, Tacizadə Cəfər Çələbi, Matrakşı Nasuh divani xəttinin önəmli xəttatlarıdır. Divani yazıda ideal 

nisbət və formalara XVII əsrdə nail olunmuş, XIX əsrdə isə ən gözəl nümunələri yazılmışdır. Padişah 

iradələri altında, yazanın imzası olmadığı üçün bu yazıya xidmət edən xəttatlar haqqında daha çox 

məlumata sahib deyilik [11, s. 54].   

Divaninin özünə xas hərf şəkilləri var. Burada gizliliyi qorumaq və təhrifin qarşısını almaq 

məqsədi ilə hərflər və kəlimələr bir-birinə çok yaxın yazılır. Bu yazının xüsusiyyətlərini aşağıdakı 

kimi təsvir etmək mümkündür: Sətirlərin son qismləri sivri bir uc şəklində yuxarıya doğru yüksəlir 

və hər sətrin sonunda sözün bitdiyini göstərən bir işarət yuxarıdan aşağıya doğru çəkilir. Digər 

yazıların əksinə olaraq hərflər və kəlimələr ayağa qalxmış bir vəziyyətdə olub  sola doğru 

meyllidirlər. Üfüqi qismlər də eyni şəkildə sağdan sola doğru meyllidirlər. Həmçinin hərflər önə 

doğru qıvrılmış vəziyyətdədirlər. (،ى ن، م، ل، ك، ق، ع، ص، س، ح) kimi hərflərin çanaq hissəsindəki 

alt qismləri soldan sağa doğru  geriləmiş,  (،و ر، د، ا) kimi hərflər özlərindən sonra gələn hərflərlə 

birləşmişlər. Hərflər və kəlimələr sanki bir-birinə bitişikmiş kimi aralarında məsafə buraxmadan 

yazılır və sətir sona yaxınlaşınca sətir xəttindən yüksəlməyə başlayır [2, s. 445]. 

Şikəstə -  xəttini dövrünün sayılıb-seçilən xəttatlarından sayılan Murtuza xan Şamlu  icad 

etmişdir. Murtuza xan Şamlu hərflərin şəklini dəyişdirmiş, uzun “nun”, bir-birinə yapışıq “əlif-lam”, və 

halqavari “dəl” yazılışını öz katibi Mirzə Şəfiaya öyrətmişdir. Mirzə Şəfia isə öz ustasının işini davam 

etdirərək, şikəstə xəttini “islah” etməyə çalışmışdır. Səfəvilər dövrünün axırlarında Dərviş Əbdülməcid 

Tələqani şikəstə xəttini mükəmməlləşdirmişdir [9, s. 111]. Qeyd edək ki, şikəstə nəstə`liq xəttindən 

daha yığcam yazılır. 

Bəzi tədqiqatçılar şikəstə xəttinin yaranmasının səbəbini yazının sürətinə və qələmin dayan-

madan işləməsinə olan təlabatda görürlər. 

 Ğübari/Gübari – "toz kimi" mənasına gəlir, ərəb dilində "toz"  mənasındakı ğübar sözündən 

törənmişdir.  Əl-Qəlqəşəndi (h. 756/821) Sübhul-A'şa adlı əsərində riq'a və nəsx yazılarına daha yaxın 

olması səbəbiylə ğübarinin bu iki yazının xarakterik xüsusiyyətlərinin qarışığından meydana gəldiyini 

söyləyir. Lakin qəbul edilən görüş budur ki, ğübari müstəqil bir yazı cinsi olmayıb, hər yazı cinsinin çox 

kiçik və çox incə yazılan formasıdır. Ğübari, çox kiçik yazılması səbəbiylə hər növ yazıya tətbiq oluna 

bilirsə də, quruluşu etibarilə daha çox nəsx, nəstə'liq və riq'a yazılarına daha uyğun  gəlir. Əvvəllər poçt 

vəzifəsini  icra edən göyərçinlərin qanadına bağlanan məktublar ğübari xətti ilə yazıldığı üçün bu yazıya 

"qaləmul-cinah" (qanad yazısı) adı da verilmişdir. Cibdə daşınacaq və ya döyüşdə bayraqlara sancılacaq 

qədər kiçik  ölçülü müshəflərdə və içləri boş iri hərflərin daxili qismlərinə ayə və hədislərin 

yazılmasında ğübari yazı istifadə edilmişdir. Bu gün bir çox evin divarlarını bəzəyən, böyük boydakı bir 

təbəqə kağıza sığdırılacak şəkildə yazılmış Qurani-Kərim lövhələri və "Yasin" sözünün içinə sığdırılmış 

Yasin surəsi lövhələri bu yazı üçün nümunədir [3, s. 167; 6]. 

Cəli – bir yazı növünü deyil, yazının xüsusiyyətini ifadə edir. Demək olar ki, bütün xətt 

növlərində yazının,  məşq edilərkən istifadə edilən məşq qələmindən daha geniş bir qələmlə yazılan iri 

şəklinə  Cəli deyilir.  Əməvilərin son və Abbasilərin ilk əsrində (h.II / m.VIII) Kufinin dəyişikliklər 

edilməsiylə ortaya çıxmağa başlayan əqləmi-sittənin və eyni növdəki fərqli adları olan yazıların iri 

olanlarına cəli yerinə cəlil deyilirdi.   

Əqləmi-sittə adı verilən mühəqqəq, reyhani, süls, nəsx, təuqi` və riq`a yazılarından hər birinin 

cəli olaraq yazılacağı ağla gəlirsə də yalnız mühəqqəq, süls və çox az olaraq da nəsx yazılarının cəli 

şəklində yazıldığı görülür. İlk ikisinə “cəlilü-l-mühəqqəq” və “cəlilü-s-süls” adı verilmişdi. Reyhani 

mühəqqəqin kiçiyidir. Bu səbəblə yalnız mühəqqəqin cəlisi mümkündür [1, s. 265]. 
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İslam böyükləri və şairlərinin Hz.Məhəmməd, əhli-beyt və əshabına duyduqları sevgi, şəfaət 

diləmək və tərif kimi duyğularla dilə gətirdikləri kəlami-kibar (dərin mənalı sözlər), na`t və əxlaqi 

mənzumələri cəli xətlərlə yazılmışdır [5, s. 179]. 

Möhtəşəm tarixi yol keçmiş İslam xətt sənətini diqqətlə araşdırdıqda məlum olur ki, bu sənətdə 

estetik dəyərlər kifayət qədər yüksək qiymətləndirilir: əslində gözəllik varlığın özündə olan bir 

xüsusiyyətdir. Bu gözəllik insanı mütləq cəlal və camal sahibi olan Allaha doğru yönəltməyin bir 

vəsiləsidir. İslam xətt sənəti çox mühüm, vacib şərt kimi surət və məna gözəlliyini bir bütövlük daxilində 

görməyə səy göstərir. Bu sənətdə eyni zamanda xəttatın daxili dünyası, onun ruhi vəziyyəti, iztirabları, 

düşüncə tərzi və s. öz əksini tapır. Təsadüfi deyildir ki, məsələn, tövhid anlayışı Allaha inamın həm hissi, 

həm də idraki, əqlə uyğun dayaqları olduqca çox əhəmiyyətli prinsip olaraq qəbul edir. İslam 

kalliqrafiyasında fiziki və mənəvi ahəng məsələsinə ciddi diqqət yetirilir. Bu ahəng ayrı-ayrı hissələrin, 

elementlərin bir bütöv hüdudlarında nisbət və tarazlığı ilə şərtlənir, hərf, söz və şəkillərin təqdimatı ilə 

dərin bir məna aləmi açmağa müvəffəq olur. 
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The article mentions the history of Arabic writing, kufic script and its types, and then (tawqi', 

riqa', muhaqqaq, rayhani, thuluth, naskh), which combines six forms of Islamic history. In addition, 

there are other types and forms of scripts that develop outside the (Taliq, Nastaliq, Diwani, Shikaste, 

Gubari, Jeli). 
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Данная статья об истории арабской письменности доисламского периода, о куфическом 

почерке и о его видах, также  о шести видах почерков «Аглами-ситта» (Тауги, Рига, Мухаггаг, 

Рейхани, Сулс, Насх), которые имеют особое место в исламской истории. Кроме того, здесь дана 

информация о других видах и формах  исламской письменности, которая развивалась помимо 

«Аглами-ситта», таких как Талиг, Насталиг, Дивани, Шикаста, Губари, Джали. 
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KÜRDƏMİR RAYONU MURADXAN İNZİBATİ ƏRAZİ DAİRƏSİNDƏ KƏND 

TƏSƏRRÜFATININ İDARƏ EDİLMƏSİ MODELİ  

 

N.S. İmamverdiyev  
AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya institutu 

imamverdiyev.nicat@gmail.com 

 

Məqalədə Muradxan inzibati ərazi dairəsinin tarixi-coğrafi şəraiti, kənd təsərrüfatı, yeni istehsalat 

sahələri və onların iqtisadi təhlili edilmiş, kəndin sosial-iqtisadi vəziyyəti, problemləri və həlli yolları 

haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Yaşayış məntəqəsində əhali arasında sorğu keçirilmiş və 

müşahidələrin nəticələri ümumiləşdirilərək əhalinin həyat səviyyəsi və təsərrüfat fəaliyyətinin istiqa-

mətləri müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: Kənd təsərrüfatı, ərzaq təhlükəsizliliyi, dayanıqlı inkişaf, tədarük məntəqəsi, 

emal müəssisəsi, aqrar-sənaye kompleksi. 
 

Giriş 

Azərbaycanda neft hasilatı və qiymətinin enməsi qeyri-neft sektoru, əsasən də kənd təsərrüfatının 

inkişafına diqqətin yetirilməsinə səbəb olmuşdur. Bu məqsədlə hazırlanmış “Azərbaycan Respu-

blikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi"ndə ölkədə 

ənənəvi əkinçilik sahələrinin yenidən dirçəldilməsinə başlanılmışdır. Qarşıya qoyulan hədəfin 11%-i 

icra olunmuşdur. Regionun təbii şəraitinə uyğun kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi xüsusən, 

iqtisadi cəhətdən səmərəli əkinçilik sahələri olan pambıqçılıq, taxılçılıq, meyvəçilik, bostançılıq, 

tərəvəzçilik, həmçinin, biyan kökünün emalı və baramaçılıqdır ki, bunlarında inkişafı üçün Muradxan 

inzibati ərazisinin böyük istehsal potensialı vardır. Respublikada kənd təssərrüfatı məhsullarının xarici 

ölkələrə əsasən xammal kimi satışı nəzərdə tutulsa da, gələcəkdə bu məhsullardan tam dövrəli aqrar-

sənaye kompleksi yaradılaraq ərzaq məhsullarının asılığı azaltmaqla mümkündür.  

 

 Məlumatların təhlili 

Tədqiqat obyekti. Kürdəmir rayonunda 24 inzibati ərazi dairəsi daxilində 59 kənd vardır [1]. Ərazi 

Ağsu-Kürdəmir-Bəhramtəpə yolunun 10-25 km masafə arasındadır (şəkil 1). Dairədə yerləşən Muradxan, 

(ərazisi 1435.65 ha, əhalisi 3067 nəfər) Sor-sor və Çöl-Ərəb (ərazisi 1596.16 ha, əhalisi 2697 nəfər birlikdə 

) kəndlərinin idarəedici 1 icra nümayəndəsi və 2 bələdiyyə (Sor-sor və Çöl Ərəb birlikdə) orqanı vardır. [9]. 

Sor-sor kəndinin ərazisinin böyük olması, daha çox əkin sahələri və onlara bağlı istehsalat sahələrinin 

burada yerləşməsi və coğrafi mövqeyinin əlverişli olması səbəbindən ərazinin tədqiqinə daha çox diqqət 

yetirilmişdir. 

Toponimiyası: Muradxan kəndinin toponimi Murad xanla, Çöl Ərəb kəndi isə ərəblərlə bağlıdır. Bu 

ərazilərə ərəblərin köçürülərək məskunlaşdığı yer olması ehtimal edilir. Sorsor, yaxud Sursur tayfası 

Azərbaycanda əvvəldən Şirvanda kür sahili boyunda yaşamışdır. 1739-cu ildə kiçik bir hissəsi İran şahları 

tərəfindən Dərbənd və Quba xanlıqlarını ləzgilərdən müdafiə etmək üçün həmin yerlərə köçürülmüşdür. 

Sonralar isə Sorsorluların bir hissəsi Ağsu şəhərinə, habelə bütün ölkəyə köçürülmüşdür. Hal-hazırda onlar 

öz adlarını aşağıdakı kəndlərdə əbədiləşdirmişlər [12]. 

Göyçay qəzasında – Sorsor, Quba qəzasında – Sursur Bilici, Şamaxı qəzasında – Sarsur, Sur, Lənkəran 

qəzasında – Sorı-Sore; Cəbrayıl qəzasında – Sur:  

Mənbədə qeyd edilən Göyçay qəzasında məskunlaşan Sorsorlular hal-hazırda Kürdəmir rayonunda 

yerləşən Sor-sor sakinləri olma ehtimalı vardır. Çünki, Kürdəmir toponiminə mənbələrdə XIX əsrin 

əvvəllərindan rast gəlinməsi, rayon statusunu isə 1930-cı ildə alması və həmçinin, Sor-sor adlı kəndin 

qəza ərazisində Kürdəmir rayonundan başqa heç bir yerdə yaşayış məntəqəsi kimi rast gəlinməməsi 

bunu dəməyə əsas verir. Hətta, 1915-ci il “Qafqaz Təqvimində” Bakı quberniyasının Göyçay qəzasında 

Sor-sor adlı yaşayış məntəqəsi vardır. Əhalisi isə 722 nəfər qeyd edilmişdir [15]. 
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Tarixi-coğrafi şərait: Tədqiqat ərazisi Aran iqtisadi-coğrafi rayonuna daxildir. Ərazidə quru sub-

tropik iqlimin qışı mülayim keçən yarımsəhra və quru çöl iqlim tipi xarakterikdir. İllik orta tem-peratur 

14,5°C dərəcə, küləyin orta sürəti 2-3 m/san, orta illik yağıntı isə 325 mm-dir. Faunası və florası zəngin 

deyildir. Ərazidə kserofit kolluqlar geniş yayılmışdır. Burada ən çox rast gəlinən heyvan növləri çaqqal, 

canavar, tülkü, boz dovşan, çöl siçanı, quşlardan turac, torağay, göyərçin və müxtəlif su quşları xeyli 

gəmirici və sürünənlərinbir neçə növü vardır. İnzibati dairədən keçən heç bir çay şəbəkəsi olmasa da, 

Baş Şirvan Kanalı və Kür çayından çəkilmiş kiçik kanalların sayı çoxdur. İcra nümayəndəliyinin ərazisi 

düzən relyefə malikdir. Orta yüksəklik 12 metr, dəniz səviyyəsindən ən aşağı hissə isə -13 metrdir [14]. 

Ərazidə boz və boz-qonur torpaqlar yayıldığından məhsul yetişdirilməsi üçün suvarmaya böyük ehtiyac 

vardır. Bölgənin əkinə yararlı geniş torpaq fondunun və bol günəş enerjisinin olması burada pambıq, 

taxıl, üzüm, bostan bitkilərinin yetişdirilməsi üçün əlverişli təbii şərait vardır. İnzibati dairədə kənd 

təsərrüfatının quşçuluq və maldarlıq sahələri, əkinçilik istiqamətində payızlıq buğda, arpa, pambıq, 

yonca, bostan bitkilərinə daxil olan qarpız, yemiş, əksər tərəvəzçilik məhsulları və meyvələrdən isə 

üzüm, nar, şaftalı və alça ən məhsuldar sahələridir. 

 

 
 

Şəkil 1. Tədqiqat ərazisi    

                              

İnzibati ərazi dairəsinə daxil olan Muradxan kəndində dövlət qeydiyyatına alınaraq mühafizə edilən 2 

tarixi abidə mövcuddur. Bundan başqa, 2010-cu ildə kənd ərazisində kanal qazıntısı zamanı 2,5 metr 

dərinlikdən nadir pul dəfinəsi də tapılmışdır. Dəfinə 5470 qram çəkiyə malikdir. Onun içərisində XIV əsrin 

sonu-XV əsrin əvvəlinə aid 1134 ədəd gümüş sikkə olmuşdur. Sikkələrin elmi kataloqu hazırlanıb nəşr 

edildikdən sonra Kürdəmir Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə təhvil verilmişdir [7]. 

 

Tədqiqat üsulu 

  Məqalədətarixi, müşahidə, sosial sorğu, müqayisə üsullarından istifadə edilmişdir. Ərazi üzrə 

səlahiyyətli şəxslərdən müvafiq məlumatlar alınmış, kənd sakinləri arasında sorğu keçirilərək ərazinin 

iqtisadi-sosial şəraiti, problemləri və məşğuliyyət sahələri haqqında informasiyalar toplanmışdır. 

Məlumatların təhlili nəticəsində müvafiq tədbirlər planı hazırlanmışdır. 
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İstifadə olunan materiallar 

Tədqiqat işini yerinə yetirmək üçün toplanılan informasiyalar əsasən əhali arasında sorğu keçir-

məklə, müvafiq səlahiyyətli şəxslərlə müzakirələr etməklə və ərazilərə baxış keçirilməklə toplanıl-

mışdır. Bundan başqa statistik məlumatlar və anlayışlarla bağlı xəritələr, müxtəlif ədəbiyyatlar və 

internet resurlarından istifadə edilmişdir 

 

Tədqiqatın şərhi 

İqtisadi vəziyyət. Bağçılıq təsərrüfatı. Muradxan inzibati ərazi dairəsində sahibkarlar tərəfin-

dən 250 hektar həmçinin, 500-dən çox həyətyanı sahədə meyvə bağları salınmışdır. Dairə üzrə 

meyvə bağlarının xeyli hissəsi “Qafqaz Lift Zavod”un ərazisində əkilmişdir. Burada 100 ha ərazidə 

alça, gilas, heyva, şaftalı və digər meyvə bağları salınmışdır (şəkil 2). Meyvə bağlarının becərilmə-

sində və satışında hər 3 kənddən birlikdə 30 nəfərdən çox işçi qüvvəsinə ehtiyac vardır ki, bu da 

əhalinin işlə təminatına və əhalinin sosial vəziyyətinə müsbət təsir edir. Meyvə məhsulları əsasən 

xaricə ölkələrə satış üçün nəzərdə tutulsa da, meyvə qəbulu məntəqələrinə də göndərilir. Qeyd edək 

ki, zavod lift istehsalı məqsədi ilə 2005-ci ildən tikilməyə başlanmış, 3 il ərzində tikintinin 60%-i 

tamamlansa da, maliyyə çatışmazlığı səbəbindən iş yarımçıq qalmışdır (şəkil 2). 

 
 

 
         

 Şəkil 2. Qafqaz Lift Zavod                            Şəkil 3. Biyan kökü tədarükü məntəqəsi  
 

 

Biyan kökütədarükü. Biyan latın dilində "qlisseraza" adlanır, "şirin kök" mənasını verir. Biyan 

bitkisinin dünyada 18 növü yayılmışdır. Azərbaycanda onun 8 növünə təsadüf olunur [2]. Xeyli miq-

darda şirinbiyan Azərbaycan çöllərində heç bir qulluq və qayğı görmədən yetişir. Bu bitkiyə Azərbay-

canın Kür-Araz, Samur-Dəvəçi ovalıqlarında, Xəzərsahili düzənliklərdə, Muğanda, Qobustanda, 

Abşeronda, Alazan-Əyriçay vadisində, inzibati rayonlardan Kürdəmirdə, Ucarda, Qazaxda, Bərdədə, 

Böyük Qafqazın şimal-şərqində, Kiçik Qafqazın mərkəzi və cənub hissələrində, Naxçıvanın düzənlik-

lərində yayılmışdır. Kürdəmir və onun ətraf rayonlarında təbii halda bitən biyan kökü tədarük edilərək 

2016-cı ildən Sor-sor kənd ərazində yerləşən məntəqədə toplanılır və İran İslam Respublikasına satışı 

təşkil edilir (şəkil 3). Kürdəmir rayonunda “Biyan Emalı Zavodu” da fəaliyyət göstərir ki, burada emal 

olunan biyan duzu Yaponiya və Çinə satılır [4]. Biyan təsərrüfatı rayon üzrə 150-dən çox insanı işlə 

təmin etmişdir. Qeyd edək ki, biyan çox qiymətli ərzaqdır, çünki o, təbabətdə dərman hazırlamaq üçün, 

sənayedə isə parçaların boyanması və müxtəlif məmulatlara (ətriyyat, qənnadı, tütün, araq və s.) 

qatışdırmaq üçün işlədilir. Həmçinin, maddi faydadan başqa, biyan kökünün çıxarılması tarlaların alaq 

otlarından təmizlənməsinə, bərk qumlu-gilli torpaqların yumşadılmasına və mal-qara üçün təzə və daha 

şirəli otun torpaqdan qazılmış kökünyerinə bitməsinə kömək edir. 

Pambıq istehsalı. Azərbaycanda 196 min tonla ən çox pambıq istehsalı 2004-cü ildə olmuşdur. 

2015-ci ilə qədər əkin sahələri kəskin azalaraq son 90 ildə ən aşağı 18.7 min hektar səviyyəyə düş-

müşdür (ən çox pambıq əkini 1982 ildə 305 min ha olmuşdur). “Azərbaycan Respublikasında pambıqçı-

lığın inkişafına dair 2017–2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”na müvafiq olaraq 2016-cı illə müqayisə-
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də 2017-ci ildə əkin sahəsi 2.7 dəfə, pambıq istehsalı isə 2.5 dəfə artmış, müvafiq olaraq 51.4 min 

hektara və 89.4 min tona çatdırılmışdır. 2018-ci ildə isə əkin sahəsinin 128 min hektar olacağı 

planlaşdırılır. 2017-ci ildə xam pambığın hər tonunun maya dəyəri 750 manat, satış qiyməti 1250 manat, 

mənfəət isə 45 milyon manat olmuşdur.  

Kürdəmir rayonu üzrə 2017-ci ildə 4027 hektar sahədə pambıq bitkisi əkilmiş (2016-cı ildə 1911 ha) və 

8 min tona yaxın xam pambıq yığılmışdır [6]. Rayon üzrə orta hesabla hər gün 80-90 ton arası pambıq 

yığılaraq Sor-sor və Qarabucaq qəbul məntəqələrinə göndərilir. Sor-sor kəndində 10 ha sahədə “MKT-

İK” MMC sifarişi ilə 2017-ci ildə tikilən məntəqə pambığın ilkin əkinindən yığımın sonuna qədər lazım 

olan bütün maşın-texnika, toxum, dərman preparatları, gübrələrlə təchizatı, pambığın toplanılıb qurudul-

ması və daşınması üzrə xidmət göstərir (şəkil 4). Qəbul gücü 6 min ton olan məntəqə Kürdəmir rayonu 

və ona yaxın ərazilərdən yığılan pambıq bitkisinin tədarükü üzrə fəaliyyət göstərir. Bu sahəyə rayonun 

3000 nəfərdən çox işçi qüvvəsi cəlb edilmişdir. 

Muradxan ərazi dairəsində 2017-ci ildə 10 sahibkar tərəfindən 320 hektar ərazidə pambıq bitkisi 

əkilmişdir ki, onun da 190 ha hissəsi Sor-sor kəndinin ərazisini əhatə edir. 2018-ci ildə kəndin ətrafında 

pambıq əkin sahəsini 250 hektara çatdırılması nəzərdə tutulur. Nümayəndəlik ərazisində pam-

bığınməhsuldarlığı 16-18 sentner arasındadır. Pambıq becərilməsində isə ümumi çəkilən xərc hər hektar 

sahə üçün 13-15 sentner ekvivalentindədir. Mənfəətin az olmasınasəbəb həm torpaqların məhsuldarlığının 

aşağı, maşın və avadanlığın xərcinin çox olması,həmdə əkilən 

  
 

 
                  

Şəkil 4. Sor-sor pambıq qəbulu məntəqəsi              Şəkil 5. Ərazi dairəsində pambıq əkinləri 
 
 

“AzNİXİ-195","Gəncə -8", "Gəncə - 217”növlərinin (Azərbaycanda90% sahələrə əkilən pambıq sortları 

“30-38”, “AP-317”, “Ağdaş-3”, “AzNİXİ-33”, “Maraş”, “Antep”, “Gəncə-80”, “Ağ qızıl” “Gəncə-78”, 

“Gəncə-110”, “Gəncə-103”, “Flora” ) az məhsul verməsidir.Belə ki, 1981-ci ildə ölkədəhər hektar 

ərazidən ən çox 36 sentner, hal-hazırda isə 18 sentner pambıq yığılır. Pambıq səpinində SSRİ dövrdən 

fərqli olaraq 2 cərgə arası məsafə 60 sm deyil, 90 sm olması hər hektar sahəyə düşən pambıq bitkisinin 

az əkilməsinə səbəb olur (şəkil 5). 90 sm enində əkindən fərqli olaraq 60 sm enində əkilən cərgələrin 

bir-birinə yaxın olması pambığın hər iki hissədən paralel yığılaraq vaxt itkisinin də qarşısını almış 

olurdu. Hər hektar sahəyə 30% az texniki bitki əkildiyindən məhsuldarlığın da azalmasına səbəb 

olmuşdur. Çiyidin ardıcıl səpinində isə hər toxum arası məsafə 20 sm-dən bir götürülür. Bu əkin forması 

əsasən pambıq yığan maşınlar üçün nəzərdə tutulsa da, rayon üzrə 2017-ci ildə pambığın yalnız 37%-i 

(1500 ha) maşınlarla yığılmışdır [6]. 

Pambıq yığımı rayon üzrə əsasən, Kürdəmir rayon peşə məktəb işçiləri, kommunal mənzil idarəsi, 

məktəblərin xadimə və texniki işçiləri, Kürdəmir rayon xəstəxanasının xadimələri və digər muzdlu işçi 

qüvvəsi və pambıq yığan maşınlar vasitəsi ilə aparılır. Məhsul Saatlı rayonunda yerləşən “Saatlı 

Pambıq” ASC-ə aparılır və orada pambıq emal edilərək Bakı və Saatlı tekstil fabriklərinə, Sumqayıt 

tekstil parkı, tikiş fabrikinə və əsasən də, xarici ölkələrəorta hesabla 450 AZN-dən satışı həyata keçirilir. 

Yığım zamanı hər kq üçün işçiyə 0.13 manat zavod, 0.02 manat isə sahibkar ödəniş edir. Sahibkardan 

isə zavod pambığın hər kiloqramını 0.51 manata alır. Həmçinin, yığımın sonunda sahibkar becərdiyi 
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məhsulunhər kiloqramına 0.10 manat dövlətdən subsidiya alır. Bir işçi müvafiq pambıq sortunun, əkin 

formasının, məhsuldarlığın fərqliliyinə görə ən yaxşı halda 100 kq yığa bilər (Azərbaycan SSRİ zamanı 

130 kq). Ümumiyyətlə hər hektar pambığın əkilməsi, becərilməsi, yığılması, daşınması, lift və çiyidə 

ayrılaraq satışının təşkilinə təqribən 1 işçi düşür. Qeyd edək ki, pambıq sahələri dekabr-yanvar aylarında 

şumlanır, fevral-mart aylarında arat edilir, aprel ayında əkilir, iyun-avqust aylarında 1 dəfə seyrəltmə, 3 

ya 4 dəfə alaq və kultivasiya aparılır. Sentyabr-dekabr aylarında isə məhsul yığılır. Tədarük edilən xam 

pambıq emal müəssisələrində lift və çiyidə ayrılır ki, onun da 20-25 kiloqramı toxum kimi yenidən 

sahəyə səpilir (1 ha). Ərazi dairəsində sahələrə çiyid səpinindən pambığın tam yetişənə qədər olan 

müddəti 118 gündür. Belə ki, 2016-cı ildə Prezidentin müvafiq qərarına görə pambıq 2 ay gec, iyun 

ayında əkildiyindən məhsuldarlıq çox aşağı olmuşdur. Ərazilərdən alaq otunun təmizlənməsi üçün hər 

işçiyə günü 8-10 manat arası ödəniş edilir. Əkinə qədər isə 1 dəfə arat və məhsul yetişənə qədər isə 2 ya 

3 dəfə suvarma aparılır. Pambıq yetişənə qədər hər hektar sahənin suvarılması üçünümumilikdə 

Kürdəmir suvarma sistemləri idarəsinə 10 manat ödəniş edilir. Hər hektar pambıq sahəsinin suvarılması 

üçün də suçuya 10 AZN ödəniş edilir. Suvarma Kür çayı (ərazi dairəsindən orta uzaqlıq 15 km) və kənd 

ərazisindən keçən Baş Şirvan Kanalı vasitəsilə edilir. Dairə ərazinə 6500 hektar sahənin suvarılması 

üçün yeni beton özüllü suvarma kanalları çəkilmiş və əlavə olaraq 2 yeni su nasosu quraşdıraraq Kür 

çayından Şilyan kəndinə ötürülən suyun həcmi 2 dəfə artırılmışdır. 2017-ci ildən əkilməyə başlayan 

4500 ha ərazinin suvarılması üçün yeni su nasosu əlavə olunmuş və Muradxan kəndinə ötürülən beton 

özüllü suvarma kanalının hündürlüyü 90 sm-ə qaldırılmışdır. Bununla da, Muradxan kanalının su 

ötürmə qabiliyyəti saniyədə 2 kubdan 3,5 kuba qədər artırmışdır [7]. 

Muradxan inzibati ərazi dairəsi ətrafında 10650 ha dövlət torpaqlarında 20 ildir qışlaq 

heyvandarlıq əraziləri pambıq və taxıl bitkisinin əkininə görə 2016-cı ildən fermerlərlə bağlanılan 

müqavilə ləğv edilmişdir. Bu torpaqların 6500 hektarı Sor-sor kəndi ilə Şilyan kəndi arasında, 4150 

hektarı isə Muradxan kənd ətrafı qışlaq ərazilərindədir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2015-ci ildə rayon 

üzrə ümumi pambıq əkinləri 22 hektar olmuşdur [10]. Yaxın illərdə bu formada digər müqaviləli 

torpaqlar hesabına əkin sahələri daha da artırılması planlaşdırlır. Hazırda icra nümayəndəliyi daxilində 

əkinə yararlı 3 min hektar torpaq sahəsi vardır. 

Sor-sor əhalisinin pay torpaqları 500 ha təşkil edir ki, bunun da əksər hissəsi yonca, buğda və arpa az 

hissəsi isə bostan əkinləridir. Bunların içərisində yem bitkisi kimi yonca əkinləri üstünlük təşkil edir. 

Çünki, yonca il ərzində ən az 3 dəfə biçilir və hər ha sahədən 100-150 kip arası ot götürülür. Kipin ədədi 

maşın vasitəsilə 0.25 AZN-ə bağlanılır. Satış qiyməti isə 2 AZN-dən başlayır. Pay torpaqlarından əlavə 

450 həyətyanı təsərrüfatları da vardır ki, burada da əsasən meyvə və tərəvəz bitkiləri becərilir. 

 

 
       

            Şəkil 6. Kürdəmir rayon ət emalı müəssisəsi                       Şəkil 7. Sor-sor kənd dəyirmanı 
 

 

Taxıl istehsalı. İnzibati ərazi dairəsivə yaxın ərazilərdə 1000 hektara yaxın sahədə taxıl bitkisi 

olan arpa və buğda əkilir. Taxıl sahələrinin əksər hissəsi Kürdəmir rayonu ət emalı müəssisəsinin 

ərazisində yerləşir. Bu məhsulun yetişdirilməsində 40-dan çox insan fəaliyyət göstərir. 600 ha ərazidə 

yaradılan ət emalı müəssisəsinin təyinatı üzrə fəaliyyət göstərməməsinə səbəb SSRİ süqutu və 
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kolxozların fəaliyyətinin dayandırması olmuşdur.Qeyd edək ki, kolxozlardan alınan gündəlik 600 baş 

qoyun, 200 baş dana və 50 baş donuz əti emal edilərək respublikanın digər ərazilərinə tədarük edilirdi 

(şəkil 6). Rayon üzrə yetişdirilən taxıl məhsullarının emalı ilə bağlı dairəərazisində 2000-ci ildə 

avadanlıqları Qazaxıstan respublikasından gətirilərək dəyirman tikilmişdir (şəkil 7). burada rayon 

ərazisində əkilən buğda və heyvan yemi üçün arpa üyüdülürdü. 2003-cü ildən taxıl əkinlərinin azalması 

və xarici ölkələrdən alınan buğda ununun keyfiyyətinin üstünlüyü dəyirmanın fəaliyyətini dayandır-

maqla yanaşı 60-dan çox insanın da iş yerini itirməsinə səbəb olmuşdur. Lakin, hal-hazırda dəyirman 

işlək vəziyyətdədir və yaxın illərdə əkilməsi nəzərdə tutulan yüzlərlə hektar taxıl əkinləri hesabına 

fəaliyyətini davam etdirəcəkdir.  

Torpaqların suvarılması: İnzibati dairənin suvarılması üçün Kür çayı və Baş Şirvan Kanalının 

suyundan istifadə edilir.Ərazi dairəsində Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin 

strukturuna daxil olan Sudan İstifadə Edənlər Birliyi fəaliyyət göstərir. Birlik Kür çayı və Baş Şirvan 

Kollektorunun suyunu səmərəli şəkildə əhali arasında paylayaraq satışını təşkil edir. Su nasoslarına 

nəzarət və təmir işlərini isə Mollakənd mexaniki suvarma idarəsi yerinə yetirir. İnzibati ərazi 

dairəsindən keçən əsasən drenaj sularının toplanması üçün nəzərdə tutulan digər kanal davardır ki, Sor-

sor kəndinin yaxınlığında Baş Şirvan Kanala birləşir (şəkil 8). Xəzər dənizinə qədər davam edən bu 

kanal əkin sahələrində suvarma nəticəsində əmələ gələn şor sularını drenaj şəbəkəsi ilə toplayır, yeraltı 

suların səviyyəsini normada saxlayır və torpaqların şoranlaşmasının qarşısını alır. 
 

 
 

  Şəkil 8. Şor kanalın Baş Şirvan Kanalaqovuşduğu yer            Şəkil 9. Süni balıqyetişdirmə gölü 
 

Kanallarda xeyli sayda balıq növü vardır ki, bu balıqlar kənd ərazisində mövcud olan 3 ədəd süni göldə 

yetişdirilən eyni balıq növündən dadına görə fərqlənir. Həmçinin, satış qiyməti də 2 dəfə baha olur 

(şəkil 9). Bu səbəbdən Kürdəmir şəhərində, kənddə və yaxın ərazilərdə yaşayan həvəskar balıqçılar tilov 

və sıx torla balıq ovlamaq üçün bu kanallara üz tutur. Belə ki, bu kanallar rayonda onlarla ailənin qazanc 

mənbəyinə çevrilmişdir. Burada karp, axçalı, naxa və s. balıq növləri yetişir. Bu kanallar çəkilənə qədər 

(1965-cı il) ərazilərdən toplanılan şor sular Qarasu kanal ilə axıdılırdı. Kanalın suyu daşan zaman kənd 

ərazisinin çökək hissələrinə dolaraq yarğanlar əmələ gətirirdi. Bu səbəbdəndir ki, kəndin müəyyən 

hissələrində xeyli qobu yerləri hələ də mövcuddur.  

Kəndlərin əhalisinin, kənd və kəndətrafı təsərrüfat sahələrinin su təminatı 6 su nasosu ilə kür 

çayından ötürülən 4 ədəd torpaq və 2 ədəd asma kanal vasitəsi ilə edilir. Asma kanalın şlüzdən inzibati 

ərazi dairəsinə qədər olan orta uzunluğu 5 km-dir (şəkil 10). Xeyli hissədə sınıq olan bu asma kanalların 

diametri 1.2 metrdir ki, bunun da içərisi hər il 60 sm qalınlığında suyun gətirdiyi lil qatı ilə dolur və 

ərazi dairəsinin su təminatı çətinləşir. Palçıq təbəqəsinin təmizlənməsi üçün suvarma idarəsi heç bir iş 

görmür və maraqlı haldır ki, bunu 12 ildir birlik sədri könüllü təmizlədiyindən kəndlərin daimi suyu 

vardır. Qeyd edək ki, 2005-ci ilə qədər 15 il müddətində kəndlər su ilə müntəzəm təmin olunmamış və 

hər ailə həyətində artezian quyusu qazmağa məcbur olmuşdur. Kənd və kəndətrafı əkinçilik də hazırkı 

səviyyədən 3 dəfə aşağı olmuşdur. 

Sosial vəziyyət: İnzibati ərazi dairəsində 3 poçt şöbəsi, mobil operatorların telekommunikasiya 

ötürücü stansiyaları, telefon qovşaqları, daimi elektrik enerjisi, qaz (2016) və su təchizatı vardır. 2013-
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cü ildə “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 2008-2014” dövlət proqramı çərçivəsində Sor-sor kəndinin 

su problemi həll olunmuş və kənd ərazisinin 32 müxtəlif yerində su kranı ilə əhali kürün təmizlənmiş 

suyu ilə təchiz edilmişdir (şəkil 11).  

Əhali əkinçilik, maldarlıq, ticarət, sənətkarlıq və əsasən də dövlət işində çalışır. İşsizlik 5 faiz 

səviyyəsindədir. Buna səbəb ərazi dairəsinin yaxınlığında 4 ədəd (2 aviasiya və 2 hava hücumundan 

müdafiə) hərbi hissə yerləşir ki, (uzaqlıq ən çox 4 km) bu da yalnız Sor-sor kəndinin əmək qabiliyyətli 

əhalisinin 90 nəfərə yaxın sakinini burada işlə təmin olunmuşdur. 

 

       
 

        Şəkil 10. İnzibati dairənin şlüzlərlə su bölgüsü               Şəkil 11. Sor-sor kənd içməli su təchizatı 
  

 

Həmçinin, nümayəndəlik əhalisinin müəyyən hissəsi tikintidə usta, fəhlə və sənətkar kimi fəaliyyət 

göstərir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğun olaraq ticarət, xidmət və kənd təsərrüfatı üzrə sahibkarlıq 

fəaliyyəti də inkişaf etməkdədir. 

Azərbaycan SSRİ dövründə kütləvi savadsızlığın aradan qaldırılması məqsədi ilə hər 3 kəntdə məktəb 

tikilmişdir. Sor-sor kəndində 1930-cu illərdə tikilən orta məktəb1976-cı ildən 9 illik, hal-hazırda isə 11 

illikdir (şəkil 12).Burada 250 şagird təhsil alır. 1991-ci il dövlət müstəqilliyi qazanılandan sonra 

məktəbin 30 nəfəri ali, 50 nəfəri kollec, 100 nəfərdən çox peşə və 120 nəfərdən çox hərbi təhsilli şagird 

olmuşdur. Qeyd edək ki, məktəbin mövqeyi ilə əlaqədar problem mövcuddur.Çünki, məktəb tikintisi 

üçün ərazi seçimi əvvəldən plansız olmuş kəndin çıxış hissəsində tikildiyindən, məktəb digər hissədə 

məskunlaşan 150-dən çox ailəyə 2-3 km uzaq düşür, bu da kiçik yaşlı uşaqların məktəbə vaxtında çata 

bilməməsi və yorğunluğuna səbəb olur. 2010-cu ildəməktəb tikintisi zamanı müvafiq ərazi olsa da, 

problem nəzərə alınmamışdır. Bu kəndin digər hissəsində məskunlaşanəhali arasında böyük narazılığına 

səbəb olmuşdur. Ümid edirik ki, növbəti dəfə məktəb tikintisi zamanı mərkəz mövqe seçilmiş olar. 

 

 
 

Şəkil 12. Ərazi dairəsində yeni tipli məktəb                          Şəkil 13. Kənddaxili asfalt örtüklü yol 
 

  Alınan nəticələrin şərhi 

İnzibatı ərazi dairəsində sosial infrastruktur, iqtisadi vəziyyət və əhalinin həyat səviyyəsi 

qənaətbəxş olsa da, müəyyən həlli vacib problemlər də vardır ki,onların bir neçəsi aşağıda qeyd 

edilmişdir. 
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1. İcra nümayəndəliyinin ərazisinə aid olan Sor-sor və Muradxan kəndlərinin daxili yolları 2007-

ci ildə çınqıl daşlarla düzəldilib hamarlaşdırılsa da, kəndin içindən keçən və hər iki kəndi birləşdirən 

asfalt örtüklü yol bərbad gündədir. Kəndin müvafiq olaraq 4 km və 3 km kəndarası yolun yenidən 

çəkilməsinə ehtiyac vardır (şəkil 13).  

2. İnzibati ərazi nümayəndəliyində 1975-78-ci illərdə qurulan 6 ədəd asma kanal hazırda yarasız 

vəziyyətə düşmüşdür. 40 ildən çoxdur ki, istismar edilən suvarma kanalları növbəti 5 il ərzində təmir 

edilib və lil təbəqəsini mütəmadi təmizlənməzsə dairənin kənd təsərrüfatı və əhalinin içməli su ilə 

təminatı çətinləşəcəkdir (şəkil 14).  

3. Sor-sor kəndindən keçən Baş Şirvan Kanalı üzərində 1 avtomobil, 2 piyada keçidi körpüsünün 

1-i qəzalı vəziyyətdədir (Şəkil 15). Digər 2 körpü kəndin cənub hissəsində yaşayan əhaliyə uzaq 

olduğundan (2 km) əhali təsərrüfatlarına getmək və mal-qaranı örüş sahələrinə aparmaq üçün xeyli yol 

qət etmək məcburiyyətində qalırlar. 

 

 

 
               

         Şəkil 14. Ərazi dairəsində sınıq asma kanal                  Şəkil 15. Baş Şirvan Kanalı üzərində körpü 

 

Nəticə 

Muradxan inzibati ərazisi respublikanın ənənəvi kənd təsərrüfatı zonası olduğundan 20 ildir ki, 

təyinatı üzrə istifadə olunmayan torpaqlar yenidən əkin dövriyyəsinə cəlb olunmuşdur. 2015-ci ildə 

rayon üzrə əkilən 22 hektar pambıq sahəsi 2017-ci ildə 4027 hektara o cümlədən, nümayəndəlik 

ərazisində 320 hektara çatdırılmışdır. Lakin, tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, pambığın 

satışından əldə edilən gəlir pambığın yetişdirilməsi üçün qoyulan vəsaiti ödəmir. Belə ki, 2016-2017-ci 

illərdə ölkə üzrə bu sahəyə 162 mln. manat vəsait xərclənmiş, ümumi qazanc isə 75 mln. manat 

olmuşdur. Bununla yanaşı fermerlərdən alınan 4160 ha dövlət torpaqlarında yetişdirilən heyvandarlığın 

ləğv edilməsi isə ət tədarükünün qiymətinin 15% qalxmasına səbəb olmuşdur. 

Dairə üzrə 250 ha ərazidə meyvə bağları salınmışdır ki, bu da ölkənin yerli tələbatını ödəməklə 

yanaşı, xaricə ölkələrə də satışı həyata keçirilir. 1000 hektardan çox ərazidə 2017-ci ildən əkilməyə baş-

lanmış taxıl əkinləriisə ölkənin ehtiyacı olan 1.6 mln. ton buğdaununun 0.11%-ni qarşılayacaqdır. 

Bununla bərabər ərazi dairəsində 14 ildir ki, istifadəsinə ehtiyac olmayan dəyirmanı da yenidən işə 

salacaqdır. 

Təbii halda yetişən biyan bitkisidə istehsala cəlb olunmuşvə bu məqsədlə biyan tədarükü 

məntəqəsi və biyan emalı zavodu tikilmişdir.Gələcəkdə ərazidə narçılıq, bostançılıqvə baramaçılıq 

və digər bitkiçilik sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün böyük potensial vardır. 

Ərazidə yol, asma kanal və körpü kimi həlli vacib problemlərlə yanaşı, tibb məntəqəsi, əczaxana və 

kəndlərə xidmət göstərən ictimai nəqliyyat sisteminə də ehtiyac vardır. Kitabxana və əhalinin asudə 

vaxtının səmərəli təşkili üçün isə heç bir xidmət sahəsi yoxdur. Nümayəndəlik ərazisində böyük 

ibadət yeri olsa da, 5800 nəfər insan üçün heç bir tibb məntəqəsi yoxdur. 
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KURDAMIR DISTRICT MURATHAN IN THE ADMINISTRATIVE AREA MODEL OF 

AGRICULTURAL MANAGEMENT 

 

N.S. Imamverdiyev  

Institute of Geography named after academician Hasan Aliyev 

 

The article gives various information about the historical and geographical conditions, agricul-

ture,new industrial sectors and their economic analysis of crop yields on socio-economic condi-

tions,problems of the village and ways to solve them. Among the inhabitants of the village, a survey was 

conducted and in the process of generalizing the results of observations, the level of the population's well-

being and directions of action was determined. 

 Keywords. Agriculture; Food safety; Sustainable development; Supply station; Processing 

enterprise; Agro-industrial complex: 

 

КЮРДАМИР РАЙОНМУРАТXАН В АДМИНИСТРАТИВНОМ РАЙОНЕ МОДЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Н.С. Имамвердиев 

Институт географии имени академика Гасана Алиева 

 

В статье дается различная информация об историко-географический условиях, сельском 

хозяйстве, новых производственнıx отраслях и их экономическом анализе урожайности куль-

турных растений о социально экономических условиях, проблемах села и путях их решения. 

Среди жителей населенного пункта проводился опрос и в процессе обобщения результатов 

наблюдений были определены уровень благосостояния населения, направления дейтельности. 

Ключевые слова.Сельское хозяйство,Безопасность пищевых продуктов (ВОЗ); Устойчивое 

развитие; Станция снабжения; Перерабатывающее предприятие; агропромышленный комплекс: 
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ABŞ-IN XARİCİ  SİYASİ  STRATEGIYASINDA “RƏNGLİ  İNQİLAB” METODU 

 

S. Qaraşova 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

Müasir mərhələdə “rəngli” inqilablar geosiyasi rəqabətdə getdikcə daha tez-tez istifadə olunan 

ən “səmərəli” vasitələrdən birinə çevrilmişdir. Hətta, beynəlxalq hüquq normaları ilə kəskin ziddiyyət 

təşkil etməsinə baxmayaraq, “rəngli” inqilabların beynəlxalq səviyyədə legitimləşdirilməsi istiqamə-

tində ciddi cəhdlər müşahidə olunmaqdadır. “Rəngli inqilablar” ABŞ və Qərbi Avropa ölkələrinin 

xarici siyasətlərinin effektiv alətinə çevrilmişdir. Rəngli inqilabları həyata keçirərək öz nəzarətlərində 

olan rejimləri formalaşdırmağa çalışırlar. Bu, ABŞ-ın geosiyasi prioritetlərinin həyata keçirilməsinin 

sınanılmış vasitəsi kimi qəbul olunmaqdadır [1, s.207]. 

Açar sözlər: ABŞ, maraqlar, rəngli inqilab, postsovet məkanı, strategiya. 

 

Qlobal səviyyədə təhlükəli presedent yaradan “rəngli” və ya “məxməri” dövlət çevrilişlərinin 

legitimləşdirilməsi istiqamətində cəhdlərin edilməsi bir daha bu proseslərin konkret dövlətlərin, xüsusilə 

də ABŞ və onun mütəffiqlərinin maraqları çevrəsində sanksiyalaşdırıldığını təsdiqləyir. Hətta, ABŞ-ın 

rəsmi dairələri “rəngli” dövlət çevrilişlərini demokratik inkişafın, insan hüquq və azadlıqlarının effektiv 

təminatının bir elementi kimi nəzərdən keçirirlər. Prosesin elə “inqilab” kimi təqdim olunması 

legitimləşdirmə cəhtinin ilk baxışdan diqqəti çox cəlb etməyən, lakin olduqca mühüm olan elementini 

təşkil edir. ABŞ-ın sabiq dövlət katibi K. Rays Qırğızıstanda baş vermiş dövlət çevrilişini birmənalı olaraq 

inqilab kimi səciyyələndirmişdir. Fikrimizcə, dövlət hakimiyyətinin qeyri-qanuni yolla ələ keçirilməsi 

prosesini “rəngli” və ya “məxməri” dövlət çevrilişi adlandırmaq daha düzgün və məntiqli olardı. Çünki, 

ənənəvi və ya “klassik” inqilab adətən cəmiyyət həyatında və onun inkişafında radikal, köklü keyfiyyət 

dəyişikliyini şərtləndirir. İnqilab nəticəsində yaranmış vəziyyətlə inqilabaqədərki vəziyyət arasında bir 

qayda olaraq kəskin fərq müşahidə olunur. Yəni, inqilab inkişafda və ya vəziyyətə keyfiyyət sıçrayışı ilə 

səciyyələnir. “Rəngli”  inqilabların təcrübəsi isə bütün bunların tam əksini sübut edir. 

Ötən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq ABŞ daha intensiv şəkildə bu inqilablardan özünün 

geosiyasi mübarizəsinin aləti kimi istifadə etməkdədir. Geosiyasi mübarizənin həyata keçirilməsinin bu 

modelinin mahiyyəti hədəf kimi seçilən ölkələrdə hakimiyyətlərin qeyri-legitim ələ keçirilməsindən 

ibarətdir. Əksər hallarda hakimiyyətlərin devrilməsi üçün mübarizənin qeyri-zorakı metodlarından, hər 

şeydən öncə isə əhalinin narazılığı amilindən istifadə olunur [7, s.93].  Postsovet ölkələrində cərəyan 

edən proseslərə əsasən qeyd etmək mümkündür ki, burada “arzuolunmaz” hakimiyyətlərin devrilmə-

sində əsasən əhalinin narazılığı amilindən istifadə olunur.  Hakimiyyətin devrilməsində maraqlı olan 

subyektlərdən ciddi maliyyə dəstəyi alan müxalifət liderləri narazı kütləni yönləndirməklə çevrilişə nail 

ola bilirlər. Göründüyü kimi, “rəngli” inqilabların texnologiyasının əsasını müxalifətin müxtəlif kanallar 

vasitəsilə maliyyələşdirilməsi təşkil edir. Müxalifət liderləri hakimiyyətin devrilməsində maraqlı olan 

dövlətin və ya dövlətlərin maliyyə institutları ilə sıx təmasda fəaliyyət göstərirlər. Artıq təşkil edilmiş 

rəngli inqilabların təhlili göstərir ki, “rəngli” inqilabın reallaşdırılması üçün ilkin olaraq paralel 

hakimiyyət mərkəzləri formalaşdırılır. Bu mərkəzlərə rəhbərliyi formal olaraq müxalifət liderləri həyata 

keçirirlər. Əksər hallarda belə müxalifət liderləri xüsusi hazırlanırlar və xüsusi texnologiyalar vasitəsilə 

digər narazı qüvvələrin onların ətrafında birləşməsi təmin olunur.  Belə liderlər cəmiyyətə ümumdövlət 

səviyyəli siyasi liderlər kimi təqdim olunurlar və beləliklə, dövlət çevrilişinin hazırlandığı ölkədə faktiki 

olaraq leqal hakimiyyətə paralel kölgə hakimiyyəti formalaşdırılır [2, s.57]. Hakimiyyətin kölgə 

mərkəzinin başlıca funksional vəzifəsi “rəngli” inqilabın həyata keçirilməsi prosesinə birbaşa rəhbərlik 

etməkdən ibarət olur. Yəni, o, rəsmi olaraq qurban kimi müəyyənləşdirilmiş ölkədə inqilabi hərakatın 

başında dayanır. Kölgə hakimiyyəti tamamilə inqilabı hazırlayan subyektin nəzarəti altında olur və təbii 

ki, hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə həmin subyektin diqtəsi əsasında fəaliyyət göstərir. Təcrübə göstərir 

ki, belə yolla formalaşdırılmış hakimiyyət  əksər hallarda ölkənin milli maraqlarından imtina bahasına 
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belə müəyyən xarici dairələrin maraqların uyğun siyasi və iqtisadi davranış nümayiş etdirirlər. Bu 

baxımdan, belə hakimiyyətin ömrü uzun olmur və tezliklə kütlənin ciddi etimadsızlığı ilə üzləşməli 

olurlar.  

Müşahidələr göstərir ki, əksər hallarda “rəngli” inqilabların reallaşdırılmasına parlament və 

prezident seçkiləri zamanı cəhdlər edilir. Əsasən seçkilərin nəticələri rəsmən elan edilənədək idarə 

olunan kütlənin hərəkətlənməsi müşahidə olunur.  Hakimiyyət qeyri-leqal yolla ələ keçirilərək, hakim 

qrupu seçkilərdə məğlub olduğunu etiraf etməyə təhrik edilir.  Hakimiyyətin ələ keçirilməsində isə 

strateji məntəqələrin və küçələrin zəbt olunması prosesinə start verilir. Bu prosesin əsas hərəkətverici 

qüvvəsi rolunda müxalif gənclər təşkilatları çıxış edirlər ki, onlar da əvvəllcədən xaricdən müvafiq 

təlimatlar və böyük həcmdə maliyyə almış olurlar. 

Müasir dövrün əsas geosiyasi mübarizə metodlarından biri kimi nəzərdən keçirilən “rəngli” 

inqilabların təşkili və reallaşdırılmasının səthi də olsa nəzərdən keçirməklə, postsovet ölkələrində 

onların təşkili və ABŞ-ın və mütəffiqlərinin maraqları kontekstində həyata keçirilməsi ətrafında təhlillər 

aparmaq imkanı əldə etmiş olduq. Postsovet məkanında reallaşdırılmış “rəngli” inqilabların ABŞ 

maraqları prizmasından təhlil etməmişdən öncə, bəzi məqamların üzərinə bir daha qayıtmaq məq-

sədəuyğun olardı. Belə ki, “soyuq müharibənin” sona çatmasından sonra, ABŞ “məqbul” hesab et-

mədiyi  siyasi rejimləri “rəngli” inqilablar yolu ilə devirməyi özünün geosiyasi mübarizəsinin vacib aləti 

kimi müəyyənləşdirərək, fəal şəkildə tətbiq etməyə başlamışdır [8, s.97]. Təbii ki, ABŞ üçün “rəngli” 

inqilabların “səhnələşdirilməsi” onun həyati vacib maraqlara malik olduğu regionlarda aktuallıq kəsb 

edir. “Rəngli” inqilabın bütün parametrlərinin yaxından nəzərdən keçirilməsi göstərir ki, onun ənənəvi 

sosial inqilabla hər hansı bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, hakimiyyətlərin yuxarıda qeyd etdiyimiz tərzdə 

devrilməsi prosesinin ifadə edilməsi üçün “inqilab” sözünün işlədilməsi onun ümumi qəbul edilmiş 

inqilab anlamına gəlməsinə dəlalət etmir.  Bunu əsaslandırmaq üçün “rəngli” inqilabın bir sıra səciyyəvi 

xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirmək kifayətdir: 

-birincisi, sosial inqilabdan fərqli olaraq “rəngli” inqilab yolu ilə dövlət çevrilişi prosesində 

əsas hərəkətverici güc rolunda proseslərin cərəyan etdiyi və ya “qurban” seçilmiş dövlətin əhalisi 

deyil, maraqlı olan xarici qüvvələr çıxış edirlər; 

-ikincisi, “rəngli” inqilablar zamanı bütövlükdə rejim deyil, ayrı-ayrı “arzuolunmaz” siyasi və 

iqtisadi dairələr hakimiyyətdən uzaqlaşdırılır. Hakimiyyətə gələn qüvvələr isə ciddi şəkildə xarici 

subyektlərdən asılı olurlar və ölkənin milli maraqlarını və əhalinin sosial-iqtisadi maraqlarını təmin 

etmək iqtidarında, yaxud istəyində olmurlar; 

-üçüncüsü, inqilabın reallaşdırılması üçün zəruri olan şəraitin yaradılması məqsədi ilə müxtəlif 

maliyyə-iqtisadi və siyasi qüvvələr arasında kəskin və ya barışmaz zidiyyətlərdən istifadə olunur; 

-“rəngli”  inqilabların hazırlanması zamanı hədəf kimi seçilmiş ölkədə hakimiyyətə gəlmək 

istəyən qüvvələrlə xarici subyektlər arasında müəyyən razılaşma əldə edilir. Xarici qüvvələrlə hakimiy-

yətə gəlmək istəyən daxili qüvvələri birləşdirən əsas məqam onların hər ikisinin hakimiyyətdə olan 

siyasi elitaya eyni düşmən münasibət bəsləyirlər. Bu səbəbdən daxili siyasi qüvvələr başlıca olaraq 

marginal maraqlarını rəhbər tutaraq dövlət hakimiyyətini  qeyri-leqal yolla ələ keçirmək üçün xarici 

subyektlərlə “birgə fəaliyyətlə” bağlı razılığa gəlirlər [7, s.97]. 

Şərqi Avropa ölkələrində (Çexoslovakiya, Rumınıya) baş vermiş çevrilişlər kompleks dəyişik-

likləri, dövlət və sosial inkişaf modellərinin əsaslı tranformasiyasını şərtləndirmişdir. Bunu bir sıra 

səbəblərlə izah etmək mümkündür. Birincisi, ümumilikdə postsovet məkanında cərəyan edən siyasi və 

iqtisadi proseslər belə bir təəssürat yaradır ki, ABŞ və onun Avropadakı yaxın mütəffiqləri regionla 

bağlı sabit deyil, dəyişən maraqlara malikdirlər. Həqiqətən də, müəyyən zaman kəsiyində konkret 

regionda qeyd edilən subyektlərin xüsusi geosiyasi və geoiqtisadi fəallıqları müşahidə olunduğu halda, 

bu fəallığın aşkar kəskin zəiflədiyini də müşahidə edilmişdir. Məsələn, ABŞ və onun mütəffiqləri ötən 

əsrin sonlarında və XXI əsrin başlanğıcında Cənubi Qafqazda və Orta Asiyada hazırkı dövrlə 

müqayisədə xeyli fəal görünürdülər. Digər bir məqam isə ondan ibarətdir ki, ABŞ ümumilikdə 

postsovet məkanında davamlı stabillikdə maraqlı deyil. Bundan başqa, Rusiya amilini də nəzərdən 

qaçırmaq olmaz. Rusiya hazırkı məqamda Şərqi Avropada ekspansiya siyasətini reallaşdırmaq iqti-
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darına malik deyil. Postsovet məkanında isə, kifayət qədər fəallıq nümayiş etdirir və rəngli inqilablar 

nəticəsində formalaşmış hökumətlərə bütün vasitələrlə təcridetmə siyasətini reallaşdırır.  Məhz bu qeyd 

etdiyimiz reallıqlar Şərqi Avropada baş vermiş rəngli inqilabların postsovet məkanındakı inqilablardan 

müəyyən nəticə və keyfiyyət göstəricilərinə görə fərqlənməsini şərtləndirmişdir.  

Klassik sosial inqilablardan fərqli olaraq, “rəngli” inqilablar zamanı hakimiyyətin nisbi qeyri-zorakı 

yolla ələ keçirilməsi baş verir. Bu cür yolla ələ keçirilmiş hakimiyyətin təbii ki, legitimliyindən danışmaq 

yersizdir. Bu səbəbdən, “rəngli” inqilab ssenarisinin növbəti mühüm mərhələsi ələ keçirilmiş hakimiyyətin 

legitimləşdirilməsindən ibarət olur [9, s.71]. Ümumiyyətlə, bu məqamda qeyd etmək lazımdır ki, “rəngli” 

inqilablar nəticəsində formalaşmış siyasi hakimiyyətin legitimliyi məsələsi həmişə ciddi suallar 

doğurmuşdur. Bu baxımdan, qeyd etdiyimiz ssenari üzrə dövlət çevrilişləri nəticəsində formalaşmış 

hakimiyyətlərin legitimliyi məsələsi ətrafında nisbətən geniş təhlilin aparılmasını məqbul sayırıq. Öncə 

legitimləşdirmənin mahiyyətinə aydınlıq gətirək. Legitimləşdirməni onun bir sıra aspektləri ilə 

səciyyələndirmək mümkündür. Bu aspektlərdən ilki kimi təbii ki, siyasi hakimiyyətin qanuniliyinin təmin 

edilməsi istiqamətindəki kortəbii və yaxud idarəolunan prosesləri nəzərdən keçirmək olar [3, s.67]. Artıq 

qeyd etdiyimiz kimi, hakimiyyətin qeyri-leqal ələ keçirilməsindən sonrakı ən mühüm mərhələni məhz 

onun legitimliyinin təmin olunması təşkil edir. Əks təqdirdə bu hakimiyyətin funksionallığı qeyri-

mümkün olar. Bu baxımdan, adətən dövlət çevrilişlərdən sonra qısa zaman kəsiyində növbədənkənar 

prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsi təsadüfi deyildir.  Legitimləşdirmənin ikinci aspektini hər 

hansı bir hadisənin, fəaliyyətin və ya faktın ictimaiyyətə qəbul etdirilməsi proseduru təşkil edir. Belə ki, 

dövlət çevrilişinin “rəngli” inqilab mexanizmini tətbiq edən tərəflər bir qayda olaraq tutarlı arqumentlər 

gətirərək ictimai şüuru manipulyasiya etməklə bu dəyişikliyin alternativsizliyini və zəruriliyini 

əsaslandırmağa çalışırlar və bütün bunların məhz üzvləri və ya əhali üçün edildiyi xüsusi vurğulanır. Qeyd 

edək ki, legitimləşdirmənin obyekti rolunda təkcə siyasi proseslərin subyektləri deyil, həmçinin, bu 

prosesin ayrı-ayrı tərkib hissələri çıxış edirlər [5, s.326]. Təşkil edilmiş “rəngli” inqilabların təcrübəsi 

göstərir ki, dövlət çevrilişdən sonra legitimləşdirmə ssenarisi də əvvəlcədən hazırlanmış olur. Bu amil 

özünü həmçinin, postsovet məkanındakı dövlət çevrilişləri prosesində aydın biruzə vermişdir.  

Müşahidələr göstərir ki, dövlət çevrilişində maraqlı olan xarici subyektlər ilkin olaraq ən müxtəlif 

vasitələrlə ölkə müxalifətini ələ alaraq, birgə çevriliş layihəsi üzərində ciddi iş aparırlar. Bir çox hallarda 

müəyyən sosial bazaya malik olan müxalifətlə yanaşı, xaricdən ciddi maliyyə dəstəyi alan qeyri-

hökumət təkilatları da dövlət çevrilişinin həyata keçirilməsinin “rəngli” inqilab” mexanizminin işə 

salınması prosesində yaxından iştirak edirlər [6, s.41].  Bəzi məqamlarda hətta, onların fəallıqları daha 

yüksək olur. 

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, “rəngli” inqilabların həyata keçirilməsini mümkün edən amillərdən 

biri müəyyən sosial bazaya malik olan müxalifətin və formalaşmış qeyri-hökumət təşkilatları sisteminin 

mövcudluğu ilə bağlıdır. İnqilabın reallaşdırılmasının başlıca amili rolunda məhz onlar çıxış edir. 

Müxalifətlə QHT-lərin birgə fəaliyyəti “rəngli” inqilabın “hədəfi” vurmasının əsas şərti kimi nəzərdən 

keçirilir. Belə ki, müxalifət xaricdən maliyyə dəstəyini əksər hallarda birbaşa deyil, məhz QHT-lər 

vasitəsilə alırlar. Kütlənin proseslərə cəlb olunmasında əsasən maliyyə həlledici rol oynayır. Təbii ki, 

ictimai və fərdi şüurun manipulyasiyasının əhəmiyyətinin də azaldılması düzgün olmazdı. Proseslərin 

ilkin mərhələsində məhz manipulyasiya daha təsirli olur. Postsovet  məkanında və Yaxın Şərqdə təşkil 

edilmiş inqilablar zamanı ictimai şüurun manipulyasiyasında informasiya-kommunikasiya vasitələrinin 

xüsusi rolu olmuşdur. Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları inkişaf 

etdikcə ictimai şüurun manipulyasiyası da əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşır və effektiv olur. “Rəngli”  

inqilabların hazırlanması zamanı müxalifət və dövlət çevrilişində maraqlı olan QHT-lər İKT-nin 

arsenalında olan çoxsaylı vasitələrdən fəal istifadə edirlər. Ən effektiv vasitə rolunda isə, təbii ki, 

internet çıxış edir. Həmçinin, müxalifət və xarici kütləvi informasiya vasitələri də inqilablar ərəfəsində 

ictimai şüuru manipulyasiya etmək üçün “işlək alət” kimi nəzərdən keçirilir. Tədqiqatlarımız belə bir 

qənaətə gəlməyə imkan vermişdir ki, xarici KİV-ə əsasən  dövlət hakimiyyətin qeyri-qanuni ələ 

keçirilməsinin “rəngli” inqilab metodunun istifadə olunmasında hansı xarici subyektin maraqlı 

olduğunu müəyyənləşdirmək mümkündür. Məsələn, ərəb dünyasında məlum inqilabi proseslər cərəyan 
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edən zaman ən çox ABŞ mətbuatında hakimiyyətlər sərt tənqid olunurdu və inqilabi hərəkatların 

əsaslandırılmasına ciddi cəhdlər edilirdi. Həmçinin qeyd edək ki, bu proseslərin hərəkətverici elementi 

rolunda internet çıxış edirdi.  

Postsovet məkanında “rəngli” inqilabların gedişi göstərmişdir ki, dövlətin nəzarətində olan kütləvi 

informasiya vasitələri xarici mətbuatın həmlələrinə tab gətirmək iqtidarını sürətlə itirirdilər. Həmçinin, 

müxalifət və xarici mətbuat ayrıca olaraq dövlət mətbuat orqanlarının da nüfuzdan salınması 

istiqamətində iş aparırdı. Məhz bu işin sayəsində dövlətin nəzarətində olan mətbuat orqanlarının kütləyə 

təsir etmək imkanları ciddi şəkildə məhdudlaşırdı. Yəni, əhalinin bu dövlət mətbuat orqanlarına inamı 

itirdi. Böhran vəziyyətlərində dövlət mətbuat orqanlarının yaydıqları informasiyaların mövcud 

reallıqlarla ziddiyyət təşkil etməsi bu inamı tamam aradan qaldırır.   

“Rəngli” inqilabın yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz əsas səciyyəvi cəhətlərini postsovet məkanında 

təşkil olunmuş dövlət çevrilişlərində aşkar müşahidə olmunmuşdur. Gürcüstanda, Ukraynada və 

Qırğızıstanda baş vermiş rəngli inqilablar 1989-cu ildə Şərqi Avropa ölkələrində baş vermiş inqilablarla 

kifayət qədər identik cəhətlərə malik idilər. Lakin proseslərin sonrakı inkişaf məntiqi göstərdi ki, postsovet 

məkanında həyata keçirilən “rəngli” çevrilişlər Şərqi Avropdakılardan ciddi şəkildə fərqlənirlər. Postsovet 

respublikalarında təşkil edilmiş “rəngli” inqilabların təcrübəsi aydın göstərdi ki, onların demokratiyanın 

inkişafı və insan hüquq və azadlıqları ilə hər hansı bir əlaqələri yoxudur. Bundan başqa, həmin inqilablar 

faktiki olaraq cəmiyyətdə hər hansı bir köklü keyfiyyət dəyişikliyini şərtləndirmədilər. Burada söhbət 

hakimiyyətin bir elitar qrupdan digərinə, daha dəqiqi “rəngli” dövlət çevrilişini sanksiyalaşdıran xarici 

subyekt üçün “məqbul” olana  keçməsindən gedir [12]. Postsovet məkanında baş vermiş inqilabların 

təcrübəsi göstərdi ki, rejimin dəyişdirilməsində maraqlı olan xarici subyektlər və ya dövlətlər heç də 

həmişə yalnız müxalifətə “pərdəarxası” dəstək verməklə, yaxud, QHT-lər vasitəsilə inqilabi proseslərin 

cərəyan etməsini şərtləndirmirlər. Bir çox hallarda xarici qüvvələrin birbaşa müdaxiləsi aşkar müşahidə 

olunur. Belə ki, diplomatik və digər işlək metodların vasitəsilə “arzuolunmaz” rejimlərə qarşı ciddi 

təzYiqlər edilir. Əksər hallarda, qeyd etdiyimiz kimi, ölkədə demokratiyanın, insan hüquq və 

azadlıqlarının qorunmasının səviyyəsi və iqtisadi vəziyyət maraqlı xarici subyektlərin kütləvi informasiya 

vasitələrində sərt tənqid olunur ki, bu da inqilabi proseslərə ciddi təkan verən amil rolunda çıxış edir.  

Postsovet məkanında “rəngli” inqilabların təşkilində və reallaşdırılmasında rejim dəyişikliyində maraqlı 

olan dövlətlərin diplomatik korpuslarının da həlledici rolu olmuşdur. Gürcüstanda, Ukraynada və 

Qırğızıstanda inqilablar zamanı ABŞ və Böyük Britaniyanın səfirliklərinin xüsusi fəallığı müşahidə 

olunmuşdur. Qeyd etdiyimiz postsovet ölkələrində baş vermiş “rəngli” inqilabları ABŞ-ın maraqları və 

geosiyasi hədəfləri kontekstində nəzərdən keçirməklə bu prosesin  genezisi və əsl mahiyyəti haqqında 

daha dolğun təsəvvürlərə malik olmaq mümkündür. Beləliklə, Gürcüstanda, Ukraynada və Qırğızıstanda 

təşkil edilmiş “rəngli” və ya “məxməri” dövlət çevrilişlərinin genezisini, şərtlərini və nəticələrini daha 

dərindən təhlil etməyə çalışaq. Artıq əsaslandırdıq ki, postsovet məkanında dövlət çevrilişlərinin “rəngli”  

və ya “məxməri” inqilab metodları regionda ABŞ-ın strateji maraqlarının təmin olunmasının mühüm aləti 

rolunda çıxış edir [10, s.65]. 

Postsovet məkanında təşkil edilmiş rəngli inqilabları təhlil edən zaman az əhəmiyyətli olmayan 

bir mühüm məqama da diqqət yetirmək lazımdır. Bu məqam “rəngli” inqilabın təşkili üçün “münbit” 

şəraitlə bağlıdır. Belə ki, “rəngli” inqilabları təşkil etmək və ya həyata keçirmək heç də həmişə mümkün 

olmur.  Baxmayaraq, ki, postsovet ölkələrinin böyük əksəriyyətində buna cəhd edilmişdir.  Yəni, ancaq 

əlverişli şəraitin olduğu təqdirdə dövlət hakimiyyətinin qeyri-leqal yolla ələ keçirmənin “rəngli” inqilab 

mexanizmini tətbiq etmək mümkün olur. İnqilabın reallaşdırılmasını bir sıra amillər mümkün edir. 

Məsələn, siyasi hakimiyyətin və ya hakim elitanın zəif olması “rəngli” inqilabın reallaşdırılmasını 

mümkün edən başlıca amillərdən biri kimi nəzərdən keçirilir. Belə zəiflik nəticəsində mövcud haki-

miyyətin elektorat arasında avtoriteti əhəmiyyətli dərəcədə zəifləyir və əhalinin ona olan etimadı ciddi 

şəkildə zəifləyir. Yəni, elektoral bazası nəzərəçarpacaq dərəcədə zəifləmiş hakimiyyəti, xüsusi inqilabi 

mexanizmlər tətbiq etməklə  devirmək  bir o qədər çətin olmur. Zəifləmiş hakimiyyət konkret xarici 

subyektlərin maraqlarına uyğun siyasət yeritmədiyi halda dərhal onun devrilməsi haqqında qərar verilə 

bilər. Bu qərarın reallaşdırılması üçün ən müvafiq vaxt kimi seçkilər dövrü nəzərdən keçirilir.  Məhz 
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seçkilər dövrü zəif hakimiyyət üçün ən kritik dövr sayılır. Məsələn, Gürcüstanda “rəngli” və ya 

“məxməri” inqilab ərəfəsində prezident E. Şevardnadze əhalinin təxminən 75%-nin etimadını itirmişdir. 

Ukraynada da analoji situasiya müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2004-cü ilin mart ayında hökumətə və 

parlamentə inamını itirmişlərin sayı inananların sayından 39% artıq idi. Həmin dövrdə Ukraynanın 

prezidenti olan L. Kuçmanın reytinqi isə ciddi şəkildə sarsılmışdır və elektoratın böyük əksəriyyətinin 

etimadını itirmişdir [4, s.25].  Eynilə də Qırğızıstanda inqilabi proseslərin cərəyan etdiyi dövrə nəzər 

yetirsək görərik ki, A. Akayevin prezidentliyi müddətinin sonuncu parlament seçkiləri ərəfəsində 

reytinqi kəskin şəkildə aşağı düşmüşdür [6, s.43]. Hər üç ölkənin prezidentləri özlərinin əsasən 

rusiyameylli siyasətləri ilə seçilirdilər. Deməli, ABŞ-ın və Avropanın regionla bağlı geosiyasi və 

geoiqtisadi strategiyalarının reallaşdırılması üçün qeyri-məqbul dövlət başçıları kimi nəzərdən 

keçirilirdilər [11]. Reytinqlərinin kəskin aşağı olması onların devrilməsinin “rəngli” və ya “məxməri” 

inqilab texnologiyalarının asanlıqla tətbiq olunmasına zəmin yaratmışdır.  Beləliklə, buradan belə nəticə 

hasil olur ki, ölkəni “rəngli” inqilablardan sığortalayan ən real və etibarlı vasitə rolunda  məhz dövlət 

başçısının yüksək nüfuzu çıxış edir. Lakin buna baxmayaraq, mövcud rejim konkret xarici dairələr üçün 

“arzuolunmaz” olduğu təqdirdə seçkilər ərəfəsində xüsusi texnologiyaıarın tətbiq olunması yolu və 

ictimai şüuru manipulyasiya etməklə ölkə rəhbərliyini nüfuzdan salınması şərtləndirilə bilər. Bu zaman 

süni narazılıqlar və ya çox da əhəmiyyətli olmayan hər hansı bir məsələ ətrafında yenə də süni ajiotaj 

yaradıla bilər.   
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TACTICS OF COLOR REVOLUTIONS  

IN THE FOREIGN POLICY STRATEGY OF THE USA 

 

S. Garashova 

Baku State University 

 

At the present stage "Color revolutions" are considered as one of effective remedies of a geo-

political antagonism. The tactics of color revolution is generally used from the USA. The loyal to 

the USA authorities play a serious role in implementation process of geopolitical interests of the 

USA. First of all, the article  proved  that the organization color revolutions creates a negative prec-

edent at the global level. For implementation of color revolutions  the USA possess the proven 

mechanisms. In the scientific article are discussed mechanisms for organizing and implementing  of 

color revolutions. Since 90 years of the last century, the USA especially actively uses color revolu-

tions to realize  the political interests in various regions of the world. These and some other aspects 

of this problem are comprehensively  discussed  in the presented scientific article. 

Keywords: USA, interests, color revolution, former Soviet Union, strategy. 

 

ТАКТИКА ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ  

ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ США 

 

С. Гарашова 

Бакинский Государственный Университет 

 

На современном этапе  «цветные революции» рассматриваются в качестве одного из 

эффективных средств геополитического противоборства. Тактика цветной революции в основ-

ном используется со стороны США. Лояльные к США власти играют серьезную роль в процессе 

реализации геополитических интересов США. В статье, прежде всего, обосновывается, что ор-

ганизация цветных революций создает негативный прецедент на глобальном уровне. Для осу-

ществления цветных революций США обладают проверенными механизмами. В научной статье 

рассматриваются механизмы организации и реализации цветных революций. Начиная с 90-х го-

дов прошлого века США особенно активно используют цветные революции для реализации 

своих политических интересов в различных регионах мира. В представленной научной статье 

всесторонне рассматриваются эти и  некоторые другие аспекты данной проблемы. 

Ключевые слова: США, интересы, цветная революция, постсоветское пространство, 

стратегия. 
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