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ВЛИЯНИЕ ГАММА ОБЛУЧЕНИЙ НА ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КРИСТАЛЛА TlGaTe2 

 

Н.М. Мехтиев1,2, А.А. Бабаева1 

1Институт Радиационных Проблем НАНА 
2Azerbaijan State Oil and İndustry University 

nizami-mehdiev@rambler.ru, arzubabayeva2402@gmail.com  
 

В данной работе исследованы вольт-амперных характеристик (ВАХ) кристаллов 

TlGaTe2 до и после облучения гамма квантами. Изучено влияния ионизационного облучения 

на электропроводность, ВАХ этих кристаллов и было показано, что облучение γ -квантами 

приводит к образованию радиационных дефектов приводящих к усилению компенсации и ча-

стичному залечиванию структурных дефектов при малых дозах облучения. 

Ключевые слова: Облучения, гамма кванты, радиационные дефекты, слоистые полу-

проводники 
 

Введение 

Полупроводниковые кристаллы TlGaTe2 принадлежат к классу соединений группы 

А3В3С6, кристаллизующихся в тетрагональной пространственной группе D4h
18  (структурный 

тип ТlSe). Этот класс соединений по своим физическим и технологическим свойствам явля-

ются перспективным материалом для использования в оптоэлектронной  технике. 

Характерной особенностью кристаллов указанного выше типа является то, что они 

представляют собой цепочки  Ga – Te вытянутые вдоль  тетрагональной оси с кристалла. 

Тетрагональная ось является оптической осью. Одновалентные атомы Tl+ имеют окто-

эдрическое окружение атомами Te. 
 

Эксперименты и  выводы 

Из исследования электропроводности и вольт-амперных характеристик (ВАХ) кристаллов 

TlGaTe2 1 для ширины запрещенной зоны, было получено значение 1,2 эВ. При исследовании 

нелинейной области ВАХ наблюдали вольтовые осцилляции, которые продолжались неопреде-

ленно долго. Частота осцилляций была в пределах нескольких  Герц, имела хаотический характер 

и менялась со временем. ВАХ при двух геометриях электрического поля (Ес и Ес) было измере-

но  при различных температурах в пределе напряжении 020В. 

На Рис. 1. и Рис. 2. представлены вольтамперные характеристики (ВАХ) кристаллов 

TlGaTe2 при различных температурах и двух геометриях эксперимента, относительно тетра-

гональной оси «с», параллельно и перпендикулярно ей. 
 

 
Рис. 1. ВАХ кристалла  TlGaTe2 вдоль тетрагональной оси «с» при температурах;  

1-90К, 2-120К, 3-200К и 4-300К. 
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Рис. 2. ВАХ кристалла  TlGaTe2  перпендикулярно тетрагональной оси «с»  

при температурах ; 1-90К, 2-120К, 3-200К,4--300К 

 

Как видно из рисунков на ВАХ выявляются два участка2,3: при малых напряжениях 

омических участок (I α U) и область более резкого роста тока при высоких напряжениях (I α Un, 

n > 1). Линейный участок соответствует напряженности электрического поля 20В/см и с ростом 

температуры участок значение тока расширяется, а напряжение начало нарушение линейного 

участка увеличивается. Квадратичная область, наблюдается в интервале полей 20-60 В/см. При 

этом с ростом температуры напряжение перехода в квадратичную область смещается к большим 

значениям. Это обусловлено увеличением концентрации равновесных носителей тока и расши-

рение  области выполнения закона Ома. С ростом температуры, пороговое напряжение, с кото-

рого начинается квадратичная область, перемещается в сторону низких значений напряжений, а 

численное значения п уменьшается. Это показывает, что резкое возрастание тока обусловлено в 

основном ионизацией локальных уровней в электрическом поле. 

Исследование температурной зависимости электропроводности показано на Рис. 3. По-

строенная зависимость ln σ ~ (103/Т) при (напряженности электрического поля 40в/см), соот-

ветствующей омической области ВАХ, как видно состоит из трех прямых с различными 

наклонами. Энергии активации примесных уровней в монокристаллах TIGaTe2 , определен-

ные по этим наклонам, соответствуют  значениям  Е1=0,018эВ, Е2=0,037эВ, Е3=0,043. 

 

 
Рис. 3. Температурная зависимость электропроводности для монокристалла TlGaTe2   

(1-исход,  2-250 Мрад) 
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Для того чтобы выяснить механизм прохождения тока в области нелинейности, были ис-

следованы ВАХ с различными межэлектродными расстояниями L. Установлено, что для иссле-

дованных образцов выполняются зависимости Ij    области резкого роста тока свидетельству-

ет о том, что причиной нелинейности ВАХ является осуществление режиме тока ограниченный 

пространственным зарядом (ТОПЗ).  

Исследованные кристаллы TlGaTe2  также подвергнуты γ- облучению. Результаты  иссле-

дований температурной зависимости электропроводности σ(Т) и вольтамперные характеристики 

(ВАХ) показывают, что в TlGaTe2  подвергнуты γ- облучению 250 Мрад, в обеих геометриях 

эксперимента ( σ и σ цепочкам ) происходит ощутимые изменения. 

Из литературы известно, что образования радиационных дефектов в слоистых полупро-

водниках типа А3В3С6 () .В этих кристаллах взаимодействуют подвижные  радиационные дефек-

ты с исходными собственными дефектами находящихся внутри слоя и между слоями.  

Измерения электропроводности σ(Т) TlGaTe2  проводились в области температур 90-300 К 

четырехзондовым методом в двух направлениях – параллельном σ и перпендикулярном σ тет-

рагональной оси «с» кристалла. После измерений  исходных образцов σ(Т) и σ(Т) они подвер-

гались воздействию γ- облучению от стандартного источника излучения Со60. Доза облучения 

накапливалась постепенно в каждом из исследованных образцов посредством последовательных 

экспозиций γ- воздействия до величины 250 Мрад. При этом измерения σ(Т) и σ(Т) проводи-

лись после каждой экспозиций облучения 5. 

На рис. 4. представлена ВАХ кристалла – ТlGaTe2 в исходном ( кривые 1,4 ) и после 

обручения 250 Мрад  γ квантами (кривые 2,3 ) при различных температурах. Как видно из 

рис. 4 как в не облученных кристаллах, так и облученных гамма квантами кристаллах на 

ВАХ проявляются два участка: омический (I α U) и область более резкого роста ( I α Un, n>1). 

Однако, в облученных кристаллах при одинаковом значении напряжения U значения тока 

несколько раз уменьшается, а общая форма ВАХ сохраняются. Напряжения перехода из ли-

нейного к области резкого роста изменяется незначительно.  

 

 
 

 
 

Рис. 4. ВАХ структур TlGaTe2 при температурах Т, К; 1-2-90, 3-4-300 (2-3- 250 Мрад) 
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В облученных γ квантами кристаллах ТlGaTe2 показано на Рис. 3.(кривая 2) зависи-

мость проводимости от температуры, как видно, как и в не облученных кристаллах она со-

стоит из трех участков с различными наклонами.  Энергия активаций примесных уровней в 

облученных гамма квантами монокристаллах TlGaTe2, определены по этим наклонам. Энер-

гия активации локальных уровней при дозах  облучении 250 Мрад соответственно равны: 

Е1=0,047 эВ, Е2=0,053 эВ, Е3=0,059 эВ. Из анализа результатов следует что, при облучении 

кристаллах новые дефектные уровни не образуются, однако взаимодействие с собственными 

дефектами сопровождается увеличением глубины залегания локальных состояний. При этом 

одновременно уменьшается количества  равновесных свободных носителей тока, что приво-

дить к уменьшению тока в омическом участке ВАХ. 

Известно что, если в ВАХ 4 значение напряжения перехода от омического участка к 

нелинейному участку не зависит от температуры, то в этих кристаллах имеет место слабая 

компенсация. Однако, анализ для TIGaTe2 данных показывает, что напряжение перехода от 

омической проводимости к режиме ТОПЗ с уменьшением температуры сдвигается в область 

больших напряжений, что свидетельствует наличием сильной компенсации в кристаллах TI-

GaTe2. Облучение γ -квантами приводить к образованию радиационных дефектов приводя-

щийся к усилению компенсации и частичному залечиванию структурных дефектов при ма-

лых дозах облучения. 
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QAMMA KVANTLARLA ŞÜALANMANIN TlGaTe2 KRISTALININ 

 BAX-na TƏSİRİ 

 

N.M. Mehdiyev,  A.A. Babayeva 

 

Bu işdə TlGaTe2  kristallarının VAX xüsusiyyətləri qamma kvantlarla şüalanmadan əvvəl və 

sonra tədqiq edilmişdir. Bu kristalların elektrik keçiriciliyinə, VAX xüsusiyyətlərinə ionlaşdırıcı 

şüalanmanın təsiri öyrənilmiş və γ kvantla şüalanmanın aşağı dozalarda kompensasiyanın artmasına 

və struktur defektlərinin qismən yaxşılaşmasına səbəb olan radiasiya defektləri yaratdığı göstəril-

mişdir. 

Açar sözlər: şüalanma, qamma kvant, radiasiya defektləriı, laylı yarımkeçiricilər 
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THE INFLUENCE OF IRRADIATION BY QAMMA-QUANTA ON  

THE VACs OF TlGaTe2 CRYSTAL 

 

N.M. Mehdiyev. A.A. Babayeva 

 

Herein, the VACs of TlGaTe2 crystal have been investigated before and after gamma - quanta 

irradiation. It has been studied the influence of ionizing radiation on the electrical conductivity, 

VACs of these crystals  and shown that it forms radiation defects, leading to the increase of com-

pensation of gamma quantum irradiation at lower doses and to the partially improvement of struc-

tural defects. 

Keywords: irradiation, gamma-quantum, radiation defects, layered semiconductors 
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PACS: 82.80.Ms 

 

AŞAĞI FONLU RADİASİYA EKSPERİMENTLƏRİ ÜÇÜN XLORİD TURŞUSUNUN 

METAL QARIŞIQLARDAN TƏMİZLƏNMƏSİ  

 

N.A. Mirzayev  

Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu , DLNP, 141980 Dubna, Rusiya Federasiyası; 

Radiasiya Problemləri İnstitutu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  B.Vahabzadə 9,  

Bakı, Azərbaycan 

 

Yüksək təmizlikli xlorid turşusu alınmaq üçün sub distillə təmizləmə metodundan istifadə 

olunmuşdur. Turşunun metal qarışıqlardan təmizlənmə prosesi DST-1000 (savillex) turşu təmizləmə 

sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilmişdir. Təmizlənmiş turşuda kütlə spektroskopiyası vasitəsi ilə 75 

elementin qatılığına baxılmışdır. Elementlərin təmizlənmə əmsalı verilmişdir. Nəticələr cədvəl şək-

lində göstərilmişdir. Bu üsulla alınmış turşu komersiya məqsədi ilə satılan yüksək təmizlikli turşu-

dan daha az metal ionları özündə saxlayır.  

Açar sözlər; Yüksək təmizlikli xlorid turşusu, sub distillə, kütlə spektroskopiyası. 

 

Giriş 

Yüksək təmizlikli turşulara təlabat getdikcə artır. Kütlə spektroskopiyası kimi analitik cihaz-

larla ölçmələr zamanı yüksək təmizlikli turşulardan istifadə bu cihazların həssaslığını artırır və yan-

lış siqnalların qarşısını alır. Bələ turşulardan bu kimi cihazların həssaslığını artırmaq üçün istifadə 

etmək olar.  

Xlorid turşusu təbabətdə istifadə olunan bir çox duzların sintezində istifadə olunur[1]. Yüksək 

təmizlikli xlorid turşusu bir çox analitik təcrübələrin qoyuluşunda əsasən də nüvə təbabətində geniş 

istifadə olunur [2-3]. Kimyaterapiyada mikroqramlarla insana tədbiq olunan yüksək aktivlikli radi-

opreparatların alınmasında istifadə olunan xüsusi təmizlikli turşuların rolu əvəzsizdir. Belə ki yük-

sək aktivlikli radiopreparatlar alınması  üçün tərkibində daha az iki, üç və dörd valentli metallar 

saxlayan turşulardan istifadə olunur.  

Xlorid turşusundan xromotoqrafiyada bir çox elementlərin bir birindən ayrılmasında və təmiz-

lənməsində istifadə olunur [4-12]. 

Hal-hazırda, aşağı radiasiya fonu şəraitində fiziki tədqiqat istiqamətləri olduqca intensiv inki-

şaf edir: Qara maddə hissəciklərinin axtarışı, ikiqat neytrinsiz beta parçalanmanın öyrənilməsi, 

neytrino qeydiyyatı və s. Aşağı fonlu radiasiya təcrübələrinin müvəffəqiyyətliliyi yüksək təmizlikli 

maddələrdən istifadə olunmasıdır [13]. Xlorid turşusu aşağı fonlu radiasiya təcrübələrində flyus ki-

mi istifadə olunan ammonium xloridin sintezində istifadə olunur. Təcrübənin əsas məqsedi EDEL-

WEISS və SuperNEMO kimi asağı fonlu radiasiya təcrübələrində flyus kimi istifadə olunan ammo-

nium xloridin sintezi üçün yüksək təmizlikli xlorid turşusunu metal qarışıqlardan təmizləməkdir 

[14]. 

Təcrübi hissə 

Xlorid turşusunun metal qarışıqlardan təmizlənməsi “təmiz otaqda” həyata keçirilmişdir. (Bir-

ləşmiş Nüvə Tədqiqatlar İnstitutu, Dubna, Rusiya Federasiyası ). İstifadə olunan materiallar cədvəl 

1 də verilmişdir. 

Başlanğıc maddə kimi turşunun 20 faizli azeatrop qarışığından istifadə olunmuşdur. Azeatrop 

qarışığı hazırlamaq üçün Rusiya istehsalı olan xlorid turşusu( GOST 20-40) və bidistillə olunmuş su 

lazımı nisbətdə qarışdırılmışdır. 

Turşunun metal qarışıqlardan təmizləmək üçün DST-1000 (Savillex) turşu təmizləmə siste-

mindən istifadə olunmuşdur.  

Təmizlənmiş turşu nümunələrinin analizi kütlə spektrometrində (X7, Thermo Scientific, 

ABŞ) aparılmışdır.Nümunələrin kütlə spektrometrinə hazırlığı və analizi digər “təmiz otaqda” 
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(Yüksək Təmizlikli Materiallar və Mikroelektronika Texnologiyaları Problemləri İnstitutu , Çerno-

qolovka 142432 , Rusiya Federasiyası) aparılmışdır. Kütlə spektrometri sabit parametrlərlə işləyir: 

1250 W gücündə olan radio tezlikli generator, policon nebulizator çiləyici, plazmaəmələgətirici Ar 

axını 12 ml/dəq, köməkçi axın 0.9 ml/dəq, Ar-un neubilizatora axın sürəti 0.9 ml/dəq, analiz edilən 

nümunənin axını 0.8 ml/dəq. 

Təmizlənmiş turşunun saxlanması və daşınması PFA materialından olan qablarda həyata keçi-

rilmişdir.  

 

Cədvəl 1 
İstifadə olunan material və avadanlıqlar. 

 

HCl GOST 20-4 

Bidistillə suyu  

Turşu təmizləmə sistemi DST-1000 (Savillex) 

Plastik qab və borular PFA (poliflüoralkoksi) savillex 

Kütlə spektrometri (X7, Thermo Scientific, ABŞ) 

 

DST-1000 turşu təmizləmə sisteminin əsas hissəsi kondensator və buxarlandırıcı PFA polimer 

materialından təşkil olunub. PFA materiallı turşunun çirklənmə ehtimalını minimuma endirir. Siste-

min istehsal gücü 10ml/saat götürülmüşdür. Proses 50° C temperaturda  aparılmışdır. Təmizlənmə 

prosesi 2 dövr olaraq seçilmişdir. 

Cədvəl 2 

  
Kütlə spektrometri ilə analiz olunmuş nümunələrin element analizi (μg/L) : HCl (GOST 20-4)-ilkin 

komersiya satışı vasitəsilə alınan turşu, HCl(I)-birinci dövrdə təmizlənmiş turşu, HCl(II)-ikinci dövrdə 

təmizlənmiş turşu, DL- kütlə spektroskopiyasının minimum təyin etmə oblastı 

 
Element DL,μg/L HCl 

(GOST 

20-4) 

HCl(I) 

μg/L 

HCl(II) 

μg/L 

Element DL,μgL HCl 

(GOST 

20-4) 

HCl(I) 

μg/L 

HCl(II) 

μg/L 

Li 0,1 21,0 < DL < DL Cd 0,1 < DL < DL < DL 

Be 0,1 <DL < DL < DL In 0,1 < DL < DL < DL 

B 11 <DL < DL < DL Sn 0,1 8,9 1,9 < DL 

Na 88 723 < DL < DL Sb 0,1 1,0 1,1 0,28 

Mg 49 252 < DL < DL Te 0,1 < DL < DL < DL 

Al 16 <DL < DL < DL Cs 0,0 < DL < DL < DL 

Si 270 <DL < DL < DL Ba 0,3 1,7 1 0,50 

P 296 <DL < DL < DL La 0,03 0,048 < DL < DL 

S 344 <DL < DL < DL Ce 0,05 0,078 < DL < DL 

K 78 199 < DL < DL Pr 0,01 0,011 < DL < DL 

Ca 91 1629 < DL < DL Nd 0,02 < DL < DL < DL 

Sc 2 < DL < DL < DL Sm 0,01 < DL < DL < DL 

Ti 12 < DL < DL < DL Eu 0,01 < DL < DL < DL 

V 2 < DL < DL < DL Gd 0,01 < DL < DL < DL 

Cr 12 < DL < DL < DL Tb 0,01 < DL < DL < DL 

Mn 1 10 < DL < DL Dy 0,02 < DL < DL < DL 

Fe 99 209 < DL < DL Ho 0,01 < DL < DL < DL 
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Co 2 < DL < DL < DL Er 0,01 < DL < DL < DL 

Ni 4 < DL < DL < DL Tm 0,01 < DL < DL < DL 

Cu 5 13,8 < DL < DL Yb 0,01 < DL < DL < DL 

Zn 9 38,7 < DL < DL Lu 0,00 < DL < DL < DL 

Ga 4 4,0 < DL < DL Hf 0,03 < DL < DL < DL 

As 1 < DL < DL < DL Ta 0,03 < DL < DL < DL 

Se 11 < DL < DL < DL W 0,07 < DL < DL < DL 

Br 154 < DL < DL < DL Re 0,01 < DL < DL < DL 

Rb 0,1 < DL < DL < DL Os 0,01 < DL < DL < DL 

Sr 2 9,2 < DL < DL Ir 0,01 < DL < DL < DL 

Y 0,0 < DL < DL < DL Pt 0,01 < DL < DL < DL 

Zr 0,2 < DL < DL < DL Au 0,09 < DL < DL < DL 

Nb 0,1 < DL < DL < DL Hg 0,2 < DL < DL < DL 

Mo 0,3 < DL < DL < DL Tl 0,01 < DL < DL < DL 

Ru 0,1 < DL < DL < DL Pb 0,4 1,0 0,41 < DL 

Rh 0,1 < DL < DL < DL Bi 0,07 < DL < DL < DL 

Pd 0,2 < DL < DL < DL Th 0,02 < DL < DL < DL 

Ag 0,1 1,0 0,56 < DL U 0,01 < DL < DL < DL 

 

 

Nəticələrin müzakirəsi 

Sistem turşunu sub distillə metodu ilə təmizləyir. Sub distillə metodunun adi distillədən üs-

tünlüyü ondadır ki, subdistillə zamanı turşu qaynamır və proses qaynama temperaturundan aşağı 

temperaturda aparılır. Adi distillə zamanı metal ionlar qaynama nəticəsində əmələ gələn buxar qa-

barcıqlarının partlaması nəticəsində təmizlənmiş turşuya ötürülür. Sub distillə metodunda bu hal baş 

vermir. 

Cədvəl 3  
Elementlərin təmizlənmə əmisalları. 

 
Element HCl (GOST 20-4) μg/L HCl(II)  

μg/L 

Təmizlənmə əmsalı 

Li 21 < 0,1 >210 

Na 723 < 88 >8, 

Mg 252 < 48 >5,1 

K 199 < 78 >2,5 

Ca 1629 < 91 >17,9 

Mn 10 < 1 >10 

Fe 209 < 99 >2 

Cu 13,8 < 5 >2,7 

Zn 38,7 < 9 >4,3 

Sr 9,2 < 2 >4,6 

Ag 1 < 0,1 >10 

Sn 8,9 < 0,1 >89 

Sb 1 0,28 >0,03 

Ba 1,7  0,5 3,4 

La 0,048 < 0,03 >1,6 

Ce 0,078 < 0,05 >1,5 

Pb 1 < 0,4 >2,5 
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Təmizləmə prosesi ardıcıl olaraq 2 dövr aparılmışdır. Təmizlənmiş turşuların element analizi-

nə kütlə spektrometri vasitəsi ilə baxılmışdır. Analizin nəticəsi cədvəl 2 də göstərilmişdir. Cədvəl-

dən göründüyü kimi artıq birinci təmizləmə dövründən sonra bir çox elementlərin qatılığının göstə-

ricisi kütlə spektrometrinin  minimum təyin etmə oblastından aşağıdır. Birinci təmizləmə dövründə 

Ag , Sn, Sb, Ba və Pb kimi elementlərin qatılığı kütlə spektrometri cihazının  minimum təyin etmə 

oblastından yuxarı olduğundan bu elementlərin  təmizlənməsi ikinci dövrdə də davam etdiyini mü-

şahidə etmək mümkündür. Cədvəl 3 də elementlərin təmizlənmə əmsalı verilmişdir. Təmizlənmə 

əmsalı ilkin xlorid turşusu (GOST 20-4)   ilə ikinci təmizləmə dövründən sonra təmizlənən turşuda-

kı elementlərin qatılığının bir birinə nisbəti əsasında hesablanmışdir. Təmizlənmə əmsalı hesabla-

narkən elementlərin minimum təyin edilmə oblastı nəzərə alınmışdır. Cədvəl 3 -dən göründüyü ki-

mi bəzi elementlərin qatılığı 200 dəfədən çox azalmışdır.Aşağı fonlu radiasiya eksperimentləri üçün 

istifadə olunan maddələr  əsasən uran, torium, kalium kimi elementlərdən və onların parçalanma 

izatoplarından təmizlənməlidir. Seçilmiş təyin etmə metodu ilə uran və toriumun elementini təyin 

etmək mümkün olmamışdır. Cədvəldən 3 dən göründüyü kimi kaliumun, eleəcə də uranın parçalan-

ma məhsulu olan Pb-un qatılığının 2,5 dəfə azaldığını müşahidə edirik.  

 

Nəticə 

Sub distillə metodu ilə xlorid turşusu ( GOST 20-40) metal qarışıqlardan təmizlənmişdir. Se-

çilmiş metodla aşağı fonlu eksperimentlər üçün arzuolunmaz element olan  kaliumun qatılığı 2.5 də-

fə azalmışdır. Bundan əlavə kütlə spektrometri ilə qatığılığına  baxılan elementlərdən Na, Mg, Ca, 

Mn, Fe, Cu, Zn, Sr, Ag, Sn, Sb, Ba, La, Ce, Pb -un təmizləndiyi müəyyən olunmuş və təmizlənmə 

əmisalı ilə göstərilmişdir.Təmizlənmiş turşu aşağı fonlu radiasiya eksperimentlərində flyus kimi 

tədbiq olunan ammonium xloridin sintezi üçün istifadəyə yararlıdır. 

 

Minnətdarlıq 

Kütlə spektrometrik ölçmələrinə göre Yüksək Təmizlikli Materiallar və Mikroelektronika 

Texnologiyaları Problemləri İnstitutuna (Çernoqolovka 142432 , Rusiya Federasiyası) minnətdarlı-

ğımı bildirirəm. 
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URIFICATION OF CHLORIDE ACID FROM METAL COMPOUNDS FOR LOW 

BACKGROUND EXPERIMENTS 

 

N. A. Mirzayev  
1Joint Institute for Nuclear Research, DLNP, 141980 Dubna, Russian Federation; 

2Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy of Sciences, B.Vahabzadeh 9, 

Baku, Azerbaijan 
 

High pure hydrochloric acid was obtained with a sub-distillation method. The process of the 

purifying of metal impurities was carried out with a of acids purification system DST-1000 (savil-

lex). The concentration of 75 elements in the purified samples was analyzed with a mass spectrome-

ter. The cleaning coefficient of elements is shown. Results are illustrated in form of table. Purified 

acid by DST-1000 contains less metal impurities than high purified acid obtained commercially. 

Keywords; high purified hydrochloric acid, sub-distillation, mass spectroscopy 
 

ОЧИСТКА СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ ОТ ПРИМЕСЕЙ МЕТАЛЛА ДЛЯ  

НИЗКОФОНОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Н.А. Мирзаев  

Объединенный институт ядерных исследований 141980, Дубна, Россия; 

Институт радиационных проблем Национальная Академия Наук Азербайджана  

AZ 1143, Баку, Азербайджан  
 

Было получено особа чистая соляная кислота с методом субдистиляции. Процесс очистки 

чистоты от примесей металлов был осуществлен с системой отчистки кислот DST-1000 (savillex). 

Было рассмотрено концентрация 75 элементов в очищенных образцах с масс спектрометром. 

Показан коэффициент отчистки элементов. Результаты проиллюстрированы в форме таблице. 

Очищенная чистота держит в себе меньше примесей металлов чем кислота, полученный с 

коммерческим путем. 

Ключевые слова; высокочистая соляная кислота, субдистилляция, масс-спектроскопия. 
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EPR DATING OF FOSSIL TOOTH FOUND YARDIMLI DISTRICT OF AZERBAIJAN 

 

A.S. Ahadova 

Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy of Sciences 

aybaniz.ahadova@mail.ru 

 

 

In this work the ESR method has been applied to determine the age of tooth enamel found in 

Yardimli archeological site in Azerbaijan. ESR signal intensity of paramagnetic center identified in 

fossil tooth shows linear dependency with the adsorbed dose. The ages of the samples was determi-

ned as 4775±664 years (Kurgan-2) and 5356±199 years (Kurgan-1). 

Keywords: ESR dating, tooth enamel, ROSY software, archaeology, Yardimli. 

 

Introduction  

Electron spin resonance (ESR) analysis is one of the alternative methods on dating of ancient 

artifactsand based on the fact that natural ionizing irradiation produces paramagnetic centers in so-

me materials, particularly in tooth enamel with the long mean life. Those centers are stable at the 

temperatures below 100 ºC and might be considered as a measure of the total irradiation dose to 

which a particular sample has been exposed. This effect has been used with tooth enamel for deter-

mining the age of archeological sites [1-4]. In this work the same method has been applied to deter-

mine the age of human tooth enamel found in Komani (Kurgan-2), Yardimli archeological site. 

 

Measurements 
Figure 1 shows the ESR spectra for the enamel sample from the tooth found Yardimli district 

of Azerbaijan. The enamel was initially removed from teeth using a dental drill and water cooling. 

The 2 mm mean thickness enamel was then placed in a 30% NaOH solution for one day to disinfect 

it and separate any remaining dentine.A dental drill was used to strip around 50±5 µm from inside 

and outside of the enamel surface to ensure that alpha radiation had no effect. In total 1.2 gr. enamel 

was collected and it was air-dried at room temperature for three days.Six equal aliquots of enamel 

sample have been irradiated at the 60Co source with the dose ranging from 39.3 to 196.5Gy.  

The intensity of the ESR signal measured according to conventional peak to peak height met-

hod which shows a linear dependency (Fig.2) from the absorbed dose. The archaeological dose (Da) 

obtained by the extrapolation back to zero ordinate was 7.34 Gy.  

EPR signal was calculated by conventional peak to peak height method. 

In order to estimate the natural dose rate soil samples were collected from the site and U, Th, 

and K content analysis by gamma spectrometry Canberra GR4520  which has a low-level gamma 

spectrometry system with 15 cm lead shielding and high-resolution GeHP hyper pure germanium 

detector, having 43.5%  resolution efficiency for 661.6 keV.ROSY software [5] was used for calcu-

lating the enamel sample’s age. Table 1 illustrates the breakdown of the calculated dose rates: 

 

Table 1  
Breakdown of dose rates (microGy/year) 

Elements in 

sediment 

Concentration Alpha Beta Gamma Cosmic 

Uranium, ppm 3.5 0.35 68.58 354.71 - 

Thorium, ppm 6.77 0.36 23.28 289.02 - 

Potassium,% 1.99 - 204.06 433.70 - 

Total  0.71 295.91 1077.42 163.53 
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Figure 1. (a) EPR spectra of the fossil human tooth enamel irradiated at different dose: 1 - 39.3 Gy; 

2- 78.6Gy; 3-117.9 Gy; 4-157.2 Gy; 5-196.5 Gy. (b) Natural sample (not irradiated). Samples were 

irradiated using60Co source. Dose rate=0.131Gy/s.Dose rate of the 60Co source has been determined 

by MagnettechMiniscopeMS400 EPR Spectrometer using individually wrapped, bar code labeled 

BioMax Alanine Dosimeter Films (developed by Eastman Kodak Company). 

 

 
 

Figure 2. Dose-response curve of fossil human tooth enamel EPR spectra intensity. The intensity of 
ROSY (v.2.0) Age Estimate for the sample from Kurgan-2 (Komani, Yardimli)= 4775±664 years. 

The age estimation which has been performed for the Kurgan-1 was equal to 5356±199 years 

Uranium content of tooth enamel and dentin has not been measured and taken into account, and re-

ported dates indicate the upper age limits of the archaeological sites. 
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Conclusion 

As a result of the excavation of the above-said kurgans it has been revealed that the ancient 

cattle-breeding tribes settling in high mountainous areas possessed extensive pastures still begin-

ning from the Early Bronze Age and formed the cattle-breeding culture there.  Consequently, set-

tlements and grave monuments had emerged there. Also, it was revealed that starting from the Early 

Bronze Age until the beginning of the Iron Age the people widely used the kurgan setting tradition 

there and the fact that this tradition was widely spread in a vast area. The result of the analysis of 

the tooth samples taken from the Yardimli district was dating   at the Institute of Radiation Prob-

lems of ANAS, «Group of Dating of Archaeological Findings» of the Laboratory of "Envi-

ronmental radiation chemistry" by Aybaniz Ahadova.  
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YARDIMLI RAYONU ƏRAZİSİNDƏN TAPILMIŞ DİŞ EMALININ EPR METODU 
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A.S. Əhədova 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Radiasiya Problemləri İnstitutu 
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Arxeoloji qazıntı zamanı Yardımlı rayonu ərazisindəki Kurqan-1 və Kurqan-2-dən tapılmış 

insan dişlərinin yaşı EPR metodu ilə təyin edilmişdir. Diş emalında müşahidə olunan EPR siqnalın 

intensivliyi udulmuş dozadan asılı olaraq xətti dəyişir. Bu xassədən istifadə edərək tapılmış nümu-

nələrin yaşları təyin olunmuşdur: 5356 ± 199 il (Kurqan-1) və 4775±664 il (Kurqan-2).  

Açar sözlər: EPR yaş təyini, diş emalı, arxeologiya, Yardımlı. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ЗУБНОЙ ЭМАЛИ НАЙДЕННОЙ  

В ЯРДЫМЛЫ МЕТОДОМ ЭПР 

 

А.С. Ахадова 

Институт Радиационных Проблем, Националъная Академия Наук Азербайджана 

aybaniz.ahadova@mail.ru 

 

Методом ЭПР определен возраст зубной эмали найденной во время археологических 

раскопок в Ярдымлы. Интенсивность ЭПР сигнала линейно возрастает с увеличением по-

глощенной дозы. Используя этого свойства, возраст образцов был определен: 5356 ± 199 г. 

(Курган-1) и 4775±664 г. (Курган-2). 

Ключевые слова: ЭПР датирование, зубная эмаль, археология, Ярдымлы. 
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UOT: 621.6 

 

MANCANAQ DƏZGAHINDA VATMETROQRAMLARIN DİNAMOQRAMLARA 

ÇEVRİLMƏSİ ALQORİTMDƏ BALANSİRİN KÜTLƏSİ NƏZƏRƏ ALINMAQLA 

DƏQİQLƏŞDİRMƏLƏRİN APARILMASI 

 

Ü.M. Kadaşeva 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, Bakı, Azərbaycan  

kadaseva.ulviyyee@gmail.com 

 

Xülasə:  Aparılan tədqiqat işi mancanaq dəzgahında vatmetroqramların dinamoqramlara 

çevrilməsi alqoritmində balansirin kütləsi nəzərə alınmaqla riyazi modelin təkmilləşdirilməsinə və 

balansirin hərəkətinə sərf olunan gücü hesablayan proqram modulunun qurulmasına həsr olunub. 
Tədqiqat işində ilk növbədə mancanaq dəzgahının kinematikası araşdırılmışdır. Riyazi model 

qurularkən balansirin kütləsi nəzərə alınaraq qurulmuşdur. Proqram təminatı СКН 5-3015 

dəzgahının texniki xarakteristikalarına əsasən test edilmişdir. 

Açar sözlər: vatmetroqram, dinamoqram, elektrik mühərriki, mancanaq dəzgahı, balansir.  

   

Giriş  

Məlumdur ki, neft və ya su quyularının istismarı zamanı quyu ştanqlı nasos qurğusu (QŞNQ)  

mayenin yer səthinə qaldırılmasında tətbiq olunan ən geniş yayılmış nasos avadanlığıdır. Ştanqlı 

quyu nasosunun intiqalı olan mancanaq dəzgahı fırlanma hərəkətini düzxətli hərəkətə çevirib 

ştanqlara vermək üçündür. Dəzgahın yuxarı- aşağı hərəkət edən qolu balansir adlanır. Elektrik 

mühərrikinə verilən cərəyan vasitəsilə bilavasitə mühərriklə əlaqəli olan reduktor qurğusunun valı 

hərəkətə gətirilir. Reduktor balansirlə çarxqollu sürüngəc mexanizmi vasitəsilə əlaqələndirilir. 

Beləliklə, balanasirin yuxarı- aşağı hərəkəti reduktor vasitəsilə həyata keçirilir. Şəkil 1.də ikiçiyinli 

mancanaq dəzgahının bəzi hissələri qeyd olunmuşdur.   

 
 

Şəkil 1. İkiçiyinli mancanaq dəzgahının bəzi hissələri 

1-balansir, 2- mancanaq dəzgahının başlığı və ya qatlanan başlıq, 3- balanslaşdırıcı yük, 

 4- reduktor, 5- elektrik mühərriki. 
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https://az.wikipedia.org/wiki/Neft
https://az.wikipedia.org/wiki/Su


FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ 

 

 19 

Hər bir mancanaq dəzgahı üç əsas  parametrlə xarakterizə olunur: 

1. mancanaq dəzgahına düşən maksimal yük – Qmaks; 

2. dəzgahın maksimal gediş yolu – S0; 

3.   dəzgahın vahid zamanda maksimal yırğalanma sayı – n. [1-2] 

 

Tədqiqatın metodları 

Nasosun iş şəraitini və istismar rejimini öyrənmək üçün quyuları dinamoqrafla tədqiq etmək 

lazımdır. Dinamoqrafın cızdığıəyri (dinamoqram) vasitəsilə nasosun və quyunun vəziyyətini öyrən-

mək olar. Dinamoqram- pardaqlanmış ştoka düşən qüvvənin gediş yolundan asılılığı qrafikidir. Qu-

yuları tədqiq etmənin digər yolu vatmetroqramlar üsuludur. Vatmetroqramları əldə etmək daha asan 

olmasına baxmayaraq hal-hazırda işlək olan bütün quyuların tədqiqi “vərdiş” edilmiş dinamoqram-

larla aparılır. Dinamoqramları birbaşa əldə etmək isə xeyli mürəkkəb prosesdir.  Buna görə də asan 

yolla vatmetroqramları alaraq dinamoqramlara çevirmək daha əlverişlidir. Aydındır ki, daha dəqiq 

dinamoqramlar quyu və nasos haqqında daha dəqiq informasiya deməkdir. Ona görə də vatmetroq-

ramları dinamoqramalara çevirən zaman təsir edən bütün amillər mümkün qədər dəqiqliklə nəzərə 

alınmalıdır. Vatmetroqramların dinamoqramlara çevrilməsi məsələsinə [3]-də baxılmışdır və çevril-

məni təmin edən model alınmışdır. Lakin bu modeldə balansirin kütləsi nəzərə alınmamışdır. Tədqi-

qat işində balansirin kütləsinin modelə təsiri araşdırılmış və elektrik mühərrikindən istehlak olunan 

gücün bu kütləyə sərfini ölçən proqram modulu qurulmuşdur. 

 

Əsas nəticələr və onların müzakirəsi 

Əvvəlcə [3]-də alınmış vatmetroqramları dinamoqramlara çevirən aşağıdakı  (1) düsturuna 

baxaq. Bu düsturda naməlum dəyişənlər Şəkil 2.-ə əsasən aşağıda verildiyi kimidir.  

 – eletrik mühərrikinin istehlak etdiyi güc,  

1P - balanslaşdırıcı qüvvə,  

2P - pardaqlanmış ştoka düşən qüvvə,  

 -reduktorun valının dönmə sürəti,  

RCE   ,  HOB  ,  1AB , 
2BF , )(),( tBFCO  , )(tECO   -dır.      
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Şəkil 2. İkiçiyinli mancanaq dəzgahı 
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Göründüyü kimi, bu modeldə balansirin kütləsi nəzərə alınmayıb. Əgər bu modeldə balansirin 

kütləsini nəzərə alsaq onda model aşağıdakı kimi olar 
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əvəzləməsi aparsaq balansirin hərəkəti zamanı hər bir qola ayrı-ayrılıqda nə qədər güc sərf 

olunduğunu hesablayan düsturlar alınar. Burada, 
1m ,

2m  uyğun olaraq AB  və BD  qolunun kütləsi 

(kq), 
2

1

AB
 , 

2
2

BD
  (m), 1N ,  2N  bu qollara sərf olunan güc (Vt),   )(tDBF   (rad)-dır. 

(məsələnin praktiki tətbiqi zamanı   tt  cos)(   qəbul edilmişdir). 

Məsələnin proqram təminatının yaradılmasında Visual Studio mühitində C# proqramlaşdırma 

dilindən istifadə olunmuşdur. Şəkil 3.də proqramın interfeysi əks olunmuşdur. 

 

 
 

Şəkil 3.Proqram təminatının interfeysi 

 

Sol tərəfdə verilənləri daxil edin bölməsində tələb olunan qiymətləri daxil edirik (m1,m2 qol-

ların kütləsi (kq), L1, L2- qolların uzunluğu (m), n- bir dəqiqədə balansirin yırğalanma sayı).  

“start” düyməsi sıxılan zaman cari andaki saat (saat, dəqiqə, saniyə) qeyd edilir.  Müəyyən 

müddət keçdikdən sonra “stop” düyməsi sıxılır (cari andakı zaman qeyd edilir). “start” düyməsin-

dən sonra “stop”-un kliklənməsinə qədər keçən zaman müddəti hesablanır (san), “Netice” kliklən-

dikdə həmin müddət ərzində elektrik mühərrikindən istehlak olunan gücün (Vt) balansirin hərəkəti-

nə sərfinin hər bir qol üçün qiyməti və ümumi qiyməti N1, N2, N1+N2   sahələrində göstərilir.       
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Cədvəl 1  
СКН 5-3015 dəzgahının bəzi texniki xarakteristikaları 

 

Balansirin dəqiqədə yırğalanma sayı 5-15 (məsələdə 6 qəbul edilmişdir) 

Balansirin qollarının uzunluğu (
1 ,

2 ) 3m; 2,5m 

Balansirin qollarının kütləsi (
21,mm ) 291,6 kq ;243 kq 

 

 
 

Şəkil 4. СКН 5-3015 dəzgahının bəzi texniki xarakteristikalarına əsasən  

proqramın nəticəsi 

         

Nəticə 

Mancanaq dəzgahının kinematikası araşdırılmış, dəzgahın balansirinin kütləsi nəzərə alınaraq 

elektrik mühərrikinin balansirin yırğalanmasına sərf etdiyi gücün hesablanması üçün proqram mo-

dulu qurulmuşdur.Nəticəni  illustrasiya etmək üçün Cədvəl 1.dəki СКН 5-3015 dəzgahının bəzi tex-

niki xarakteristikalarına görə proqram təminatında güclərin qiymətləri hsablanmışdır. Alınmış nəti-

cəyə əsasən deyə bilərik ki, vatmetroqramların dinamoqramlara çevrilməsi zamanı balansirin kütlə-

sinin nəticəyə cüzi də olsa təsiri vardır. Bu təsiri nəzərə almaqla daha dəqiq dinamoqramlar qurmaq 

olar. 
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  PERFORMING SOME REFINEMENTS IN THE ALGORITHM OF CONVERTING 

WATMETROGRAMS INTO DYNAMOGRAMS BY TAKING INTO ACCOUNT THE 

MASS OF THE BALANCE 

 

U.M. Kadasheva 

Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Control  Systems, Baku, Azerbaijan 

kadaseva.ulviyyee@gmail.com 

 

The research is  dedicated to improving of mathematical model by taking into account the 

mass of the balance in the converting of watmetrograms to dinamograms in the pumpjack and a 

software module that calculates the power consumption of the balance. It was investigated the 

kinematics of the pumpjack. The  mathematical  model  was  developed  taking into account the 

mass of the walking beam. The software was tested based on the specifications of the PCN 5-3015 

machine. 

Keywords: wattmeter card, dynamometer card, electric engine, pumpjack, walking beam. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА КОНВЕРТАЦИИ ВАТМЕТРОГРАММ  

В ДИНАМОГРАММЫ 

 

У.М. Кадашева 

Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт Систем Управления, Баку,  

Азербайджан 
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Исследование посвящено совершенствованию математической модели с учетом масс 

баланса при преобразовании ваттрограмм в динамограммы в станке качалке и программного 

модуля, который рассчитывает энергопотребление баланса. В работе исследована кинематика 

станка качалки. Математическая модель построена с учетом массы балансира. Программное 

обеспечение было протестировано в соответствии со спецификациями машины CKH 5-3015. 
Ключевые слова: ваттметрограмма,  динамограмма, злектродвигатель, станок качалка, 

балансир.
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ  

БУТИЛАМИДА 1,1-БИС-(КАРБОКСИМЕТИЛТИО)-1-ФЕНИЛЭТАНА  

 

С.А. Сардарова1, С.Ф. Османова1,2, К.Р. Кахраманова1, А.М. Сардарлы3 

1Институт химии присадок им. акад. А.М.Кулиева Национальной АН Азербайджана 
2Западно-Каспийский Университет 

3Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

 

Реакцией прямого амидирования 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтана   первичным 

амином (бутиламин) синтезирован ранее неописанный бис-амид - бутиламид 1,1-бис-(кар-

боксиметилтио)-1-фенилэтана. Определены его физико-химические характеристики. Иссле-

дована фунгицидная и бактерицидная активность синтезированного соединения. Ус-та-

новлено, что бутиламид 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтана может найти применение 

в качестве антимикробного средства. 

Ключевые слова: 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтан, бутиламин, амидирование, 

антимикробные свойства. 

  

Введение 

Одним из перспективных направлений химии карбонилсодержащих соединений является 

синтез на их основе биологически активных соединений, а также аналогов природных 

соединений, используемых в медицине и сельском хозяйстве. Значительное место среди таких 

соединений занимают амиды кислот. Среди последних обнаружены соединения, обладающие 

антимикробной [1, 2], противовоспалительной [3-5], а также противоопухолевой активностью [6]. 

Необходимо отметить, что до настоящего исследования описан синтез амидов 

простейших органических монокислот [7-9] и некоторых дикислот [10-12].  Сведения же о 

синтезе и исследовании амидов бис-кислот, в частности бис-кислот, содержащих в молекуле 

различные гетероатомы отсутствуют в литературе. 

  

Экспериментальная часть 

Исходя из изложенного, впервые нами прямым амидированием бутиламином [13-16] 

синтезированного нами ранее 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтана [17]  получен новый 

бис-амид,  обладающий биологической активностью. 

Реакция амидирования 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтана проводилась нагре-

ванием эквимолярных количеств его с бутиламином в растворе бензола по схеме:  

 

CH3

SCH2COOH

SCH2COOH

+
-H2O

CH3

SCH2C NC4H9

O H

SCH2C

O H

NC4H9

2C4H9NH2

 
В качестве катализатора использовалась борная кислота. Бутиламин подавали в реак-

ционную среду по каплям при постоянном перемешивании. При смешивании бис-кислоты и 

амина наблюдался экзотермический эффект, что может быть объяснено образованием соли. 

Продолжительность реакции составляла 2 часа. Выход продукта 56%.  

Синтезированный бис-амид представлял собой кристаллическое вещество с Тпл=118-

120оС, хорошо растворимое в полярных и нерастворимое в неполярных растворителях.  
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Состав и структура синтезированного соединения установлена данными ИК- и 1Н ПМР-

спектров и элементным анализом. 

В ИК-спектре бутиламида 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтана в области 1370-

1420 см-1 наблюдается полоса поглощения характерная для С-N связи. Уширенная полоса 

поглощения в области 3470-3300 см-1 и полосы поглощения в областях 1710-1510 см-1 отно-

сятся к NH-связи. 

В 1Н ПМР-спектре синглет в области 0.96 м.д. отнесен к сигналу СН3 группы, а муль-

типлеты в областях 1.33 и 1.55 м.д. – сигналам СН2-группы. Мультиплеты в областях 7.13-

7.26 м.д. соотнесены к сигналам протонов ароматического кольца, а мультиплет в области 

8.01 м.д. – сигналам NН-фрагмента амидной группы. 

Антимикробное действие синтезированного бис-амида определено по методике, опи-

санной в [18]. 

В качестве тест-культур использованы следующие бактерии: Klebsiella pneumonia 

(K.pneumoniae), Staphylococcus aureus (S.aureus), Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa) и грибы: 

Penicillium purpurogenum (P.purpurogenum), Fusarium oxysporum (F.oxysporum), Aspergillus niger 

(A.niger), Aspergillus ochraceus (A.ochraceus), Candida albicans (C.albicans). Испытанию подверга-

лись 0,1% и 0,4%-ный водные растворы исследуемого соединения. В качестве оценки процесса 

использовались как агарированная (мясо-пептонный агар, агарированный сок проросших зерен 

пшеницы), так и сухая (Чапек, мясо-пептонный бульон) питательные среды. 

Результаты исследований приведены в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1  
 

Фунгицидная активность бутиламида 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтана 

 

Грибы Рост (по отношению к контролю) Степень активности 

0,1% 0,4% 0.1% 0.4% 

Penicillium purpurogenum 88 42 слабая средняя 

Fusarium oxysporum - - сильная сильная 

Aspergillus niger 82 48 слабая средняя 

Aspergillus ochraceus 86 51 слабая средняя 

Candida albicans - - сильная сильная 

 

Таблица 2  
 

Антибактериальная активность бутиламида 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтана 

 

Бактерии Рост (по отношению к контролю) Степень активности 

0,1% 0,4% 0.1% 0.4% 

Klebsiella pneumonia 88 42 слабая средняя 

Staphyloccocus aureus - - сильная сильная 

Pseudomonas aeruginosa 82 48 слабая средняя 

  

 

Обсуждение результатов 

В результате проведенных исследований выявлено, что исследованный бис-амид, как в 

сухой, так и твердой питательной средах обладает как фунгицидной, так и бактерицидной 

активностью. 
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Бутиламид 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтана проявляет высокую фунгицид-

ную активность по отношению к грибам Fusarium oxysporum, Candida albicans и бактериаль-

ной активностью по отношению к бактерии - Staphyloccocus aureus 

Резумируя результаты исследования можно считать, что бутиламид 1,1-бис-(карбоксиме-

тилтио)-1-фенилэтана может найти применение в качестве антимикробного средства. 
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1,1-BİS-(KARBOKSİMETİLTİO)-1-FENİLETANIN BUTİLAMİDİN 

 ANTİMİKROB AKTİVLİYİ 

 

S.Ə. Sərdarova1, S.F. Osmanova1,2, K.R. Qəhrəmanova1, A.M. Sərdarlı3 

1AMEA akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu 
2Qərbi Kaspi Universiteti 

3Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

1,1-bis-(karboksimetiltio)-1-feniletanın birli aminlə (butilaminlə) birbaşa amidləşmə reaksiya-

sı ilə əvvəllər qeyd edilməmiş 1,1-bis-(karboksimetiltio)-1-feniletanın butilamidi sintez edilmişdir. 

Onun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri təyin edilmişdir. Sintez olunmuş birləşmənin funqisid və bakte-

risid aktivliyi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 1,1-bis-(karboksimetiltio)-1-feniletanın bu-

tilamidi antimikrob vasitə kimi tətbiq oluna bilər.    

Açar sözlər: 1,1-bis-(karboksimetiltio)-1-feniletan, butilamin, amidləşmə, antimikrob xassələr 

 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SOME AMIDES  

OF 1,1-BIS-(CARBOXYMETHYLTHIO)-1-ARYLETHANES 

 

S.A. Sardarova1, S.F. Osmanova1,2, K.R. Kakhramanova1, A.M. Sardarli3 

1Institute of Chemistry of Additives named after Academician Ali Guliyev of ANAS 
2Western Caspian University 

3Azerbaijan State Pedagogical University 

 

The direct amidation reaction of 1,1-bis-(carboxymethylthio)-1-phenyletane with a primary 

amine (butylamine) synthesized the previously undescribed  bis-amide – butylamide 1,1-bis-

(carboxymethylthio)-1-phenyletane. Its physical and chemical characteristics are determined. The 

fungicidal and bactericidal activity of the synthesized compound was studied. It was found that 1,1-

bis-(carboxymethylthio)-1-phenylethane butylamide can be used as an antimicrobial agent.  

Keywords: 1,1-bis-(carboxymethylthio)-1-phenyletane, butylamine, amidation, antimicrobial 

properties 
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ÜÇ VƏ DÖRDƏVƏZLİ İMİDAZOLLARIN SİNTEZİ 

A.M.Məmmədov, R.Ə.Cəfərova, B.M.Əliyev, R.R.Məmmədova, N.S.Orucova 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik Y.H.Məmmədəliyev adına  

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az 1025, Baku, Xocalı 30 

ayaz.mamedov.nmr@gmail.com 

 

Fizioloji aktiv maddələri selektivliklə əldə etmək məqsədilə, mürəkkəb üzvi molekulların meto-

dik yönlü sintezinin inkişafı üzvi sintezdə əsas yerlərdən birini tutur. İmidazol törəmələri çox sayda 

təbii və sintetik mənşəli bioaktiv birləşmələrin əsas komponentidir. Hazırda imidazolların sintezində 

istifadə olunan üsullarda reaksiya şəraitinin sərt və uzunmüddətli olması, nəticədə məhsulların az 

çıxımla alınması səbəbindən tədqiqatçılar yüksək çıxımlı, iqtisadi cəhətdən səmərəli, ekoloji təmiz 

üsulların tapılması və tətbiqini həmişə gündəmdə saxlayırlar. Bu səbəbdən imidazolların sintezində 

yeni üsulların işlənib hazırlanması müasir kimyanın qarşıya qoyduğu məsələlərdən biridir. Tədqi-

qat işində imidazolların müxtəlif üsullarla sintezindən bəhs edilir. 

Açar sözlər: İmidazol, sintez, Radişevski, ion maye katalizatoru, mikrodalğa 

 

Giriş 

İmidazol ilk dəfə oksaldehid və ammonyakdan sintez edilmiş, ilk adı qlioksalin olmuşdur. 

İmidazola ad ilk dəfə 1887-ci ildə alman kimyaçısı Arthur Rudolf Hantzsch tərəfindən verilmişdir. 

İmidazol 3 karbon, 1 və 3 vəziyyətində 2 azot atomundan ibarət heteroatomlu molekuldur. İmidazol 

halqası iki ekvivalent tautomer formada mövcud olur, belə ki, hidrogen atomu iki azot atomundan 

birinə birləşə bilir. Birləşmə amfoter təbiətli olub, elektrofil və nukleofil hücuma həssasdır. İmida-

zol güclü polyar molekuldur (dipol momenti = 3.61 D) və suda yaxşı həll olur. İstiliyə, turşuya, qə-

ləviyə, oksidləşmə və reduksiya şəraitinə çox davamlıdır. İmidazol qonşu olmayan iki azot atomu 

saxladığı üçün diazol birləşmə kimi də adlanır. Digər tərəfdən, bir cütü protonlaşmış azot atomun-

dan, qalanları isə halqanın digər dörd atomundan yaranmış 6 elektonlu ümumi π rabitəsinə malik ol-

duğu üçün birləşmə aromatik karbohidrogenlərə məxsus xüsusiyyətləri göstərir [1]. 

 

 
 

İmidazol həm əsasi həm də turşu xassələrinə malik olduğu üçün amfoterdir. Turşu kimi 

(pKa=14.5) karbon turşuları, fenollar və imidlərdən zəif, lakin spirtlərə nisbətən daha güclü əsasdır. 

Turşu protonu 1 vəziyyətində yerləşən N atomuna birləşmişdir. İmidazol piridinə nisbətən təqribən 

altmış dəfə daha güclü əsasdır. Bu isə rezonans qarşılıqlı təsirin 3 vəziyyətində olan azot atomunun 

əsaslıq xassəsini artırması ilə izah edilir [2]. İmidazolun bəzi rezonans strukturları verilmişdir: 

 

 
 

İmidazol törəmələri kompleks xassələrə malikdirlər. Bu birləşmələr müxtəlif farmakoloji po-

tensialına görə bioloji aktiv heterotsiklik birləşmələr içərisində böyük maraq doğururlar. Son onil-

liklərdə imidazollar dərman maddələrinin sintezi və müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində daha çox is-
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tifadə olunurlar[ 3,4]. Bu birləşmələr antibakterial, antimalyariya, xərçəng əleyhinə, anti-HİV, anti-

iltihab, analgetik, antiallergik, antidiabetik və s. kimi əhəmiyyətli bioloji aktivliyə malikdirlər 

[5,6,7]. İmidazol halqası histidin, histamin, purin, nuklein turşusu və s. bir neçə təbii məhsulların 

tərkib hissəsi kimi mövcuddur [8]. Halqa əsasən çay yarpaqları və qəhvə dənəciklərində rast gəlinən 

teofilin molekulunun tərkib hissəsinə daxildir belə ki, mərkəzi sinir sistemini stimullaşdıran təsiri 

vardır. Bunlarla yanaşı imidazol törəmələrinin sənayedə müxtəlif tətbiq sahələri vardır. Bir çox me-

talların elektrik keçiriciliyində bu birləşmələr kooroziya inhibitoru kimi tətbiq olunmaqdadırlar. Xü-

susilə sulu sistemlərdə korroziyaya görə misin keçiriciliyi azaldığı üçün korroziyanın qarşısının 

alınmasında imidazol törəmələri istifadə edilir. Tərkibində imidazol saxlayan texniki və sənaye əhə-

miyyətli bir çox maddələr vardır. Tərkibində benzol  halqasına birləşmiş imidazol halqası saxlayan  

polibenzimidazol yüksək termostabilliyə malikdir və yanğının söndürülməsində istifadə olunur. 

İmidazol halqasına həmçinin fotoqrafiya və elektronikada istifadə edilən müxtəlif birləşmələrin tər-

kibində rast gəlinir [9,10]. 

 

İmidazolun Radişevski üsulu ilə sintezi 
İmidazol ilk dəfə 1858-ci ildə Heinrich Debus tərəfindən sintez edilmişdir. Sintezdə 

qlioksal, formaldehid və ammonyakdan reaktiv kimi istifadə edilmişdir [11,12]. Bu üsul aşağı 
çıxımlı olsa da hazırda əvəzolunmuş imidazolların sintezi üçün istifadə edilir. 

 

 
 
1,2-dikarbonil birləşməsinin aldehid və ammonyak ilə kondensasiyası reaksiyasından 

2,4,5 –trifenilimidazolun (lofin) etanol mühitində sintezi Radişevski tərəfindən həyata 
keçirilmişdir [13,14]. Hazırda tez-tez istifadə edilən bu üsul Radişevski və ya Debus-
Radişevski adı kimi tanınır [15]. Lakin bu reaksiyanın inkişafında Francis R. Japp adlı müəllifin 
böyük rolu vardır [16]. 

 

 
 

 

Qeyri-üzvi katalizatorların təsirilə sintez 

Məlum mənbədə [17] 2,4,5-üçəvəzli imidazolların sintezində effektli və təkrar istifadə edilə 

bilən katalizator kimi MoO3/SiO2 götürülmüşdür. Reagent kimi benzoin və ya benzil, aromatik 

aldehid və ammonium asetatdan, həlledici kimi isə asetonitrildən istifadə edilmiş, katalizatorun 

reaksiyaya təsir mexanizmi verilmişdir, reaksiya 80 ˚C-də-aparılmışdır, çıxım 86-95 %. 
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Bir qrup İranlı tədqiqatçılar alüminium oksid hopdurulmuş NiCl2∙6H2O katalizatorunun iştirakı 

ilə heterogen sistemdə benzil, aromatik aldehid və ammonyak mənbəyi kimi NH4OAc – dən istifadə 

edərək  2,4,5-triaril imidazollar sintez etmişlər. İmidazolların çıxımı 86-94 % təşkil etmişdir [18]. 

 

 
 

Hindistanlı tədqiqatçılar tərəfindən kalium dihidroortofosfatın təsirilə benzil/benzoin, müxtə-

lif əvəzli aldehidlər və ammonium asetatdan 2,4,5-triaril-1H-imidazollar sintez edilmişdir. Reaksi-

yaların bir neçə istiqamətdə optimal şəraiti tədqiq edilmişdir. Reaksiyalar müxtəlif həlledicilərdə 

(su, toluol, dixlormetan, metanol, asetonitril, etanol) aparılmış, ən yüksək çıxım (93 %) etanol mü-

hitində müşahidə edilmişdir. Kalium dihidroortofosfat katalizatoru müxtəlif miqdarda yoxlanmış, 

ən yüksək çıxım 5 mol%-də qeydə alınmışdır. Eyni reaksiyalar benzil və benzoinlə sınaqdan keçiril-

miş, müəyyən edilmişdir ki, reaksiyanın bitmə vaxtı və çıxıma görə benzil üstünlük təşkil edir [19]. 

 

 
 

2,4,5-üçəvəzli imidazolların üçkomponentli reaksiya üsulu ilə yumşaq şəraitdə benzil, ammo-

nium asetat və aromatik aldehiddən sintezi üçün son dərəcə səmərəli katalizator kimi nano TiCl4∙Si-

O2-dən istifadə edilmişdir. Katalizatorun üstünlükləri reaksiyanı yüksək çıxımla aparması və ən azı 

üç dəfə yenidən istifadə edilə bilməsidir. Lakin katalizatorun çatışmayan cəhəti reaksiya-nın bitmə 

vaxtının uzun (0.5-2.5 saat) olmasıdır [20]. 
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Qalay IV oksid nanohissəciklərinin (SnO2-NPs) təsirilə etanol mühitində fenantrenxinon və 

ya asenaftenxinon, aril aldehid və ammonium asetatın üçkomponentli kondensasiyasından qısa 

vaxtda (2-3 dəq.) yüksək çıxımla (84-96 %) üçəvəzli imidazollar sintez edilmişdir [21]. 

 

 
 

 

InCl3∙3H2O, imidazolların birmərhələli sintezində katalizator kimi tədqiq edilmişdir. Üç kom-

ponentli reaksiya ilə 54-82 % çıxımla 2,4,5-üçəvəzli imidazollar, həmçinin dördkomponentli reaksi-

ya ilə 47-84 % çıxımla 1,2,4,5- dördəvəzli imidazollar sintez edilmişdir [22]. Reaksiyalar otaq tem-

peraturunda aparılmışdır. Tədqiqat işinin əsas çatışmayan cəhətləri reaksiya vaxtının uzun olması 

(6,0-9,4 saat) və sintezlərin əksəriyyətində çıxımın aşağı olmasıdır. 
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İon maye katalizatorlarının təsirilə sintez 

İon mayesi olan morpholiniumhidrosulfat katalizatorunun təsirilə üç komponentli reak-
siya yolu ilə 1,2-dikarbonil, aromatik və ya alifatik aldehidlər və ammonium asetatın tsiklo-
kondensasiyasından 100 ˚C-də, həlledicisiz mühitdə 2,4,5-üçəvəzli imidazollar sintez edilmiş-
dir. Katalizatorun əsas üstünlükləri təkrar istifadə olunma qabiliyyəti, reaksiya məhsulların-
dan qeyri xromotoqrafik üsullarla ayrılması, reaksiyanı qısa müddətdə və yüksək çıxımla 
aparmasıdır, 2,4,5-üçəvəzli imidazollarln çıxımı 94-98 % [23]. 

 

 
 

2,4,5-üçəvəzli imidazolların effektli, ekoloji təmiz və iqtisadi cəhətdən əlverişli sintezi üçün 

aktiv və yenidən istifadə edilə bilən 1-metilimidazolium hidrosulfat ion maye katalizatorundan isti-

fadə edilmişdir. Sintez üçün 3 ml etanola benzil (1 mmol), aldehid (1 mmol), ammonium asetat (10 

mmol) və [Hmim]HSO4 (10 mol%) əlavə edilmiş və 75 ˚C qızdırmaqla qarışdırılmışdır. Reaksiya-

nın tamamlanması TLC vasitəsilə yoxlanmış, alınmış qarışıq Et2O (3 x 10 ml) ilə yuyulmuşdur. 

Alınmış məhsul 25 %-li etilasetat/neft qarışığından yenidən kristalizasiya edilmişdir, 2,4,5-üçəvəzli 

imidazolların çıxımı 80-97 % [24]. 

 

 
 

Reaksiya bitdikdən sonra katalizator Et2O (3 x 10 ml) ilə yuyulmuş 80 ˚C-də qurudulmuş və 

aktivliyini itirməməklə 5 dəfə təkrar istifadə edilmişdir. 

Sadə və effektli üsul kimi benziltrifenilfosfonium xlorid (BTPPC) katalizatorunun iştirakı ilə 

benzil/benzoin, aromatik aldehid və ammonium asetatdan həlledicisiz şəraitdə, 100 ˚C-də lofin törə-

mələri (2,4,5-üçəvəzli imidazollar) sintez edilmişdir. İstifadə edilən katalizator asan alına bilən və 

ucuz katalizator olmaqla üçəvəzli imidazolların yüksək məhsuldarlıqla sintezinə imkan verir [25]. 
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1-butil imidazolium tetrafluorborat ([Hbim]BF4) ion maye katalizatorunun təsirilə 1,2-diketon 

və ya α-hidroksi keton, ammonuim asetat və aromatik aldehidlərin kondensasiyasından yüksək 

çıxımla 2,4,5-triaril imidazollar sintez edilmişdir (çıxım 87-96 %). Katalizatorun effektivliyi onun 

turşuluğu və polyarlığı ilə izah edilmişdir. İon maye katalizatoru sadə işləmə prinsipinə malik 

olmaqla ub reaksiyada təkrar istifadə oluna bilir [26]. 

 

 
 

İon mayesi olan dietilammoniumhidrofosfat katalizatorunun təsirilə 1,2-dikarbonil birləşməsi, 

aldehidlər və ammonyak mənbəyi kimi ammonium asetatın üçkomponentli tsiklokondensasiyasın-

dan həlledicisiz mühitdə 2,4,5-üçəvəzli imidazollar sintez edilmişdir. İşin asanlığı, effektiv qeyri 

xromotoqrafik üsulla ayrılan və təkrar istifadə edilə bilən katalizator, məhsuldarlığın çoxluğu və re-

aksiya vaxtının qısa olması ilə prosesin üstün cəhətlərindəndir. Reaksiya məhsullarının çıxımı 86-98 

% təşkil etmişdir [27].  

 

 
 

Benzil, aromatik aldehid, aminlər və ammonium asetatdan 1,2,4,5-dördəvəzli imidazolların 

sintezində səmərəli, ekoloji təmiz, təkrar istifadə edilə bilən katalizator kimi 3-Metil-1-(4-sulfo tur-

şu)butilimidazolium hidrosulfat [(CH2)4SO3HMIM] [HSO4] ion maye katalizatorundan istifadə 

edilmişdir. Reaksiyalar həlledicisiz şəraitdə aparılmışdır. Katalizator əhəmiyyətli dərəcədə katalitik 

aktivliyini itirmədən bir neçə dəfə istifadə edilə bilir [28]. Üsulun çatışmayan cəhəti reaksiya vaxtı-

nın uzun (2-2,5 saat) olmasıdır, 2,4,5-üçəvəzli imidazolların çıxımı 85-95 %. 

 

 
 

Mikrodalğalı sintez 

Ekoloji təmiz və səmərəli üsul kimi, mikrodalğa (MD) şüaları altında, həlledicisiz və kataliza-

torsuz şəraitdə benzil, aromatik aldehid və ammonium asetatın tsiklokondensasiyasından birmərhə-

ləli reaksiya yolu ilə 2,4,5-triaril imidazollar sintez edilmişdir. Tədqiqat işi qısa reaksiya vaxtı (3-5 

dəq.), yüksək məhsuldarlıq (80-99 %), ekoloji təmizlik və asan iş proseduru kimi üstünlüklərə ma-

likdir [29]. 
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Mikrodalğa şüaları altında, həlledicisiz şəraitdə 2,4,5-üçəvəzli və 1,2,4,5-dördəvəzli imidazol-

lar sintez edilmişdir. İmidazollar alüminium-oksid katalizatorunun iştirakı ilə 1,2-dikarbonil birləş-

məsi, aldehid, amin və ammonium asetatın tsiklokondensasiyasından alınmışdır. Reaksiyanın bitmə 

vaxtı 20 dəqiqə, məhsulların çıxımı 67-82 % təşkil etmişdir [30]. 

 

 
 

Aril diketon, benzaldehid, p-fenildiamin və ammonium asetatın dördkomponentli tsiklokon-

densasiyasından mikrodalğa (MD) şüaları altında, silikagel və Keggin-H3[PW12O40] katalizatorunun 

iştirakı ilə 4-aminofenil fraqmenti saxlayan 1,2,4,5-dördəvəzli imidazollar sintez edilmişdir. Məhsu-

lun çıxımının reagentlərin mol nisbəti, katalizatorun miqdarı və şüalanma müddətindən asılılığı təd-

qiq edilmişdir [31]. 

 

 
 

Digər mənbədə [32], mikrodalğa şüaları altında, ammonium asetatın iştirakı ilə 1,2-diketon və 

aldehidlərdən 2,4,5-üçəvəzli imidazolların sadə və yüksək çıxımlı sintezi təsvir edilmişdir. Sintez 

edilmiş alkil, aril və heteroaril əvəzli imidazolların çıxımı 80-99 % təşkil etmişdir. Reaksiyanın 

şüalanma müddəti 5 dəqiqə olmuşdur. Lepidilin və trifenaqrelin qısa vaxtda sintezi bu yanaşmanın 

faydalı olduğunu əks etdirir. Reaksiyanın nisbətən yuxarı temperaturda (180 oC) aparılması tədqiqat 

işinin çatışmayan cəhətlərindəndir.  
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          Mikrodalğa şüaları altında, səmərəli katalizator kimi (NH4)6Mo¬7O2¬4⋅4H2O – dan istifa-

də etməklə, benzil, aril aldehid və ammonium asetatın üçkomponentli tsiklokondensasiyasından bir 

mərhələli reaksiya yolu ilə həlledicisiz şəraitdə, yaxşı çıxımla 2,4,5-üçəvəzli imidazollar sintez edil-

mişdir [33]. Reaksiyalar 10 dəqiqə müddətində aparılmış, çıxım 89-99 % təşkil etmişdir. Tempera-

tur şəraitində aparılan reaksiyalar mikrodalğalı reaksiyalarla müqaisə edilmişdir. Mikrodalğa şüaları 

istifadə etdikdə reaksiya vaxtının qısalması və çıxımın çoxalması müşahidə edilmişdir. 
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The development of a methodical directional synthesis of complex organic molecules with the 

aim of obtaining the physiologically active substance with selective action takes one of the main 

position in organic synthesis. Imidazole derivatives are a key component of many natural and syn-

thetic bioactive compounds. Currently researchers are always on the agenda to find and apply high-

yield, economically, environmentally friendly methods due to the hard and long-term effects of the 

reaction methods on imidazole synthesis. Therefore, the development of new methods for the syn-

thesis of imidazoles is one of the issues of modern chemistry. The present study focuses on the syn-

thesis of imidazoles in various methods. 

Keywords: İmidazole, synthesis, Radziszewski, ionic liquid catalyst, microwave 
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А.М. Мамедов, Р.А. Джафарова, Б.М. Алиев, Р.Р. Мамедова, Н.С. Оруджова 

 

Национальной Академии Наук Азербайджана им. Ю.Г.Мамедалиева 

Институт Нефтехимических Процессов, Az 1025,Баку, пр. Ходжалы, 30 

электронная почта: ayaz.mamedov.nmr@gmail.com 

 

С целью селективного получения физиологически активных веществ был разработан 

методологически направленный синтез сложных органических молекул, играющих ключе-

вую роль в органическом синтезе. Производные имидазола являются основным компонентом 

многих природных и синтети-ческих биоактивных соединений. Основной проблемой синтеза 

имидазолов является низкий выход,  жесткие условия проведения и продолжительность ре-

акций, а также их рентабельность. В настоящее время актуальной проблемой  синтеза имида-

золов является экологичность и экономичность процесса, а также высокий выход целевых 

продуктов.  Поэтому разработка новых методов синтеза имидазолов является одной из глав-

ных задач, поставленных перед  современной химией. Исследование сосредоточено на син-

тезе имидазолов различными способами. 

Ключевые слова: Имидазол, синтез, Радзишевский, ионный жидкий катализатор, 

микроволна 
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 THE REACTION PRODUKTS OF BUTYLACRYLATE AND CHLORAMINE-B  –  

SYNTHONS TO PRODUCE MULTIFUNCTIONAL SULFAMIDES AND HETEROCY-

CLES 

 

L.F. Zeynalova  

Academ. A.M.Guliyev Institute of Chemistry of Additives  

  Azerbaijan National Academy of Sciences 

zlali@inbox.ru 

 

The reaction of N-monochloramide of benzene monosulphonic acid (chloramine-B) with butyl 

ether of acrylic acid was studied. It was determined that the reaction direction depends mainly on 

the nature of a solvents and their dielectric constant. Chlorohydrines are formed in aqueous medi-

um, but in the presence of alkanes - β-chloroethers. The reaction of chlorosulfoamidation goes in 

aprotic solvent (benzene, toluene) and 1-chlorine-2N-phenylsulfamidebutyl-propionate is formed. 

Atom mobility of chlorine in chlorosulfoamidated product in the reaction with nucleophiles was stu-

died. It has been established that derived functionally substituted silfamides are synthons for syn-

thesis of multifunctional sulfamide compounds and heterocycles 

Keywords: butyl acrylate, chlorohydrines, chloroethers, chlorosulfoamidation, acetylacetone,  

pyrrolsulfamide 

      

 Sulfamide compounds have a great applied value and are widely used as medicines, herbici-

des, pesticides, antioxidants, stabilizers, additives to lubricating oils. They are extra strong bacteri-

cides. Therefore, various methods were developed for their synthesis. In addition to rational met-

hods of producing halogensulfamidation of unsaturated compounds has been recently applied by 

using as key compounds of N-monochloroamides of sulfo acids. Addition methods of N-haloidea-

mides of sulfo acids to olefins are rather diverse and depend on the nature and structure of unsatura-

ted compounds. However, addition reaction of chloramines to functionally substituted olefins was 

less studied. Therefore, study of this reaction is of undeniable interest.  

  

Experimental 

IR-spectra of obtained compounds were registered at spectrometer «Nicolet İS-10», NMR 1N-

spectra were registered at spectrometer «Tesla-467» with operating frequency of 90 MHz. The pu-

rity of compounds was determined by gas-liquid chromatography at chromatograph LKhD-8MD. 

1-Chlorine-2-benzenesulfonylamidebutylpropionate (I). 16.6.g (0.13 mol) of butyl ether of 

acrylic acid and 34.8 g (0.13 mol) of N-chloro-sodiumbenzenesulfamide were dissolved in 80-100 

ml benzene and 15 g of concentrated chlorohydric acid was added drop by drop to the mixture at 

such a rate so that temperature of the reaction mixture does not exceed 500C. After supplying HСl 

the mixture was boiled with stirring  for 3-4 hours.  The mixture was cooled, then 20-30 ml of hexa-

ne was added. Precipitated crystals were filtered, washed with water and dried.  The resulting pro-

duct was recrystallized from ethanol.  

1-(N,N-diethyldithiocarbamoyl)-2-phenylsulfamideobutylpropionate (II). 2.88 g (0.01 

mol) of 1-chlorine-2-benzenesulfonylamidobutylpropionate and 1.5 g (0.01 mol) of sodium N,N-

diethyldithiocarbamate were dissolved in 15 ml of ethanol. It was boiled till complete precipitation 

(2 – 2.5 hours), cooled and then filtered. The precipitate was washed with water, dried and recrys-

tallized from ethanol. 3.13 g of product was obtained (with 72.4 % yield). 

1-O-Isopropylxanthate – or thiocyano-2-benzenesulfamidebutylpropionate (III, IV). 2.9 

g (0.01 mol) of 1-chlorine-2-benzenesulfamidobutylpropionate and 1.75 g (0.01 mol) of O-
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isopropylxanthate or 1.1 g (0.012 mol) of potassium thiocyanate were dissolved in 15 ml of ethanol. 

The method is similar to the procedure of obtaining the compound II.  

1-Mercaptobenzthiazolo-, 1-(3-carboxypyridine)-, or N-tretbutylcarbamido-2-benzene-

sulfamidobutylpropionate (V-VII). The method is similar to the procedure of obtaining the com-

pound II, however, 1.1 mol of triethylamine was taken for 1 mol of 1-chlorine-2-benzenesulfamido-

butylpropionate. 

1-Carbamido- (VIII), 1-diethylamino- (IX), or 1-benzylamino- (X) 2-phenylsulfamido-

butyl propionate.  General methodology. 3,5 g (0.01 mol) of carbamide, or 3,2 g (0.01mol) of 1-

chloro-2- phenylsulfamidobutyl propionate (comp.1) or 1,5 g (0.11 mol) of triethylamine was dis-

solved in 50 ml. ethanol. It was boiled with stirring for 4-5 hours. It was cooled, filtered, half the 

volume of alcohol was distilled off and cooled to -5–-8 ° C. Precipitated crystals were filtered off 

and recrystallized from ethanol 

1-Chlorine-2-hydroxybutylpropionate (XI). 16.6 g (0.13 mol) of butyl ether of acrylic acid 

and 34.8 g (0.13 mol) of N-chlorine-N-sodiumbenzenesulfamide were dissolved in 70 mol of water. 

15 g of concentrated chlorohydric acid was added drop by drop to the mixture at such a rate so that 

temperature of the reaction mixture does not exceed 500C. After supplying chlorohydric acid the 

mixture was mixed for 30 minutes at room temperature. Then it was heated at 88-90 0С for an hour. 

The mixture was cooled; the residue was filtered, washed with 60 mol of benzene. Filtrate was was-

hed with water, benzene was distilled, and the residue was fractionated under vacuum.  

Obtained 16.9 g (71.2%). , . MRD: found - 43.3, calculated - 42.5. 

Found, %: Cl 14.6, C6H13O3Cl, calculated 14.8.  

1-chlorine-2-butoxybutylpropianate (XII). 21.4 g (0.08 mol) of chloramine-B and 14.4 g 

(0.08 mol) butylacrylate were dissolved in 50 ml of butanol. While mixing 15 ml of concentrated 

chlorohydric acid was added slowly drop by drop. Mixing was continued at room temperature for 6 

hours. Then the residue was filtered (benzenesulfamide, Тmelt 155-156оС).  The solvent was distilled 

in waterjet pump. After distillation of butanol the residue was distilled under vacuum (115-118оC / 

15mmHg). Obtained 12.37 g (65.4%)  ,  

МRD: found - 59.75, calculated – 60.01. 

1-Phenylsulfamido- or (3-carboxypyridine)-2-hydroxybutylpropionate (XIII, XIV). Ge-

neral technique. 0.08 mol of phenylsulfamide or nicotinic acid were dissolved in 60 ml of ethanol, 

0.09 mol of triethylamine was added. Then at stirring and 75 – 80 0C 0.08 mol of 1-chlorine-2-

hydroxybutylpropionate was added drop by drop. The mixture was boiled for 4-6 hours. Hot soluti-

on was filtered. 20 ml of water was added to filtrate, it was cooled, isolated crystals were filtered, 

and recrystallized from 70% of ethanol.  

1-N-Phenylsulfamido-2-methyl-3-acetyl-4-diethylditiocarbomoyl-5-carboxybutylpirrol 

(XV). 3.5 g (0.008 mol) of 1-(N,N-diethyldithiocarbamoyl)-2-phenylsulfamidobutylpropionate we-

re dissolved in 20 ml of ethanol, 1 g (0.01 mol) of acetylacetone  and 5 – 8 drops of  morpholine 

were added. The mixture was boiled for 7 – 8 hours. Formed crystals were filtered, washed with 

water, dried and recrystallized from ethanol.  

Table 1 shows physical and chemical properties and spectral data of the compounds I – XV.  

 

Results and discussion 

Reaction products of chlorinesulfamidation of unsaturated compounds with chloramines have 

an important role for synthesizing N-substituted derivatives of sulfamides which are syntons for the 

synthesis of multifunctional and heterocyclic derivatives. Recently this reaction has been used for 

aminohydroxylation, aminochalcogenation, epoxydation, aziridination, allyl amination of alkenes, 

during hetarylation and so on. It is supposed that [1], the reactions with chloramines proceed with 

constants of rate 109 ÷ 1010 mol/l • sec and cause cleavage of N-Cl bond resulting in chloride ion 

and free radicals with localization of unpaired electrons on nitrogen atom. These radicals react with 

constants of rate 2·107÷108 mol/l • sec with oxygen atoms resulting in nitrenes.   
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The reaction of unsaturated compounds with N,N-dichloramides of sulfo acids occurs fre-

quently under the effect of UV-radiation or using catalysts.  Study of interaction reaction of N,N-p-

chlorbenzenesulfamide with allylchloride in ССl4 both under the effect of UV-radiation or using 

dicyclohexylperoxidecarbonate and in their absence showed advantage of the first method [2]. 

However, together with the main products other compounds are also formed during rearrangements, 

that confirms ion-radical reaction. Maybe that’s why telomerization of acrylonitrile occurs during 

the reaction with acrylonitrile.  It was shown that [3] catalytic reaction of N,N-dichlor-p-

toluenesulfamide with β-nitrilestyrene leads to aminohalogenation with high yield. Unlike them the 

reaction of N,N-dichlor-p-toluenesulfamide with alkenes in the presence of palladium results in not 

only adducts, but also aziridination [4]. Stereoselective addition of monochloramides of sulfo acids 

to unsaturated compounds proceeds with promoter СО2 [5] or copper (1+) catalyst [6].  

Stereoselective addition occurs during the reaction of monochloramines with derivatives of al-

lyl alcohol and cis- and trans-isomers of hydroxyazipyridines are formed [7].  

N-substituted sulfamides were produced during interaction of N,N-dichlor-4-chlorbenzene- or 

N,N-dichlor-4-methylbenzenesulfamides with phenylacetylene [8].  

Our studies [9-11] showed that the most convenient reagents for chloramidation of unsaturat-

ed compounds are N-monochloramides of benzenesulfo acids (chloramine -B, -T, KhB and so on).  

A new method of chlorination of olefins has been developed [12]. Under the effect of elec-

tron-acceptor sulfamide fragment, halides in N-2,3 position is easily substituted with nucleophiles. 

Sulfamides containing N-2,2-dichlorethyl groups with phenyldiamine form quinoxaline [13], halo-

gen in sulphonylaziridine even in β-position is easily substituted resulting in benzothiazepine [14]. 

The effect of complex ether group on chloramidation reaction of acrylic ether with monochlo-

ramine – B was studied and reactivity of chlorine atom in the compounds was investigated. It was 

found that the reaction of chloramine-B with butyl ether of acrylic acid, aminly, depends on solvent 

and temperature of the reaction. During the reaction chloramidation occurs in aprotic solvent (ben-

zene, toluene): 
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This compound was used to synthesize different derivatives. Thanks to the compound (I) of 

electron-acceptor sulfamide fragment in this composition chlorine atom is easily substituted with 

nucleophiles forming  2-Z-1-phenylsulfamide-butylpropionates: 

 

C
4
H

9
OOC

Cl

NHSO
2
C

6
H

5

C
4
H

9
OOC

NHSO
2
C

6
H

5

ZH
z

S - C - OC
3
H

7

S

N

S

COO

C
4
H

9
NHCONH

S

NH
2
 - CONH N(C

2
H

5
)
2 C

6
H

5
CH

2
NH

Z = -SCN(C
2
H

5
)
2

S

(II); (III); CNS (IV); 

_ (V); (VI); (VII) ;

(VIII); (IX); (X)
 

 



KIMYA ELMLƏRİ 

 

41 

During the reaction of chloramine with butylacrylate in aqueous solution chlorohydrine is 

formed, in the presence of alcohol chlorether of butylacrylate is obtained: 

C
4
H
9
OOC

H

H

H

C
6
H
5
SO

2
N

Cl

Na

ROH C
4
H
9
OOC

OR

Cl

R = OH C
4
H

9

+ +
HCl

(XI); (XII)
 

 

Probably, the reaction goes with formation of hypochlorite. 

Compounds XI and XII are syntons for the synthesis of multifunctional compounds.   N-

alkylation occurs during interaction of chlorhydrine XI with benzenesulfanylamide in the presence 

of pyridine: 
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During the reaction with nicotinic acid compound XI forms nicotinic acid that confirms high 

mobility of chlorine atom: 
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Synthesized derivatives of butyl ether of acrylic acid are dipolar compounds, that’s why there 

is 1,3-dipolar addition to polarophiles.  Multifunctional compounds II – XIV are syntons for the 

synthesis of heterocyclic compounds.   

Despite sterically hindered structure the compound II with acetylacetone forms N-

phenylsulfamide-2,4-dimethyl-5-N,N-diethyldithiocarbamoylpyrrol:  
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The formation of the compound (XV) proves that synthesized compounds may be synthons 

for heterocyclic compounds 

Preliminary researches of synthesized compounds showed their high antimicrobial properties. 

Thus, using monochloramine as a key reagent it is possible to synthesize multifunctional sul-

famide compounds which are 1,3- dipolarophils.  Therefore they, in turn, are synthons for synthesis 

of various heterocyclic compounds. Furthermore, by the reaction of chloramine with butyl acrylate, 

it is possible to easily synthesize compounds with various functional groups that are difficult or im-

possible to obtain in another way. 
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Table 1 

  
Physical and chemical and spectral data of 2-Z-1-butylpropionates 

 
Comp. 

 

Yield 

% 

Тmelt, 
оС Chemical formula Elemental analysis, % NMR- and IR-spectral data 

Found  Found  

Calculated  Calculated  

1 2 3 4 5 6 7 

I 75.6 173-175 C13H18NO4SCl 

 

4,5 10,28 NMR : СН3(СН)2-1.5 ppm CH2O, CH2N-3.5( 

doublets)  CH-6.8  ppm (singlet)  C6H5-7  

ppm 
IR : NH-328.4, C==O -1739  cm -1 4,38 10,02 

 

II 72,4 165-167 C18H28N2O4S3 

 
 

 

6.71 22.12 NMR : СН3(СН)2-1.5  ppm CH2N-2.1, (dou-

blet ), CH2S- 2.5  ppm ( singlet ), CH-3.5 ( 
singlet ), NH-5.6  ppm ( doublet  ), C6H5, 

C6H4-7.2-7.8  ppm 

  IR : С=О-1728  cm -1, NH-3284  cm -1 

6.48 22.23 

III 74,2 186-188 C17H25NO4S3 

 
3.26 24.52 IR :  С=О-1739   cm -1, NH-3284  cm -1, 

SO2N-1447.7   cm -1,  1162.9   cm -1 

3.47 23.83 

IV 79.3 166-168 C14H18N2O4S2 

 

8.51 18.32 IR : С=О-1739 cm -1, 1638  cm -1, NH-3284  

cm -1, SO2N-1485.1152   cm -1 

8.19 18.70 

V 68.6 228-230 C20H22N3O4S3 

 
6.70 21.57 NMR : СН3(СН)2-1.4  ppm CH2S- 2.1 m.g, ( 

doublet ), CH2O,-2,5  ppm (doublet), СН-3.7  

ppm ( singlet ), NH-5.7  ppm ( doublet), 

C6H5, C6H4-7.2-7.9  ppm 
6.22 21.33 

VI 68.3 176-178 C18H20N2O6S 

 

7.61 8.45 IR : С=О-1728  cm -1 , SO2N-1450, 1155  cm 

-1,  NH - 3389  cm -1 7.14 8.16 

VII 66.8 106-107 C18H29N3O5S 

 
 

– 8.41 IR : С=О-1739  cm -1 , SO2N- 1462, 1147 cm 

-1, NH – 3431, 3368  cm -1 
– 8.02 

VIII 67.6 159-161 C14H21N3O5S 

 

12.49 9.11  

12.25 9.33 

IX 69.9 163-165 C17H28N2O4S 

 

7.48 8.63 IR :  С=О-1710   cm -1,  NH-3360   cm -1, 

SO2N-1430, 1145   cm -1 7.89 8.99 

5,2 - 

    X 69.8 168-170 C20H26N2O4S 

 

7.39 8.07 IR :  С=О-1730   cm -1,  NH-3376   cm -1,  

NH-3410   cm -1,  SO2N-1450, 1170 cm -1 

7.18 8.21 

  XIII 76.7 89-90 C13H19NO5S 4.63 11.06 IR :  С=О-1710   cm -1,  NH-3360   cm -1,   

SO2N-1430, 1145 cm -1 
4.91 11.23 

XIV 70.3 178-180 C13H17NO5 6.91 –  

6.20 – 

XV 71.2 148-150 C22H31N2O4S3 

 

5.63 19.51 IR :  С=О-1695,  С=О-1720 cm -1,  SO2N-

1455, 1140 cm -1 

5.80 19.88 

XI 71.2 
    Тboil 120-122 оС /12  =1.517,    MRD: found.43.1;  calculated 42.57  
 

XII 65.4 
    Тboil 115-118 оС /15     =1.6113,      MRD: found.59.75 calculated 60.04  
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BUTİLAKRİLATLA  XLORAMİN ARASINDAKI  REAKSİYA  MƏHSULLARI 

HETEROTSİKLLƏR VƏ ÇOXFUNKSİYALI  SULFAMİDLƏR  SİNTEZİNDƏ  

SİNTON KİMİ 

 

L.F. Zeynalova 

AMEA akademik A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu 

zlali@inbox.ru 

 

Benzolsulfoturşunun N-monoxloramid (xloramin-B) ilə akril turşusunun butil efiri arasındakı 

reaksiya öyrənilmişdır. Müəyyən edilmişdir ki, reaksiyanın istiqamətı həlledicinin təbiətindən və 

onların dielektrik keçiriliyindən asılıdır. Su mühitində xlorhidrin, alkanol mühitində isə β-xlorefirlər 

alınır. Aproton həlledicilərdə (benzol, toluol və s.) xlorsulfoamidləşmə gedərək 1-xlor-2-N-fenilsul-

famidobutilpropionat əmələ gəlir. Bu maddədə xlor atomunun nukleofillərlə əvəz edilmə aktivliyi 

öyrənilmiş və funksionaləvəz olunmuş törəmələr sintez olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, bu ye-

ni alınmış sulfamidlər çoxfunksiyalı sulfamidlər və heterotsiklik birləşmələrin alınmasında əsas sin-

tondurlar. 

Açar sözlər: butyl acrylate, chlorohidrin, xlorefirlər, xlorsulfoamindləşmə, asetilaseton, pir-

rolsulfamid 

 

 

ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ БУТИЛАКРИЛАТА И ХЛОРАМИНА-Б – СИНТОНЫ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СУЛЬФАМИДОВ И ГЕТЕРОЦИКЛОВ 

 

Л.Ф. Зейналова  

Институт химии присадок им.А.М.Кулиева Национальной АН Азербайджана 

zlali@inbox.ru 

 

Исследована реакция N-монохлорамида бензолсульфокислоты (хлорамин-Б) с бутило-

вым эфиром акриловой кислоты. Установлено, что направление реакции, в основном, зави-

сит от природы раcтворителей и от их диэлектрической проницаемости. В водной среде об-

разуются хлоргидрины, а в присутствии алканолов - β-хлорэфиры. В апротонном раствори-

теле (бензол, толуол) происходит реакция хлорсульфоамидирования и образуется 1-хлор-2-

N-фенилсульфамидобутил-пропионат. Изучена подвижность атома хлора в хлорсульфами-

дированном продукте в реакции с нуклеофилами.  Установлено, что полученные функцио-

нальнозамещенные сульфамиды являются синтонами для синтеза многофункциональных 

сульфамидных соединений и гетероциклов.  

Ключевые слова: бутилакрилат, хлоргидрины, хлорэфиры, хлорсульфамидирование,   

ацетилацетон, пирролсульфамид 

 
 

 

mailto:zlali@inbox.ru


KIMYA ELMLƏRİ 

 

45 

УДК 54-057. 

 

СИНТЕЗ N-ЗАМЕЩЕННЫХ БЕНЗОТИАЗОЛИН-2-ТИОНОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ  

ИХ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ. 

 

Л.Р. Сафарова 

Институт химии присадок им акад. А.М. Кулиева НАНА, Баку, Азербайджан 

leyla.aki@mail.ru 

 

Аминометилированием 2-меркаптобензотиазола получены N-замещенные бензотиазолин-2-

тионы, обладающие биоцидными свойствами и являющиеся перспективными в качестве анти-

микробных присадок к нефтепродуктам. Аминометилирование проводили с использованием ме-

тилен-бис-аминов, полученных  взаимодействием формальдегида (в виде формалина или пара-

форма)  с вторичными аминами или  аминоспиртами. Методом ЯМР1Н спектроскопии установ-

лено, что реакция аминометилирования в предложенных условиях идет по атому азота  с полу-

чением соответствующих N-замещенных производных бензотиазолин-2-тионов. Получены соли 

аминометильных производных бензотиазолин-2-тионов с нефтяной нафтеновой кислотой, мик-

робиологические испытания которых показали, что они обладают  антимикробными свойства-

ми, причем их фунгицидное действие выше бактерицидного. 

Ключевые слова: меркаптобензотиазол,  N-замещенные бензотиазолин-2-тионы, ами-

нометилирование, метилен-бис-амины, биоцидные свойства, антимикробные присадки, 

нефтепродукты, нефтяная нафтеновая кислота. 

 

Многолетние исследования, проводимые в лаборатории защитных присадок Института 

Химии Присадок им. акад. А.М. Кулиева АН Азербайджана, направлены на  синтез и иссле-

дование химических соединений в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам. 

Актуальность проблемы микробиологического поражения очевидна. Нефтепродукты и сма-

зочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) при хранении, транспортировке и эксплуатации пора-

жаются микроорганизмами. Имея углеводородную природу,  нефтепродукты служат источ-

ником питания микроорганизмов, в результате чего изменяется их состав, образуются шлаки, 

повышается кислотность среды, что ведет к коррозии контактирующих с нефтепродуктами 

систем, возникает неприятный запах,  и в результате  ухудшения эксплуатационных свойств 

они становятся непригодными для применения. Наиболее эффективным методом защиты от 

микробиологического поражения является применение антимикробных присадок – биоци-

дов. 

Цель настоящего исследования заключалась в том, чтобы аминометилированием  2-

меркаптобензотиазола получить соединения, перспективные в качестве антимикробных при-

садок к нефтепродуктам. Интерес к производным вышеназванных гетероциклических соеди-

нений вызван тем, что они проявляют  широкий спектр биологической активности и облада-

ют разнообразными свойствами, позволяющими применять их в промышленности,  меди-

цине и сельском хозяйстве. Многочисленными исследованиями доказана их бактерицидная,  

фунгицидная, противовирусная[1, 2], антимикобактериальная активность по отношению к 

нетипичным туберкулезным микобактериям [3], противогельминтная [4], регулирующая рост 

растений активность [5], а также антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные 

[6, 7]  и др. свойства.  

В качестве аминометилирующих агентов использовали метилен-бис-амины. Их полу-

чали способом, разработанным исследовательской группой вышеуказанной лаборатории за-

щитных присадок и описанным  в работе [8]. А именно, взаимодействием формальдегида (в 

виде формалина или параформа) с вторичными аминами были синтезированы следующие 

метилен-бис-амины: 
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А метилен-бис-оксазолидин и метилен-бис-оксазин получали взаимодействием соот-

ветствующих аминоспиртов (аминоэтанола и аминопропанола) с формальдегидом, использо-

ванным в виде параформа: 
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Будучи потенциальными таутомером, 2-меркаптобензотиазол  может в зависимости от 

условий реакции реагировать с образованием соединений обеих таутомерных форм (тиол-

тионовая): 

 

 
 

Имеются литературные данные, свидетельствующие о том, что замещение в молекулах 

меркаптобензотиазола идет как по атому серы, так и по атому азота [9]. В то время как со-

временные физико-химические исследования незамещенного 2-меркаптобензотиазола дока-

зывают наличие тионовой формы без признаков присутствия тиолового таутомера [10].  

Аминометилирование указанного гетероциклического соединения проводилось следу-

ющим образом: 

 

 
 

Для этого в реакционную колбу помещали 2-меркаптобензотиазол, предварительно пе-

рекристаллизованный из 1.4-диоксана и растворенный в абсолютном этаноле. Меркаптобен-

зотиазол растворялся с трудом при нагревании, что не позволило проводить реакцию при 

температуре ниже 40о С.  Затем по каплям добавляли эквимолярное количество метилен-бис-

амина. Реакционная смесь перемешивалась в 5-6 часов. Затем отгоняли растворитель на во-

доструйном насосе. Получали кристаллическое вещество, которое перекристаллизовывали из 

абсолютного метанола. 

Температуры плавления и выходы полученных кристаллических соединений, а также 

результаты  элементного анализа и ЯМР 1Н спектроскопии этих продуктов представлены в 

табл. 1.  
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Табл. 1 

 
Физико-химические показатели аминометильных производных бензотиазолин-2-тиона 

 
 

№/№ R2 Т пл., 
оС 

Выход, 

% 

Найдено/ 

вычиленно, % 

Брутто-

формула 

ЯМР спектры, 

δ, м.д. 

C H N S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 (C2H5)2 128-

130 

35 

 
 

   

C12H16N2S2 1.31-1.35 т. 6Н 

(СН3СН2); 3.2 кв. 4Н 

(СН3СН2N); 5.2 с. 2Н 

(NCH2N); 7.1-7.5 м. 4Н 

(С6Н4) 

2 

 

153-

154 

42 

  
 

  

C13H16N2S2 1.5 м. 2Н 

(СН2СН2СН2), 1.7 м. 

4Н (СН2СН2СН2), 3.15 

с. 2Н (NCH2N), 7.1-7.6 

д. 4Н (С5-С7), 8 с. 2Н 

(ArCH2N) 

3 

O

 

134 40 

  
 

  

C12H14N2OS2 3.08-3.11 т. 4Н 

(СН2N); 3.65-3.73 т., 

4Н  (СН2О); 4.6-4.7 с. 

2Н (NCH2N), 7.3-7.7 м. 

4Н (С6Н4) 

4 

O

 

124-

126 

40 

    

C11H12N2OS2 3.119 т. 2Н (NCH2), 3.9 

т. 2Н (ОСН2), 4.567 с. 

2Н (NCH2N), 5.3 c. 2H 

(NCH2O), 7.1-7.3 м. 4Н 

(С6Н4) 

5 

O

 

120-

121 

45 

    

C12H14N2OS2 1.79 кв. 2H 

(CH2CH2CH2), 3.29 т. 

2H  (NCH2), 3.9 т. 2H 

(ОCH2), 4.567 т. 2H, 

(NCH2N), 5.3 с. 2H, 

(NCH2O), 6.8–7.6 м. 

4H, (C6H4). 

 

В ЯМР 1Н-спектрах синтезированных соединений в области 3.15-5.2 м.д.  наблюдается 

синглет, характерный для двух протонов NCH2N – группы. Это свидетельствует о том,  что 

реакция идет по атому азота с получением соответствующих N-замещенных производных 

бензотиазолин-2-тионов. Данные ИК спектроскопии подтверждают наличие валентных ко-

лебаний тионовой группы в области 1000-1200. 

Полученные производные бензотиазолин-2-тиона хорошо растворяются в этаноле и 

ацетоне; плохо - в гексане, топливе и смазочных маслах. Поэтому для исследования  анти-

микробных свойств синтезированных соединений были  получены их  соли с нефтяной наф-

теновой кислотой при эквимолярном соотношении гетероциклического тиона и нефтяной 

нафтеновой кислоты [11]. Использована нефтяная нафтеновая кислота фракции 200-250о С со 

средней молекулярной массой 200. Полученные соли хорошо растворяются в смазочном 

масле. Микробиологические исследования 1 %-ных растворов проводили в смазочном масле 

М-8 по ГОСТ 9.082-77 «Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к 
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воздействию бактерий»  и ГОСТ 9.052-88 «Масла и смазки. Методы лабораторных испыта-

ний на стойкость к воздействию плесневых грибов».  Результаты исследований  приведены в 

табл. 2. 

 

Таблица 2 

 
Антимикробные свойства нафтеновых солей аминометильных производных  

бензотиазолин-2-тиона  в составе смазочного масла М-8 

 
№/№ Формулы нафтеновых солей Концентра-ция, 

% 

Диаметр зоны угнетения роста 

микроорганизмов, см 

Бактерии Грибы 

1 

N

S
 

S

N (C
2
H

5
)
2CH

2

H
RCOO

-
+

 

1.0 + 2.7 - 2.6 

2 

N

S
 

CH
2

S

N

H

RCOO
-

+

 

- « - 1.5 - 1.8 2.6 - 2.6 

3 

N

S

ON

 
S

CH
2

H

RCOO
-

+

 

- « - 1.0 – 1.1 3.0 - 3.0 

4 

N

S
 

CH
2

ON

S H
RCOO

-
+

 

- « - 1.5 - 1.5 2.6 - 2.5 

5 

N

S
 

N OCH
2

S H
RCOO

-
+

 

- « - 2.0 3.2 – 3.0 

6 Нефтяная нафтеновая кислота - « - + + 

7 Смазочное масло М-8  + + 

 

Результаты микробиологических испытаний  показывают, что эти соли обладают анти-

микробными свойствами, при этом их фунгицидное действие выше бактерицидного,  в то 

время как сама нефтяная нафтеновая кислота совершенно не биостойка и в условиях экспе-

римента уже на вторые сутки полностью поражается как бактериями, так и грибами. 

Таким образом, в результате представленного исследования разработаны условия реак-

ции аминометилирования 2-меркаптобензотиазола метилен-бис-аминами. Синтезированы N-

аминометилзамещенные  бензотиазолин-2-тионы, большинство из которых получены впер-

вые. Методом ЯМР 1Н- спектроскопии установлено, что аминометилирование идет по атому 

азота. Показано, что соли полученных соединений с нефтяными нафтеновыми кислотами об-

ладают антимикробными свойствами в отношении микроорганизмов, поражающих смазоч-

ные масла, при этом их фунгицидные свойства выше бактерицидных.  
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SYNTHESIS OF N-SUBSTITUTED BENZOTHIAZOLIN-2-THIONS AND RESEARCH 

INTO THEIR ANTIMICROBIAL PROPERTIES 
 

L.R. Safarova 

Acad. A. Guliev Institute of Chemistry of Additives 

National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan 
 

N-substituted benzothiazolin-2-thiones which possess biocidal properties and are promising 

antimicrobial additives for oil products were obtained by aminomethylation of 2-mercaptobenzothi-

azol. Aminomethylation reaction was carried out using methylene-bis-amines obtained by the inte-

raction of formaldehyde (in the form of formalin or paraform) with secondary amines or aminoalco-

hols. By NMR 1H spectroscopy it was found that the aminomethylation reaction under the proposed 

conditions proceeds at the nitrogen atom to obtain the corresponding  N-substituted derivatives of 

benzothiazolin-2-thiones. Salts of aminomethyl derivatives with petroleum naphthenic acid were 

obtained, microbiological tests of which showed that they possess antimicrobial properties, moreo-

ver, their fungicidal action is higher than bactericidal. 

Keywords: mercaptobenzothiazol, N-substituted benzothiazolinethions, aminomethilation, 

methylene-bis-amines, biocidal properties, antimicrobial additives, petroleum products, petroleum 

naphthenic acid. 
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N-ƏVƏZLI BENZOTIAZOLIN-2-TIONLARIN SINTEZI VƏ ONLARIN ANTIMIKROB 

XASSƏLƏRININ TƏDQIQI 

 

L.R. Səfərova 

AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu, Bakı, Azərbaycan 

 

Neft məhsullarına perspektivli, biosid xassəyə malik, antimikrob aşqar olan N-əvəzli benzo-

tiazolin-tionlar 2-merkaptobenzotiazolun aminometilləşməsi nəticəsində alınır. Aminometilləşmə 

reaksiyası formaldehidlə (formalin və ya paraform şəklində) ikili amin və ya aminospirtlərin qarşı-

lıqlı təsirindən alınan metilen-bis-aminlərdən istifadə etməklə aparılır. NMR-spektroskopiya meto-

du ilə bu şəraitdə aminometilləşmə reaksiyasının azot atomunda getməsi təsdiq edilmişdir və N-

əvəzli benzotiazolin-2-tionların uyğun törəmələri alınmışdır. Benzotiazolin-2-tionların aminometil 

törəmələrinin neft naften turşusu ilə duzları alınmış, mikrobioloji sınaqları tədqiq edilmişdir. Müəy-

yən edilmişdir ki, onlar antimikrob xassəyə malikdirlər, eyni zamanda, onların fungisid xassəsi bak-

terisid xassəsindən yüksəkdir. 

Açar sözlər: 2-merkaptobenzotiazol, N-əvəzli benzotiazolin-2-tionlar, aminometilləşmə, meti-

len-bis-aminlər, biosid xassələr, antimikrob aşqarlar, neft məhsulları, neft naften turşusu. 



KIMYA ELMLƏRİ 

 

51 

УДК 661.879:541.183 

 
СОРБЦИОННЫ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ  

ВОДНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТОВ 

 

З.А. Мансимов  

Институт радиационных проблем Национальный АН Азербайджана, 

АЗ 1143 Баку, ул Ф. Агаева 9. 

agayevteymur@rambler.ru 

  

В настоящем работе обобщены данные, опубликованные за последние 10-15 лет по ис-

пользованию различных типов традиционных сорбционных материалов для извлечения ради-

онуклидов из водных систем, а также по разработке новых сорбционных материалов на ос-

нове цеолитов.  

Ключевые слова: γ- излучение, радионуклиды, силикаты (уран, радий), сорбенты.  

 

Разработка эффективных сорбционных материалов для извлечения радионуклидов из 

водных растворов актуальна в связи с важностью радиоэкологических проблем, вызванных 

накоплением и распространением радиоактивных загрязнений в окружающий среде [1-4]. В 

результате проводившихся экспериментальных ядерных взрывов в атмосфере, многолетней 

работы атомных станций и переработки радиоактивных материалов, а также вследствие тех-

ногенных катастроф содержание радионуклидов в окружающей среде, в том числе в водных 

бассейнах ,увеличилось. Особо токсичными являются долгоживущие актиниды (плутоний, 

америций, нептуний, технеций) , а также стронций-90 и цезий-137, образующиеся в радио-

химический процессах. Распространению радионуклидов в природных водных среда способ-

ствует их высокая миграционная способность (стронций ,цезий, уран, радий, нептуний, тех-

неций)  [5-6]. 

Для извлечения радионуклидов из водных растворов широко применяются различные 

сорбционные материалы: природные и синтетические ионообменники, комплексообразую-

щие, модифицированные, композиционные и другие сорбенты [7-9]. Эффективность извле-

чения радионуклидов зависит от селективности сорбентов в присутствии неорганических и 

органических компонентов, содержащихся в водных системах. В работах [8, 10] изучены за-

кономерности селективной сорбции урана из водных растворов, сорбентами с новыми функ-

циональными группами, синтезированными на основе целлюлозы. Целлюлоза подверглась 

воздействию РСl3 в присутствии  молекулярного кислорода в среде ССl4. Полученные образ-

цы модификата далее были обработаны трибутилфосфатом, арсеноза III, триоктилфосфинок-

сидом ортофосфорной кислотой и 4-аминоантиприном в среде СНСl3. Помимо этого, изучена 

закономерность сорбции уранил-ионов в модельных и реальных пластовых водах фосфорсо-

держащими сорбентами. 

В последнее время для переработки жидких радиоактивных отходов и для очистки различ-

ных типов загрязненных вод все большее применение находят неорганические сорбенты, имею-

щие определенные преимущества перед синтетическими органическими ионообменниками [11]. 

Неорганические сорбционные  материалы обладают  высокой химической и радиационной устой-

чивостью и проявляют селективность к некотором радионуклидам при их сорбции из водных 

сред. Например, высокой  селективностью  по отношению  к цезию обладают природные сорбци-

онные материалы на основе  цеолитов [12] и ферроцианиды тяжелых металлов [13]. Для избира-

тельного концентрирования радионуклидов из нейтральных природных вод применяются также 

комплексообразующие сорбенты с фосфорнокислыми, амидоксимными, гидроксамовыми, ими-

нодиацетатными и другими группами, способные связывать радионуклиды в соответствующие 

комплексные соединения и эффективно выделять их из природных вод с высоким содержанием 
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солей и в присутствии природных лигандов. Повышенную селективность по отношению к урану и 

радию проявляют сорбенты на основе различных природных материалов, в частности хитина и 

хитозина, содержащие ацетамидные, карбоксильные, фенольные и аминогруппу [14-16] и фосфо-

рилированные фитосорбенты [17-18]. 

Селективные свойства сорбционных материалов в значительной мере определяются 

природой матрицы сорбента и его функциональных групп. Больше значение для сорбцион-

ного извлечения имеет также состояние радионуклидов в водной среде, а также природа и 

концентрация солей других элементов. Известно, что радионуклиды урана, радия, плутония 

и нептуния в природных водных  средах находятся в гидратированных ионных и коллоидных 

формах, а также в виде комплексных соединений с неорганическими ионами и гуминовыми 

кислотами [19]. Поэтому для извлечения радионуклидов предпочтительно использовать 

сорбционные материалы, способные избирательно сорбировать радионуклиды из водных 

сред сложного состава. 

Помимо селективности сорбционные материалы должны обеспечивать высокую ско-

рость извлечения веществ. Кинетические характеристики определяются природой сорбцион-

ного материала и формой его использования (гранулированная, мелкодисперсная, волокнистая 

и т. п). В последнее время все больше используются сорбенты волокнистой структуры, обла-

дающие лучшими кинетическими свойствами  по  сравнению с традиционными гранильными 

сорбентами. Волокнистые сорбенты удобны, например, в качестве фильтров [20-21]. 

При выборе сорбционного материала необходимо учитывать устойчивость сорбента в 

водных средах (химическую, механическую, возможно и радиохимическую), а также такие 

факторы, как простата получения сорбента, доступность и стоимость используемых для син-

теза материалов. Кроме того, необходимо учитывать возможность дальнейшей переработки 

или длительного хранения сорбционного материала. 

В последнее время для повышения эффективности и селективности излечения радио-

нуклидов все больше используются различные способы модифицирования природных и син-

тетических материалов, а также доступных и дешевых природных технологических продук-

тов [22]. 

Вместе с тем в последнее время наблюдается большой  интерес  к возможности сорб-

ционного извлечения технеция из водных раствор органическими ионообменниками. Техне-

ций – высокотоксичный долгоживущий радионуклид, содержащийся в различный радиоак-

тивных растворах [23]. В нейтральных водных средах он существует преимущественно в ви-

де пертехнетат- иона ТсО4, который может извлекаться анионитами. В ряде работ показана 

высокая эффективность извлечения технеция органическими анионитами различной основ-

ности из растворов в присутствии других анионов при высоком содержаний солей. 

Органические ионообменники используются в качестве носителей для  получения се-

лективных  сорбентов путем их модифицирования различными комплекс образующими реа-

гентами. Разработаны сорбционные материалы на основе других носителей, например, сили-

кагеля, модифицированного аминами и амидами, селективные по отношению к радионукли-

дами [24]. 

Многие комплексообразующие сорбенты с различными функциональными группами 

могут быть использована для извлечения радионуклидов из нейтральных природных вод. 

Это сорбенты с фосфорнокислотными, амидоксимными, гидроксамовыми, имиродиацетат-

ными и другими функциональными группами, которые в нейтральных растворах способны 

сорбировать радионуклиды за счет их комплекс образования в присутствии солей щелочных 

и щелочноземельных элементов[25-26].Такие сорбенты обеспечивают возможность избира-

тельного извлечения радионуклидов из природных водных сред , в том числе с высоким со-

держанием солей [27]. 

Существуют различные способы синтеза комплексообразующих сорбентов: химии-

ческое и нековалентное закрепление комплексообразующих групп на синтетических и при-



KIMYA ELMLƏRİ 

 

53 

родных полимерных матрицах и получение композитов на основе различных носителей. Со-

здано много таких материалов и изучена возможность их использования для концент-

рирования радия, урана и тория, в частности, для их выделения из различных природных вод 

(речных, грунтовых, морских) и последующего определения. 

Для выделения радионуклидов из сложных по составу технологических растворов, об-

разующихся при переработке ядерных материалов, наиболее эффективными являются сор-

бенты с дифосфорильными, аминофосфинатными, карбамо-илметилфосфинатными и други-

ми функциональными группами, которые способны давать стабильные комплексы с радио-

нуклидами в сильнокислых средах [9]. Синтезировано довольно много таких комплексообра-

зующих сорбентов указанными выше способами, изучена их сорбционная способность по 

отношению к радионуклидам и разработаны способы избирательного концентрирования 

.Однако сложность синтеза и высокая стоимость этих сорбентов ограничивают их широкое 

применение. Наиболее перспективными сорбентами с карбамоилметилфосфинатными и дру-

гими группами представляются сорбенты с закрепленными комплексообразующими соеди-

нениями на готовых полимерных матрицах. Этот простой способ позволяет использовать для 

синтеза готовые экстрагенты в сравнительно небольших количествах. Получаемые таким 

способом комплексообразующие сорбенты - "твердофазные экстрагенты "-характеризуются 

хорошими сорбционными и кинетическими свойствами. С помощью твердофазных экстра-

гентов достигаются высокие коэффициенты распределения при извлечении радионуклидов 

из азотнокислых растворов, что позволяет применять их для концентрирования из сильно-

кислых растворов [9].   

Неорганические сорбенты в значительной степени удовлетворяют требованиям селек-

тивности по отношению к отдельным радионуклидам, обладают механической, химической 

и радиационной устройчивостью, многие имеют невысокую стоимость. Интерес к неоргани-

ческим сорбентам с каждым годом возрастает, расширяется их ассортимент. Из природных 

сорбентов наибольшее значение имеют алюмосиликаты, известняк, фосфориты, апатиты, т.д. 

Синтезировано также много новых неорганических сорбентов разных типов. Но несмотря на 

разнообразие неорганических сорбентов, как природных, так и синтетических, проявляющих  

достаточно высокую селективность к радионуклидам в определенных условиях, их примене-

ние ограничивается рядом недостатков. В некоторых случаях это недостаточно высокая хи-

мическая устойчивость и селективность, сложность их использования в динамических усло-

виях и др. В связи с этим в последние 10-15 лет активизировались работы в области неорга-

нических сорбентов: созданы новые сорбенты с улучшенными свойствами, в том числе ком-

позиционные, гибридные и другие формы сорбционных материалов, усовершенствованы 

свойства существующих природных и синтетических сорбентов путем модифицирования 

ихорганическими и неорганическими веществами.  

Рассмотрим природные и синтетические неорганические сорбенты в соответствии с 

классификацией, основанной на их химическом составе: 

- алюмосиликаты (природные и синтетические); 

- гидроксилы поливалентных металлов (оксигидратные сорбенты), 

-труднорастворимые соли поливалентных металлов (rercaцианоферраты, фосфаты, ар-

сенаты, антимонаты и др.);  

В работе [28] исследован  природный клиноптилолит( место- рождения Турция) в качестве 

сорбента для удаления урана и радия из водных растворов. Как известно, уранил-ион и раство-

римые комплексы уранил-иона высокоподвижны и поэтому являются потенциально опасными 

загрязнителями окружающей  среды. Показана, что клиноптилолитом при оптимальных условиях 

сорбируется до 83-85% урана. В развитие этой работы авторами [28] синтезированы на основе 

природного и синтетического цеолитов композитные сорбенты с полиакрилонитрилом в качестве 

связующего и определены  катионобменная и адсорбционная  емкость по урану, радия и торию 

как цеолитов, так и их композитов и показана возможность использования этих сорбентов для 
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удаления урана, радия и тория  из водных сред. Для повышения механической устройчивости 

природных цеолитов, что необходимо при использовании их в качестве  сорбентов в дина-

мических условиях, разработан способ гранулирования  природных алюмосиликатов, позвол-яю-

щий сохранить сорбционные свойства минерала и получить прочные гранулы, выдер-живающие 

большие гидравлические нагрузки. 

В работе [29] предложен способ повышения селективности природных алюмосиликатов 

(бентонита и клиноптилолита) к цезию и стронцию модифицированием их поверхности ферроци-

анидами тяжелых металлов. Установлена природа ионообменного комплекса, определена емкость 

и селективность по отношению к цезию(Кd > 104 мл/г) и гидролитическая стабильность сорбента. 

Показано, что повышение солевого фона до 0.17 г/л неснижает существенно степень очистки рас-

твора, однако при увеличении концентрации солей в растворе до 1,2 г/л коэффициент очистки по 

цезию уменьшается на 30-40 %. Наименее чувствительным к солевому фону оказался сорбент на 

основе клиноптилолита, модифицированного ферроцианидом никеля. 

Для повышения селективности по отношению к цезию и стронцию гранулированных 

алюмосиликатов глауконита и клиноптилолита на их поверхности осаждали в виде пленок труд-

норастворимые химические соединения: гидроксид железа, ферроцианид железа, взаимодейству-

ющие избирательно с Cs и Sr [30]. 

На основе природных цеолит содержащих туфов и водорастворимого полимера полигекса-

метиленгуанидина и эпихлоргидрина как сшивающего агента синтезирован органоцеолит-новый 

сорбент, проявляющий одновременно катионообменные, анионообменные и бактерицидные свой-

ства. Катионообменная емкость сорбента составляет 1.0 мг-экв/г, анионообменная - 0.23 мг-экв/г. 

Сорбент проявляет высокую селективность к кислородсодержащим анионам и карбонатным ком-

плексам уранил-иона и радия. Определенные по результатам измерения сорбции урана, радия из 

карбонатсодержащих поверхностных питьевых вод и сточных вод спецпрачечных Новосибирско-

го завода химических концентратов равновесные и кинетические характеристики этих процессов 

составляют: коэффициенты распределения урана, радия из поверхностных и сточных вод 104 и 

5·104 мл/r, соответственно; кинетика сорбции в обоих случаях внешнедиффузионная. Осуществ-

лено математическое моделирование процессов очистки, в частности очистки природной воды от 

уранил-иона и радия, рассчитано время защитного действия слоя сорбента высотой в 1 м, оно со-

ставляет от 40 до 50 сут. в зависимости от скорости фильтрования раствора [8]. 

Гидроксиды поливалентных металлов известны как эффективные сорбенты для извлечения 

радионуклидов. В течение ряда лет достаточно детально исследовался гидратированный диоксид 

титана как сорбент для извлечения урана, радия из морской воды, а также для извлечения строн-

ция и цезия из жидких радиоактивных отходов, содержащих Cs, Sr, Pu [25]. Диоксид титана отли-

чается радиационной и химической устойчивостью в кислых и щелочных растворах и как ионо-

обменник удовлетворительной скоростью обмена, что важно при работе в колоночном варианте. 

Показано, что его сорбционная емкость зависит от рН и в нейтральных средах составляет 2 мг-

экв/г. В растворах, содержащих хлориды, и в кислых средах сорбент проявляет большую селек-

тивность к цезию, чем к стронцию. 

С целью изучения эффективности удаления стронция из жидких радиоктивных отходов и 

подземной воды с высокой жесткостью было проведено сравниительное испытание следующих 

сорбционных материалов: природного цеолита-клиноптилолита,модифицироанного природного 

клиноптилолита,синтетического цеолита, силикотитаната, ионообменной смолы и модифи-

цированного волокнистого материала. Растворы для тестирования сорбентов моделировали состав 

радиоактивных растворов. Результаты измерения сорбции в статических условиях при различной 

концентрации стронция и конкурирующих элементов (прежде всего Са2+) показали,что ионо-

обменные смолы амберлит и дуолит и новые синтетические кристалические материалы - силико-

титанат и титанат натрия - наиболее селективны по отношению к стронцию, коэффициенты рас-

пределения по стронцию Кd=2.104-4.105 мл/г. Для всех материалов Кd снижается значительно с 

увеличением концентрации кальция. Синтетические цеолиты IE-96, TIE-96 характеризуются срав-



KIMYA ELMLƏRİ 

 

55 

нительно меньшей селективностью к стронцию. Отмечено, что волокнистый сорбент обладает 

лучшими кинетическими характеристиками. 

Исследования в области разработки сорбционных методов извлечения радионуклидов из 

водных сред направлены на создание сорбционных материалов с улучшенными селективными и 

кинетическими характеристиками. Используются различные подходы к получению сорбентов: 

синтез принципиально новых типов сорбционных материалов, модифицирование существующих 

природных и синтетических неорганических и органических ионообменников путем введения 

вразличные матрицы комплексообразующих групп, получение селективных по отношению к ра-

дионуклидам тонкослойных, композиционных и гибридных сорбентов на основе доступных и де-

шевых природных и технологических продуктов. Полученные результаты по синтезу иисследова-

нию новых сорбционных материалов показывают перспективность их использования для решения 

актульных экологических и технологических задач. 
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SU SİSTEMLƏRİNDƏN RADİONUKLİDLƏRİN AYRILMASI ÜÇÜN TƏBİİ SELOİTLƏR 

ƏSASINDA SORBSİYA MATERİALLARI  

 

Z.Ə. Mənsimov  

 

Xülasədə son 10-15 ildə çap olunan su sistemlərindən radionuklidlərin ayrılması üzrə istifadə 

olunan ənənəvi sorbsiya materialları barəsində məlumatlar toplanmış və seolitlər əsasında yeni 

sorbsiya materiallarının hazırlanmasının yolları müəyyənləşdirilmişdir.  

Açar sözlər: şüalanma, radionuklidlər, silikatlar (uran, radium), seolitlər.  

 
SORBTION MATERIALS FOR EXTRACTION OF RADIONUCLIDES FROM WATER 

SYSTEMS BASED ON NATURAL ZEOLITES  

 

Z.A. Mansimov  

 

This review summarizes the data published over the last 10-15 years on the use use of various 

types of traditional sorption materials for extarction of radionuclides from water systems, as well as 

the development of new sorption materials based on zeolites. 

Keywords: γ- radiation, radionuklides, silikates (uranyl, radium), sorbent.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В РАДИАЦИОННОЙ  

ТЕХНОЛОГИИ  

 

В.И. Гусейнов 

Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана ул. Б. Вагабзаде, 9 

agayevteymur@rambler.ru 

 

Представлен обзор результатов исследования, разработок и использования наномате-

риалов в ядерной энергетике и радиационной технологии. Приведены основные свойства 

наноструктурных материалов. Рассмотрены перспективы применения наноматериалов в 

ядерной и радиационной технологии, связанные с созданием наноструктурных материалов 

,покрытые конструкционными элементами АЭС (атомная электростанция) и будущей ТЯР 

(тепловой ядерный реактор), для увеличения показателей твердости и прочности, повыше-

ния коррозионной и радиационной стойкости.  

Ключевые слова: наноматериалы, нанотехнология, ядерный топливный цикл, радиаци-

онная и коррозионная стойкость.     

 

Введение 

В ядерной энергетике и ядерной промышленности очень важна проблема модерниза-

ции топливных и конструкционных материалов для активной зоны ядерных реакторов. К 

топливным материалам относится широкий круг урановых и трансурановых элементов и их 

соединений. К конструкционным материалам ядерных реакторов принадлежат аустенитные, 

ферритные, ферритно-мартенситные и другие сорта сталей и сплавов, графит и углеродные 

материалы, циркониевые сплавы, различные керамические материалы. Решением  проблем 

окончательного и надежного захоронения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоак-

тивных отходов (РАО), является разработка новых квазистационарных методов переработки 

и минимизации жесткости нейтронного спектра ОЯТ. В связи с этим, одной из задач являет-

ся развитие фундаментальных и прикладных исследований в области радиационного матери-

аловедения и радиационных технологий. При проведении таких исследований важной зада-

чей является создание новых топливных и конструкционных материалов и новых методов 

анализа и контроля материалов[1-4].  

Нанотехнологии в последнее время стали применяться практически во всех сферах но-

вейших технологий и по сути дела превратились в междисциплинарную область науки и 

техники. В атомной отрасли, нанотехнологии применялись еще до того, когда стали исполь-

зовать приставку «нано», так как созданные топливные и конструкционные материалы во 

многом были основаны на качественном изменении свойств материалов при переходе в 

нанометрический диапазон размеров [1-3].  

Интерес к наноструктурным материалам (наноматериалам) и нанотехнологиям обу-

словлен рядом важных проблемных причин: 

 • нанотехнологии позволяют получить принципиально новые квантовые устройства и 

материалы с характеристиками, существенно превосходящими достигнутый уровень; 

 • нанотехнология объединяет знания и технику в области физики, химии, материалове-

дения, математики, биологии, медицины, компьютерной техники. 

Термин «нанотехнология» - означает совокупность методов и приемов, обеспечиваю-

щих возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, вклю-

чающие компоненты с размерами от 1 до 100 нм, хотя бы в одном измерении [3-5]. Соот-

ветственно объекты, содержащие структурные элементы, размеры которых хотя бы в одном 

измерении менее 100 нм и обладающие качественно новыми свойствами, функциональными 
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и эксплуатационными характеристиками, относят к наноматериалам. Термины «нанострук-

тура», «нанокомпозиты» - относят к материалам, образованные совокупностью наночастиц 

определенного размера и состава, либо полученным введением наночастиц в какие-либо 

матрицы с образованием у объектов качественно новых свойств, связанных с проявлением 

наномасштабных факторов. К наноструктурам также относят макроскопические материалы, 

составляющими которых являются нанообъекты и наноразмерные элементы. Первичные об-

разования из небольшого числа атомов (10÷104), размером 0,1÷1 нм - относят к нанокласте-

рам. Под наночастицами обычно подразумеваются промежуточные образования из атомов 

(молекул), малых молекулярных нанокластеров и имеющих характеристические размеры. 

В наноструктурных материалах проявляются существенные отличия практически всех 

физических свойств по сравнению с макроскопическими или микроскопическими объекта-

ми. Основные проявления размерных эффектов заключаются в следующем: 

 • общая причина отличия свойств наносистем от свойств макроскопических систем - 

это сопоставимость размеров их структурных элементов с длиной волн коллективных воз-

буждений и ионизации; 

 • уменьшение с размерами наноструктур времени протекания разнообразных физико-

химических  процессов: 

 • большую роль в химических свойствах наноструктур играет туннельный эффект; 

 • кластер плавится при существенно более низкой температуре, чем массивное твёрдое 

тело и точка плавления не совпадает с точкой замерзания; 

 • кластеры могут иметь отрицательную теплоёмкость, при сообщении некоторого ко-

личества теплоты, их температура падает за счёт перестройки структуры; 

 • доля поверхностных атомов увеличивается по мере уменьшения размеров частиц;  

Для наночастиц практически все атомы «поверхностные», поэтому их химическая ак-

тивность очень велика ; 

• с уменьшением размера зерна возрастает роль поверхностей раздела; 

 •свойства поверхности в нанометрическом диапазоне отличаются от микроструктур-

ной поверхности; 

 • размер кристаллитов сопоставим с длиной свободного пробега носителей при анализе 

кинетических явлений . 

Для металлов, влияние размера зерен нанометаллов и наносплавов на электронные 

свойства, могут проявляться лишь для очень малых кристаллитов или в очень тонких плен-

ках.  

Анализ эволюции структурно-фазового состояния металлических материалов, в частности 

изменения диаграмм состояния за счет размерных эффектов вызывают значительные трудности 

из-за недостатка ряда значений термодинамических параметров. Например, известно, что темпе-

ратура эвтектики в ряде систем снижается при размере зерен менее десятков нанометров, хотя 

надо учитывать, что расчеты носят оценочный характер в простейшем приближении регулярных 

растворов. Фазовые превращения в наночастицах металов и Ме- оксидов в зависимости от размера 

могут отличаться за счет вклада упругой энергии, так как в наночастицах ZrO2 зафиксировано од-

новременное формирование моноклинной (область существования  пластичности охрупчиваемых 

материалов) наноструктуры. Длина трещин в монокристаллах и отдельных зернах наноструктур 

мало отличаются, поэтому вязкость разрушения после достижения своего максимального значе-

ния может уменьшаться при уменьшении размера зерна. Таким образом, нанокристаллические 

материалы являются примером зависимости физико-химических свойств от размера структуры в 

наномасштабе. В последние десятилетия выяснилось, что когда средний размер зерна в поликри-

сталлическом материале становится меньше 100 нм, свойства ультрадисперсных и нанокристал-

лических материалов, существенно изменяются. Особенно большие изменения возникают для ма-

териалов с размером зёрен менее 10 нм. Поэтому, с другой стороны, при создании наноструктур в 

чистом виде с характерными размерами хотя бы в одном направлении менее 100 нм нанокристал-
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лические материалы демонстрируют одновременно высокую прочность и пластичность. Даже 

нанокристаллическая керамика пластична при низких температурах. Именно в связи с этими про-

тиворечиями по имеющейся классификации дисперсные и ультрадисперсные материалы разделя-

ют на макроскопические, микроскопические  и нанокристаллические. Целью настоящей работы 

является краткий обзор результатов исследований и последних разработок в области использова-

ния конструкционных и функцииональных наноструктурных материалов в ядерной и радиацион-

ной технологии и технике. 

Цирконий принадлежит к числу редких металлов, который в силу исключительных 

свойств широко применяется в атомной энергетике, радиоэлектронике и ряде других отрас-

лей техники. В связи с развитием атомной энергетики цирконий привлек к себе внимание как 

возможный конструкционный материал для энергетических ядерных реакторов. Это привело 

к организации промышленного производства циркония и сплавов на его основе. Ценность 

циркония как конструкционного материала для атомной науки и техники определяется тем, 

что он имеет малое сечение захвата тепловых нейтронов (0,2барн), высокую антикоррозион-

ную стойкость, хорошие механические свойства [6]. За последнее время анализ литератур-

ных данных указывает на то, что в ядерных реакторах с водяным охлаждением в качестве 

источника молекулярного водорода рассматриваются радиолизные процессы в воде (в жид-

ком и паровом состояниях), а также  парометаллическая реакция. Радиолитические процессы 

накопления водорода в реакторах характеризуются выходом молекулярного водорода. Они 

наблюдались при гомогенном радиолизе воды, при котором не учитывались влияния радиа-

ционных и радиационно-термических процессов конструкционных материалов в контакте с 

водой на накопление молекулярного водорода [6-7]. В результате поверхностных физико-

химических процессов металлических материалов с агрессивной средой изменяется состоя-

ние поверхности, которое в конечном итоге приводит к окислению этих материалов [7-8]. 

Применение циркония для топливных элементов вызвано его высокой ионной проводимо-

стью, которая обусловлена переносом анионной кислородной вакансии. Для того чтобы 

обеспечить их высокие качества используют порошки металлического циркония нанораз-

мерных частиц. Наноразмерные системы во многом отличаются от обычных монокристалли-

ческих систем. Поэтому изучение их свойств под влиянием гамма-излучения представляет 

практический и научный интерес. 

С целью выявления влияния металлического циркония на радиолиз воды исследована 

кинетика накопления молекулярного водорода при радиолитическом разложении воды в си-

стеме нано-Zr+H2O при Т=300К.  

 

Обсуждение резултатов 

Исследована кинетика накопления молекулярного водорода при радиолизе воды на по-

верхности наноциркония при комнатной температуре. Выявлен вклад радиационных процес-

сов при взаимодействии наноциркония с водой и определены скорости образования и значе-

ния радиационно-химического выхода молекулярного водорода. 

Изучена кинетика накопления молекулярного водорода при гетерогенном радиолизе воды 

в системах нано-Zr+Н2Ож и нано-Zr+Н2Оп. Наноцирконий как конструкционный материал обла-

дает радиационной стойкостью и работоспособностью в ядерных реакторах. На рис. 1 приведе-

ны кинетические кривые накопления молекулярного водорода при гетерогенном радиолизе во-

ды в присутствии наноциркония в двух состояниях. Из начальных линейных частей кинетиче-

ских кривых определены значения скорости и радиационно-химического выхода водорода в ис-

следуемых системах. На кинетической кривой (см. рис. 1,а) можно выделить два участка: I – об-

ласть, которая характеризуется относительно большой скоростью накопления молекулярного 

водорода; II – относительно медленную стадию накопления молекулярного водорода.  
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Рис. 1. Кинетические кривые образования молекулярного водорода при радиационно-гетерогенном 

разложении воды в системах нано-Zr + Н2Ож (а), наноZr + Н2Оп (б) при  Т=300К,  D = 0,15 Гр/с 

 

Можно рассмотреть рост скорости накопления молекулярного водорода на кинетиче-

ской кривой рис. 1,б. Это еще раз свидетельствует о том, что в покрытом полностью водой 

слое катализатора в реакторе в процессе разложения воды участвуют не только энергоноси-

тели, полученные на основе зонных переходов, но и δ-электроны с малой энергией и эмити-

рованные электроны. Поэтому в конечном итоге выход водорода в нано-Zr + Н2Ож больше, 

чем в нано-Zr + Н2Оп. В таблице показано, что при гетерогенном радиолизе воды при полном 

покрытии слоя наноциркония (нано-Zr + Н2Ож) наблюдаемые значения радиационно-

химического выхода водорода в~5,4 раза больше, чем в адсорбированном состоянии. Это 

свидетельствует о том, что в случае наноциркония в объеме воды существует эффективный 

перенос энергии от твердой фазы к молекулам воды. Наличие на кинетических кривых вто-

рой медленной стадии радиолиза свидетельствует о том, что существует диффузионно за-

трудненная стадия гетерогенного радиолиза воды в присутствии наноциркония при Т=300 К. 

Влияния температуры на скорость образования молекулярного водорода при гетерогенном 

радиолизе воды изучены на примере систем нано-Zr+Н2Оп, так как экспериментально невоз-

можно повышение температуры в системе нано-Zr+Н2Ож в замкнутых ампулах [9-11].  

 

Вводы 

Из приведенных результатов видно, что наноструктурные материалы приобретают 

важную роль в атомной энергетике как конструкционные и функциональные материалы 

практически на всех стадиях ядерного топливного цикла. Чрезвычайно важным является об-

разование в наноструктурных материалах после облучения упорядоченной наноструктуры из 

новых фаз с периодом в несколько нанометров, способствующей сохранению свойств мате-

риалов при высокодозном облучении. Обнаруженное явление может явиться началом разви-

тия нового направления радиационного материаловедения – создание конструкционных ма-

териалов, «положительно» реагирующих на фактор радиационного воздействия. Перспекти-

вы применения нанотехнологий в ядерной энергетике связаны с созданием наноструктурных 

материалов и покрытий конструкционных элементов АЭС и будущих ТЯР с целью повыше-

ния твердости, коррозионной и радиационной стойкости. Этот путь лежит в глобальном 

направлении создания конструкционных материалов, упрочненных высодисперсными неме-

таллическим наночастицами и предназначенными для элементов активных зон перспектив-

ных ядерных реакторов. Другие применения нанотехнологий в энергетике: солнечные бата-

реи, химические преобразователи энергии, новые источники хранения энергии, реакторы по 

переработке углеводородного сырья в водородное топливо, накопители водорода (нанотруб-

ки). Переход к наноструктурным материалам позволит создавать для ядерной энергетики ма-



KIMYA ELMLƏRİ 

 

61 

териалы с качественно новыми свойствами и создавать новые направления разработок энер-

гетического оборудования. Поэтому актуальной задачей является ускоренное развитие работ 

в области нанотехнологий и наноматериалов, призванное обес-печить реализацию экономи-

ческой стабильности и инновационные преобразования промышленности. 
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NANOSTRUKTURLU MATERİALLARIN RADİASİON  

TEXNOLOGİYALARDA TƏTBİQİ 

 

V.İ. Hüseynov 

 

Nanomaterialların radiasion texnologiyalarda nüvə energetikası və texnikasında tədqiqi, hazır-

lanması və istifadəsinə aid tədqiqatların nəticələri verilmişdir. Nanoquruluşlu materialların əsas xas-

sələri göstərilmişdir. Nanomaterialların nüvə energetikasında tətbiqinin möhkəmlik və sərtlik göstə-

ricələrinin yüksəldilməsi, korroziyaya və radiasiyaya qarşı davamlığının artırılması üçün AES və 

gələcək İNR-lərin konstruksiya elementlərin nanoquruluşlu materialların və örtüklərinin hazırlan-

ması ilə əlaqədar prespektivləri nəzərdən keçirimişdir.  

Açar sözlər: nanomateriallar, nanotexnologiya, nüvə istilik tsikli, radiasiya və korroziya da-

vamlığı. 

 

APPLICATION OF NANOTRUCTURED MATERIALS IN RADIATION  

TECHNOLOGY 

 

V.İ. Guseynov 

 

A review of the results of research, development and use of radiation technology in the nucle-

ar energy and technology has been presented. Main properties of nanostructured materials offered. 

Prospects of the use of nanomaterial in the nuclear energy arising from the creation of nanostructu-

red materials and coatings for structural components of AES and future TNR to strengthen hardness 

and strength indices and increase corrosion and radiation resistance considered. 

Keywords: nanomaterial, nanotechnology, nuclear fuel cycle, radiation and corrosion resis-

tance. 
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QIZILQAYA FİLİZ SAHƏSİNİN (DURUCA TİKİŞ ZONASI) GEOKİMYƏVİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

T.S. Qədirova 

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu 

qedirova1980@mail.ru 

 

Məqalədə Duruca zonasının Qızılqaya sahəsində filiz yaradan elementlərin yayılma qanuna-

uyğunluqları, faydalı komponentlərin qarşılıqlı əlaqələri, onların konsentrasiya və anomaliya əmələ 

gətirmə məsələsinə baxılmış, bütün analizlərin nəticələri riyazi üsullarla araşdırılmışdır. Göstərilən 

filiz sahəsində gedən proseslər haqqında intuitiv anlayışlardan məntiqi konstruksiyalara keçmək, 

kəmiyyət göstəriciləri əsasında elementlərin paylanması xüsusiyyətlərini və onların arasındakı fəza 

münasibətlərini əks etdirmək üçün alınmış nəticələr üzərində riyazi hesablamalar aparılmışdır. Əl-

də olunan nəticələr “STATGRAPH-18”proqramında yoxlanılmış, müvafiq qrafiklər tərtib olunmuş 

və sonda“SURFER-17”proqramı vasitəsi ilə elementlərin paylanmasını əks etdirən riyazi modellər 

qurulmuşdur. 

Açar sözlər. Filiz, modelləşdirmə, statistika, klast, korrelyasiya,komponent. 

 

Giriş.  

Duruca sahəsinin qərbində yerləşən Qızılqaya filiz sahəsi mürəkkəb geoloji qruluşa malik 

olub, Küngütçay filizləşmə zonasında, Qızılqaya və Bəbik zirvələri arasında yerləşərək, regional qı-

rılmalarla hüdudlanmışdır. Sahənin simalı Qaynar, cənubu isə Zəngi qırılması ilə ayrılır. Ekspedisi-

ya işləri aparılarkən sahəsi 82350 m2 olan ərazidən  (uzunluğu 610m, eni 135 m) kimyəvi element-

lərin yayılma qanunauyğunluqlarının, faydalı komponentlərin qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi, 

eləcə də zonal konsentrasiyaların və anomaliyaların ayrılması məqsədi ilə filizlərdən, metasomatik 

dəyişilmiş və “steril” yan süxurlardan çoxsaylı nümunələr götürülmüşdür.  

 

 
 

Şəkil 1. Nümunələrin götürüldüyü sahənin 3D modelı. 

 

Nümunələrdə Au, Ag, Cu və Zn-in təyin edilməsi məqsədilə “Perkin Elmer” atomic absorbisi-

on spektrometr, digər elementlərin təyini üçün isə Bruker “S2 Pikofoks” rentgen flyuorissent, Agi-

lent “ICP-MC“  masspektrometrik cihazlarından istifadə edilmişdir. 

 

Tədqiqat obyekti. Qızılqaya sahəsi aalen yaşlı metamorfizləşmiş, terrigen  və terrigen-çökmə 

süxurlardan təşkil olunmuşdur. Burada filizləşmə linza və layabənzər, linzavari-konkresion  və da-

marcıq-püruz  və s. tipləri ilə təmsil olunur. Praktik baxımdan ərazidə geniş yayilan və göstərilən 

elementlərin yüksək konsentrasiyaları ilə səciyyələnən damarcıq-püruz tipli filizlər daha böyük ma-

raq doğurur [5].  Ümumən çox sadə mineral tərkibi ilə səciyyələnən  filizlərin aparıcı sulfidi  həm 
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singenetik, həm də epigenetik təbiətli əmələgəlmələrlə təmsil olunan piritdir. Bu mineralın qumlu 

gil şistləri içərisində adətən qeyri-bərabər paylanmış  singenetik aqreqatlarına  kiçik izometrik dənə-

lər və onların kiçik topluları, nisbətən az hallarda müxtəlif ölçülü massiv quruluşlu xırda dənəli  lin-

zavari əmələgəlmələr şəklində rast gəlinir.    

 

Yanaşma üsulları. Geokimyəvi analizlərdən əldə olunmuş nəticələrin (cədvəl 1) araşdırılma-

sı məsələsinə riyazi üsullarla yanaşılmışdır. Öyrənilən filiz sahəsində gedən geokimyəvi proseslər 

haqqında məlumat almaq, kəmiyyət göstəriciləri əsasında elementlərin paylanma xüsusiyyətlərini 

və aralarındakı fəza münasibətlərini əks etdirmək məqsədi ilə alınmış məlumatlara əsasən nəticələ-

rin  riyazi modelləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. 

 

Cədvəl 1 
Süxur nümunələrinin kimyəvi tərkibi (%-lə) 

 

№ Cu Zn Pb Ni Cr Ti Au* Ag* La Mo As 

1 29,54 46,00 10,71 30,17 25,90 80,50 1,20 0,02 24,70 0,30 11,55 

2 40,40 61,20 12,69 30,10 22,00 39,00 0,21 0,32 7,50 5,31 7,20 

3 100,50 155,30 24,75 20,60 55,00 147,50 0,39 0,19 4,20 27,30 25,75 

4 77,50 68,25 27,40 41,50 35,50 88,50 0,85 4,30 58,50 17,30 27,00 

5 27,30 151,20 34,32 57,50 21,30 22,50 1,61 0,30 11,50 0,40 9,24 

6 59,60 67,62 18,10 72,52 41,40 34,90 0,22 0,34 70,28 4,06 13,30 

7 22,20 147,50 14,00 13,10 37,00 94,50 0,18 0,06 9,30 8,20 19,30 

8 21,40 139,62 27,40 36,37 44,94 102,90 0,17 0,06 42,30 14,15 6,09 

9 105,50 46,50 10,30 13,20 17,50 153,10 0,35 4,38 10,98 19,70 5,30 

10 40,46 146,30 33,10 95,55 25,20 32,20 0,03 0,03 32,90 35,84 9,24 

11 60,45 62,10 11,50 67,30 35,49 87,96 0,70 0,02 99,45 5,77 16,77 

12 24,40 54,50 20,40 18,10 24,10 102,00 0,32 2,56 11,23 0,43 12,40 

13 22,90 87,30 17,50 48,30 19,30 127,60 1,02 0,60 13,90 7,40 7,20 

14 36,40 67,80 21,70 52,40 20,40 100,50 0,74 1,30 24,70 12,50 20,40 

15 45,20 54,90 33,80 47,14 22,06 97,07 0,03 1,04 34,50 0,06 10,30 

16 34,23 65,08 24,05 24,16 42,22 66,40 0,27 0,82 66,80 9,02 9,07 

17 58,12 104,60 19,20 42,90 38,01 84,09 0,94 2,24 33,27 14,00 16,43 

18 103,00 76,01 16,80 66,15 23,50 102,41 0,07 2,05 68,50 26,13 12,40 

19 34,30 49,30 22,00 72,50 40,02 117,50 0,23 1,34 8,24 3,20 9,04 

20 54,60 77,00 31,30 39,80 38,44 96,04 0,82 0,92 34,90 21,13 15,20 

21 62,90 86,50 30,00 52,70 29,50 93,22 1,23 0,54 72,50 11,00 24,11 

22 73,30 88,90 27,40 33,00 36,00 63,15 1,08 3,02 38,70 17,60 20,00 

23 80,02 102,00 19,24 29,40 33,09 30,04 2,01 2,24 21,90 6,09 11,70 

24 42,10 92,50 27,50 68,90 43,40 76,22 0,78 0,77 66,00 21,07 19,40 

25 62,20 51,40 20,04 47,30 40,00 83,43 0,06 0,36 52,07 23,80 7,54 

26 44,10 66,40 19,87 71,00 26,04 52,00 0,04 1,26 71,02 5,76 22,60 
** Au və Ag-un miqdarı ppm-lə 

 

 

Riyazi statistik analizlərin aparılması və modelləşdirilməsi üçün ilk növbədə, kimyəvi ele-

mentlərin analizlərinin nəticələrinin normal paylanma qanunauyğunluğuna tabeliyini yoxlamaq 

üçün dəyişənlərin (elementlərin) qiymətlərinin ədədi ortası, medianası və modası hesablanmışdır 
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(cədvəl 2). Normal paylanma qanunauyğunluğuna tabe olan elementlər üçün bu göstəricilər bir-biri-

nə yaxın qiymətlər almalıdır[3]. 

Eyni zamanda, normal paylanma qanunauyğunluğunu yoxlamaq, sahə üzrə elementlərin bir-

cins və ya qeyri-bircins paylanmasını müəyyən etmək üçün dəyişənlərin asimmetriya, ekses, disper-

siya və variasiya əmsalları hesablanmışdır (cədvəl 2). Əgər asimmetriya və ekses -1 və +1 arasında 

dəyişərsə, deməli analizlərin nəticələri normal paylanma qanunauyğunluğa tabedir. 

Hesablanmış əmsallar, nümunələrin kimyəvi analizlərinin nəticələri elementlərin normal pay-

lanma qanununa tabe olduğunu göstərir ki, bu da riyazi modelləşdirmə əsasında həll olunan məsələ-

lərin nəticələrinin düzgünlüyünü göstərməyə əsas verir[2]. 

 

Cədvəl 2 
Nümunələrin kimyəvi tərkibləri üzrəstatistikqiymətləndirmələr 

 

Kimyəvi elementlər Cu Zn Pb Ni Cr Ti Au Ag La Mo As 

Ədədi orta 52,41 85,22 22,12 45,83 32,20 83,66 0,60 1,12 38,07 12,21 14,17 

Median 44,65 72,13 21,05 45,02 34,29 88,23 0,37 0,80 33,89 10,01 12,40 

Variasiya 47,32 40,40 32,07 45,41 29,65 40,14 47,33 44,61 38,10 37,43 44,38 

Asimmetriya 0,72 0,90 0,06 0,33 0,28 -0,02 0,90 0,84 0,50 0,62 0,49 

Ekses -0,44 -0,50 -0,98 -0,55 -0,75 -0,41 0,13 -0,56 -0,79 -0,42 -0,94 

Dispersiya 615,03 1 185,48 50,31 433,21 91,15 1 127,74 0,27 1,12 672,09 89,41 39,58 

Min 21,40 46,00 10,30 13,10 17,50 22,50 0,03 0,02 4,20 0,06 5,30 

Max 105,50 155,30 34,32 95,55 55,00 153,10 2,01 3,38 99,45 35,84 27,00 

 

Bu məlumatları dəqiqləşdirmək üçün tətbiq edilən“Statgraph” proqramının nəticələri hesabla-

nan rəqəmlərin üst-üstə düşməsini göstərmişdir. Aşağıdakı qrafiklər elementlərin normal paylanma-

sını aydın şəkildə izah etdirir (şəkil 2). 

 

a b c 

ç d e 
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Şəkil 2. Kimyəvi elementlərinin normal paylanma qrafikləri(a(Cu), b(Zn), c(Pb), ç(Ni), d(Cr), e(Ti), ə(Au), 

f(Ag), g(La), ğ(Mo), h(As)). 
 

Məlumdur ki, normal paylanmada elementlərin miqdarlarına uyğun gələn nöqtələr qrafikdə-

düz xəttin (median) ətrafında və ona yaxın düzülməlidir [3]. Pb, Ni, Cr, Ti, Mo, La kimi elementlər 

normal paylanmanı əks etdirən qrafiklərdə (şəkil 2) Cu, Au, Ag, Zn-ə nisbətən normal paylanmaya 

daha uyğundur. 

Dispersiya orta qiymət və mediana yaxın qiymətlər alarsa, o zaman həmin element sahə üzrə 

bircins, əgər çox fərqlənən qiymətlər alarsa, qeyri-bircins paylanmış olur. Aldığımız dispersiya, 

ədədi orta və median qiymətlərinə əsasən aydın olur ki, Au, Ag, As və Pbelementlərindən başqa di-

gər elementlər qeyri-bircins paylanmışdır (cədvəl 2). 

Tədqiqat apardığımız obyektdə yayılan elementlər arasında əlaqələrin mövcudluğunu aydın-

laşdırmaq məqsədi ilə korrelyasiya analizindən istifadə olunmuşdur. Götürdüyümüz nümunələr 

üçün kritik əmsalın 0,37-ə bərabər oldugu məlumdur [1]. 
         

 
 

Şəkil 3. Kimyəvi elenemtlər arasında korrelyasiya əlaqəsi. 
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Elementlər arasında korrelyasiya əlaqəsini araşdırarkən Cu və Mo, Cu və Ag, Ni və La, Zn və 

Pb arasinda sıx korrelyasiya əlaqəsinin olduğu aşkar edilmişdir. Ehtimal olunur  ki, Cu, Mo və Ag 

elementlərinin minerallaşma mənbələri eynidir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, apardığımız klastr analizinin nəticələrini əks etdirən aşağıdakı ikiöl-

çülü dendroqramda həm element qrupları, həm də qruplar arasındakı asılılıq əks olunur. Dendroq-

ramdan aydın görünür ki, Cu və Mo, Zn və Pb, Ni və La arasında güclü asılılıq vardır və onlar qrup 

təşkil edirlər. Nisbətən az asılılıq Ti-Ag və Cr-As arasındadır. Ümumilikdə, Cu, Mo, Ti, Ag və Zn, 

Pb, Cr, As, Au elementləri öz aralarında daha bir qrup əmələ gətirirlər. 

 

 
 

Şəkil 4. Elementlərin qruplaşması 

 

Elementlərlə bağlı informasiyanı saxlamaqla, eləcə dəəlamətlərin ixtisarı və bir neçə ən infor-

mativ komponentin seçilməsi məqsədilə baş komponentlər metodundan istifadə edilmişdir. Az in-

formativ komponentləri kənar edərək komponentlərin ümumi sayı azaldılmış və baş komponentlər  

metodundan istifadə edilərək iki-üç ən informatik komponentlərə dair məlumatlar seçilmişdir[1]. 

 

Cədvəl 3 
Baş komponentlər metodunun tətbiqinin nəticələri 

 
 Komponent Komponent Komponent Komponent Komponent 

 1 2 3 4 5 

Cu -0,119482 0,833654 0,159519 0,134564 -0,16964 

Zn -0,556661 -0,139665 -0,698587 -0,0145023 -0,110373 

Pb -0,615705 -0,171451 -0,234298 0,216623 -0,340803 

Ni -0,534793 -0,357407 0,55736 -0,000293033 -0,301406 

Cr -0,56092 0,242397 -0,219731 -0,237326 0,546252 

Ti 0,275454 0,591051 -0,184347 -0,447304 0,0871884 

Au 0,0502149 -0,0481625 -0,301443 0,82961 0,0942306 

Ag 0,335851 0,636339 0,110265 0,430915 -0,285289 

La -0,470713 0,0589965 0,745492 0,0966172 0,28137 

Mo -0,556397 0,522518 -0,0647754 -0,29162 -0,437312 

As -0,461143 0,421738 -0,00976058 0,37265 0,412318 
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I komponent üzrə ümumi miqdarın 20,35 %-ni təşkil edən elementlər durur (K1=  -0,119482*Cu - 

0,556661*Zn - 0,615705*Pb - 0,534793*Ni - 0,56092*Cr + 0,275454*Ti + 0,0502149*Au + 

0,335851*Ag - 0,470713*La - 0,556397*Mo - 0,461143*As). Burada müsbət əmsala malik olan 

elementlərin (Ti, Au, Ag) anomaliya əmələ gətirməsi ehtimal olunur. 

II komponent sırasındakı  elementlər ümumi miqdarın 19,467 %-ni təşkil edir. Buraya daha 

yüksək əmsala malik olan Cu, Mo, Ag, Ti və As elementləri daxildir ki, bu da filiztoplanmanın ol-

masını söyləməyə əsas verir.  

Aşağıdakı modeldə (şəkil 5) məlumatlar sistemə daxil edilərkən müsbət qiymətlər alan əsas 

komponentlər aydın görünür. Beləliklə, Qızılqaya sahəsində faydalı komponentlərin Au,  Ag, Mo, 

As, Ti və Cu oldugu müəyyənləşdirilmişdir. 

 

 

 
 

Şəkil 5. Nümunələr üzrə “Əsas komponentlər modeli”. 

 

Bütün bu nəticələri əldə etdikdən sonra sahə üzrə paylanmış filiz əmələ gətirən elementlərin 

histoqramlarını və  nümunələrin götürüldüyü koordinatlara əsasən “Surfer 15” proqramında 3D mo-

delləri qurulmuşdur. 

Histoqramlardan aydın görünür ki, nümunələrin coxunda – 65%-də misin, 43%-də sinkin, 

81%-də qurguşunun, 48%-də nikelin, 80%-də molibdenin, 82%-də qızılın, 80%-də gümüşün və 

70%-də titanın miqdarı gil şistləri üçün müəyyənləşdirilən klarkdan yüksəkdir (şəkil 6). 

Tərtib olunmuş modellərin köməyi ilə elementlərin daha cox toplanaraq konsentrasiya əmələ 

gətirdiyi sahələr müəyyən edilmişdir (şəkil 6). 
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Şəkil 6. Kimyəvi elementlərin sahə üzrə paylanmalarının histoqram 

və 3D modelləri. 

 

Sonda yuxarıdakı məlumatlar cəmləsdirilərək Qızılqaya filiz sahəsində kimyəvi elementlərin 

məhsuldar horizont əmələ gətirmə yerlərini əks etdirən 3D modeli tərtib olunmuşdur (şəkil 7). 

 

 

 
 

 
 Qızılqaya filiz sahəsində kimyəvi elementlərin 

paylanmasının 3D modeli 
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Nəticə. 

Kimyəvi elementlərlə bağlı əlaqənin araşdırılması göstərir ki, Cu və Mo, Cu və Ag, Ni və La, 

Zn və Pb arasında müsbət korrelyasiya vardır. Ehtimal olunur  ki, Cu, Mo və Ag filiz mineral mad-

dəsinin mənbələri eynidir.  

Element qrupları, həmçinin qruplar arasındakı asılılığı öyrənmək üçün istifadə edilmiş Klastr 

analizinin nəticələri Cu və Mo, Zn və Pb, Ni və La arasında güclü asılılığın olmasını və onların qrup 

təşkil etməsini göstərmişdir. Nisbətən zəif asılılıq Ti və Ag arasında mövcuddur. Cu, Mo, Ti, Ag 

Zn, Pb və Au daha bir qrup əmələ gətirir.  

 Əsas (faydalı) komponentlər metodu ilə az informativ elementlər kənar edilərək, Qızılqaya 

sahəsində faydalı komponentlərin Au, Mo, Ti, Ag, As və Cu oldugu müəyyən edilmişdir. 

Tədqiq olunan filiz sahəsində kimyəvi elementlərin paylanmalarının 3D modellərinin tərtibi 

üç-  Qaynar qırılması boyu 2, Zəngi qırılması boyu isə bir məhsuldar horizontun ayrılmasına imkan 

vermişdir. 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE GEOCHEMICAL FEATURES OF THE  

GYZYLGAYA ORE FIELD (DRUJA SUTURE ZONE) 

 

T.S. Gadirova 

Institute of Geology and Geophysics, Azerbaijan  

National Academy of Sciences  

qedirova1980@mail.ru 

 

The paper discusses the pattern of distribution of ore-forming elements, the interconnection of 

useful components, and the issues of concentration and the formation of anomalies in the Gizilgaya 

ore field of the Duruja zone. The results of all analyzes were processed by mathematical methods. 

Related to the processes that took place in the ore field, for the transition from intuitive concepts to 

logical constructions, and for the distribution of chemical elements and the reflection of the spatial 

relationships existing between them, the results obtained on a qualitative basis are subject to mathe-

matical calculations. The obtained results were checked by the “Statgraph-18” software, correspon-

ding graphs were constructed, and magmatic models reflecting the distribution of chemical ele-

ments were created using the Surfer-17 software. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ГЫЗЫЛГАИНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ 

(ДРУДЖИНСКАЯ ШОВНАЯ ЗОНА) 

  

Т.С. Гадирова 

Институт Гeологии и Геофизики НАНА 

qedirova1980@mail.ru 

 

В статье рассматриваются закономерность распределения рудообразующих элементов, 

взаимная связь полезных компонентов, вопросы концентрирования последних и образования 

ими аномалий в Гызылгаинском рудном поле Друджинской зоны, обработаны результаты 

всех анализов математическими методами. О процессах, происходивших в указанном руд-

ном поле для перехода от интуитивных понятий к логическим конструкциям особенностей 

распределения химических элементов и отражения существующих между ними простран-

ственных соотношений полученные на качественной основе результаты подвержены матема-

тическим расчетам. Имеющиеся результаты проверены программой “Statgraph-18”, состав-

лены соответствующие графики и с помощью программы “Surfer-17” созданы магматических 

модели, отражающие распределение химических элементов.  

Ключевые слова: руда, моделирование, статистика, кластер, корреляция, компонент. 
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YATAQLARIN SULAŞMASINA QARŞI  NANOTEXNOLOGİYANIN TƏTBİQİ   

  

C.A. Əliyev 

             SOCAR “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu 

           camal.aliyev1965@mail.ru 

 

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı zamanı layların və quyuların  sulaşması prose-

si müşahidə olunur. Müxtəlif səbəblərdən asılı olmayaraq, sulaşmanın artması hasilatın azalmasına 

və texniki-iqtisadi göstəricilərin pisləşməsinə gətirib çıxarır. Bununla əlaqədar məqalədə sulaşma-

nın mümkün olan səbəbləri, mənbələri, istismar göstəricilərinə təsiri və ona qarşı mübarizə məqsə-

dilə nanosistemlərin tətbiqi ətraflı təhlil edilmişdir.  

Açar sözlər: sulaşma, hasilat, sulaşma səbəbləri, sulaşmanın istismara təsiri, nanosistemin 

tətbiqi ilə sulaşmaya qarşı mübarizə. 

 

Giriş 

Neft-qaz yataqlarının işlənməsinin son mərhələləri quyu məhsulunun sulaşmasının davamlı 

artması ilə səciyyələnir. Laylardan neft-qaz hasilatının azalması, sulaşmanın əmələ gəlməsinə im-

kan yaratmaqla yanaşı mədən avadanlığının korroziyasına da səbəb olur. Bu baxımdan  sulaşmaya 

və duz çöküntülərinə qarşı tədbirlərin aparılımasına, quyu məhsulunun mədəndaxili hazırlanmasına 

və nəqlinə kifayət qədər xərc çəkilir. Ona görə də məqalədə quyularda sulaşmasının qarşısının alın-

ması və yataqların işlənmə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə nanotəsirlərin tətbiq xüsusiy-

yətləri tədqiq və təhlil edilmişdir. 

Tədqiqatın məqsədi 

Neftçıxarma sahəsində əldə olunmuş zəngin təcrübənin araşdırılması əsasında yataqların təbii, 

yaxud vaxtından əvvəl sulaşmasına təsir edən əsas amilləri geoloji, texnoloji və texniki qruplara 

ayırmaq olar (cədvəl ) [1, 2].  

 

Cədvəl 

 
 

Su axınlarının təcrid edilməsi məsələsinin düzgün həlli üçün sulaşma səbəblərinin müəyyən 

edilməsi çox vacibdir və onunla mövcud mübarizə üsulları araşdırılmışdır. Mədən tədqiqatlarının 

ətraflı araşdırılması nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, kənar suların quyulara axını və məhsulun 

sulaşmasının artması əsasən aşağıdakı qeyd olunan yollarla baş verə bilər:  
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-  Süxurla istismar kəməri arasında; 

- Su-neft təması səthinin istismar olunan süzgəcə yaxınlaşması zamanı; 

- Yuxarıda yerləşən horizontlar suyunun istismar kəmərinin pozuntularından daxil olması; 

- Vurulan, yaxud kontur suyunun quyudibinə yaxınlaşması zamanı; 

- Qeyri-bircins kollektorlarda yüksək keçirici zonalar vasitəsilə su axınlarının sürətlənməsi. 

Əksər quyuların sulaşması daban və aşağı suların yaxınlaşması səbəbindən  deyil, əksinə bo-

ruarxası pozulma yerlərindən kənar suyun daxil olması nəticəsində baş verir. Digər tərəfdən, lay 

təzyiqinin saxlanılması sistemi suyun hasilat quyularına gəldiyi layın daban, yaxud yüksək keçirici 

hissələrini suyun daxil olduğu əsas yollardan biri kimi hesab etmək olar.  

Məhsulun sulaşmasınına səbəb olan və quyulara daxil olan suyu bir neçə qrupa ayırmaq olar. 

Böyük bir qrupa nefti laydan sıxışdıran, digər qrupa isə neftin sıxışdırılmasında demək olar ki, işti-

rakı olmayan suyu aid etmək olar. Birinci qrupa ilkin lay, kontur və təzyiqin saxlanması üçün laya 

vurulan su daxildir. Həmin növ lay sularının sıxışdırılmada olan rolu lay təzyiqinin azalması zamanı 

süxur və mayelərin elastik deformasiyası hesabına hərəkətə gələrək nefti quyulara sıxışdırmaqdan 

ibarətdir. Laya vurmaq üçün, adətən, kiçik sıxlığa və özlülüyə malik olan, aşağı temperaturlu mən-

bələrdən götürülən şirin su istifadə edilir. Bu da öz növbəsində layın termodinamik vəziyyətinə, elə-

cə də gilli süxurların süzülmə-tutum xassələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Suvurmada və 

neftin sıxışdırılmasında iştirak etməyən su qrupuna əsasən yuxarı horizontlarda yatan və oradan is-

tismar kəmərində mümkün ola bilən pozuntular yolu ilə quyulara daxil olan suları (müəyyən hallar-

da lay suyunun ikinci qrupun suya qarışması duzların və mədən avadanlığının üzərində çöküntü 

əmələgəlməsi ilə arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxara bilər) və quyuarxası fəzadan daxil olan məh-

suldar layın daban suyunu və həlqəvari fəzada yaranan kanallardan daxil olan aşağı lay sularını (bu 

cür sular layın quyudibi zonasına nüfuz edərək, neftlə doymuş hissələrdə təzyiq depressiyasının və 

neftə görə faza keçiriciliyinin azalmasına səbəb olur)  aid etmək olar [5,6].   

Neftçıxarma nəzəriyyəsindən və təcrübələrdən məlumdur ki, məhsulun sulaşması ilə mübarizə 

üç istiqamətdə aparılır: suyun qarşısının alınması, su axınlarının məhdudlaşdırlması və təcrid edil-

məsi. Qeyd olunan hər bir istiqamət öz növbəsində müəyyən texnoloji üsul və tədbirlərə bölünür. 

Belə ki, daban, kontur və vurulan su nəticəsində sulaşmanın əvvəldən qarşısının alınması yatağın iş-

lənmə prosesinin tənzimlənməsi ilə həyata keçirilir. Bu üsul iki əsas qrupdan ibarətdir: 

 Mövcud təsiretmə sisteminin dəyişdirilməsi və  yan lüiənin qazılması; 

 Təsiretmə sistemi dəyişdirilmədən yeni  quyuların qazılması. 

Birinci qrupdakı tədbirlər, əsasən, quyudibi zonasının məhsuldarlığının artırılması, səmt suyu 

axınının təcrid olunması, sıxışdırılma profilinin bərabərləşdirilməsi, quyuların istismarı rejiminin 

tənzimlənməsi kimi tədbirlər aid edilir.  

   İkinci qrupa ehtiyat quyularının qazılması, quyular şəbəkəsinin sıxlaşdırılması, suvurma 

xəttinin yaxınlaşdırılması və sxemlərin dəyişdirilməsi tədbirləri daxildir. Qeyd olunmalıdır ki, bu 

tədbirlər əsasən geoloji və texnoloji səbəblərdən artan sulaşmanın qarşısının alınması zamanı tətbiq 

olunur 10, 11.  

Texniki səbəblərdən kəmərlərin hermetiksizliyi və keyfiyyətsiz sementləmə nəticəsində artan 

sulaşmanın qarşısının alınması əsasən qoruyucu kəmərlərin endirilməsi qaydalarına riayət olunması, 

eləcə də sementləmə işlərinin qaydalara, tələblərə tam uyğun aparılması və boruların keyfiyyətinə 

nəzarət edilməsilə təmin oluna bilər. Bütün bunlara baxmayaraq ən yüksək keyfiyyətli sementləmə 

aparılsa da sulaşma prosesi müşahidə olunur [3,7]. 

Quyu  dibi zonanın  bərkidilməsi neft hasilatı tempinin  sabit  saxlanılması  üçün  mühüm  

əhəmiyyət  kəsb  edən  texnoloji həllərdən ibarətdir.  Bu  sahədə   zəngin təcrübənin olmasına  bax-

mayaraq  elmin  son nailiyyətləri  əsasında mütərəqqi işləmələrin  quyularda tətbiq  olunması  mü-

hüm  xalq  təssərüfatı  əhəmiyyəti  kəsb edir.  İnnovativ  texnologiyalar silsiləsindən olan  nanotex-

nologiyalar  əsasında  quyudibi  zonanın  bərkidilməsi  və qazmadan  başa çatması quyuların  möh-

kəmləndirilməsində nanotexnologiyaların işlənilməsi  professor  E. Şahbazov, E. Kazımov  tərəfin-

dən təklif olunmuşdur.  “Kiçik  təsir və həyacan effekti” əsasında  müxtəlif  ölçülü  nanohissəciklə-
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rin qatılıqlarda əlavəsi nəticəsində ilkin işdə öz əksini tapmışdır.  Aparılan tədqiqatlarla həm sement 

məhlullarının, həm də sement daşının struktur-mexaniki göstəricilərinin tənzimləmə mexanizmi  aş-

kar edilmişdir. Əldə olunan nəticələrə  əsasən  yeni istiqamətlərdə  praktiki təcrübələrin aparılması 

maraq  doğurmuşdur [8,9].  

Layların sulaşması  çox ciddi problem olduğu üçün  innovativ nanotexnologiyalardan istifadə 

olunmasına başlanılmışdır. Nanotexnologiyanın tətbiqi  laboratoriya şəraitində təcrübi  tədqiqatları  

aparılmış, eyni zamanda quyulara tətbiq edilmiş və yüksək nəticələr əldə edilmişdir.  Nanosistemin 

tətbiqi  işinin aparılması üçün aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir: 

 Sement məhluluna xüsusi nanoəlavələrin qatılması; 

 Nanosistemin təsirindən quyu divarlarından gil qabığının ləğv edilməsi; 

 Kəmərarxasındakı gil məhlulunun nanosement məhlulu ilə tam əvəzlənməsi; 

 Nanosistemin təsirindən kəmərin konsentrik vəziyyətdə olması; 

 Nanosistem ilə boru səthinin xüsusi işlənməsi və s. 

Nanosistemin tədqiqatları nəticəsində yüksək məsaməlik və keçiricilik qabiliyyətli, həcmi ge-

nişlənməyə malik, əyilmə və sıxılmaya davamlı təbəqə yaratmaqla təkrar perforasiya etmədən qu-

yunu mənimsəmək imkanı verən yeni nanostrukturlu tamponaj məhlulu (NSTM) yaradılmışdır. 

 Prosesin özəlliyi ilə gedən ekzotermik reaksiya nəticəsində ayrılan qazın məhlulun tərkibində 

kiçik kanalcıqlar yaratmasıdır ki, nəticədə məsaməli və keçirici mühit əmələ gəlir. Nanosistemin 

tətbiqi zamanı məhlulun axıcılığını, tutuşma başlanğıcı və sonunu tənzimləmək mümkün olur. Qu-

yulara su axınlarının izolyasiyası və məhdudlaşdırma üsullarının mahiyyəti su gələn yolların tutul-

masından ibarətdir. Bu işlər əsasən su axını yollarına kimyəvi və yaxud fiziki-kimyəvi təsiretmə va-

sitəsilə yerinə yetirilir. Kimyəvi təsiretmə zamanı sulaşma yollarına nanotamponaj məhlulların vu-

rulması və kimyəvi reaksiyaların getməsilə onların tutulması mümkün olur. Nanosementin  (Al his-

səcikləri ilə birlikdə) laylara vurulması fizki-kimyəvi təcridetmə zamanı suya görə fazakeçiriciliyi-

nin azaldılması, fazaları arasında səthi gərilmənin azalması nəticəsində nanotəbəqə əmələ gətirir. 

Nanotətbiqənin yaranması ilə netfin özlülüyünün aşağı düşməsi  ion mübadiləsi baş verir ki,  bu-

nunla da lay suyun özlülüyü artır. Kapilyarlarda sürüşmə sürtünmə əmsalı və keçiricilik  artır və 

aşağı özülülüyə malik neftin quyu dibinə axını intensivləşir, lay suyu isə özlülüyü artdığı üçün ka-

pilyarlarda hərəkəti çətinləşir və böyük həcmi layda qalır (şəkil 1 a, b). 

 

 
         

                     Şəkil 1(a) .Sulaşmış lay                  Şəkil 1(b). Sulaşmış laya nanosistemin vurulması prosesi 

 

Möhkəm karkaslı keçirici təbəqə yaradılmışdır,  laydan quyudibinə gələn qumun qarşısı  alı-

nır. Quyuların  iş rejimi tənzimlənir, yanalmaların sayı  məhdudlaşır, təmirlərarası  müddət artmış-

dır. Su axınlarının məhdudlaşdırılmasının ən səmərəli üsullarından biri təcrid ekranlarının yaradıl-
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masıdır. Belə ekranın tərkibini təşkil edən, məsaməli mühiti bağlayan nanotamponaj sementi, nano-

materiallar və nanoreagentlər bir neçə əsas tələbə cavab verir (şəkil 2) .       

 Nanosistemin təcridedici işçi mayelərə təsiri layda flüidin yaxşı süzülmə qabiliyyəti yaradır; 

 Sulaşmış yerlərin tutulma dərəcəsinə görə və zaman ərzində bağlanma prosesinin tənzim-

lənməsinin daha da möhkəmlənməsini tənzimləyir. 

 Nanotamponaj materialların özlü-elastik  möhkəmliklə xarakterizə olunan  xassələrinin 

tənzimlənməsinə; 

 Təcridedici nanomaterialların lay selektinə təsiri, layın skletinin daha uzun ömürlü, neftli 

sahələrin məhsuldarlığının artırılmasına  səbəb  olur. 

 

 

                                    
 

Şəkil 2.  Sulaşmış laylarda nanostrukturlu karkasın  yaradılması 

 

Azərbaycanın əksər yataqlarında sulaşma problemləri mövcuddur 1,3. Mədən məlumatına 

əsasən quru yataqlarda istismar olunan quyu məhsulunun sulaşması 90%-dən yüksək, dənizdə isə 

nisbətən aşağıdır. Müqayisəli fərqin daha əyani göstərilməsi məqsədilə Günəşli və işlənilmənin son 

mərhələsində olan Neft daşları, Bibiheybət, Siyəzən, Abşeron,Qala-Buzovna, Suraxanı yataqlarının 

cari istismarına uyğun sulaşma faizi quyular üzrə yüksəkdir 6, 7.  

Quyuların istismarına sulaşmanın təsirinin müəyyən edilməsi üçün hər bir sulaşma intervalına 

düşən quyu qrupları üzrə orta debit və bu quyuların hasilatının cəm hasilatda xüsusi çəkisi faizlə he-

sablanır 8, 9. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Günəşli, Qala-Buzovna yatağında sulaşma artdıqca 

orta debit və xüsusi hasilat azalır, Neft daşları yatağında isə sulaşma artdıqca orta debit azalır. Xü-

susi hasilat isə artır. Qeyd etmək lazımdır ki, köhnə yataqlarda neft hasilatının artırılması çox böyük 

su həcmlərinin alınması ilə müşahidə olunaraq, xeyli dərəcədə qeyri-məhsuldar enerji sərflərinə gə-

tirib çıxarır. 

“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunda işlənilən nanosement, nanotamponaj məhlulunun 8 

yatağın 30 quyusunda tətbiqi nəticəsində laydan gələn suyun 70-80%-i təcrid olunaraq, 1100t əlavə 

neft hasil olunmuş, quyuların təmirlərarası iş müddəti 2 dəfə artmış və 6485man, ümumi iqtisadi sə-

mərə əldə edilmişdir 11.  Quyu məhsulunun sulaşması səbəbləri və yollarından asılı olmayaraq nə-

zərdə tutulan istənilən mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsindən öncə quyuların yataqda yeri, 

hasilat dinamikası, su-neft təmasının hərəkət sürəti, layın qalınlığı və bircinsliyi, neft və suyun tər-

kibi və xassələri, istismar rejimi, kəmərlərarası sementləmənin vəziyyəti, quyunun konstruksiyası 
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müəyyən edilməlidir. Bu məsələlərlə yanaşı, yatağın cari işlənmə vəziyyətinin də təhlil edilməsi və 

nəticədə hasilatla suvurma nisbətləri, işlənmə və sulaşma templəri, su-neft təmasının neft konturu-

nun hərəkət xarakteri, süxurların kollektor xassələrinin dəyişməsi kimi vacib məlumatların əldə 

olunması sulaşmaya qarşı mübarizənin səmərəli olmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bununla ya-

naşı daban və lay  sularının  selektiv  üsullarla qarşısını alan zaman (Al (50-70) nm nanohissəcik-

dən) nanosementdən istifadə edilir ki, bu zaman bu da məsaməliyi yaxşılaşdırır, keçiriciliyi  artırır.  

Nanosistemin tətbiqi ilə su-neft kontaktında bərabər profilli front yaradılır, fazalar  arası səthi  gəril-

mə aşağı  düşür, neftin özüllüyü  azalır, lay suların tərkibində hidroksil qrupu olduğundan lay suyu-

nun özüllüyü artır. Quyudibi zonanın  bərkidilməsində istifadə  edilən nanokompozisiyalı tamponaj 

məhlulunun  tətbiqi ilə quyudibi  zonada möhkəm karkaslı keçiriciliyə malik  ekran  yaranır, tampo-

naj məhlulunun həcmi nanokompozisiyanın hesabına 25%  artır və bunun hesabına sement daşının 

kollektorluq xüsusiyəti yaxşılaşır. 

“H.Z. Tağıyev” adına NQÇİ-nin Buzovna yatağının 1373 saylı hasilat quyusunda laydan qu-

yudibinə gələn qumun qarşısının alınması məqsədilə iki mərhələdə quyudibi zonanın (QDZ) bərki-

dici nanosistemlə möhkəmləndirilməsi prosesi həyata keçirilmişdir. 1373 saylı süzgəc intervalı 

(1851-1841m)  hasilat quyusunda gündəlik, 5 ton neft, 8 m3  su hasilatı ilə istismara daxil olmuşdur. 

İşlədiyi müddət ərzində 2 dəfə QDZ-nın bərkidilməsi olmaqla 12 əsaslı təmir işləri aparılmış, lakin 

mütəmadi olaraq (107 dəfə) boruarxasından maye təsirinin köməyi ilə rejim bərpa edilmişdir. 

Quyudibi zonanın bərkidilməsi işləri aparılmış və süzgəc zonasında yaradılmış nanokarkas 

daha möhkəm və dayanıqlı xarakter almışdır (şəkil 3). Texnoloji prosesin tətbiqindən keçən 

müddət ərzində heç bir yanalma olmamış, quyu istismara verilmişdir.  

 

 

            
 

Şəkil 3. Nanostrukturlu tamponaj sementinin həcmi genişlənməsi 

 

Quyunun işləmə texnologiyasında fazalararası səthi gərilmə azalmış və  sürüşgənliyin artması 

hesabına mayenin hərəkət sürəti tənzimlənmiş, laydan gələn fülüdün yer səthinə qaldırılması inten-

sivləşmişdir. Nəticədə  borularda və süzgəcdə qumun çökməsi məhdudlaşmış, hasil olunan mayedə 

mexaniki qarşığın miqdarı 2,6%-dən – 0,18% -ə düşmüşdür. Hazırda quyudan stabil olaraq 6 ton 

neft və 5 m3 su hasil olunur.  
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Nəticələr 

Nanosistemin təsiri nəticəsində işçi laylarda fülidin süzülmə qabiliyyəti artmışdır. 

Nanotamponaj materialların özlü-elastik möhkəmliklə xarakterizə olunan  xassələrinin  

tənzimlənməsinə, təcridedici nanomaterialların lay skletinə təsirinə, layın daha uzun ömürlü 

neftli sahələrinin məhsuldarlığının artırılmasına səbəb olur.  

Analitik  tədqiqatlar  əsasında  müəyyən  olunmuşdur  ki, alminium nanohissəcikləri  portan 

sementlərə əlavəsi  nəticəsində  nanosementdaşının  keçiriciliyinin artması hesabına neftin  quyudi-

bi zonada süzülməsi üçün əlverişli mühit yaradır.  

Alınan  hissəciklər əsasında  formalaşan və quyudibi zonada qumun qarşısını alan mühafizə  

ekranı  qum tıxaclarının  əmələ  gəlməsinə imkan vermir.  

Dəmir nanohissəciyinin  portlant  sement  məhluluna əlavəsi nəticəsində sement daşının möh-

kəmliyi orta hesabla 15% artmışdır. 
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The development and exploitation of oil and gas fields is observed during the irrigation of 

formations and wells. Regardless of various reasons, an increase in irrigation leads to a decrease in 

productivity and a deterioration in other technical and economic indicators. In this regard, the article 
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analyzes the possible causes of irrigation, its impact on the operation and use of nanosystems to 

combat it. 

Keywords: irrigation, mining, causes of irrigation, the use of anti-irrigation nanosystems, ir-

rigation effects. 
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Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений наблюдается при оро-

шении пластов и скважин. Независимо от различных причин увеличение орошения приводит к 

снижению производительности и ухудшению других технико-экономических показателей. В 

связи с этим в статье анализируются возможные причины орошения, его влияние на эксплуа-

тацию и использование наносистем для борьбы с ней. 

Ключевые слова: ирригация, добыча, причины орошения, применение анти-оросительной 

наносистемы, эффекты орошения. 
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Məqalə Samur-Yalama Milli Parkının bitki örtüyünün Normallaşdırılmış Fərq Vegetasiya İn-

deksi (NDVI) əsasında peyk görüntüsü ilə öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Təqdiqatın aparılması 

üçün Landsat 8 OLI peykindən 2019-cu ilin iyun ayında çəkilmiş multispektral görüntü əldə edil-

mişdir. Bitkiliyin sağlamlığı (canlılığı) və sıxlığı ilə xakaterizə olunan NDVI metoduna uyğun ola-

raq Milli Parkın meşələri və ətraf ərazilər -1 - +1 dəyərləri arasında indeksləşdirilmişdir. Nəticəyə 

əsasən tədqiqat ərazisinin bitki örtüyünün vəziyyətinin xəritələri indekslər üzrə müqayisə edilmiş, 

ərazi sinifləndirilmişdir. Meşə örtüyünün ortalama indeks dəyəri 0.55 olmuş və bu indeksə görə me-

şə massivi normal dərəcədə sağlamlığa və canlılığa malik meşələr hesab edilmişdir.  

Açar sözlər: milli park, məsafədən zondlama, landsat, bitki örtüyü, Vegetasiya İndeksi, moni-

torinq, meşə 

 

Giriş 

Meşələr karbonun buxarlanmasını təmin edərək Yerin iqlimini tənzimləyir ki, bu da coğrafi 

ərazidə ekoloji tarazlığın qorunmasını təmin edir [7]. Uzun zamandır ki, ətraf mühit və antropogen 

təsirlərin nəticəsində bioloji sistemlər təhlükə qarşısında qalmış, bu faktorların təsirlərinin getdikcə 

artması daha böyük ərazilərin stresə məruz qalmasına zəmin yaradacaq [19]. Biomüxtəlifliyi zəngin 

olan meşələr davamlı inkişafa töhfə vermək üçün yüksək potensiala malikdir [5]. Mühafizə olunan 

ərazilər biomüxtəlifliyin qorunması üçün təşkil edilən ən mühüm yerlərdən biri hesab olunur [12]. 

Belə ərazilərdə biomüxtəlifliyin davamlı qorunması üçün ərazinin monitorinqi, ekosistemə təsir 

edən biotik və abiotik amillərin dəyərləndirilməsi vacibdir [18]. 

Dünya elmində daha çox bir bölgənin bitki örtüyünün kompleks monitorinqi texniki və iqtisa-

di baxımdan səmərəli texnologiya olan məsafədən zondlama vasitəsilə  həyata keçirilir [16]. Məsa-

fədən zondlama rəqəmsal formada obyektlə heç bir fiziki əlaqə olmadan peyklərdən gələn spektral 

məlumatların toplanması, saxlanması, yoxlanılması, inteqrasiyası, alınması, manipulyasiyası, təhlili 

və görüntülənməsi üçün kompüter əsaslı bir sistemdir [10]. Hava fotoqrafiyası, Optik Multispektral 

Skaner, Radar, Lidar (Lazer) və Videoqrafika kimi peyk sensorlarının təmin etdiyi məkan görüntü-

ləri vasitəsilə bitki örtüyünün dəyişmə dinamikası, biomüxtəlifliyin  monitorinqi, meşələrin inven-

tarlaşdırılması, meşə örtüyünün fotosintez qabiliyyətinin kəmiyyət dərəcəsi, quraqlıq proseslərininin 

modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması kimi istiqamətlərdə elmi tədqiqat işləri aparılmışdır [13, 

17]. Yer səthinin xüsusilə, bitki örtüyünün indekslənməsi üçün həmin prinsipə əsaslanan Perpendi-

kulyar Vegetasiya İndeksi, Nisbi Vegetasiya İndeksi, Normallaşdırılmış Fərq Vegetasiya İndeksi 

(NDVI) və başqa bir çox düsturlar tərtib edilmişdir [6]. 

De Fries R. və b. məsafədən zondlama ilə mühafizə olunan əraziyə ətraf yaşayış məntəqələri-

nin təsirini araşdırmış və ərazinin gələcək idarəedilməsi üçün plan tərtib etmişdir [5]. Fung T. və 

Siu W. (2000) SPOT multispektral görüntülərinin istifadəsi ilə 8 il ərzində dəyişməni NDVI metodu 

ilə öyrənmişdir. Tədqiqat zamanı sosial, torpaq, meşə, sürüşməyə meylli ərazilərdən toplanmış mə-

lumatlarla müqayisəli şəkildə, dəyişən ətraf mühit keyfiyyətini araşdırmış və nəticə olaraq bitki ör-

tüyünün dəyişməsinin antropogen faktorla əlaqəli olduğunu ortaya qoymuşdur[9]. Fraser R.H. və b. 

(2009)  torpaq örtüyünün dəyişməsinin ekoloji faktorlardan asılığını [10],Nageswara P.P.R. və b. 

(2005) kənd təsərrüfatı ərazilərində quraqlığın dəyişməsini [16], Yacouba D. və b. (2009) NDVI ilə 
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ərazi istifadəsinin dəyişməsini öyrənmiş [21], tədqiqat ərazilərinin gələcək idarəetmə planları üçün 

təkliflər vermişdir. 

Tədqiqat ərazisi – Samur-Yalama Milli Parkının (SYMP) meşələri Azərbaycanın şimal-şərq 

hissəsində, Samur-Dəvəçi çökəkliyinin bir hissəsini əhatə edərək, Xəzər dənizinin sahil boyunca en-

siz zolaq şəklində uzanır [1]. Ətraf yaşayış yerləri, aqrar sahələr və turizm obyektləri daxil olmaqla 

ümumi tədqiqat ərazisi 19536 (Milli Park - 11772 ha) hektardır. SYMP-nın yerləşdiyi rayon quru və 

isti iqlim zonasına aiddir. Havanın orta aylıq temperaturu yanvarda 1,20 C, iyulda 240 C olur. Hakim 

küləklər əsasən şərqdən və şimal-şərqdən əsir. Küləyin orta aylıq sürəti 2-3 m/saniyədir. Qar örtüyü 

10-15 sm-dən yuxarı olmur, qışın mülayim keçməsi və şaxtaların istilərlə tez-tez əvəz olunması nə-

ticəsində qar örtüyü 5 gündən, 15 günə qədər davam edir [1, 3, 4, 15]. 

Milli Parkın ərazisində uzunsaplaq palıd, qafqaz vələsi, ağyarpaq qovaq növləri üstünlük təş-

kil etməklə meşə ilə örtülü sahənin 87,2% -i qədər, qalan növlər (şabalıdyarpaq palıd, qızılağac və 

s.) isə 12,8%-i qədərdir [1]. 

Meşələrin biomüxtəlifliyi sahil ekosistem kompleksinin bir hissəsi hesab olunur [15]. Azər-

baycanın sahil mühitinin biomüxtəlifliyi həm antropogen, həm də ətraf mühit amillərinin davamlı 

təsirinə məruz qalır [3]. Tədqiqat sahəsi bu təsirlərin dərəcəsinə görə  həssas ekoloji bölgə hesab 

edilir [4].  

Tədqiq edilən işin məqsədi Samur-Yalama Milli Parkının bitki örtüyünün Normallaşdırılmış 

Fərq Vegetasiya İndeksi əsasında peyk görüntüsü ilə monitorinqini aparmaqdan ibarət olub və 

2019-cu ildə Milli Parkın bitki örtüyünün sıxlıq və sağlamlıq vəziyyəti öyrənilmişdir. Bu da gələ-

cəkdə həmin ərazidə əhatəli monitorinqlər aparmaqla baş verə biləcək dəyişikliklərin əvvəlcədən 

proqnozlaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. 

 

Material və metodlar 

Multispektral görüntülərə bitki əsaslı indeksləmə metodunu tətbiq etməklə bitki örtüyü olan əra-

ziləri və onun vəziyyətini qısa zamanda müəyyənləşdirmək mümkündür [2]. Peyk görüntülərinin iş 

prinsipi elektromaqnit spektrinin qırmızı, mavi, yaşıl və infraqırmızı kimi dalğalarının diferensial ud-

ma, ötürmə və enerjinin əks olunmasına əsaslanır [9]. Belə ki, hüceyrə quruluşunun optik xüsusiyyət-

lərinə əsaslanaraq yarpaqlarda fotosintez zamanı spektrin görünən aralığında radiasiya effektiv şəkildə 

udulur və yaxın infraqırmızı radiasiya əks olunur [14]. Tədqiqat işi Normallaşdırılmış Fərq Vegetasi-

ya İndeksi (NDVI) metodu ilə aparılmışdır ki, NDVI yer səthindəki mikro və makro bölgələr üçün 

bitki örtüyünün vəziyyətinin qiymətləndirilməsində ən çox istifadə olunan metoddur [11].  

Peyk görüntüsünün təhlili ilə təqdiqatın aparılması üçün tələb olunan multispektral görüntü 

Landsat 8 OLI peykindən əldə edilmişdir. Landsat peyk sensorları qlobal miqyasda 30-40 illik za-

man seriyasında pikselləri 30 metr olan görüntüləri təmin edə bilən yeganə məsafədən zondlama 

məlumat bazasıdır [21]. Daha düzgün nəticə almaq üçün vegetasiya dövrünün yaxşı və buludluluq 

səviyyəsinin az olmasını nəzərə alaraq 09.06.2019-cu tarixində çəkilmiş görüntü üzərində işlənil-

mişdir. NDVI hesablanmasında yer üzündən əksolunan işıq dalğalarının qırmızı (band 4) və yaxın 

infraqırmızı (band 5) hissələri tətbiq olunmuşdur (düstur 1; şəkil 1). 

 

Düstur 1.  

 

Görüntü MATLAB R2019A və ArcGIS10.7 program təminatında emal edilmiş və göstərilən 

formula əsasən bitki örtüyü indeksləşdirilmişdir.  

NDVI dəyərləri -1 - +1 arasında dəyişir. -1-0 arası dəyərlər bitki olmayan əraziləri, 0-0.33 

arası dəyərlər sağlam olmayan bitkini (bitkiliyi), 0.33-0.66 indeksi normal dərəcədə sağlam bitkini, 

0.66-+1 indeksi çox sağlam bitkini göstərir [20]. 
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a) Band 4, qırmızı                               b) Band 5, infraqırmızı 

 
Şəkil 1. (a-b). Tətbiq olunan bandların görüntüsü 

 

Nəticələr və onların müzakirəsi  

MATLAB program təminatı ilə görüntüdə bitki örtüyü 0.33, 0.4, 0.5, 0.6 indeksləməsi ilə 

ayrı-ayrılıqda hesablanmışdır (şəkil 2). Nəticəyə əsasən 0.33 indeksinə uyğun bitki örtüyü ərazidəki 

meşə, bağ və canlı aqrar sahələri əhatə edir. 0.4 indeksinə uyğun bitki örtüyü bütün meşəni əhatə 

edir. 0.5 indeksli ərazilər öncəkindən daha azdır. Həmin dəyərə uyğun bitki örtüyü əsasən ümumi 

meşəliyin dərinliklərinə doğru müşahidə edilir. Əsasən yaşayış məntəqələri, turizm zonaları və kənd 

təsərrüfatı sahələrinin meşə ilə sərhəddi boyunca 0.5 indeksinə cavab verən meşələrin azaldığı 

müşahidə edilmişdir. 0.6 indeksinə uyğun bitki örtüyü əvvəlkinə nisbətən kəskin fərqlə azalır və 

pərakəndə şəkildə çox kiçik ərazini tutur. Bu göstəricilərin doğruluğunu yoxlamaq üçün eyni aydakı 

əlavə görüntülərin analizi aparılmışdır. Ayın əvvəli, ortası və sonunda görüntüdə müəyyən fərqlər 

(xüsusən 0.5, 0.6 indekslərində) ortaya çıxır, lakin bu ümumi nəticəyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

etmir. 

                      
a) 0.33 aqrar, ağaclıq və meşə                             b) az aqrar, ağaclıq və meşə 

                                 
c) az ağaclıq və normal sağlam meşə                             d) 0.6 sıx və daha sağlam meşələr 

 
Şəkil 2. a-d.  İndeks göstəricilərinə görə bitki örtüyünün görüntüsü 
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ArcGIS 10.7 program təminatında eyni düstürla bitki örtüyü üçün ümumi indeksləmə 

aparılmış, maksimum, minimum və ortalama göstəriciləri verilmişdir (cədvəl 1). 
 

 Cədvəl 1   

 
 

Ümumi tədqiqat sahəsi və ətraf ərazilər bitki örtüyünün sağlamlıq və sıxlıq dərəcəsinə 

(nisbətlə) görə sinifləndirilmişdir (şəkil 3). Həmçinin SYMP-nın ərazisinin sinifləndirilməsi zamanı 

meşələr kategoriyalara bölünmüş və onların faiz dərəcələri və sahələri hesablanmışdır (cədvəl 2).  
 

Cədvəl 2 
 

 

 
 

Şəkil 3. Samur-Yalama Milli Parkının ərazisinin bitkiliyinin sıxlıq (həmçinin, sağlamlıq) dərəcəsinə  

görə sinifləndirilməsi 
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Nəticədə, Samur Yalama Milli Parkının meşələri aşağı sıxlıqlı və normal dərəcədə sağlam 

(canlı) bitki örtüyü olan meşələr kategoriyasına aid edilmişdir. Göstəricilərin gələcək illərdə daha 

çox enməməsi üçün Milli Parkın meşələrinin inkişaf planı hazırlanması və meşəbərpa prosesinin 

gücləndirilməsi vacibdir. NDVI vasitəsilə Samur-Yalama Milli Parkında bitki örtüyünün 30 illik 

dəyişmə dinamikasının monitorinqi ilə bağlı tədqiqatlarımız davam etməkdədir.  
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INDEXING THE CURRENT STATE OF VEGETATION IN SAMUR-YALAMA 

NATIONAL PARK BY REMOTE SENSING 
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The article is devoted to the study of the vegetation of the Samur-Yalama National Park with 

satellite imagery based on the Normalized Difference Vegetation Index. For investigation was taken 

a multispectral image in June 2019 from the Landsat 8 OLI satellite. According to the NDVI meth-

od, which is hacked by plant liveliness, health and density, the forests and surrounding areas of the 

National Park are indexed between -1 and +1. As a result, maps of the vegetation cover of the study 

area were compared by indices, and the area was classified. The average index value of forest cover 

was 0.55 and according to this index, forest areas are considered forests with normal health and vi-

tality. 

Keywords: national park, remote sensing, Landsat satellite images, vegetation cover, Vegeta-

tion Index, monitoring, forest 

 

ИНДЕКСИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО  

ПОКРОВА САМУР-ЯЛАМИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА С ПОМОЩЬЮ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
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Статья посвящена изучению спутникового изображения растительного покрова Самур-

Яламинского Национального Парка на основании вегетационного индекса нормированной 

разности (NDVI). Для проведения исследований в июне 2019 года со спутника Landsat 8 OLI 

было получено многоспектральное изображение. Согласно методу NDVI  характеризующей 

жизнеспособность, здоровье и плотность растительности, леса и прилегающие территории 

Национального парка индексируются в диапозоне -1 и +1. В результате  карта состояния ис-

следуемой террритории растительного покрова  была сравнительно индексирована, террито-

рия классифицирована. Среднее значение индекса лесного покрова составляет 0,55, и в соот-

ветствии с этим индексом лесные массивы относятся в нормальной степени  к здоровым и  

жизнеспособным лесам. 

Ключевые слова: национальный парк, дистанционное зондирование, спутниковые 

снимки Landsat, растительный покров, индекс растительного покрова, мониторинг, лес 
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AMEA-nın Lənkəran bölməsi, Lənkəran, Azərbaycan  

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Gəncə, Azərbaycan 

fitopatoloq.Lale@mail.ru 

 

 Etibarlı ərzaq təminatı hər bir ölkənin iqtisadi sabitliyinin və sosial dayanıqlığının başlıca 

şərtidir. Ona görə də cəmiyyətin hər bir üzvünün əsas ərzaq məhsullarına olan tələbatının tam ödə-

nilməsi üçün davamlı olaraq, müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi çox vacibdir.  

Azərbaycanda yetişdirilən böyük sənaye əhəmiyyətinə malik olan subtropik bitkilərdən biri də 

nardır(Punica L.). Azərbaycanda narın becərilməsi ilə eramızdan xeyli əvvəl ibtidai əkinçilik əmələ 

gələn vaxtlardan məşğul olmuşlar. Cənubi Qafqaz coğrafi regionunda Azərbaycan əsas narçılıq ba-

zasıdır və istehsala görə qabaqcıl yer tutur. Ölkəmizdə nar əkini sahələrinin genişləndirilməsi hə-

min meyvəyə tələbatın artması, onun tərkibində keyfiyyətli müalicəvi və dietik əhəmiyyətə malik 

olan maddələrin olması ilə sıx əlaqədardır. 

Məqalədə Gəncə-Qazax coğrafi bölgəsi şəraitində nar bağlarında narın ən geniş yayılmış 

əsas xəstəlikləri ilə mübarizədə tətbiq olunan aqrotexnikanın rolu ön plana çəkilir. Aqrotexniki və 

ya qarşısıalınan mübarizə üsulunun mahiyyəti bitkilərin normal böyümə və inkişafını təmin edən 

müxtəlif tədbirləri həyata keçirməklə, ekoloji şərait yaratmaq, eyni zamanda xəstəlik törədicilərin 

yayılması və inkişafının qarşısını almaqdan ibarətdir. Ölkəmizdə ekoloji kənd təsərrüfatının inkişaf 

etdirildiyi bir vaxtda kimyəvi mühafizənin rolunu minimuma endirmək və ekoloji təmiz məhsul əldə 

etmək baxımından tətbiq edilən aqrotexnikanın, yəni aqrotexniki mübarizə üsulunun rolu mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Açar sözlər: nar, narın əsas xəstəlikləri, aqrotexniki mübarizə üsulu, antraknoz, zitioz 

 

Giriş.  
Azərbaycan Respublikası qədim narçılıq ənənələrinə malik olan ölkə kimi, Cənubi Qafqazın 

əsas narçılıq bazasıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin kənd təsərrüfatının 

bütün sahələrinə olduğu kimi, bağçılığın inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində narçılıq 

da inkişaf etdirilir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda narçılığın zəngin tarixi ənənəyə və böyük 

potensiala malik olduğunu nəzərə alaraq, bu sahənin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı mühüm tapşırıqlar 

vermişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən, son illərdə 

ixrac yönümlü məhsulların istehsalının təşviqi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər ənənəvi kənd 

təsərrüfatı sahələrinin inkişafında mühüm nəticələrin əldə olunmasına səbəb olub, bölgələrdə əhali-

nin məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin azalmasına zəmin yaratmışdır. Respub-

likamızda müxtəlif müyvə bitkilərinin becərilməsi üçün əlverişli təbii iqlim və ənənələrin mövcud-

luğu bu sahənin yüksək iqtisadi səmərəliliyi və ixrac potensialının olması meyvəçiliyin, həmçinin 

narçılığın inkişaf etdirilməsini zəruri edir.  

Ölkədə subtropik meyvəçiliyin gələcək inkişaf perspektivlərini nəzərə alaraq, “Azərbaycan 

Respublikasında 2017-2026-cı illərdə narçılığın inkişafına dair Dövlət Proqramı”layihəs işlənib ha-

zırlanmış və onun həyata keçirilməsi Azərbaycanda narçılıq ənənələrinin qorunaraq inkişaf etdiril-

məsinə, yeni nar bağlarının salınmasına, narın yeni emal məhsullarının yaradılmasına, ölkədə nara 

olan daxili tələbatın ödənilməsinə, xüsusilə narçılıq rayonlarında yaşayan əhalinin həyat şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasına, yeni texnologiya və biliklərin tətbiqinə, nar ixracının artırılmasına və narçılıqla 

bağlı digər sahələrin inkişafına təsir göstərməklə, bütövlükdə ölkənin ümumi iqtisadi potensialının 

gücləndirilməsinə mühüm tövhə verəcəkdir. 
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Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin statistik məlumatlarına əsasən, 2018-ci ildə Respublika üzrə nar 

bağlarının sahəsi nar bağlarının sahəsi 24 min hektara çatmışdır. İllik istehsal həcmi isə 155 min ton 

həddində olmuşdur. 2018-ci ildə istehsal olunan narın 10 min tonu xarici ölkələrə(ABŞ, Avstraliya 

və s.) ixrac olunmuş, 145 min ton isə yerli bazarda satılmışdır.  

Hazırda Azərbaycan narçılığının qarşısında duran əsas hədəflər- nar tingləri ilə təminat, yeni 

nar bağlarının salınması, mövcud ənənəvi nar bağlarının intensiv bağçılıqla tədricən əvəzlənməsi, 

yeni məhsuldar və keyfiyyətli sortlar üzrə tingçiliyin inkişaf etdirilməsi, nar bitkisinin xəstəlik və 

zərərvericilərinə qarşı təkmilləşdirilmiş mübarizə üsullarının işlənib hazırlanması, narçılığın region-

lar üzrə ixtisaslaşması, nar istehsalı və emalı sahəsində innovativ texnologiyaların genişləndirilməsi, 

mövcud soyuducu anbar sistemlərinin imkanlarının artırılması, ekoloji təmiz məhsulların istehsalı-

nın stimullaşdırılmasıdır. 

Nar (Punica L.) qışda yarpaqlarını tökən quru subtropik iqlim bitkisidir. Nar (Punica L.) cinsi 

olub, narkimilər və ya narçiçəklilər fəsiləsinə (Punicaceae Horan.) aiddir və 2 növlə təmsil olunur. 

Bunlardan biri Hind okeanının Ərəb dənizində yerləşən Yəmənin Sokotra adasında yayılmış, həmi-

şəyaşıl, heç bir təsərrüfat əhəmiyyətinə malik olmayan, yeyilməyən, quru qutucuq meyvə formalaş-

dıran endem Sokotra narıdır( Punica protopunica Belf.). Digəri isə geniş yayılmış, narın bütün möv-

cud sortlarına başlanğıc vermiş Adi nar növüdür(Punica granatum L.)[1,2]. 

Ümumiyyətlə, nar bitkisinin (Punica L.) təsnifatda mövqeyi aşağıdakı kimidir; 

Regnum-Plantae(Bitkilər aləmi); 

Divisio-Magnoliophyta(Ali çiçəklilər şöbəsi); 

Classis-Magnoliopsida(İkiləpəlilər sinifi); 

Ordo-Myrtales(Mərsinçiçəklilər sırası); 

Familia-Punicaceae(Narkimilər fəsiləsi); 

Genus-Punica(Nar cinsi); 

Species→Punica granatum(Adi nar növü); 

Species→Punica protopunica(Sokotra narı növü). 

Adi narın(Punica granatum L.) təbii coğrafi yayılma arealı Balkan yarımadasından və Qərbi 

Asiyadan başlayaraq, Şərqə doğru, yəni Şimal-Qərbi Hindistana qədər uzanır. Bu nar növü Azər-

baycanda da geniş yayılmışdır. Adi nar növünə (Punica granatum L.) Azərbaycanın əksər rayonla-

rında çay vadilərində, qumlu-çınqıllı yamaclarda rast gəlinsə də, onun qrup halında cəngəlliklərinə 

Tuqay meşələrində təsadüf olunur[3,4]. 

Hazırda narın dünya miqyasında 500-dən artıq sortu məlumdur. Respublikamızda geniş yayıl-

mış və böyük təsərrüfaf əhəmiyyəti kəsb edənlərdən Azərbaycan gülöyşəsi, Çəhrayı gülöyşə, Qır-

mızı qabıq, Nazik qabıq, Bala Mürsəl, Qara Bala Mürsəl, Şirin nar, Şah nar, Şelli mələsi, Zibeydə, 

İridənə, Qaradənə, Ağdənə, VİR №1, Göynar, Alşirin, Şüvəlan narı, Qırmızı şirin, Ağ şirin və s. 

Sortları göstərə bilərik.  

Aparılan işin aktuallıği. Nar(Punica L.) zəngin kimyəvi tərkibə malik olan, böyük xalq tə-

sərrüfatı əhəmiyyəti kəsb edən bitkilərdəndir. Nar bitkisinin meyvələrindən təzə halda yeyilməkdən 

başqa, onlardan müxtəlif məmulatlar hazırlanır. Belə ki, nar meyvələrindən natural (təbii) şirə, nar-

şərab, spirtsiz içkilər (qranadin), üzüm bəkməzi ilə nar toxumlarından hazırlanmış nardaşı, narşə-

rabla üzüm şirəsindən hazırlanmış nardaça, spirt, şərab və digər yüksək keyfiyyətli məhsulların ha-

zırlanmasında istifadə olunur. Bununla yanaşı, nar bitkisinin (Punica L.) müxtəlif hissəciklərindən 

təbabətdə və sənayedə geniş şəkildə istifadə olunur. Nar kollarından dekorativ bağçılıqda bəzək 

məqsədilə, tarla qoruyucu meşə zolaqlarının yaradılmasında, habelə canlı çəpərlərin çəkilməsində 

istifadə olunur.  

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatı ölkəsidir və kənd təsərrüfatı da ölkə iqtisadiyya-

tının əsasını təşkil edir, onda deyə bilərik ki, nar (Punica L.) böyük iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən 

rentabelli bitkidir. Belə ki, nar (Punica L.) yüksək məhsuldar və gəlirli bitki olmaqla, hektardan 15-

20 ton və daha çox məhsul verir.  
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Həmçinin, son illər aqrar sahədə aparılan islahatlar xüsusilə ənənəvi kolxoz və sovxoz təsərrü-

fatlarının ləğv edilərək, torpaqların özəlləşdirilməsi  və  kəndlərdə bazar münasibətlərinə uyğun ye-

ni iqtisadi qurumların, kəndli-fermer təsərrüfatları, kooperativ, ailə təsərrüfatları və s. Formalaşması 

prosesində məhsul istehsalı ilə əlaqədar xeyli problemlər üzə çıxmışdır. Bu problemlərin həlli isə el-

mi əsaslara söykənən meyvə bağlarının salınması, onun digər elementləri ilə yanaşı, xəstəlik və zə-

rərvericilərinin də öyrənilməsindən asılıdır. Kortəbii şəkildə aparılan kimyəvi çiləmələr və ya ma-

liyyə imkanları olmadığından profilaktik tədbirlərin aparılması da müxtəlif bitkilərin xəstəliklərinin 

növ tərkibinin çoxalmasına, əvvəllər əhəmiyyətsiz, ziyanlı hesab edilməyən növlərin aqressivliyinin 

artmasına səbəb olmuşdur. Bu isə bir sıra zərər verən orqanizmlərin daha dərindən öyrənilməsini tə-

ləb edir.  

Azərbaycan qədim narçələq diyarı olduğundan, ölkəmizin nar bağlarında istər infeksion (para-

zitar), istərsə də qeyri-infeksion ( qeyri-parazitar) xəstəliklər geniş yayılmışdır və hər il meydana çı-

xaraq, böyük məhsul itkisinə səbəb olur. Respublikamızın nar bağlarında fitopatogen mikobiotanın 

bir bu qədər zəngin olması faktı bu sahədə elmi-tədqiqat işi aparmaq zəruriyyətini ortaya çıxartmış-

dır. Bu baxımdan 2018-2020-ci illər ərzində Gəncə-Qazax coğrafi bölgəsinin nar bağlarında xəstə-

lik törədicilərinin növ tərkibinin öyrənilməsi və onlara qarşı təkmilləşdirilmiş mübarizə üsullarının 

işlənib hazırlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir 

. 

Tədqiqatın məqsədi.  
Tədqiqatın əsas məqsədi və vəzifələri 2018-2020-ci illər ərzində nar bitkisinin əsas xəstəliklə-

rinin və xəstəlik törədicilərinin növ tərkibinin öyrənilməsi və onların başlıcalarına, yəni ən çox təsa-

düf olunanlarına qarşı təkmilləşdirilmiş, daha mütərəqqi mübarizə üsullarının işlənib hazırlanmasın-

dan ibarətdir. Tədqiqatın proqramına aşağıdakı məsələlərin öyrənilməsi daxil edilmişdir; 

1. Nar plantasiyalarının mikobiotasının öyrənilməsi və onun ən zərərli nümayəndələrinin 

aşkar edilməsi; 

2. Nar bitkisinin ən təhlükəli xəstəlik törədicilərinin bioekologiyasının öyrənilməsi; 

3. Nar bitkisinin əsas xəstəliklərinin yayılmasının və zərərinin müəyyən edilməsi;  

4. Tədqiqat aparıldığı bölgədə əsas xəstəliklərin inkişaf dinamikasının öyrınilməsi; 

5. Narın əsas xəstəliklərinə qarşı elmi əsaslandırılmış mübarizə üsullarının işlənib hazır-

lanması; 

Yuxarıda göstərilənlərlə əlaqədar olaraq, aşağıdakı problemlərin tədqiq edilməsi nəzərdə tu-

tulmuşdur; 

1. Gəncə-Qazax coğrafi bölgəsində nar bitkisinin əsas xəstəliklərinin yayılmasının və zərə-

rinin aydınlaşdırılması; 

2. Nar bitkisinin xəstəliklə sirayətlənmiş orqanlarının ( yarpaq, meyvə və s.) fitopatoloji 

laboratoriyada müayinəsi və diaqnostikasının həyata keçirilməsi; 

3. Əsas xəstəlik törədicilərin identifikasiyası, xəstəliklərin əmələ gəlməsi və inkişaf dina-

mikasının öyrənilməsi; 

4. Başlıca xəstəlik törədicilərin yerli şəraitdən asılı olaraq, bəzi bioloji inkişaf xüsusiyyət-

lərinin dəqiqləşdirilməsi; 

5. Əsas xəstəliklərə qarşı tətbiq edilən fungisidlərin təsir müddətinin öyrənəlməsi; 

6. Müxtəlif təsir mexanizminə malik olan fungisidlərin ayrı-ayrı çiləmə müddətlərində sı-

naqdan keçirilməsi və optimal çiləmə müddətinin təyin edilməsi; 

7. Yayılması və zərərinə görə iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən xəstəliklərə qarşı fungisidlərin 

tətbiqi, onların bioloji, təsərrüfat və iqtisadi səmərəliliyinin müəyyənləşdirilməsi. 

Eksperimental hissə. Xəstəliyin yayılması (P) və intensivliyi və ya inkişaf dərəcəsi (R) 

M.İ.Dementyevaya (1985) görə hesablanmışdır. Xəstəliyin yayılması- vahid sahədə xəstə bitkilərin 

miqdarını göstərir və aşağıdakı düsturla müəyyən edilir; 

 

P=  
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Burada, P-xəstəliyin yayılması, %-lə; 

n-nümunədə olan xəstə bitkilərin miqdarı; 

N-müayinə edilmiş bitkilərin ümumu miqdarı. 

Xəstəliyin intensivliyi və ya inkişaf dərəcəsi isə aşağıdakı düsturla hesablanır; 

 

R=  

 . 

Burada, R-xəstəliyin inkişaf dərəcəsi və ya intensivliyi, %-lə; 

N-hesabat altında olan ( sağlam və xəstə bitkilər daxil olmaqla) bitkilərin ümumi sayı; 

K-hesabat şkalasında olan ən yüksək ball; 

𝝨(a.b)-xəstə bitkilərin (a) sayınin, yoluxduqları bala (b) vurma hasilinin cəmi.  

Təhlil və müzakirə. 2018-2019-cu tədqiqat illərində L.A.Hüseynova nar bitkisinin (Punica 

L.) əsas və ən geniş yayılmış antraknoz və ya dəmgil ( Sphaceloma punicae Bitank. et Jenk.) və ziti-

oz meyvə çürüməsi ( Zythia versoniana Sacc.) xəstəliklərini aşkar etmiş, həmçinin nar bağının ümu-

mi mikobiotasını tədqiq etmişdir. 

 

Xəstəliyin adı Etiologiya

sı və ya 

mənşəyi 

Bioloji 

qrupu 

Bitkinin sirayətlənən 

orqanı 

Fitopatogenin 

qışlama yeri  

Antraknoz və ya 

dəmgil(Sphaceloma 

punicae)  

Mikoz 

(göbələk 

mənşəli) 

Nekrotrof Yarpaq,saplaq,zoğ və 

yaşıl meyvələr 

Yarpaq və 

toxumluqlarda  

Zitioz meyvə 

çürüməsi(Zythia ver-

soniana) 

Mikoz Nekrotrof Yarpaq, budaq, gövdə, 

çiçək, meyvə, kök 

boğazı və 

meyvəayaqcığı 

Tökülmüş meyvə 

və yarpaqlar, 

budaqlar, bitki 

qalıqları 

Boz çürümə və ya 

botritioz(Botrytis 

cinerea) 

Mikoz Nekrotrof Çiçək,qönçə,toxumluq 

və meyvə 

Meyvələrdə, bitki 

qalıqlarında 

Alternarioz və ya qara 

çürümə (Alternaria 

sp.)  

Mikoz Nekrotrof Yetişməkdə olan 

meyvələr 

Tökülmüş 

meyvələr, bitki 

qalıqları 

Penisillioz meyvə 

çürüməsi(Penicillium 

sp.) 

Mikoz Nekrotrof Meyvələr Meyvə və bitki 

qalıqları 

Aspergillioz meyvə 

çürüməsi(Aspergillus 

niger) 

Mikoz Nekrotrof Yarpaqlar və 

meyvələr 

Yarpaq və 

meyvələrdə 

 

Cədvəldən də göründüyü kimi, Gəncə-Qazax (qərb) coğrafi bölgəsinin nar plantasiyalarının 

mikobiotası olduqca zəngindir. Məhz bu səbəb “Gəncə-Qazax coğrafi bölgəsində nar bitkisinin xəs-

təlik törədicilərinin növ tərkibinin öyrənilməsi və başlıcalarına qarşı mübarizə üsullarının təkmilləş-

dirilməsi” mövzusunda tədqiqat aparmaq zəruriyyətini ortaya çıxartmışdır. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 2018-2019-cu tədqiqat ilində ən çox antraknoz və ya dəmgil 

(Sphaceloma punicae Bitank. et Jenk.) və zitioz meyvə çürüməsi ( Zythia versoniana Sacc.) kimi 

xəstəliklərə təsadüf edilmişdir.  
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Nəticə və təkliflər. 

1. Sağlam bağın bünövrəsi yüksək keyfiyyətli sağlam əkin materialının tədarükündən başla-

yır[5]. Bir sıra xəstəliklərin əkin materialı ilə ötürüldüyünü nəzərə alsaq, onda deyə bilərik ki, əkin-

dən əvvəl dərmanlanmış, xəstə və zərərvericilərə münasibətdə tamamilə, zərərsizləşdirilmiş sağlam 

əkin materialından istifadə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nar bir qayda olaraq, odunlaşmış çiliklərlə 

artırılır. Çiliklər əsasən, payızdan tədarük edilir. Qəbul edilmiş aqroqaydalara əsasən, çiliklər 20-25 

sm uzunluqda, çiliyin diametri isə 10-15 mm olmalıdır. Tinglər payızda yarpaqlar töküldükdən son-

ra çıxarılır, çeşidlənir və daimi yerinə köçürülür; 

2. Nar bağında bitki sıxlığına mütləq şəkildə əməl olunmalıdır[6]. Hektara tələb olunandan 

da artıq sayda tinglər əkilmiş həddən artıq bitki sıxlığına malik olan bağlarda aerasiya      ( havalan-

ma) getmir, bağda hava durğunluğu yaranır, bu da öz növbəsində müəyyən xəstəliklərin meydana 

çıxmasına səbəb olur; 

3. Nar bağı salarkən, seçilmiş ərazinin relyefi mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır[7]. Belə ki, 

bağ üçün seçilmiş sahənin səthi hamar və yaxud bir qədər meyilli ( 7-8-ə qədər), küləklərdən müha-

fizəli ( təbii və ya süni şəkildə), yaxşı rütubətlənmiş və qalın şum qatlı olmalıdır[8]. Yəni, seçilmiş 

ərazinin relyefi növün tələblərinə cavab verməlidir. Nar bağı üçün çökək relyefli ( məsələn, dərə, 

yarğan və s.) ərazilər əlverişsizdir. Çünki, nəzərə alsaq ki, nar ( Punica L.) istisevən quru subtropik 

iqlim bitkisidir, o zaman deyə bilərik ki, çökək relyefli ərazilərdə qışda soyuq hava durğunluğu ya-

ranacaq və şaxtanın təsirindən bağ məhv olacaq. Eyni zamanda, çökək yerlərdə olan bağlarda aşırı 

dərəcədə rütubət toplanır, aerasiya (havalanma) getmir və bu zaman da xəstəliklər baş qaldırır; 

4. Torpaq müxtəlif orqanizmlərin normal imkişaf etdiyi təbii mühitdir, ona görə də o külli 

miqdarda mikroorqanizmlərlə əhatə olunmuşdur. Bir çox fitopatogen orqanizmlər qışlamaq üçün 

məhz torpaqdan istifadə edirlər[9,10]. Bu baxımdan, nar bağında cərgəaralarının və kolların ətrafı-

nın torpağının becərilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hər suvarmadan sonra torpaq yumşaldılır, 

kolların ətrafı becərilir. Lakin, bu zaman nar köklərinin arxitektonikasını (torpaqda yerləşmə xarak-

terini) mütləq nəzərə almaq lazımdır. Belə ki, nar ( Punica L.) saçaqlı dərinə işləyən kök sistemi 

formalaşdırır. Köklərinin əsas kütləsi ( 60-70 %-i ) şum qatında ( 40-50 sm ), qalan köklər isə nisbə-

tən dərində ( 1,5-2 m və daha çox) yerləşir. Mütləq şəkildə mexanizmlə cərgəaralarının işləyərkən, 

köklərin torpaqda yerləşmə dərinliyi nəzərə alınmalıdır ki, səthi köklər kəsilməsin və beləliklə, bitki 

xəstəliklərin təsirinə məruz qalmasın. Bundan əlavə, cavan bağın cərgəaralarında 4-5 ilə qədər cər-

gəarası toxalanan tərəvəz bitkiləri becərilə bilər. Su azlıq edən sahələrdə isə cərgəaraları qara herik 

altında saxlanılmalıdır; 

5. Aqrotexniki və ya qarşısıalınan mübarizə üsulunda gübrələmə bir aqrotexniki tədbir kimi 

önəmli yerlərdən birini tutur. Gübrələrin tətbiqi bitkinin quruluşu və fizioloji xassələrini dəyişir, bu 

isə xəstəliklərə qarşı davamlılıq və ya həsaslıq kimi məsələlərə təsir edir[11,12]. Gübrələr torpağın 

kimyəvi tərkibini dəyişir, torpaq reaksiyasını mədəni bitkilərin xəstəlik törədiciləri ilə az yoluxması 

istiqamətinə yünəldir, yəni gübrələmədən sonra torpaqda yaranan şərait göbələklərin böyümə və in-

kişafına mənfi təsir göstərir. Bu amilləri nəzərə alaraq, nar bağının hər hektarına 30-40 ton peyin  və 

hər il payızdan becərmə altına təsiredici maddə hesabı ilə 180-250 kq fosfor (PO), 90-120 kq kali-

um (KO), vegetasiya dövründə isə yemləmə şəklində ( may-iyun aylarında) hər dəfə 50-60 kq ol-

maqla, azot gübrəsi verilir. Qeyd edək ki, bitkilər məhsula düşdükdən sonra, hər iki ildən  bir  nar 

bağlı bu şəkildə gübrələnir. Eyni zamanda, yeni salınmış nar bağında cavan bitkilərə vegetasiya 

dövründə hər kola 10 kq peyin, 300 qr superfosfat və 150 qr ammonium şorası verilir[13,14]. Belə-

liklə, bitki mühafizəsində gübrələr bitki xəstəlikləri ilə mübarizədə birbaşa kimyəvi mühafizə vasi-

təsi olmayıb, onların xəstəlik törədicilərə qarşı davamlılığını yüksəldən başlıca amildir. Bir önəmli 

məqamı da yadda saxlamaq lazımdır ki, üzvi və mineral gübrələr kortəbii şəkildə deyil, torpağın aq-

rokimyəvi analizinə əsasən, tətbiq edilməlidir. Əks təqdirdə gübrələr bitkilərin xəstəliklərə qarşı da-

vamlılığını artırmaq əvəzinə, onların xəstəliklə daha da şiddətli şəkildə sirayətlənməsinə gətirib çı-

xarır. Məsələn, azotlu gübrələrin birtərəfli qaydada tətbiqi bitkilərdə kutikula qatının qalınlığının 
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azalmasıdır, assimilyasiya orqanlarının böyüməsini gücləndirir, bir sıra xəstəlik törədicilərə qarşı 

davamlılığı aşağı salır, eyni zamanda, saxlanma dövrü məhsulun çürüməsi ilə nəticələnir[15,16]. 

6. Tətbiq edilən fitosanitar tədbirlərdən ən vacibi nar kollarının budanmasıdır[17]. Nar bitki-

sində əsasən, 4 tip budama növü ( formaverici budama, sağlamlaşdırıcı və ya sanitar budama, ca-

vanlaşdırıcı budama, nizamlayıcı budama) tətbiq olunur. Nar bitkisi güclü zoğ əmələ gətirmə və zoğ 

bərpa etmə xüsusiyyətinə malik olduğundan bütün budama növlərinə müsbət reaksiya verir. Nar bit-

kisinə kol tipli ağac və bəzən gödək ştamblı ağac forması verilir. Ümumiyyətlə, formaverici buda-

ma cavan bağda ağaclar məhsula düşənə qədər tətbiq edilir. Məqsəd, qəbul edilmiş sxem əsasında 

ağacda müəyyən çətir yaratmaq, skelet və meyvə budaqcıqlarının optimal nisbətinə və yerləşmə ni-

zamına nail olmaqdır[18]. Adətən, nar kollarına bir və çox gövdəli ( adətən, 4-6 gövdəli) kol forma-

sı vermək məsləhət görülür. Bu işə tinglər həmişəlik yerinə əkildikdən sonra başlamaq lazımdır. 

Yaxşı yetişdirilmiş tinglər daimi yerinə köçürüldükdən sonra, onlara lazımınca qulluq edilərsə, hə-

yatının 3-cü ili bitki çoxlu miqdarda gövdəciklər verir.Onlardan 3-5 simmetrik olanları saxlanıb uc-

ları vurulur. Geridə qalan bütün zoğlar, pöhrələr kəsilib atılır. Saxlanılan çoxillik gövdədən hər il 

bic zoğlar ( pöhrələr) çıxır. Bunların hər il bağ qayçısı ilə kəsilib atılmasının bitki mühafizəsi nöqte-

yi-nəzərindən çox böyük praktiki əhəmiyyəti var. Çünki, vegetasiya başlanğıcından etibarən, nar 

mənənəsinin ( Aphis punicae Passerini.) çoxalmasını, yayılmasını təmin edən ən əsas mənbə hesab 

edilir. Onların hər il sistematik şəkildə kənarlaşdırılması isə ştambda gövdələrin sayını nizamlamaq-

la yanaşı, eyni zamanda, nar mənənəsi ( Aphis punicae Passerini.) ilə mübarizədə ən mühüm aqro-

texniki tədbir hesab olunur. Nar kolunda budama işləri bitkilərin nisbi sükunət dövründə, yəni bitki-

lərin yarpaqları töküldükdən vegetasiya dövrü başlayana qədər aparılmalıdır. Budama zamanı yadda 

saxlamaq lazımdır ki, meyvə verən uzun sütunlu çiçəklər bir və ya ikiillik budaqlarda əmələ gəlir. 

Belə budaqların saxlanılmasına həmişə fikir verilməlidir. Bu amil xüsusilə, yaşlı nar kollarında ço-

xillik (3-5 illik) meyvə budaqcıqlarının kəsilib atılması və onların cavan budaqcıqlarla əvəz olun-

ması zamanı nəzərə alınmalıdır. Vegetasiya dövrü başladıqdan sonra əmələ gələn boy zoğları ( 5-6 

sm-ə çatdıqda ) mütləq şəkildə kəsilib atılır. Bu tədbir də məhsuldarlığa yüksək təsir göstərir. Nar 

bitkisində bütün mövcud budama növlərinin tətbiq edilməsinə baxmayaraq, bitki mühafizəsi baxı-

mından sağlamlaşdırıcı və ya sanitar budama növü mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu tip bu-

dama əsasən, ağaclar tam məhsula düşdükdən sonra aparılır. Bu budamada əsas məqsəd sıxlıq yara-

dan, maneçilik törədən, xəstə, zədəli, qurumuş budaqları kəsib atmaqla, çətir daxilində hava və işıq 

rejimini nizamlamaqdır[19]. Xəstə budaqlar və zoğlar budanır, bağdan kənarlaşdırılır, budama yeri 

isə müdafiə preparatlarından biri ilə dərmanlanır ( kəsik yerlərinə bağ məlhəmi çəkilir); 

7. Növbəli əkin xəstəliklərin əmələ gəlməsinin qarşısının alınmasında tətbiq edilən ən əhə-

miyyətli aqrotexniki tədbirlərdən biridir[20]. Onun böyük fitopatoloji əhəmiyyəti vardır. İllər üzrə 

bitkilərin növbələşdirilməsi patogen ehtiyatının toplanmasının qarşısını alır. Bu baxımdan meyvəçi-

likdə tətbiq olunan bağ növbələşməsi də elə nvbəli əkinin əsasını təşkil edir. Bağ növbələşməsi va-

cib texnoloji əməliyyat olub, torpaq yorğunluğunu aradan qaldırmaq, münbitliyi bərpa etmək, su və 

hava rejimini nizamlamaq, xəstəlik və zərərvericilərin inkişafını məhdudlaşdırmaq məqsədi daşıyır. 

Meyvə bağının uzunmüddətli, sabit və keyfiyyətli məhsul verməsi prinsipinə əsasən, köklənməli və 

yeni meyvə bağı ilə əvəz olunmalıdır. Lakin, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, nar kol tipli ağac bitkisi 

olub, güclü zoğ əmələ gətirmə və zoğ bərpa etmə xüsusiyyətinə malikdir. Torpaq-iqlim şəraitindən  

və tətbiq edilən aqrotexnikadan asılı olaraq, orta hesabla, 20-30 yaşlarında narın məhsuldarlığı aza-

lır. Ancaq, narı yaxşı budanmaqla və kök boğazından çıxan yeni zoğlar hesabına cavanlaşdırmaqla, 

nar bağını eyni bir ərazidə 100 ildən artıq bir müddət ərzində belə saxlamaq olar; 

8. Məhsul toplanışından sonra bitki qalıqlarının məhv edilməsi mühüm fitosanitar tədbirlər-

dən biridir[21].  

9. Nar bitkisi zəngşəkilli və küpşəkilli çiçəklər olmaqla, 2 tipdə çiçək formalaşdırır.Yüksək 

aqrotexniki fonda nar bitkisində küpşəkilli çiçəklər üstünlük təşkil edir[22]. Qulluq işləri zəif aparıl-

dıqda isə zəngşəkilli çiçəklər daha çox əmələ gəlir. Qida sərfini artıran meyvə verməyən zəngşəkilli 

çiçəklər bir müddətdən sonra özləri təbii surətdə tökülürlər. Bunu nəzərə alaraq, nar bağına qulluq 
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prosesində onların qoparılması qalan çiçəklərin normal böyüməsinə müsbət təsir edir. Nar kolların-

da çiçəkləmə fenoloji fazası may ayının əvvəllərindən başlayıb, iyulun axırına kimi davam edir.Çi-

çəklərin xarici görünüşü ilə bunların uzun və ya qısa dişicikli olmasını təyin etmək mümkündür. 

Uzun dişicikli olmasını asanca təyin etmək mümkündür. Uzun dişicikli çiçək iri, orta hissəsi yoğun 

silindr formalı və dişiciyi erkəkciklərdən hündür və ya bir bərabərdə olur. Qısa dişicikli çiçəklər isə 

xırda, zəng formalı olub, dişiciyi gödəkdir və erkəkciklərdən aşağıda yerləşir. Bu əlamətlər əsasında 

çiçəkləmə fazasında zəngşəkilli çiçəklər müəyyən olunub kənarlaşdırılmalıdır; 

10. Nar bağının düzgün və vaxtlı-vaxtında suvarılması vacib şərtdir. Nar quraqlığadavamlı, 

qışda yarpaqlarını tökən quru subtropik iqlim bitkisi olsa da belə, normal inkişaf etməsi üçün, vege-

tasiya dövründə ( yaz və yay aylarında ) 600-700 mm yağıntı düşməlidir[23]. Torpağın kifayət qə-

dər rütubətliliyi fonunda ( 75-80% və daha çox) nar bol və keyfiyyətli məhsul verir. Aparılmış təd-

qiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, illik yağıntılarının miqdarı 800 mm-dən az olan rayonlarda nar 

bitkisinin suvarılması zəruridir. Ümumiyyətlə, il ərzində nar bağında 8-10 vegetasiya suvarması tət-

biq olunur. Lakin, nar bağının izafi rütubətlənməsinə də yol vermək olmaz. Əks təqdirdə bu bitkinin 

köklərinin çürüməsi ilə nəticələnər;  

11. Nar bağında xəstəlik və zərərverici mənbəyi olan alaq otlarının məhv edilməsi mühüm 

aqrotexniki fitosanitar tədbirdir. Alaq otlarının mədəni bitkilərin həyatındakı mənfi rolu aşağıdakı-

lardan ibarətdir; 

-Mədəni bitkilərin suyuna, qidasına şərik çıxaraq, tez böyüyürlər və onları kölgələndirirlər; 

-Mədəni bitkilərin toxumlarını bioloji zibillənməyə məruz qoyurlar;  

-Məhsul yığımını çətinləşdirir; 

-Xəstəlik və zərərvericilərin daşıyıcısı olub, onların mədəni bitkilərə keçməsinə şərait yaradır-

lar və s.  

Hazırda bitki mühafizəsində alaq otlarının məhv edilməsində aqrotexniki ( mexaniki surətdə), 

kimyəvi ( herbisidlərlə) və bioloji mübarizə üsullarından ( təbii antoqonislərin -herbofaqların və 

mikroorqanizmlərin tətbiqinə əsaslanan ) istifadə olunur[24]. Alaqlara qarşı aqrotexniki mübarizə 

üsulu cərgəaralarının işlənməsi zamanı alaqların k/t-ı maşın və alətləri ilə mexaniki surətdə məhv 

edilməsinə əsaslanır. Lakin, bu üsulun bir çatışmayan cəhəti vardır. Belə ki, alaqlarla mübarizədə 

uzun müddət mexaniki vasitələrdən istifadə etdikdə torpağın alt qatında sıxlaşma, kipləşmə əmələ 

gəlir. Bu isə kök sisteminin inkişafını məhdudlaşdırır, mikroorqanizmlərin fəaliyyətini zəiflədir. 

Alaq otlarının kimyəvi üsulla məhv edilməsi herbisidlərin tətbiqinə əsaslanır. Bu məqsədlə, başdan-

başa və seçici təsirli herbisidlər istifadə olunur. Başdan-başa təsirli herbisidlər ərazidə mövcud olan 

bütün bitki örtüyünü ( mədəni və yabanı olmaqla ) məhv etdiyindən nar bağında belə təsirə malik 

herbisidlərin tətbiqinə icazə verilmir[25]. Seçici təsirli herbisidlər isə yalnız alaq otlarına münasi-

bətdə məhvedici təsirə malik olduqlarından və mədəni bitkilər üçün tamamilə, təhlükəsiz olduqları 

üçün onların nar plantasiyasında tətbiqi məqsədəmüvafiqdir.  

12. Nar bağlarında tətbiq edilən əsas aqrotexniki tədbirlərdən biri də cərgəaralarının saxlan-

masıdır. Odur ki, torpaq strukturunun yaxşılaşdırılması və münbitliyinin bərpa edilməsi məqsədilə, 

4-5 il müddətinə cərgəaralarının çoxillik ot bitkiləri ( rayqras, çoban toppuzu, yonca ) altında saxla-

nılması məsləhətdir. Vegetasiya dövründə 3-4 dəfə çalım olmalı və çalımdan sonra suvarma aparıl-

malıdır.  

Beləliklə, ölkəmizdə ekoloji k/t-nın inkişaf etdirildiyi bir vaxtda kimyəvi mühafizənin rolunu 

minimuma endirmək, ekoloji təmiz məhsul əldə etmək üçün narın əsas xəstəlikləri ilə mübarizədə 

yüksək səviyyəli aqrotexnikanın tətbiqi vacib şərtdir.  
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THE ROLE OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY USED TO COMBAT THE MAIN 

DISEASE OF POMEGRANATE 
 

1F.A. Guliyev, 2L.A. Huseynova,  
1Lankaran Branch of ANAS, Lankaran, Azerbaijan,  

2Research İnsitute of Plant Protection and İndustrial Crops, Ganja, Azerbaijan 

fitopatoloq.Lale@mail.ru 

 

The methods used to control pests and diseases of crops are extremely diverse in application 

technique and in principle of their action.  

The main methods of combating pathogens of diseases are: agrotechnical, chemical, physico-

mechanical, biological and plant quarantine. 
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Agricultural technology is the backdrop against which the relationship between a plant and a 

pathogen develops. Agricultural practices can not always completely exclude the development of 

the disease, but such measures as crop rotation, timing and methods of sowing (planting), and regu-

lation of the level of mineral nutrition make it possible to reduce its harmfulness.  

The agtotechnical method is aimed at changing the relationship between the parasitic orga-

nism and the host plant in a direction favorable to the latter. The rational use of a a set of agrotech-

nical measures ( crop rotation, soil cultivation system, fertilizers, seed and planting material prepa-

ration, sowing dates and methods, harvesting dates) creates favorable conditions for the suppression 

of pathogens, reducing their supply in the soil. Agrotechnical measures as mandatory in the cultiva-

tion of all crops and in the fight against diseases are economically viable. Only a well-thought-out, 

scientifically substantiated application of agricultural techniques, taking into account the characte-

ristics of cultivating the host plant and the nature of the causative agents of the disease, can be ef-

fective in suppressing infection and in obtaining a high yield. 

Keywords: pomegranate, the main disease of pomegranate, an agtotechnical method of cont-

rol, antracnose or scab, zytial fruit rot  

 

РОЛЬ ПРИМЕНЯЕМОЙ АГРОТЕХНИКИ ПО БОРЬБЕ С ОСНОВНЫМИ  

БОЛЕЗНЯМИ ГРАНАТА 

 
1Ф.А. Гулиев, 2Л.А. Гусейнова, 

1Ленкоранское Отделение НАНА, Ленкорань, Азербайджан, 
2Научно-Исследовательский Институт Защиты растений и Технических культур, Гянджа, 

Азербайджан 

fitopatoloq.Lale@mail.ru 

 

Методы применяемые для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных 

культур, чрезвычайно разнообразны по технике применения и по принципу своего действия. 

Основными методами борьбы с возбудителями болезней являются: агротехнический, хи-

мический, физико-механический, биологический и карантин растений. 

Агротехника-это фон, на котором развиваются взаимоотношений между паразитным орга-

низмом и растением-хозяином в сторону,  выгодную для последного. Рациональным примене-

нием комплекса агротехнических мероприятий ( севооборот, система обработки почвы, удобре-

ния, подготовка семян и посадочного материала, сроки и способы посева, сроки уборки ) дости-

гается создание благоприятных условий для развития сельскохозяйственных кулътур и получе-

ния высокого урожая. Эти же приемы повышают сопротивляемость растений к инфекции и спо-

собствуют подавлению патогенов, снижению их запаса в почве. Агротехнические мероприятия 

как обязательные при возделывании всех сельскохозяйственных культур и борьбе с болезнями 

являются экономически выгодными. Только продуманное, научно обоснованное применение 

приемов агротехники, с учетом особенностей возделывания растения-хозяина и характера воз-

будителей болезней может быть эффективным в подавлении инфекции и в получении высокого 

урожая. 

Ключевые слова: гранат, основные болезни граната, агротехнический метод борьбы, 

антракноз или парша, зитиозная плодовая гниль 
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ABŞERON BÖLGƏSİNDƏ AŞKAR EDİLMİŞ BAŞLICA HELMİNTOZ 

TÖRƏDİCİLƏRİNİN EPİDEMİOLOJİ VƏ EPİZOOTOLOJİ ROLU 

 

A.N. Ağayeva  

Sumqayit Dövlət Universiteti 

Sumqayıt, Azərbaycan, 43cü məhəllə, AZ5008 

aysel.agayeva83@gmail.com 

 

Məlumdur ki, əhli və gövşəyən heyvanlar, o cümlədən də qoyunlar bir çox invazion xəstəlik 

törədicilərinin xüsusilə də helmintoz törədicilərinin daşıyıcıları və yayıcılarıdırlar. Sinantrop mu-

hitdə və təbii otlaq sahələrində əlverişli şərait yarandıqda bu törədicilər əhli və vəhşi ətyeyən hey-

vanlara, digər dırnaqlı heyvanlara və insana keçə bilirlər. Abşeron bölgəsinin landşaft-ekoloji şə-

raiti qoyunların və əhli ətyeyən heyvanların bir çox helmintoz törədicilərinin inkişafı üçün çox əlve-

rişlidir. Buna görə də qoyunlarda sürfə mərhələsində aşkar edilmiş başlıca helmintoz törədiciləri 

yetkin mərhələdə gövşəyən digər ev heyvanlarını və insanı yoluxdurmaq ehtimalı vardır. Bütün bun-

ları nəzərə alaraq Abşeron bölgəsində qoyunlarda aşkar edilmiş başlıca helmintoz törədicilərini 

epidemioloji və epizootoloji cəhətcə xarakterizə etməyi vacib hesab edirik. 

Açar sözlər: helmintlər, təsərrüfat, yoluxma,  koproloji müayinə,  ekoloji mühit 

 

Giriş  

Abşeron bölgəsində əksər iri qoyunçuluq təsərrüfatları köçəri xarakter daşıyır. Köç yollarında 

xırdabuynuzlu heyvanlar müxtəlif xarakterli otlaqlarda qidalanır, bəzi hallarda vəhşi ətyeyənlərin 

məskunlaşdığı meşə kənarında, meşələrdə, kolluqlarda otarılır. Bölgə ərazilərində turizmin inkişafı, 

xalq təsərrüfatının və kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi, digər bir sıra antropogen faktorlar 

helmintoz törədicilərinin antropogen muhitdən vəhşi təbiətə və əksinə vəhşi təbiətədən antropogen 

mühitə keçməsinə səbəb olur. 

Bütün bunları nəzərə alaraq Abşeron bölgəsində qoyunlarda aşkar edilmiş başlıca helmintoz 

törədicilərini epidemioloji və epizootoloji cəhətcə xarakterizə etməyi vacib hesab edirik. Abşeron 

bölgəsində qoyunlarda aşkar edilmiş 18 növ başlıca helmintoz törədicilərindən 7 növü insanların 

helmintləri ilə ümumilik təşkil edir. Bunlardan Fasciola hepatica,  F. gigantica və Dicrocoelium 

lanceatum növləri yetkin mərhələdə, Cystisercus teniucollis, C. ovis, Coenurus cerebralis və Echi-

nococcus granulosus növləri isə sürfə mərhələsində aşkar edilmişdir. 

Göstərilən bu növlər qoyunlarla bərabər eyni zamanda digər dırnaqlı və əhli ətyeyən ev hey-

vanlarının helmintləri ilə də ümumilik təşkil  edir. 

 

Mövzunun aktualllığı.  

Qoyunçuluq kənd təsrrüfatının çox gəlirli sahələrindən biri olub əhalinin yüksək keyfiyyətli ət 

və ət məhsulları, yüngül sənayenin bir çox sahələrinin xammal ilə təminatında mühüm rol oynayır. 

Bu gəlirli sahənin inkişafına mane olan amillərdən biri də helmintozlardır. Helmintozlar hevanlar, 

həmçinin qoyunlar arasında ən geniş yayılmış xəstəliklərdən hesab olunur. Invazion xəstəliklərə 

qarşı aparılan əsaslı tədbirlərə baxmayaraq, bir çox helmintozlar qoyunçuluğa çox böyük iqtisadi 

zərər vurur. Bu xəstəliyin törədiciləri olan helmintlər ət, süd, yun, bala itkisinə, müxtəlif orqanları 

zədələyərək təlafata səbəb olurlar. Bütün bunlar həmin xəstəlik törədicilərinin öyrənilməsini aktual 

edir. 

 

Tədqiqatın məqsədi.  

Tədqiqatımızın məqsədi başlıca helmintoz törədicilərinin Abşeron bölgəsinin müxtəlif 

tədqiqat məntəqələri, ilin fəsilləri, yaş qrupları və hündürlük qurşaqları üzrə yayılmasını, invaziya-
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nın ekstensivlik və intensivliyini öyrənməkdir. Həmçinin insan və digər heyvanlarla ümumilik təş-

kil edən növləri müəyyən etməkdir. 

 

Tədqiqat metodları.  

Tələf olmuş və ya kəsilmiş heyvanların daxili orqanlar tam helmintoloji yarma metodu ilə təd-

qiq edilmişdir. Bağırsaqlar kəsilir, möhtəviyyatları kuveytə yığılır, ardıcıl yuma və süzmə ilə hel-

mintlər aşkar edilir. Digər daxili orqanlar isə (ağciyər, qaraciyər və s.) doğranır, su ilə doldurulur, 

ardıcıl yuma ilə helmintlər tapılır, toplanılır, növü təyin edilir və konservləşdirilir. Həmçinin kopro-

loji müayinələr də aparılmışdır. 

 

Tədqiqat işinin yeniliyi.  

Azərbaycan respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatında 

köklü dəyişikliklər yaranmışdır. Respublika iqtisadiyyatının bir hissəsi olan kənd təsərrüfatında da 

islahatların aparılması nəticəsində yeni təsərrüfat formaları yaranmışdır. Belə ki, fərdi və özəl təsər-

rüfatlar yaradılmışdır. Həmçinin qoyunçuluq təsərrüfatları da. Bele təsərrüfatların üstün cəhətlərilə 

yanaşı çatışmayan tərəfləri də vardır. Belə ki, belə təsərrüfatlarda vaxtlı- vaxtında dehelmintasiya, 

dezinvaziya tədbirləri aparılmır, bu da helmintoz xəstəliklərinin geniş yayılmasına səbəb olur. Belə 

fərdi və özəl qoyunçuluq təsərrüfatlarında yetişdirilən qoyunların xəstəlikləri və onların törədiciləri-

nin öyrənilməsi, onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması vacib məsələlərdən biridir. 

Məhz tədqiqat işimizin də yeniliyi ondan ibarətdir ki, ilk dəfə biz Abşeron bölgəsinin fərdi qoyun-

çuluq təsərrüfatlarında başlıca helmintoz törədicilərini, yoluxmanın ekstensivlik və intensivliyini 

öyrəndik, həmçinin həmin helmintlər arasında digər heyvanlar və insanla ümumi olan növləri aşkar 

etdik.  

 

Material və metodika 

Tədqiqatlar 2015-2019-cu illərədə aparılmışdır. Belə ki, Abşeron bölgəsinin müxtəlif kənd və 

qəsəbələrinin şəxsi qoyunçuluq təsərrüfatlarında sahibkarlardan razılıq alınmaqla tələf olmuş və ya 

kəsilmiş qoyunlar tədqiq edilmiş, kal numunələri toplanaraq koproloji müayinə edilmişdir. Tədqiqat 

işlərinin bir qismi şəxsi fermer təsərrüfatlarında (şəkil 1), laborator müayinələr isə Baytarlıq Elmi 

Tədqiqat İnstitutunun Parazitologiya laboratoriyasında aparılmışdır. 

 

 

 
 

Şəkil 1. Xızı rayonu Yeni Yaşma qəsəbəsində Muxtarov Sahil Ağaazər oğluna məxsus qoyunçuluq 

təsərrüfatında aparılan müayinələr 
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Abşeron bölgəsində qoyunlarda aşkar edilən başlıca helmintoz törədicilərinin digər ev hey-

vanları və insanlar arasında yayılma xarakteri öyrənilmişdir, nəticələr cədvəl 1-də verilmişdir. 

 

 

Cədvəl 1  
Qoyunlarda aşkar edilmiş başlıca helmintoz törədicilərinin insan və digər əhli heyvanlar arasında 

yayılma xarakteri 

 

Helmintin növü Ev heyvanları 
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Fasciola hepatica + + + + +  +   +  + 

Fasciola gigantica + + + + + + +   + + + 

Dicrocoelium lanceatum + + + + + + +  + + + + 

Paramphistomum cervi + + + +         

Moniezia expansa + + + + + +       

Moniezia benedini + + + + + +       

Cysticercus tenuicollis + + + +  +  + +   + 

Cysticercus ovis + +    + + +    + 

Coenurus cerebralis + + +   +   +   + 

Echinococcus granulosus + + + +  + + + +  + + 

Trichocephalus ovis + + + + + +       

Chabertia ovina + + + + +        

Haemonchos contortus + + + + + + +      

Protostrongylus hobmaieri + +           

Protostrongylus kochi + +           

Protostrongylus raillieti + +           

Dictiocaulus filaria + +           

Muellorus capillaris + +           

 

Cədvəldən göründüyü kimi Abşeron bölgəsində qoyunlarda aşkar edilən 18 növ başlıca hel-

minitoz törədicilərindən 7 növü insanın helmintləri ilə ümumilik təşkil edir. Bunlardan trematod 3 

növ, sestod isə 4 növdür. Tədqiqatların aparıldığı ərazilərdən toplanmış başlıca helmintoz törədici-

lərindən keçilərin helmintləri ilə 18 növ (trematod-4, sestod-6, nematode-8), iribuynuzlu heyvanla-

rın helmintləri ilə 12 növ (trematod-4, sestod-5, nematode-3), camışın helmintləri ilə 11 növ (trema-

tod-4, sestod-4, nematod-3), zebunun helmintləri ilə 8 növ (trematod-3, sestod-2, nematod-3), dəvə-

nin helmintləri ilə 10 növ (trematod-2, sestod-6, nematod-2), ev donuzunun helmintləri ilə 6 növ 

(trematod-3, sestod-2, nematod-1), ev pişiyinin helmintləri ilə 3 növ (sestod),  itin helmintləri ilə 4 

növ (trematod-1, sestod-3), atın helmintləri ilə 3 növ (trematod), ada dovşanının helmintləri ilə 3 

növ (trematod-2, sestod-1) qoyunların helmintləri ilə ümumilik təşkil edir. 

Göründüyü kimi ev heyvanlarının başlıca helmintoz törədicilərinin saxlanmasında, yayılma-

sında və təbiətdə dövr etməsində qoyunlar da mühüm rol oynayırlar. 

Qeyd edildiyi kimi Abşeron bölgəsində - 28 m dəniz sahillərindən tutmuş orta dağlıq ərazilər-

də (1200-1250 m hündürlüklər arasında) bütün landşaft-ekoloji zonalarda heyvandarlıqla, xüsusilə 

də qoyunçuluqla məşğul olan şəxsi və fermer təsərrüfatları yaradılmışdır. Müxtəlif xarakterli bu 

ərazilərdə landşaftın xarakterinə uyğun müxtəlif növ vəhşi məməli heyvanlar, o cümlədən də vəhşi 

itkimilər, cütdırnaqlılar, dovşankimilər, gəmiricilər və s. yayılmışdır. Son illər beynəlxalq konvensi-
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yaların tələblərinə uyğun olaraq vəhşi heyvanların, xüsusilə də itkimilərin (çaqqal, canavar, tülkü) 

ovlanmasına qadağa qoyulduğundan onların sayı çox artmışdır. Onlar yayıldıqları biotoplarda müta-

madi olaraq helmint yumurtalarını, xüsusilə də tenidi yumurtalarını yayırlar ki, bu da sonda heyvan-

ların, xüsusilə də qoyunların helmintoz törədiciləri ilə yoluxmasına səbəb olur [2]. 

Abşeron bölgəsində qoyunçuluq təsərrüfatlarında qoyunlarda parazitlik edən başlıca helmin-

toz törədicilərinin vəhşi məməlilərin helmintləri ilə ümumiliyi araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir 

ki, Abşeron bölgəsində qoyunlarda aşkar edilən başlıca helmintoz törədicilərinin inkişaf dövriyyəsi-

nin başa çatmasında və yayılmasında 16 növ vəhşi məməli heyvan bu və ya digər dərəcədə iştirak 

edir (cədvəl 2 ). 

  

Cədvəl 2 
 

Abşeron  bölgəsində epidemioloji və epizootoloji əhəmiyyət kəsb edən başlıca helmintoz  

törədicilərinin vəhşi məməlilər arasında yayılma xarakteri 

  

Helmintin növü  Vəhşi məməlilərin növləri 
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Fasciola hepatica + +        + + + +    + 

Fasciola gigantica           + + + + +  + 

Dicrocoelium lanceatum +    +  +   +  + + + +  + 

Paramphistomum cervi              +    

Moniezia expansa          + + + + +    

Moniezia benedini           +   +  +  

Cysticercus tenuicollis   + + + +  + + + + + + +  + + 

Cysticercus ovis   + + +       +  + +  + 

Coenurus cerebralis    + +      + + + + + + + 

Echinococcus granulosus + + + + +  + + + + + + + + + + + 

Trichocephalus ovis           + + + + + +  

Chabertia ovina           + + + + + +  

Haemonchos contortus           +  +  + +  

Protostrongylus hobmaieri           +       

Protostrongylus kochi             +     

Protostrongylus raillieti             +   +  

Dictiocaulus filaria            + +   +  

Muellorus capillaris           +  +   +  

 

Cədvəldən göründüyü kimi Abşeron bölgəsində qoyunlarda aşkar edilmiş başlıca helmintoz 

törədicilərinin dovşankimilərdən boz dovşanın helmintləri ilə 3 növ (trematod-2, sestod-1), gəmiri-

cilərdən nutriyanın helmintləri ilə 2 növ (trematod-1, sestod-1), yırtıcılardan çaqqalın helmintləri ilə 

3 növ (sestod), canavarın helmintləri ilə 4 növ (sestod), tülkünün helmintləri ilə 4 növ (trematod-1, 

sestod-3), vaşaqın helmintləri ilə 1 növ (sestod), qonur ayının helmintləri ilə 2 növ (trematod-1, ses-

tod-1), meşə pişiyinin helmintləri ilə 2 növ (sestod) və qamış pişiyinin helmintləri ilə 2 növ (ses-

tod), donuzkimilərdən çöl donuzunun helmintlərindən 5 növ (trematod-2, sestod-3) qoyunun hel-

mintləri ilə ümumilik təşkil edir. 
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Qoyunlarda aşkar edilmiş 18 növ başlıca helmintoz törədicisinin vəhşi otyeyən (gövşəyən) 

heyvanların ümumiliyi araşdırılmışdır və müəyyən edilmişdir ki, cüyürün helmintlərindən 12 növü 

(trematod-2, sestod-5, nematod-5), ceyranın helmintlərindən 11 növü (trematod-3, sestod- 5, nema-

tod- 3), dağıstan turunun helmintlərindən 14 növün (trematod-3, sestod-4, nematod-7), maralın hel-

mintlərindən 11 növü (trematod-3, sestod-6, nematod-2), köpkərin helmintlərindən 8 növü (trema-

tod-2, sestod-3, nematod-3) və dağ keçisinin helmintlərindən isə 10 növü (sestod-4, nematod-6) Ab-

şeron bölgəsində tədqiq edilmiş qoyunun helmintləri ilə ümumilik təşkil edir [1]. 

Azərbaycanda vəhşi məməlilər üzrə aparılmış helmintoloji tədqiqatların nəticələri araşdırılmış 

və onlarda aşkar edilən helmintoz törədicilərinin Abşeron bölgəsində qoyunlarda aşkar edilən başlı-

ca helmintoz törədiciləri ilə ümumiliyi təhlil edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, dovşankimilər dəstə-

sindən olan boz dovşanda- Lepus europaeus Pallas, 1778 18 növ helmint parazitlik edir. Bu növlər-

dən 3 növü (trematod-2, sestod-1) Abşeron bölgəsində bəslənən qoyunların helmintləri ilə ümumilik 

təşkil edir [4].  Tədqiqat zamanı Gəmiricilər dəsətəsinə aid olan nutriyada- Myocasforis  coypus 

Molin, 1782 5 növ helmint aşkar edilmişdir. Həmin növlərdən 1 növ trematod, 1 növ də sestod Ab-

şeron bölgəsində bəslənən qoyunların helmintləri ilə ümumilik təşkil edir. Araşdırma zamanı Abşe-

ron bölgəsində qoyunlarda aşkar edilən başlıca helmintoz törədicilərinin Azərbaycanda tədqiq edi-

lən 7 növ yırtıcı heyvanın helmintləri ilə ümumilik təşkil etməsi müəyyən edilmişdir. Bu dəstəyə 

daxil olan çaqqalda- Comis cuircus L. 1758 25 növ helmint aşkar edilmişdir. Araşdırma nəticəsində 

məlum olmuşdur ki, çaqqalda aşkar edilmiş helmint növlərindən 3 növü (sestod) qoyundakılarla 

ümumilik təşkil edir [6]. 

Göründüyü kimi Abşeron bölgəsində qoyunlarda aşkar edilmiş Fasciola hepatica, F. giganti-

ca, Dicrocoelium lanceatum, Cysticercus tenuicollis, C.ovis, Coenurus cerebralis və Echinococcus 

granulosus növlərinin insanlara ötürülməsində qoyunlarla bərabər vəhşi məməlilər də mühüm rol 

oynayırlar. 

Abşeron bölgəsində aşkar edilmiş Dicrocoelium lanceatum, Cysticercus tenuicollis, C.ovis, 

Coenurus cerebralis və Echinococcus granulosus növlərinin insana və əhli gövşəyən heyvanlara 

ötürülməsində əhli yırtıcılar da mühüm rol oynayırlar. 

Islam adətlərinə görə donuzçuluq təsərrüfatları Azərbaycanda zəif inkişaf etdirilmişdir. Ancaq 

Azərbaycan çoxmillətli ölkə olduğu üçün bəzi ərazilərdə, o cümlədən də Abşeron bölgəsində bir sı-

ra donuzçuluq təsərrüfatları yaradılmışdır. Bununla əlaqədar Abşeron bölgəsində qoyunlarda aşkar 

edilmiş başlıca helmintoz törədicilərinin növ tərkibi donuzların helmintlərinin növ tərkibi ilə müqa-

yisə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanda ev donuzlarında aşkar edilmiş Fasciola he-

patica, F.gigantica, Dicrocoelium lanceatum, Cysticercus ovis və Echinococcus granulosus növləri-

nin insanlara, əhli gövşəyənlərə, ata, əhli yırtıcılara və ada dovşanına ötürülməsində və dövriyyəsin-

də əhli donuzlar da mühüm rol oynayırlar [1]. 

Tədqiqat zamanı Abşeron bölgəsində qoyunlarda aşkar edilmiş helmintlərdən Fasciola hepa-

tica, F. gigantica, Dicrocoelium lanceatum atın və ada dovşanının,  Echinococcus granulosus növü 

isə ada dovşanının və insanın helmintləri ilə ümumilik təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, ada dov-

şanı Abşeronda qəfəs şəraitində, at isə bağlı tövlə şəraitində saxlanılır və insanların, digər ev hey-

vanlarının yoluxmasında mühüm epizootoloji rol oynamırlar. Onların adı çəkilən helmintoz törədi-

ciləri ilə yoluxması otun və suyun invaziya törədiciləri ilə çirklənməsi yolu ilə ola bilər. 

Beləliklə, aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, Fasciola hepatica, F. giganti-

ca, Dicrocoelium lanceatum, Cysticercus tenuicollis, C.ovis, Coenurus cerebralis növlərinin inkişaf 

dövriyyəsinin başa çatmasında əhli və vəhşi gövşəyən heyvanlar, o cümlədən də qoyunlar əsas rol 

oynayır. Bu növlərin epizootologiyasında əhli və vəhşi gövşəyən heyvanlarla yanaşı əhli və vəhşi 

donuzlar, at, ada dovşanları da iştirak  edirlər [5]. 

Abşeron bölgəsində qoyunlarda aşkar edilmiş başlıca helmintoz törədicilərinin insana və ev 

heyvanlarına ötürülməsində əsas rolu ev və çoban itləri, pişiklər oynayır. Bu işdə bəzən vəhşi itki-

milər (çaqqal, canavar, tülkü) və pişikkimilər də iştirak edirlər. 
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Qoyunlarda aşkar edilmiş başlıca helmintoz törədicilərindən Moniezia expansa, M.benedini, 

Trichocepalus ovis, Chabertia ovina və Haemonchus contortus növlərinin inkişaf dövriyyəsinin ba-

şa çatmasında əhli gövşəyən heyvanlar, o cümlədən də keçi, iribuynuzlu mal-qara, camış, zebu, də-

və, H. contortus növünün inkişaf dövriyyəsinin başa çatmasında həmiçinin ev donuzu da rol oyna-

yır. Protostrongilus növlərinin və Muellerius capillaris növünün inkişaf dövriyyəsinin inkişafında 

keçilər də iştirak edir. Bu növlərin inkişaf dövriyyəsinin inkişafında və qoyunlar arasında yayılma-

sında bəzən vəhşi dırnaqlı heyvanlar, xüsusilə də gövşəyən heyvanlar da iştirak edirlər. 

 

Nəticə 

1. Abşeron bölgəsində qoyunlarda aşkar edilən başlıca helmintoz törədicilərinin digər ev 

heyvanları və insanlar arasında yayılma xarakteri öyrənilmişdir. Abşeron bölgəsində qoyunlarda aş-

kar edilən 18 növ başlıca helminitoz törədicilərindən 7 növü insanın helmintləri ilə, keçilərin hel-

mintləri ilə 18 növ, iribuynuzlu heyvanların helmintləri ilə 12 növ, camışın helmintləri ilə 11 növ, 

zebunun helmintləri ilə 8 növ, dəvənin helmintləri ilə 10 növ, ev donuzunun helmintləri ilə 6 növ, 

ev pişiyinin helmintləri ilə 3 növ,  itin helmintləri ilə 4 növ, atın helmintləri ilə 3 növ, ada dovşanı-

nın helmintləri ilə 3 növ ümumilik təşkil edir. 

2. Abşeron bölgəsində qoyunçuluq təsərrüfatlarında qoyunlarda parazitlik edən başlıca 

helmintoz törədicilərinin vəhşi məməlilərin helmintləri ilə ümumiliyi araşdırılmışdır. Müəyyən edil-

mişdir ki, Abşeron bölgəsində qoyunlarda aşkar edilən başlıca helmintoz törədicilərinin inkişaf döv-

riyyəsinin başa çatmasında və yayılmasında 16 növ vəhşi məməli heyvan bu və ya digər dərəcədə 

iştirak edir. 

3. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, Fasciola hepatica, F. gigantica, 

Dicrocoelium lanceatum, Cysticercus tenuicollis, C.ovis, Coenurus cerebralis növlərinin inkişaf 

dövriyyəsinin başa çatmasında əhli və vəhşi gövşəyən heyvanlar, o cümlədən də qoyunlar əsas rol 

oynayır. Bu növlərin epizootologiyasında əhli və vəhşi gövşəyən heyvanlarla yanaşı əhli və vəhşi 

donuzlar, at, ada dovşanları da iştirak  edirlər. 
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LEARNINQ OF FEATURES   BIO-ECOLOGICAL  

HELMİNTOSIS OF SHEEPS 

 

A.N. Agayeva 

    Sumgait State University 

aysel.agayeva83@gmail.com 

 

 During recearches in facilites has been identified infection sheeps with  helmintosis. Related 

effect of enviromental   on survival and keeping of the  invasion  properties eggs of  helmintes.  Ba-

sed on results of the research it can be concluded that in private sheep-breeding farms are widespre-

ad   helmintosis. And  so in private  sheep-breeding  farms in a timely manner should be explored 

epizootic situation of helminth diseases and develop new treatments.   

Keywords: helminths, farming, infection, scatological examination, ecological environment. 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СВОЙСТВА ГЕЛЬМИНТОВ У ОВЕЦ 

 

A.Н. Агаева 

Сумгаитский Государственный Университет 

aysel.agayeva83@gmail.com 

 

В статье излагается изучение  заражений  гельминтов в частных овцеводческих хозяйствах.  

И это связано   действием   экологических факторов на выживаемость и сохраняемость инвазион-

ных свойств возбудителей  гельминтозов.  Основаясь на результатах проведенных исследований, 

можно сделать вывод, что в частных овцеводческих хозяйствах широко распространены   гель-

минты. И поэтому в частных  овцеводческих хозяйствах  своевременно  должна быть  изучена  

эпизоотическая  ситуация  гельминтозных  заболеваний  и разработаны  новые методы лечения.  

Ключевые слова: гельминты, хозяйство, заражение, копрологическое обследование, 

экологическая среда 
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TAXTAKÖRPÜ HİDROTEXNİKİ QURĞULAR SİSTEMİNDƏ LİL-QRUNTUN 

FƏSİLLƏR ÜZRƏ EKOLOJİ-MİKROBİOLOJİ VƏZİYYƏTİ 

 

F.Z. Əliyeva  

AzET Su Problemləri İnstitutu, Bakı, Azərbaycan 

f.aliyeva87@yandex.ru 

 

Məqalədə 2013-cü ildə inşa olunmuş Taxtakörpü su anbarı, Vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxta-

körpü-Ceyranbatan kanallarının ekoloji-mikrobioloji vəziyyəti haqqında elmi tədqiqatların nəticə-

ləri verilmişdir. Samur-Abşeron suvarma sisteminin genişləndirilməsi və yenidənqurulması əsasın-

da inşa edilən Taxtakörpü hidrotexniki qurğular sistemi su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək 

və əhalinin su təchizatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə istifadəyə verilmişdir.                                

Açar sözlər: hidrotexniki qurğu, kanal, su anbarı, ekoloji-mikrobioloji, bakteriya. 

 

İçməli su ehtiyatlarının aşkar edilməsi və istifadəsi dünya miqyasında olduğu kimi respublika-

mızda da XXI əsrin əsas problemlərindən hesab olunur. Su probleminin kəskinləşməsi əhalinin ər-

zaq təminatına və regionların ekoloji təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərir. Azərbaycanın şimal-

şərq bölgəsinin su mənbələrindən istifadə etməklə, əsas sənaye mərkəzləri yerləşən və  ≈ 39%  ölkə 

əhalisi yaşayan Abşeron yarımadasının su ilə təmin olunması məqsədilə 2013-cü ildə Taxtakörpü su 

anbarı və onunla əlaqəli kanallar sistemi inşa edilmişdir [2]. 

Taxtakörpü su anbarı Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub-şərq qurtaracağında, alçaq dağlıq 

və dağətəyi ərazidə yerləşir. Anbarın sahəsi 8,71 km2, ümumi su tutumu 268,4 mln.m3-dir [2]. 

Taxtakörpü su anbarı doldurulmağa başladığı vaxtdan (19 iyul 2013-cü il) indiyənədək hələlik 

normal basqı səviyyəsinə çatmamışdır. Əldə olunan faktiki müşahidə məlumatlarına əsasən, su an-

barının doldurulma müddəti qidalandırıcı çaylarda (Qusarçay, Qudiyalçay, Cağacuğçay, Vəlvələ-

çay) hidroloji şəraitdən asılı olaraq bir neçə il davam edə bilər. Ancaq Taxtakörpü su anbarı artıq iş-

də öz faydalılığını göstərmişdir. Belə ki, 2014-cü il — kəskin quraqlıq ilində Bakı və Sumqayıt şə-

hərləri əhalisinin  içməli su ilə təmin edilməsində mühüm rol oynamışdır  [1]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Taxtakörpü hidrotexniki qurğular sistemi fəaliyyət göstərdiyi ərazilə-

rin su tələbatını ödəməklə yanaşı, Abşeron yarımadasının əsas su mənbəyi sayılan Ceyranbatan su 

anbarındakı su ehtiyatlarının da artırılmasına imkan yaratmışdır. Hər iki halda məişətdə sudan isti-

fadə olunması ilə əlaqədar olaraq — bütün ilk mənbədən Ceyranbatan su anbarınadək  sahələrdə su-

ların sanitar-hidrobioloji vəziyyətini müəyyən etmək üçün tədqiqatların aparılmasını aktual saymaq 

olar. 

 

Material və metodlar 

Təbii təsirlər nəticəsində anbarın suyunda baş verən keyfiyyət dəyişmələrini müəyyən etmək 

və müşahidələr aparmaq üçün 2017-ci ilin yay və payız, 2018-ci ilin qış və yaz fəsillərində sistem 

üzrə aşağıdakı stansiyalardan lil-qrunt nümunələri götürülmüşdür: 

1. Vəlvələçay qidalandırıcı kanalı 

2. Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıcı 

3. Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının sonu (Taxtakörpü su anbarının girişi) 

4. Taxtakörpü su anbarının sol sahili 

5. Taxtakörpü su anbarının sağ sahili 

6. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının sonu. 

Tədqiqatlar apardığımız dövlərdə, lil-qruntda mikrobiotanın ümumi miqdarı, saprofit və koli-

form bakteriyaların say dinamikası, bəzi fizioloji qrupa aid bakteriyalar öyrənilmişdir. Lil-qrunt nü-

munələri steril şpatel vasitəsilə götürülmüş və xüsusi steril qablara yığılmışdır. Götürdüyümüz lil-
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qrunt nümunələrindən mikrobioloji emulsiya hazırlanmışdır. Mikrobioloji analiz-əkmələr mikrobio-

logiyada tətbiq olunan metodlara əsasən aparılmışdır [3,4,5,6,7,8,9]. 

Lil-qrunt nümunələri 1:100 nisbətində əvvəldən hazırlanmış steril suda həll edilmişdir. Alın-

mış suspenziyalar 1:1000 və 1:10000 nisbətində durulaşdırılmış və əkmələr aparılmışdır. Mikroor-

qanizmlərin ümumi sayı (37 ) və saprofit bakteriyalar  ) adi ət-peptonlu aqar  (ƏPA) mühi-

tində Petri kasalarında becərilmişdir. Koliform bakteriyaları membran süzgəc metodu ilə (İSO 

9308-1), elektiv Endo mühitində əkilməklə təyin edilmişdir. Nəticələrin doğruluğu oksidaz testi ilə 

yoxlanmışdır. 

Lil-qrunt nümunələrində fizioloji qrup bakteriyalardan azotbakteriyalar (aerob), Clostridium 

pasteurianum (anaerob), fenol- və neftmənimsəyən bakteriyalar 25-28 -də 8-10 gün müddətində 

inkubasiya edilmişdir. 

Lil-qrunt nümunələri ilə aparılan mikrobioloji analiz-əkmələr bir neçə təkrarla yerinə yetiril-

mişdir. 

 

Alınan nəticələr və onların şərhi 

Tədqiqatlarımıza cəlb olunan qrunt nümunələri bir qayda olaraq, sedimentin üst— yumşaq tə-

bəqəsindən götürülmüşdür. Lil-qruntda əsas mikrobioloji proseslər məhz çöküntülərin üst qatında— 

suyun ən çirkli qatında gedir. Qruntun dərin qatlarında isə mikroorqanizmlərin ümumi miqdarı aza-

lır, həm də mikrobiotanın aktivliyi aşağı düşür. 

Apardığımız təcrübələr və onların nəticələri 1-ci və 2-ci cədvəllərdə, həmçinin 1-ci şəkildə 

verilmişdir. Qeyd edək ki, su qatlarından fərqli olaraq, çayların, ümumiyyətlə su hövzələrinin dib 

çöküntülərində mikroorqanizmlərin kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri il boyu çox böyük dəyişikli-

yə uğramır. Su hövzələrində, kanallarda, çaylarda fəsillərdən asılı olaraq, iqlim-atmosfer çöküntülə-

rilə əlaqədar, suyun artıb-azalması qanunauyğun sayılır. Həm məntəqələr üzrə, həm də ilin fəsilləri-

nə görə mikroorqanizmlərin ümumi miqdarı (ÜMS) çox böyük dəyişikliyə uğramamışdır. 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, istər ÜMS, istərsə də saprofit və koliform bakteriyaların sayı 

yay aylarında daha çox, qış aylarında daha azdır. Bunu həm tepmeraturun artıb-azalması, həm  an-

bar və kanalların yerləşdiyi əraziyə, həm də antropogen təsirlərin olub-olmamasına görə əlaqələn-

dirmək olar. 

1-ci və 2-ci cədvəllərdən göründüyü kimi, 1-ci stansiya— Vəlvələçay qidalandırıcı kanalda 

bütün mikrobioloji göstəricilər digər stansiyalara nisbətən çoxdur. Çünki bura 4 çayın—Qusarçay, 

Qudiyalçay, Cağacuqçay, Vəlvələçayın axarları açılır. Çaylar yaşayış məntəqələrindən keçdiyi 

üçün, bilavasitə antropogen təsirlərə, yəni insanın məişət və təsərrüfat fəaliyyətinə məruz qalır. Vəl-

vələçay qidalandırıcı kanalda il boyu ÜMS 20-60 mln/q, koliform bakteriyalar 1 q-da 165-460, sap-

rofitlər isə 140-304 min/q həddində dəyişmişdir. 

Digər  qeyri-patogen fizioloji qrup bakteriyalar sistem üzrə, demək olar ki, çox az dəyişikliyə 

uğramışdır. Burada azot bakteriyalar il ərzində 1 q-da 5-13, Clostridium pasteurianum və fenolmə-

nimsəyən bakteriyalar 100-10000 həddində dəyişmişdir. 

Suyun Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalı (34 km) ilə axını zamanı, Taxtakörpü su anbarınadək, 

əlavə təsirlərə məruz qalmadığı üçün öz-özünə təmizlənmə prosesi getmiş və mikrobioloji göstərici-

lərdə azalma müşahidə olunmuşdur (Cədvəl 1,2). ÜMS-də orta illik göstərici ≈2,3, saprofit bakteri-

yalar ≈ 6,8 və koliform bakteriyalar ≈1,4 dəfə azalmışdır. 

Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının sonu — Taxtakörpü su anbarının giriş hissəsində 2-ci stan-

siyaya nisbətən mikrobioloji göstəricilərdə artım müşahidə olunur. Anbarın girişində suyun səviy-

yəsi çox aşağı olduğuna görə sedimentasiya (çökmə) prosesi sürətli getmiş və  il boyu ÜMS-nin 

miqdarı 10-30 mln/q, saprofit bakteriyalar 95-240 min/q, koliform bakteriyalar isə 132-310 arasında 

dəyişmişdir. 
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Cədvəl 1 
 

Taxtakörpü hidrotexniki qurğular sistemində lil-qruntda 

mikrobiotanın miqdarı 
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Ümumiyyətlə, anbarın daxilində, bütün hissələrdə, suyun səviyyəsi eyni deyildir. Taxtakörpü 

su anbarının sol sahilində  qəza sutullayıcı qurğunun yaxınlığında ÜMS-nin il boyu orta miqdarı 

27 mln/q, saprofit bakteriyalar 141,25 min/q, koliform bakteriyalar 176,2  həddində olur. Anbarın 

sağ sahilində mikrobioloji göstəricilərdə azalma müşahidə olunur. Bunu, yuxarıda qeyd etdiyimiz 

kimi, anbar daxilində su səviyyəsinin dəyişməsilə əlaqələndirmək olar. 
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Şəkil 1. Bəzi mikrobioloji parametrlərin orta illik göstəricisi 

 

4-cü və 5-ci stansiyalarda saprofit və azot bakteriyaların əkmələrində göbələk florası aşkar 

edilmişdir. İnkişaf edən kulturaların əksəriyyəti kif göbələklərinə aid edilmişdir. Nümunələrdə gö-

bələklərin rast gəlinməsi suda üzvi maddələrin sona kimi— daha intensiv parçalanmasını işarə edir. 

Azot mənimsəyən bakteriyaların anaerob qrupu — Clostridium pasteurianum miqdarı çox bö-

yük dəyişikliyə məruz qalmamışdır. Clostridium pasteurianum cinsinə aid bakteriyaların miqdarı il 

boyu sistem üzrə 1 q-da 100-10000 arasında dəyişmişdir. 

Lil-qruntda fenol mənimsəyən bakteriyaların miqdarı 1 q-da 100-1000 arasında dəyişir. 

Tədqiq etdiyimiz kanallarda su nəqliyyatı olmadığı üçün  neft məhsullarına rast gəlinməmiş-

dir. Bu baxımdan, neft mənimsəyən bakteriyalar aşkar edilməmişdir [6]. 
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Cədvəl 2 
 

Taxtakörpü hidrotexniki qurğular sistemində lil-qruntda 

bəzi fizioloji qrup bakteriyaların miqdarı 
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Nəticə 
İlk dəfə yay fəslində Taxtakörpü hidrotexniki qurğular sisteminin mənbə və mənsəbi boyu 

aparılan mikrobioloji tədqiqatlardan alınan nəticələrə əsasən müəyyən edilmişdir: 

1. Su anbarının yuxarı byefində (kanalda) sular məişət çirkabı ilə çirklənir; 

2. Su anbarına kənar (alloxton) mənşəli üzvi maddələr qarışmır; 

3. Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalında sulara alloxton üzvi maddələr qarışır və fekal çirklən-

məyə məruz qalır. Bu lil-qrunt nümunələrinə də öz təsirini göstərir. 
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ECOLOGY-MICROBIOLOGICAL CONDITION OF TAKHTAKORPU  

HIDROTECHNICAL INSTALLATION SYSTEM OF SLIT GROUNDWATER FOR SUM-

MER SEASON 

 

F.Z. Aliyeva  

AR Scientific-Research Institut for Water Problem, Baki, Azerbaijan 

f.aliyeva87@yandex.ru 

 

The article presents the results of scientific studies on the environmental and microbiological 

status of the Takhtakorpu reservoir built in 2013, the Valvalachay-Takhtakorpu and the Takhtakor-

pu-Jeyranbatan canals. The Takhtakorpu hydrotechnical system, built on the expansion and reconst-

ruction of the Samur-Absheron irrigation system, was put into operation to use water resources effi-

ciently and improve the water supply of the population. 

Keywords: hidrotechnical installation, canal, water reservoir, microbiological-ecological, 

bacteria. 

 

 

ЭКОЛОГО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ГРУНТА СИСТЕМЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ТАХТАКОРПЮ. 

 

Ф.З.Алиевa  

АзНИИ Водных Проблем, Баку, Азербайджан 

f.aliyeva87@yandex.ru 

 

В статье впервые дается информация о микробиологическом-экологическом состоянии 

Тахтакорпюнского водохранилища, Вельвеличай-Тахтакорпюнском и Тахтакорпю-Джейран-

батанском каналах. Гидротехническая система Тахтакорпю, построенная на расширении и 

реконструкции Самур-Абшеронской ирригационной системы, была введена в эксплуатацию 

для эффективного использования водных ресурсов и улучшения водоснабжения населения. 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, канал, водохранилища, микробиоло-

гически-экологически, бактерия. 
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ŞƏMKİRÇAY SU ANBARININ SAHİL YAMACLARINDA GÖZLƏNİLƏN SUFFOZİYA 

PROSESİNİN QARŞISININ ALINMASI ÜÇÜN TƏKLİF OLUNAN  

MÜHƏNDİS-EKOLOJİ TƏDBİRLƏR 

 

R.Ə. Sadıqov 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, 

AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu 

Ramil.sadigov@asoiu.edu.az 

 
 

Təqdim edilən məqalədə əsas məqsəd istismara 2014-cü ildə verilən Şəmkirçay su anbarının 

sahil yamaclarında baş verə biləcək proseslərin öyrənilməsi, tədqiqi və təhlilidir. Su anbarının is-

tismara verilən tarixdən sonra müşahidələr nəticəsində aparılan tədqiqat işləri, Şəmkirçay su anba-

rı hidroqovşağının torpaq bəndinin əsasında gözlənilən suffoziya prosesinin tədqiqi, su anbarının 

texniki-iqtisadi göstəriciləri haqqında məlumatlar verilmişdir. Eyni zamanda basqılı sızma prosesi 

nəticəsində su anbarının aşağı byefində yarana biləcək torpaq-eroziya prosesləri öyrənilmişdir. 

Kaskad su anbarının yarada biləcək fəsadları aradan qaldırmaq məqsədi ilə mümkün mühəndis 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün bir sıra tədbirlər təklif edilmişdir [1,2,4,5]. 

Məqalədə eyni zamanda su anbarı tikilən zaman köçürülmə (ağacların, kök və kökcükləri çı-

xarılması, qəbirsanlıqların köşürülməsi, aftomobil və dəmir yollarının yerinin dəyişdirilməsi) pro-

sesləri, torpaq-qrunt işləri, tikilmiş torpaq bəndin oxunun seçilməsi mərhələləri haqqında məlumat 

verilmişdir [8].  

Açar sözlər:  su anbarı, hövzə, suffoziya, hidroqovşaq, kaskad, torpaq bənd, bəndin en kəsiyi, 

torpaq-qrunt işləri, süxur, qranulometrik tərkib. 

 

Giriş.  

Ölkəmizdə irili-xırdalı 120-yə qədər su anbarı mövcuddur. Bu anbarlardan ən nəhəngi tikintisi 

1953-1956-ci illərdə davam etmiş Mingəçevir su anbarıdır (Mingəçevir su anbarı nəinki Azərbay-

canda, Cənubi Qafqaz ölkələri ərazisində tikilmiş ən böyük su anbarıdır.). Sonralar həmən anbarın 

sahil yamaclarında baş verən şürüşmələr, suffoziya prosesləri, sızma nəticəsində kənd təsərrüfatına 

yararlı əkinaltı torpaqların şorlaşması və başqa neqativ proseslər ərazinin ekoloji vəziyyətinin gər-

ginləşməsinə səbəb olmuşdur [2,3]. 

Şəmkirçay su anbarının tikintisi Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 

14 aprel 2009-cu il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dövlət Proqramına və Azərbaycan Respublika-

sı Nazirlər Kabinetinin 28 yanvar 2010-cu il tarixli 19 saylı qərarına uyğun olaraq həyata keçiril-

mişdir. Bu anbarın tikilməsində əsas məqsəd respublikanın qərb hissəsində arid ərazilərdə əkin sa-

hələrdə yaranan su çatışmazlığı problemini aradan qaldırmaqdan ibarət olmuşdur. Şəmkirçay su an-

barının ümumi su tutumu 164,5 milyon kubmetr, faydalı həcmi isə 156,3 milyon kubmetrdir. Şəm-

kirçay su anbarı bəndinin nüvə hissəsindən hündürlüyü 196 metrdir. Orta illik su ehtiyatı 265,2 mil-

yon kubmetr olan Şəmkirçay çayının sularını bu anbarda nizamlamaqla ildə 207,9 milyon kubmetr 

sudan istifadə olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev: “Şəmkir-

çay su anbarı regionların sosial-iqtisadi inkişafını müsbətə doğru dəyişəcək və müstəqillik illə-

rində reallaşdırılan ən mühüm layihələrdən biri kimi Azərbaycanın müasir tarixində mühüm 

yer tutacaqdır” [1,2].  

Şəmkirçay su anbarında yığılan suyu əkin sahələrinə çatdırılması üçün əsas magistral kanal, 

sağ və sol sahil magistral kanalları, həmçinin maşın kanalı üçün qidalandırıcı kanal inşa olunub. Hə-

min kanallar açıq dəmir-beton üzlüklüdür. Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən aparılan də-

qiqləşdirmə nəticəsində Şəmkir, Göygöl, Samux rayonlarında su ilə ümumilikdə təmin olunan 
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54248 hektar, o cümlədən yeni suvarılan 17147 hektar torpaq sahələri mövcuddur. Şəmkirçay su 

anbarından Gəncə və Şəmkir şəhərlərinə, Samux rayonunun Nəbiağalı qəsəbəsinə saniyədə 1,6 kub-

metr su verməklə içməli su təchizatı yaxşılaşdırılmışdır [6].  

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri: Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd Şəmkirçay su an-

barının müasir vəziyyətinin təhlili, anbarın sahil yamaclarında baş verə biləcək tədbirlərin müəy-

yənləşdirilməsi, yamaclarda gözlənilən suffoziya proseslərinin qarşısının alınması üçün təklif olu-

nan mühəndis ekoloji tədbirlərdən ibarətdir. 

Su anbarı ərazisinin relyefinin təhlili: Şəmkirçay su anbarının ərazisi mürəkkəb relyefə ma-

likdir. Belə ki, su anbarının sahil yamaclarında abraziv sürüşkən, uçurumlu, qayalı, maili yatımlı 

qrunt süxurları daha çox mövcuddur. Həmin sahil yamacları əvvəl başqa formada olmuşdur. Su an-

barlarının istismarı dövründə zaman keçdikcə dinamiki təsirlərə məruz qalaraq öz formalarını nisbə-

tən dəyişmişdir. Sahil yamaclarında baş verən kiçik həcmli sürüşmə nəticəsində su anbarının ölü 

həcmi formalaşmış, yuxarı byefdə su səviyyəsinində nisbətən artma müşahidə edilmiş, sahil ərazilə-

rin relyefində dəyişmələr baş vermişdir. Təqdid olunan ərazi tektonik cəhətdən Kiçik Qafqazın və 

orta Kür depressiyası zonasında yerləşir. Ərazinin dağətəyi zonası şimal-qərbdə Ağstafaçaydan cə-

nub-şərqdə Kürəkçayadək uzanan Göygöl-Şəmkir antiklinoriumuna aiddir. Antiklinorium eninə çö-

kəkliklərlə mürəkkəbləşmişdir. Bu çökəkliklər antiklinoriumu iki sərbəst-Şəmkir və Göygöl qalxan-

larına ayırır [5,8]. 

Təsvir olunan qırışıqlıq fonunda Şəmkir qalxanının ətraf hissələri boyu mikroqırışıqlığın inki-

şafı qeydə alınmşdır. Burada əsasən, Şəmkirçay və Quşqaraçay arasında şaquli düşmə və düşmə-

yerdəyişmələri əks etdirən bir sıra qırılmalarla ifadə olunmuş dizyunktiv dislokasiya geniş inkişaf 

etmişdir. Ərazinin düzənlik hissəsi ağcagil və kontinental təbəqənin çöküntülərindən ibarət olmaqla, 

orta Kür çökəkliyinə aiddir [5]. 

Su anbarının kaskadının hər birinin ətraf mühitə göstərdiyi təsiri müəyyənləşdirmək üçün 

onun hər birinin texniki göstəricilərini araşdırmaq lazım gəlir. Anbarının əsas texniki göstəriciləri 

aşağıdakı cədvəldə şərh edilmişdir [4,5]:  

 

Cədvəl 1 

Şəmkirçay su anbarının əsas texniki göstəriciləri 

 

1 Anbarın ümumi su tutumu 164,5 mln m3 

2 Faydalı həcm 156,3 mln m3 

3 Şəmkir çayının illik orta su sərfi 265,24 mln m3 

4 Nəbiağalı qəsəbəsinin illik içməli su sərfi 48,42 mln m3 

5 Suvarma üçün illik su həcmi 207,9 mln m3 

6 Bəndin növü gil nüvəli, daş-qaya dolğulu 

7 Bəndin hündürlüyü 196 m 

8 Bəndin dibdən eni 490 m 

9 Bəndin üstdən eni  12 m 

 

Şəmkirçay su anbarı hidroqovuşağının torpaq bəndinin əsasında gözlənilə bilən suffozi-

ya prosesinin tədqiqi: Çayın məcrasını, dərəni, bəzi hallarda qobuların qarşısını kəsərək suyun sə-

viyyəsini qaldıran və ya su yığan tikintiyə bənd deyilir (şəkil 1.).  

Hidrotexniki qurğular qovuşağında bənd ən vacib tikinti hesab olunur. Bəndin hazırlanmasın-

da məqsəd çayın vacib kəsiyində suyun miqdarını təsərrüfat üçün tələb olunan yerə çatdırmaq və la-

zım olan su sərfini təmin etmək və axını yığmaq üçün lazımı həcmdə su anbarı əmələ gətirmək, su 

sərfi təsərrüfatın tələblərinə görə nizamlamaqdır. 

Ümumiyyətlə bəndlər qarşılarındakı suyun basqısına görə 3 əsas növə bölünür [3,4]. 

1.Alçaq basqılı bənd-önündəki suyun səviyyəsi 10 m-ə qədər çatır; 

2.Orta basqılı bənd-suyun həcmi 10÷25 m-ə çatır; 
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3.Hündür basqılı bənd-suyun həcmi 25 m-dən artıq olur. 

Bizim tədqiqat sahəmiz olan Şəmkirçay su anbarının bəndi torpaq bəndlər qrupuna aiddir. Torpaq 

bəndin tərkibi əsasən gildən, qumlu gildən səthi örtüyü isə daş parçalarından suvaqlı hörülüb yüksəldil-

mişdir.Ilk əvvəl ərazidə torpaq tökmək üsulu həyata keçirilmiş, ən aşağıdan başlayaraq 20-40 sm qalın-

lığında qat-qat torpaq töküb, katok ilə döyəcləyib bərkitməklə tikilmişdir. Tikinti zamanı hövzə ərazisi 

qazılan zaman götürülən torpaq-qrunt-süxurlar bəndin gövdəsinə boşaldılmış, su basqısı vasitəsilə kip-

ləşdirilmişdir. Mərhələ şəklində baş verən bu proseslər nəticəsində torpaq bəndin hər iki maili yamacla-

rında böyük gərginliyə tab gətirə biləcək örtüklərdən istifadə olunmuşdur. Tikinti zamanı istifadə olunan 

daşlar suyun və soyuğun təsirinə dayanıqlı olaraq inşa edilmişdir. Gələcəkdə baş verə biləcək sızmanın 

qarşısını almaq üçün daş örtüklər suvanmış və səthi hamarlanmışdır [7,8]. 

 
 

Şəkil 1. Bəndin en kəsiyi 

 

Bənd hazırlanması ilə əlaqədar olaraq su altında qalmış ərazinin sərhədi topoqrafik məlumata 

görə müəyyən edilmişdir. Həmin ərazidəki yaşayış məntəqələri boşaldılmış və başqa ərazilərə köçü-

rülmüşdür. Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş su basacaq ərazidə meşə, bağlar və digər ağaclar qırılıb 

daşınmışdır. Həmin zonada inşaat materiallarının qalmasına icazə verilməmişdir. Ərazidə məzarlıq 

olmadığına görə məzarlıq köçürülmə olmamışdır. Əgər  su altında qalacaq yeni və köhnə məzarlıq 

olsa idi təbii ki, lazımı gigiyena tədbirləri görülməli idi.  

 

 
 

Şəkil 2. Şəmkirçay su anbarı bəndinin en kəsiyi. 
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Şəmkirçay su anbarında bəndin oxunun seçilməsi mərhələsi: Bəndin oxunun seçilməsi 

mərhələsində Şəmkirçay çayının üzərində yerləşən 4 variantda oxlar nəzərdən keçirilmişdir: Qara-

qoç köç yerindəki oxdan 16,9 km məsafədə və çay axınından yuxarıda yerləşən Seyfəli (A-A), Qa-

raqoç (B-B), Barules (C-C), Barsum (D-D) oxları (Şəkil 2) [4,6]. 

A-A oxu-Qaraqoç köç yerindən 500 metr yuxarıda yerləşir. Bəndin hündürlüyü 140 m, göv-

dəsinin həcmi 19 mln.m3-ə yaxın, su anbarının tutumu 180 mln.m3 -dir. 

B-B oxu-A-A oxundan çayın axını üzrə 5,5 km yuxarıda yerləşir. Bəndin hündürlüyü 151 m, 

gövdəsinin həcmi 18 mln.m3, su anbarının tuumu 180 mln.m3-dir. 

C-C oxu-A-A oxundan çayın axın üzrə 9,75 km yuxarıda yerləşir. Bəndin hündürlüyü 163 m, 

gövdəsinin həcmi 15 mln.m3, su anbarının tutumu 180 mln.m3-dir. 

D-D oxu-A-A oxundan çayın axını üzrə 12 km yuxarıda yerləşir. Bəndin hündürlüyü 150 m, 

gövdəsinin həcmi 16 mln. m3, su anbarının tutumu 180 mln.m3-dir (şəkil 3). 

Ərazinin relyefi, geoloji və geomorfoloji quruluşu haqqında olan məlumatlara əsaslanaraq, 

Şəmkirçay çayının dərəsini üç mühəndisi-geoloji rayona bölmək olar: I rayon –çayın yuxarı axını; 

II rayon-çayın orta axını; III rayon – çayın aşağı axını [4,6]. 

Çayın yuxarı axınında (I rayon) çay axının yalnız bir hissəsindən istifadə etmək mümkündür. 

Bu sahə suvarılan torpaqlardan uzaqda və gediş-gəliş yolu olmayan əlçatmaz dağ şəraitində yerləşir. 

Bundan əlavə, I rayonda bəndin tikilməsi üçün tikinti materialı kimi istifadə edilə biləcək dördüncü 

dövr çöküntüləri praktiki olaraq yoxdur [6]. 

 

 
 

Şəkil 3. Şəmkirçay su anbarı bəndinin en kəsiyi. 

 

Çayın aşağı axını (III rayon) dərənin Çinarlı kəndindən aşağıda yerləşən hissəsini təmsil edir. 

Çay dərəsi düzənliyin örtük çaqıllarında yaranmış çanaqşəkilli yarığı əks etdirir. Burada çay dərəsi 

bəndin həm kasası və həm də oxları üçün əlverişli formaya malik deyildir. Çayın orta axını (II ra-

yon) bəndin bütün 4 ədəd oxlarının layihələndirildiyi ərazini təmsil edir. Burada çay dərəsi çay bo-

yu aşağıya doğru getdikcə tədricən genişlənməklə, bir qədər daha geniş profillə xarakterizə olunur 

və su anbarının yaradılması üçün əlverişli şərait yaradır [4,6]. 

Rayonun yuxarı hissəsində dərənin dar yamacları Yuranın daha cavan intruziyalarla dərinləş-

miş vulkanogen süxurlarından ibarətdir. Bu süxurlar bəzi yerlərdə elüvial-delüvial-prolüvial və allü-

vial çöküntülərlə örtülmüşdür.Rayonun aşağı hissəsində terras çöküntüləri ilə növbələşən delüvial-

prolüvial şleyf ana süxurların çıxışları üçün yer qoymaqla, həm eninə və həm də qalınlığına görə ar-

tır.Göründüyü kimi su anbarının layihələndirilməsi nöqteyi-nəzərindən II mühəndisi-geoloji rayon 

və ya çayın orta axını rayonu vahid prespekivli ərazi sayılır.II rayonun hüdudlarında ox sahəsinin 

seçimində aşağıdakı məsələlər əsas rol oynayır. 
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Yuxarıda deyildiyi kimi, çay boyu aşağıya doğru hərəkət etdikcə, dərənin yamacları enləşə-

rək, su anbarının yerləşdirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Lakin bununla yanaşı, bəndin oxunun 

uzunluğu da artır. Baxılan rayonun aşağı hissəsində dərənin nisbətən daralması ilə yaranmış vahid 

təbii ox Seyfəli kəndinin yaxınlığında yerləşir [6]. 

Bütün uzunluğu boyu oxun əsasında Yura yaşlı vulkanogen ana süxurlar yatır. Çayın subasarı 

hüdudlarında ana süxurlar qalınlığı 15 metrədək olan müasir məcra allüvisi ilə örtülmüşdür. Daha 

sonra sağ sahil istiqamətində ana süxurların səthi dərinləşərək, çay dərəsinin qədim dərinləşmələrini 

üzə çıxarır. Qədim dərinləşmə çöküntüləri ana süxurlar üzərində yatan 70-80 metr qalınlıqlı qədim 

çaqıllarla təmsil olunur. Ox boyu bir qədər uzaqda ana süxurlar yenidən üzə çıxır. Sol sahil başdan-

başa ana süxurların çıxışlarını təmsil edir. 

Burada bənd yaradılması üçün mühəndisi-geoloji şəraitin mürəkkəbliyi dərinləşmələrdə çaqıl 

çöküntülərinin qalınlığının böyük olması və bu çöküntülərin sukeçiricilik xüsusiyyətlərinin xeyli 

dərəcədə artması ilə əlaqədardır. Lakin bu oxdan imtina etmək üçün geoloji proseslərdən daha çox, 

yaradıcılıq su anbarının dərənin yamacları boyu 3,0 km-ə məsafə üzrə bir-birinin ardınca uzanan bir 

sıra yaşayış məntəqələrini və kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqları su altında qoya bilməsi təhlü-

kəsi əsas rol oynayır.Verilmiş rayonun yuxarı hissəsində Barum və Barsum kəndləri yaxınlığında 

bir-birindən 4 km məsafədə yerləşən daha 2 ox nəzərdən keçirilir. Burada çay dərəsi dar olmaqla, 

V-şəkilli formaya malikdir.Hər iki ox orta Yuranın çatlı porfiritlərindən ibarətdir. Yalnız çayın su-

basarında bu süxurlar az qalınlıqlı allüvial çöküntülərlə örtülmüşdür. 

Geoloji cəhətdən hər iki ox əlverişlidir. Lakin, dərənin bu hissəsinin əlçatmaz xarakteri, giriş 

yolunun çətinliyi və digər şəraitləri tikintinin həyata keçirilməsini şübhə altına alır.Beləliklə, Qara-

qoç köç yerinin yaxınlığında yerləşən II mühəndisi-geoloji rayonun təxminən orta hissəsindəki ox 

ən uğurlu variant sayılır. Bəndin seçilmiş oxu çayın axını üzrə Seyfəli oxundan 7,5-8,0 km yuxarıda 

yerləşir. Burada çayın vadisi mürəkkəb dərə-təpəli relyefə malik olmaqla, bəzi yerlərdə sıldırımlı 

dik sahilləri olan dərə formasındadır. Bəndin əsasını kvarslı dioritlərlə təmsil olunan III dövrün ana 

süxurları təşkil edir. Çayın subasar hissəsində bu süxurlar üstdən doldurucusu qum olan iri çaydaş-

ları ilə çaqıllardan ibarət 10 metr qalınlıqlı məcra allüvisi ilə örtülmüşdür. 

Sağ sahildə ana süxurlar yer səthinə ensiz haşiyə şəkilində çıxaraq dik uçurum əmələ gətirir. 

Daha sonra süxurların səthi çöküntü təbəqəsi ilə örtülməklə dərinləşir.Burada quyular vasitəsilə 50-

60 metr qalınlığı malik qədim dərinləşmələr aşkar olunmuşdur. Çayın qədim dərinləşmələrini təşkil 

edən çöküntülər doldurucusu qum-qumca allüvial çaqıllardan ibarətdir. Bu çöküntülərin üzəində 

püskürmə süxurlarının yuvarlaqlanmamış kobud qırıntılarından (qırma daş, xır) ibarət, doldurucusu 

gilcə olan kifayət qədər iri qalınlıqlı delüvial çöküntülər yatır. Çöküntülərin qalınlıqlı 15-20 metrə 

yaxındır. 

Hidrogeoloji cəhətdən sulu təbəqə məcra və dərinləşmələrin çaqıllarından ibarətdir. Sol sahil 

başdan-başa ana süxurların çıxışlarını təmsil edir. Su anbarının kasası əsasən, yamaclarda çıxışları 

olan kvarslı dioritlər üzərində yatan allüvial çaqıllardan təşkil olunmuşdur. 

Aparılmış tədqiqatlara əsasən, bəndin bünövrəsini təşkil edən çöküntüləri 3 mühəndisi-geoloji 

növə ayırmaq olar [3]. 

-Örtük çöküntüləri-Şəmkirçayın məcra terraslarının, həmçinin çay dərəsinin dərinləşmələri-

nin allüvial mənşəli çaqıl çöküntüləri; 

-Delüvial çöküntülər; 

-Ana süxurlar-plagioqranitlər və kvarslı dioritlər. 

Şəmkirçayın terraslarında, dərə dərinləşmələrində həm müasir və həm də daha qədim allüvial 

çaqıl çöküntüləri mühəndisi-geoloji cəhətdən oxşardır. Çayın məcrasında və subasarında bu çökün-

tülərin sıxlığı daha azdır, terraslarda isə onlar bir qədər sıxlaşmış, bəzi yerlərdə zəif sementləşmiş-

dir. Süxurların qranulometrik tərkibi cədvəl 2-də verilir: 
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Cədvəl 2 
Şəmkirçay su anbarı hövzəsində formalaşmış süxurların qranulometrik tərkibi 

 

 Süxurlar 
Süxur hissəciklə-

rinin diametri 
Miqdarı 

Orta hesabla 

miqdarı 

1 İri çay daşları >200 mm 8-22% 12,6% 

2 İri qaya parçaları >200 mm 8-22% 12,6% 

3 Xırda çay daşları 200-20 mm 37-57% 48,3% 

4 Çınqıllar 20-2 mm 13-29% 18,7% 

5 Qum hissəcikləri 2-0,1 mm 14-25% 20,4% 

 

Gil hissəciklərinin orta hesabla 1,7% təşkil etməklə, 0,4% -dən 3,1%-dək dəyişir. Bu süxurla-

rın təbii halda həcm çəkisi 2,0-2,1 t/m3 təşkil edir. Daxili sürtünmə bucağı 35-360 -dir. Süxurlar zəif 

və orta sıxılandır. 

Birinci təbəqənin süxurları güclü sukeçiriciliyinə malikdir. Susüzdürmə əmsalı orta hesabla 

200 m/gün qəbul edilə bilər. 3-cü təbəqənin susüzdürmə əmsalı 0,5-20 m/gün arasında dəyişir. Su-

süzdürmə əmsalının belə dəyişkənliyi görünür çöküntülərin yapışıqlıq dərəcəsinin və sıxlığının eyni 

olmaması ilə əlaqədardır. Süxurlar güclü sukeçriciliyinə malikdir və susüzdürmə əmsalının orta he-

sabi qiyməti 5-10 m/gün qəbul edilə bilər.Qırma daş-gilcə çöküntüləri qranulometrik tərkibinin son 

dərəcə müxtəlif olması ilə xarakterizə olunur. İri qaya parçaları və çay daşlarının miqdarı orta he-

sabla 6,6%, qırma daşlar-44,4%, xırda-17,7%, qum və toz hissəcikləri uyğun olaraq-18,9% və 9,9% 

təşkil edir. Gil hissəciklərinin miqdarı-2,5%-dir.  

Beləliklə, qırma daşlı-gilcəli qruntlar qranulometrik cəhətdən müxtəlifdir, lakin digər süxurlar 

kimi zəif və orta sıxılandır. Sürtünmə bucağı φ=32-340 –dir. 

İkinci təbəqənin çöküntülərinin susüzdürmə əmsalı 0,016m/gündən 4,67 m/günədək dəyiş-

məklə, orta hesabla 1,5 m/gün təşkil edir.7-ci təbəqənin çöküntülərini təmsil edən plagioqranitlər-

kvarslı dioritlər praktiki olaraq, sıxılmayan zəif və orta çatlı bərk qaya süxurlarıdır. Bu süxurların 

həcm çəkisi orta hesabla 2,7 t/m3 təşkil etməklə, 2,61-2,90 t/m3 arasında dəyişir. Sıxılmaya qarşı 

müqavimətin qiyməti 1378-3480 kq/sm2 arasında dəyişir. 

Bu süxurlar özlərinin susüzdürmə xüsusiyyətlərinə görə əsasən zəif sukeçiriciliyi malikdir. 

Lakin bəzi sahələrdə yüksək dərəcədə sukeçiriciliyi olan zonalar aşkar edilmişdir ki, bu da tektonik 

çatlılığı olan lokal sahələrin mövcudluğunu göstərir. Bu süxurların bərkliyi 13-15 arasındadır. Yol 

verilə bilən yük 1000 kq/sm2-dir. Bəndin seçilmiş oxunun mühəndisi-geoloji şəraiti aşağıdakı kimi 

xarakterizə olunur. Bəndin sol cinahı ana süxurlara dirənir, kiçik aşınma təbəqəsinin (1,0-1,5 m) 

ləğv edilməsi v 20-30 m dərinliyədək sement örtüyünün yaradılması istisna olmaqla, heç bir mühən-

dis-hazırlıq işləri tələb etmir. 

Subasar hüdudlarında bəndin bilavasitə əsasını 10 m-dək qalınlıqlı məcra çaqılları təşkil edir 

və yaxşı olardı ki, onlar altda yatan ana süxurlara qədər diş şəkilində kəsilib keçilsin. Vadinin mər-

kəzi hissəsində, bilavasitə subasardan sağda, bəndin əsası çaqılların kiçik qalınlıqlı layları üzərində 

yerləşir. Onlardan altda isə ana süxurların yeraltı çıxışları yatır. Burada da həmçinin, örtük layının 

diş şəkilində kəsilməsi məqsədəuyğun sayılır.Daha sonra bənd dərinləşmələrin böyük qalınlıqlı ça-

qıl təbəqələri üzərində yerləşir. Bu süxurlar praktiki olaraq sıxılan deyil, lakin yüksək sukeçiricliyi-

nə malikdir ki, bu da uzun və dərin qazma-beton və ya sement örtüyünün yaradılması üzrə ciddi iş-

lərin görülməsini tələb edəcəkdir. Nəhayət, bəndin sağ cinahı birbaşa ana süxurlara söykənir. Ümu-

miyyətlə, dərənin eninin xeyli dərəcədə, iki dəfədən artıq, daralması və uyğun olaraq dərinləşmələ-

rin eninin və dərinliyinin azalması səbəbindən seçilmiş oxun mühəndisi-geoloji şəraiti Seyfəli oxun-

dan daha əlverişli hesab olunmuşdur. 
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Nəticələr: 

1. Şəmkirçay su anbarının ərazisi geomorfoloji cəhətdən Şəmkirçayın və müvəqqəti axımların 

relyefdə aydın nəzərə çarpan gətirmə konuslarının inkişaf zonasını təmsil edir. Oroqrafik cəhətdən 

ərazi əsasən dağətəyi və düzənlik, qismən isə dağlıq zona hüdudlarında yerləşir. Ərazi seysmik cə-

hətdən zəlzələ şkalası üzrə 8 ballıq zonaya daxildir. 

2. Dağlıq və dağətəyi zona daimi və davamlı su horizontunun olmaması ilə səciyyələnir. Ye-

raltı suların yatma dərinliyi 10 m-dən 60 m-ə qədər və daha böyük hüdudda dəyişir. Qrunt sularının 

yatma dərinliyində müəyyən qanunauyğunluq vardır, şimal və şimal-şərq istiqamətində bu dərinlik 

azalır. 

3. Şəmkirçay üzərində tikilmiş torpaq bəndli Şəmkirçay su anbarı gələcəkcə anbarın aşağı 

byefində və əkinə yararlı torpaqlarda basqılı sızma prosesi nəticəsində eroziya proseslərinin inkişa-

fına və aşınmalara səbəb ola bilər. Buna görə də yarana biləcək problemləri əvvəlcədən müəyyən 

etmək, aradan qaldırmaq (qarşısını almaq) üçün mümkün mühəndisi tədbirlərin həyata keçirilməsi 

zərurəti yaranır. 

4. Bənd vasitəsilə yaradılan su anbarının həcmi, suyun sızması və buxarlanması diqqətə alın-

maqla, təsərrüfatın yaz yaxud yay mövsümlərində suya olan tələbatını ödəməlidir. Gölün dibini ya-

xud yanlarını yaradan laylar suyu bacardığı qədər az sızdırmalıdır.  

 

Təkliflər: 

Ümumiyyətlə ehtimal olunur ki, Şəmkir çayı üzərində tikilmiş torpaq bəndli Şəmkirçay su an-

barında da digər su anbarlarında olduğu kimi baş vermiş ekoloji gərginlik və ətraf mühitə neqativ 

təsirlər qaçılmaz olacaqdır. Anbarı aşağı byefində yamaclarda və digər əkinə yararlı torpaqlarda 

basqılı sızma prosesi nəticəsində gələcəkdə torpaqlarda baş verə biləcək eroziya və torpaq aşınmala-

rına səbəb olacaqdır. Çünki belə problemlərin bir çoxunu kökündən həll etmək olduqca çətindir, 

hətta mümkün deyil. Ona görə də kaskad su anbarlarının yaratdığı və fəsadları müəyyən qədər ara-

dan qaldırmaq (qarşısını almaq) üçün mümkün mühəndisi tədbirlərin həyata keçirilməsi zərurəti ya-

ranır. Bunun üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi təklif olunur: 

- Su anbarı hidroqovşaqlarının sahil yamaclarındakı maili yatımlı tez islanan və güclü axıcılıq 

qabiliyyətinə malik olan süxurların yeri müəyyən olunmalı, üst laydakı qruntlar mümkün qədər kə-

silərək (qazılaraq) başqa ərazilərə daşınıb, çuxur hissələrə tökülüb bərkidilməlidir; 

- Sürüşmə ehtimalı olan yamaclar svay cərgələri, svay-qrunt, armo-qrunt və digər tətbiqi 

mümkün olan konstruksiyalar bərkidilməlidir; 

- Qeyd olunan yuxarıdakı tədbirlər Şəmkirçay su anbarı üçün urbanizasiya dövründə həyata 

keçirilməlidir; 

- Su anbarlarında su səviyyəsinin dəyişilmə dinamikası dəqiq öyrənilməlidir və bu dəyişmələ-

rin ətraf ərazilərə təsiri müəyyənləşdirilməlidir; 

- Basqılı su sızmasının baş verdiyi təbii yamaclarda küvetlərin və drenajların tikilmə zərurəti 

yoxlanılmalıdır; 

- Yamaclardan sızan suları və yamaclara düşən yağış sularının təhlükəsiz kənarlaşdıra bilən 

kompleks sistem qurğuları tikilməlidir; 

- Aşağı byefdə yararlı münbit torpaqları eroziyadan və aşınmadan qorumaq üçün basqılı sızan 

suların həmin ərazilərə çatmasına mümkün qədər imkan verməmək lazımdır və bunun üçün basqılı 

sızma prosesi həmin ərazilərdə ən dərin qrunt laylarına qədər belə öyrənilməlidir; 

- Sürüşmə və yuyulma ehtimalı olan yamaclarda (aşağı byefdə) ot əkilməli, çim döşənməli və 

əraziyə uyğun dərin kökləri olan ağaclar əkilməlidir. 

Beləliklə, təklif olunan tədbirləri həyata keçirməklə ərazidə ekoloji mühiti dəyişmək olar.  
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ENGINEERING AND ECOLOGICAL ACTIVITIES DIRECTED 

TO PREVENT THE SUFFOSION PROCESS ON THE COASTAL SLOPES OF THE 

SHAMKIRCHAI RESERVOIR 

 

R.A. Sadigov 

Azerbaijan State Oil and Industry University 

Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS 

Ramil.sadigov@asoiu.edu.az 

 

The main goal of our article is to study, research and analyze the processes that can occur 

along the coastal slopes of the Shamkirchay reservoir. The article provides information obtained as 

a result of research and observations from the moment the reservoir was commissioned, the study of 

the expected suffusion process on the basis of the soil dam of the Shamkirchay reservoir, as well as 

technical and economic data on the water basin. Along with this, the article discusses soil-erosion 

processes that can occur due to flooding of the lower pools of the reservoir. A number of possible 

engineering measures have been proposed that would help prevent possible damage from a cascade 

dam. 

The article also provides information on the evacuation processes (uprooting of trees and ro-

ots, transfer of cemeteries, changes in the location of roads and railways) during the construction of 

the reservoir, soil and soil works, as well as the stages of selecting the axis of the constructed soil 

dam. 

Keywords: reservoir, pool, suffosion, waterworks, cascade, soil dam, dam section, soil work, 

particle size distribution. 
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ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СУФФОЗИОННОГО ПРОЦЕССА НА ПРИБРЕЖНАХ 

СКЛОНАХ ШАМКИРЧАЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

Р.А. Садыгов 

Азербайджанский Государственный Университет Нефтяни и Промышленности, 

Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА 

Ramil.sadigov@asoiu.edu.az 

 

 

Основной целью нашей статьи является изучение, исследование и анализ процессов, 

которые могут произойти вдоль прибрежных склонов Шамкирчайского водохранилища. В 

статье приведены сведения, полученные в результате исследований и наблюдений начиная с 

момента сдачи водохранилища в эксплуатацию, изучения ожидаемого суффозионного про-

цесса на основе грунтовой плотины гидроузла Шамкирчайского водохранилища, а также 

технико-экономические данные о водном бассейне. Наряду с этим, в статье рассматриваются 

почво-эрозионные процессы, которые могут произойти по причине подтоплений нижних 

бьефов водохранилища. Предложены ряд возможных инженерных мероприятий, которые 

способствовали бы предотвращению возможных разрушений от каскадной плотины. 

Также в статье приведена информация о процессах эвакуации (выкорчевывании дере-

вьев и корней, переноса кладбищ, изменения расположения автомобильных и железных до-

рог) во время строительства водохранилища, проводимых почво-грунтовых работах, а также 

об этапах выбора оси строящейся грунтовой плотины. 

Ключевые слова: водохранилище, бассейн, суффозия, гидроузел, каскад, грунтовая 

плотина, срез плотины, почво-грунтовые работы, гранулометрический состав. 
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SƏBAHƏDDİN ƏLİNİN “QUYUCAQLI YUSİF” ROMANINDA BƏDİİ KONFLİKT 

 

E.A. Babayeva 
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XX əsr türk ədəbiyyatının görkəmli yazıçılarından biri də Səbahəddin Əlidir. O, “Dağlar və rüz-

gar”, “Qurbağanın serenadı”, “Ötəki şeirlər” kimi şeir kitablarının müəllifi olsa da, əsasən nəsr əsər-

ləri şöhrət qazanmışdır. S.Əlinin “Quyucaqlı Yusif”, “Xəz paltolu madonna” və “İçimizdəki şeytan” 

adlı romanları və altmışdan yuxarı hekayəsi vardır. Yazıçının romanları, xüsusi ilə də “Quyucaqlı Yu-

sif” romanı türk ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutmuş, ədəbi hadisəyə çevrilmişdir. 

Məqalədə, yazıçının “Quyucaqlı Yusif” romanında konflikt problemi araşdırılır. Tədqiqat zamanı 

müqayisəli-təhlil metodundan istifadə edilmiş,  tarixilik prinsipinə ardıcıl riayət edilmişdir. Bu zaman ti-

poloji-müqayisəli təhlil metoduna üstünlük verilmiş, faktların təhlilində deduktiv və induktiv metodlar-

dan da istifadə olunmuşdur 

 Açar sözlər: Səbahəddin Əli, sosialist-realizm, kənd-şəhər antaqonizmi, urbanizasiya, konflikt. 

 

Giriş 

XX əsrin əvvəlləri türk ədəbiyyatında diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də kənd mövzusuna 

müraciət idi. Bu məsələ müxtəlifliyi ilə diqqəti cəlb edir. Belə ki, bir tərəfdə İstiqlaliyyət uğrunda 

mübarizədən qaynaqlanan məmləkət ədəbiyyatının geniş vüsət qazanması, digər tərəfdən isə kənd-

daxili ziddiyətlərin, ağa-kəndli, fəhlə-zavod, fabrik rəhbərliyi arasındakı konfliktlərdən qaynaqlanan 

sinfi mübarizəni əks etdirən əsərlərin qələmə alınması müşahidə edilir.  Bu dövdə diqqəti cəlb edən 

istiqamətlərdən biri də, sosialist-realizm idi. Sovet dövründən fərqli olaraq, Türkiyədə bu ədəbi cə-

rəyanın nümayəndələri siyasi təzyiqlərə məruz qalmışdır. Buna baxmayaraq,   başda Nazim Hikmət 

olmaqla, Salah Birsəl, Ərcümənd Behzad Lav, Atilla İlhan, Rıfat Iiqaz, Səbahəddin Əli, Rəşad Enis 

Aygən, Sədri Ərtəm, Suad Dərviş və s. kimi şair və yazıçılar bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmiş, 

sinfi mübarizəni əks etdirən əsərlər qələmə almışlar. Bunlardan, R.E.Aygənin “Qara torpaq”, “Ək-

mək qovğamız”, “Afrodit buhurdanında qadın”, S.Ərtəmin “Cəhrələr dayananda”, S.Əlinin “Quyu-

caqlı Yusif”, F.Baysalın “Sarduvan”, Əhməd Rəfiq Sevəngilin “Aclıq”, O.Kamalın “Ata yurdu” və 

s. qeyd edə bilərik. Qeyd edək ki, Türkiyədə, sosialist-realizm 1920-1940-cı illərdən başlayaraq in-

kişaf etsə də, 1950-ci ildən sonra Orxan Kamal, Kamal Tahir, Yaşar Kamal, İlhan Berk, Fakir Bay-

kurt kimi yazıçıların yarıdıcılığında  daha geniş vüsət qazanmışdır. 

Sosialist-realizm cərəyanının önəmli yazıçılarından biri də Səbahəddin Əli idi. Çoxsahəli ya-

radıcılığa sahib olan S.Əli şair, yazıçı, jurnalist kimi fəaliyyət göstərsə də, əsasən hekayə və roman-

ları ilə tanınmışdır. Ədəbiyyat aləminə şeirlə qədəm basan S.Əlinin yaradıcılığında publisitika da 

önəmli rol oynayır. 1944-cü ildən başlayaraq, “Qaragöz”, “Yeni adam”, “Yeddi gün”, “Dan”, “Ak-

baba” və s. kimi qəzet və jurnallarda publisistik yazılar yazmış, Əziz Nessinlə birlikdə “Marko Pa-

şa” adlı satirik qəzet də nəşr etmişdir.  Qeyd edək ki, bu qəzet sosialist-realist xarakterli yazılarına 

görə siyasi təzyiqlərə məruz qalmışdır. Ümumiyyətlə, S.Əli dəfələrlə kommunist damğası ilə təqib 

və həbs edilmişdir. O, bütün həyatını xalqın rifahına, xoş güzəranına, tərəqqisinə həsr etmiş, sosial 

ədalət uğrunda mübarizə aparmışdır. Yazıçının, publisistik əsərlərlərində də, nəsr əsərlərində də sin-

fi mübarizə öz əksini tapmış, Türkiyənin ictimai-siyasi həyatında baş verən naqisliklər, eybəcərlik-

lər, təhsil və səhiyyə sistemindəki geridəqalmışlıq, bütün sistemi bürüyən ədalətsizlik, hərcmərclik-

lər kəskin tənqid hədəfinə çevrilmişdir. Onun “Quyucaqlı Yusif” (1937) romanı bu baxımdan diq-

qəti cəlb edir. Əsər eşq motivi üzərində qurulsa da, daha dərin ictimai-siyasi problemlər öz əksini 

tapır.  
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“Quyucaqlı Yusif” romanı həm ideya-məzmun, həm də dil-üslub baxımından diqqəti cəlb 

edir. Əsərdə qoyulan əsas problemlərdən biri  urbanizasıyadır. Yazıçı, “kəndçi”liklə şəhərlilik  ara-

sında qalan, mühitinə ayaq uydura bilməyən bir obraz yaradır. 

Digər əsərlərdən fərqli olaraq, Yusifin kənddən ayrılması valideynlərinin itkisiylə əlaqədardır. 

Əsər faciəvi bir ab-hava, quldurların bir evi basıb ər-arvadı öldürdüyü səhnəylə başlanır. Xəbəri eşi-

dib gələn jandarma və qaymaqam Səlahəddin bəyi ər-arvadın qətlindən çox, valideyinlərinin başının 

üstündə sakit bir hüzünlə duran balaca bir uşağı görməsi dəhşətə gətirir. Onun vüqarı, həm kəsilən 

baş barmağının, həm də valideyinlərinin faciəli şəkildə ölümünə səs çıxarmadan, yaşlı bir adam ki-

mi səssizcə duruşu körpə bir uşaqdan çox, dünyagörmüş qələndər bir adamı xatırladır. Səlahəddin 

bəy, kimsəsiz Yusifi himayəsinə götürüb, özüylə Ərdəmitə aparır. Professor Ramazan Qorxmaza 

görə, məkanın Quyucaqdan Ərdəmidə daşınması, tematik güclə qarşı güclərin konfliktinə zəmin ha-

zırlamaq funksiyasını daşıyır [1, s.331]. Hadisələrin gərginləşərək cərəyan etdiyi əsas məkan da elə 

buradır. Səlahəddin bəy, ona ata sevgisi göstərsə də, Yusif  heç cürə rahatlıq tapa bilmir, Şahindənin 

“bic kəndli balası” təhqirləri altında əzilərək böyüyür.  

Olduqca zəki bir uşaq olan Yusifin məktəbdə uğur qazana bilməməsi də uşaqlıqdan bəri aldığı 

psixoloji travmalarla əlaqələndirilə bilər. Yusif obrazının təbii və səmimi olmasına işarə edərək, on-

dan soylu vəhşi deyə bəhs edən Berna Moranın fikrincə isə, yazıçı Yusifi toplum qurumlarından, 

məktəblərin verəcəyi təhsildən uzaq tutaraq,  onun təbiiliyini qorumaq üçün bu addımı atır [2, s.34).  

Təbiətə aşina olan Yusifin, ətrafında anlaşa bildiyi yeganə insan isə Səlahəddin bəyin qızı 

Müəzzəzdir. Əsər olduqca maraqlı süjet və kompozisiyaya sahibdir. Yusifin, Müəzzəzə söz atdığı 

üçün fabrikator Hilmi bəyin oğlu Şakiri döyməsi, Şakirin bundan kinlənərək Müəzzəzi ələ keçirmək 

istəməsi, atası Səlahəddini özünə borclandıraraq, əvəzində qızını istəməsi konfliktə zəmin yaradır. 

Yusifin pulu baqqal Əlidən tapması, bu səfər də Müəzzəzin Əliyə ərə getmək məcburiyyətində qal-

ması, Şakirin isə Əlini öldürməsi hadisələri düyünləndirməyə başlayır. Bu hadisəni qırılma nöqtəsi 

kimi dəyərləndirə bilərik. Əlinin qətlindən sonra Şakir və Yusif arasındakı konflikt daha gərgin və 

açıq vəziyyət alır. Professor Ramazan Qorxmaz, bu detala toxunaraq yazır ki, “Əli maneəsinin orta-

dan qalxması, həm qarşı gücün, həm də tematik gücün hədəf obyekti olan Müəzzəzə olan istəklərini 

yenidən hərəkətə keçirir” [3, s.181]. Müəzzəzlə Yusifin qoşulub qaçması və gizlincə evlənməsi, Sə-

lahəddin bəyin yenidən onları himayə etməsi, Şakir və Şahindənin ona olan nifrətini gücləndirir. Öz 

yanında Yusifi işə düzəldən, Səlahəddin bəy, 30 illik təcrübəsi ilə ona, “Həyatdan çox şey gözləmə. 

Dünyada hər fəlakətin içindən ən az zərərlə siyrilmənin yolu həyata uymaq, mühitə uymaq, heç siv-

riməməkdir. ... Səadət həyatı olduğu kimi qəbul etməkdir” [4, s.157] nəsihətlərini verir. Onun xoş-

bəxt günləri isə uzun çəkmir, Səlahəddin bəyin ölümü ilə maddi və mənəvi çöküş başlayır: “Artıq 

həyatda təkbaşına idi. Daha doğrusu təkbaşına ayaqda durmağa və özündən başqa iki nəfəri də sax-

lamağa məcburdu. Söykənəcək heç kimi yox idi” [4, s.168]. Belə bir vəziyyətdə, Səlahəddin bəyin 

yerinə təyin olunan yeni qaymaqam İzzət bəy, Şakir və Şahində xanımla iş birliyi edərək, Müəzzəzi 

ələ keçirmək, Yusifi Ərdəmitdən uzaqlaşdırmaq üçün onu aşağı məvacibli kənd təhsildarlığına təyin 

edir. Beləliklə, Şahində, Şakir və İzzət bəy vahid güc altında birləşərək Yusifə qarşı mübarizə apa-

rırlar. Yusifə dərin nifrət duyan meşşan təbiətli Şahində qızı Müəzzəzi əxlaqsızlığa sürükləməkdən 

də, qətiyyən çəkinmir. Müəzzəz nə qədər dirənsə də, anasına qarşı çıxa bilmir. Bataqlığa sürüklən-

diyinin fərqində olan Müəzzəz dərin ruhi-psixoloji gərginlik keçirir. Onun daxili konfliktində bu ay-

dın şəkildə öz əksini tapır. Nümunəyə baxaq;  

“Müəzzəz bəzi günlər dəli kimi çırpınır, “Yusif”, “Yusif” deyə bağırırdı. Onun hər şeydən xə-

bərdar olmasını, evə gəlib onu döyməsini, hətta bıçaqlamasını, ortalığı altını-üstünə çevirməsini is-

təyir, ancaq o zaman bu işlərdən sıyrıla biləcəyini hiss edirdi. Yoxsa özü əsla ona gedib hər şeyi 

söyləyə bilməz və ya anasının arzularına qarşı çıxıb başqa bir yaşayış şəklinə dönə bilməzdi” [4, 

s.195-196]. Qeyd edək ki, obrazın daxili konflikti Yusif və Səlahəddin bəy xarakterlərində də yeri 

gəldikcə müşahidə olunur. Bir parça çörək üçün işləməyə gedən, arxasından çevrilən işlərdən xəbər-

siz olan Yusifin daxili konflikti bu baxımdan diqqəti cəlb edir: “Gənc adam, bir-birinə zidd iki dü-

şüncənin altında qıvrılırdı. Eşitdikləri, təxminlər, Müəzzəzin halı bu evdə nələrinsə baş verdiyini 
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deyirdi, fəqət bir kərə daha Müəzzəzə baxmaq, bu qızcığazın dünyanın ən məsum insanı olduğun-

dan şübhələnməyi mümkünsüz edirdi” [4, s.204].   

Qeyd edək ki, əsərdə konflikt ailə-məişət müstəvisində qurulsa da, əslində varlı-kasıb, ağa-rə-

iyyət arasındakı ziddiyyətlər açılıb göstərilir. Əzənlər və əzilənlər, varlı harın ağalar, bəylər təbəqəsi 

və məzlum xalq olmaqla iki güc üz-üzə gətirilir. Zavallı Kübranın başına gətirilən faciə, Şakir ağa-

nın simasında ağa özbaşınalığını, zorbalığını göstərir. Məcburiyyətdən Şakirgilin zeytunluqlarında 

fəhlə kimi çalışan bu qadınların hər cür əxlaqsızlıqla üzləşməsi təsadüfi detal deyildir. Kübra və 

qaymaqam Səlahəddin bəy arasındakı dialoq bu baxımdan diqqəti cəlb edir: 

- ““Az şey çəkməyib başın, balaca!” dedi, “fəqət hər şey keçər. Hər şey unudular. Özünü bu 

fəlakətin içində qeyb etmənin bir mənası yoxdur. İnsan, bir azca qələndər olmalıdır!” 

Bu sözləri Kübranın anlamayacağını düşünərək davam etmədi. Fəqət Kübra verdiyi cavabla, 

nəinki kəlimələri, söylənilən sözün ruhunu belə qavradığını göstərdi, dedi ki: 

- “Heç vaxtı keçməyən, unudulmayan şeylər də vardır, bəy əfəndi! Ölənə qədər insanın çiyin-

lərindən ata bilməyəcəyi yüklər də var”” [4, s.67]. 

Kübranın anasının, “Biz ahımızı Allaha buraxdıq” sözləri isə kasıbçılıq içində sürünən zorba-

lar qarşısında əzilən, istismara, hətta təcavüzə məruz qalan kasıb təbəqədən olan çarəsiz bir qadının 

acı faciəsini ifadə edir. Yazıçı göstərir ki, Şakir kimi özbaşına ağaların sayəsində, kasıb, çarəsiz 

Kübralar zülm çəkir. Onun bu zorbalığı təkcə işçi qadınlara qarşı yönəlməyib. Şakirin Əlini qətl et-

diyi halda, yalançı şahidlərlə məsuliyyətdən yayınması da, bu hərcmərcliyin, özbaşınalığın göstəri-

cisidir. Əsərdə Şakir, əlaltıları Hacı Ətəm, vəkil Hilmi bəy, İzzət bəy kimi ağa, bürokrat obrazlar is-

tismarçı təbəqəni təmsil edir. Quyucaqlı Yusif, bütün gücü ilə haqq-hüquq tanımayan Şakirlərlə, Şa-

hindələrlə, İzzətlərlə mübarizə aparmağa çalışır. Onların arasındakı kəskin ziddiyyət silahlı qarşı-

durma və Müəzzəzin ağır yaralanmasıyla nəticələnir. Tədqiqatçı N.Mustafayeva, Müəzzəz obrazına 

toxunaraq, çox haqlı olaraq yazır: “Müəzzəz təmiz, pak məhəbbətin rəmzidir. .. Ağa-bəy tayfasının, 

anasının bütün hədə-qorxularına baxmayaraq Yusifin arzuladığı işıqlı gələcəyə onunla birlikdə get-

məyə hazırdır. Lakin, bir “kor mərmi” onun bu arzusunu yarımçıq qoyur” [5, s.152]. Beləcə, Yusif, 

sevdiyini bu bataqlıqdan qurtarıb tərtəmiz başlanğıc qurmaq istəsə də, ağaların, bəylərin hökmranlıq 

etdiyi bir dünyada buna müvəffəq ola bilmir. Yusiflə Müəzzəzin məsum sevgisi bu çirkin mühitdə 

məhv olur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi əsər fəci bir başlanğıcla başlayıb eyni sonluqla da bitir. 

Əsərin əvvəlində ata-anasının cənazəsi üstündə mətanətlə duran Yusif, sevdiyinin ölümünü də eyni 

acı və mətanətlə qəbul edir. “İçindəki bütün yıxıntılara, bütün kədərlərə baxmayaraq, başını yerə əy-

mək istəmirdi. Matəmini ortaya vurmadan tək başına yüklənəcək və yeni bir həyata doğru yürüyə-

cəkdi” [4, s.220].  Bu sətirlərdən, Yusifin, içindəki əzabları, acılarıyla yenə də təkbaşına qaldığını, 

ətrafıyla bütünləşə bilməyəcəyini anlayırıq. Yusif, ömrünün ən qorxunc illərinin keçdiyi Ərdəmidə 

nifrətlə baxıb, dağlara üz tutur. Qəhrəmanın vəhşi təbiətə, yabani dağlara sığınması rəmzi xarakter 

daşıyır. Bu qaçış, əslində konfliktin bitmədiyini, fərqli boyutlarda davam edəcəyini göstərir.  

Qeyd edək ki, “Quyucaqlı Yusif” türk ədəbiyyatında ilklərə imza atan roman baxımından xü-

susi ilə əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatçı, Ə.Qaraca yazır ki, bu əsər, Russonun üsyan və təbiətə dö-

nüş fəlsəfəsindən qaynaqlanan üsyan temasını işləyən ilk türk romanıdır. Digər tərəfdən Anadoluda-

kı ictimai quruluşun tənqidi baxımından da ilk sayıla bilər. .. Hər nə qədər qəsəbə həyatından bəhs 

etsə də, S.Əli, Y.Kamal və K.Tahir zəncirinin ilk halqası olaraq qəbul edilməlidir [6, s.119]. Bütün 

bunlar, “Quyucaqlı Yusif”in türk ədəbiyyatında böyük hadisə olduğunu göstərir.  

 

Nəticə  

Tədqiqat zamanı, XX əsrin əvvəllərində Türkiyədə də, sosialist-realizmin inkişaf etdiyini, Sə-

bahəddin Əlinin kimi qüdrətli yazıçının bu səpkidə əsərlər qələmə aldığını görürük. Xüsusi ilə yazı-

çının, “Quyucaqlı Yusif” romanı bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Bu əsəri, 1930-cu illər türk romanı 

kontekstində tədqiq edərkən, “Quyucaqlı Yusif”in klassik türk romanının əsas nümunələrindən biri 

olduğu qənaətinə gəlirik.  Əsərdə, daxili konflikdən daha çox, mühit və ədəbi qəhrəman arasındakı 

ziddiyyətlər öz əksini tapmışdır. Əsərin əsas qəhrəmanı kənddən şəhərə gələn Quyucaqlı Yusif, 
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qaymaqam Səlahəddin bəy, istismara məruz qalan Kübra kimi obrazlar mühitlə  gərgin ziddiyyət 

yaşayırlar. Yazıçı, böyük ustalıqla, bu konfliktin psixoloji səbəbləri üzərində duraraq, obrazların da-

ha dərin mənəvi qatlarını açmağa çalışır.  Əsərə əhəmiyyət və aktuallıq qazandıran digər bir məsələ 

isə, ədəbiyyatşünaslığın önəmli məsələlərindən biri olan obrazın mühitinə yadlaşması, uyuşmazlıq 

sindromu yaşamasıdır.  
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Sabahattin Ali is one of the prominent writers of 20th century Turkish literature. He is the 

author of poetry collections “Mountains and the Wind”, “Serenade of the Frog”, “Other Poems”, 

but the prose works of the writer brought him fame. Sabahattin Ali is the author of the novels 

“Yusuf of Kuyujak” (Kuyucaklı Yusuf), “Madonna in a Fur Coat” (Kürk montlu madonna) and 

“The Devil Inside” (İçimizdeki şeytan) and more than sixty stories and short stories. S.Ali's novels, 

especially the novel “Yusuf of Kuyujak" take a special place in Turkish literature and became a 

literary event. 

The article discusses the problem of conflict in the novel of the writer “Yusuf of Kuyujak”. 

The comparative-analytical method was used during the research, the principle of historicity 

was consistently followed. In this case, the method of typological-comparative analysis was 

preferred, and deductive and inductive methods were used in the analysis of facts.  

Keywords: Sabahattin Ali, socialist realism, rural-urban antagonism, urbanization, conflict 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНФЛИКТ 

В РОМАНЕ САБАХАТТИНА АЛИ «ЮСУФ ИЗ КУЮДЖАКА» 

 

Э.A. Бабаева  

Институт литературы им. Низами Гянджеви НАНА, Баку, Азербайджан eshqane@mail.ru 

 

Сабахаттин Али - один из выдающихся писателей турецкой литературы XX века. Он автор 

поэтических сборников «Горы и ветер», «Серенада лягушки», «Другие стихи», но славу ему 

принесли прозаические произведения писателя. Сабахаттин Али – автор романов  «Юсуф из 

Куюджака», «Мадонна в меховом манто» и «Дьявол внутри нас» и более шестидесяти  рассказов 

и повестей. Романы С.Али, особенно роман «Юсуф из Куюджака» заняли особое место в 

турецкой литературе и стали литературным событием. 

В статье рассматривается проблема конфликта в романе писателя «Юсуф из Куюджака».  

В ходе нашего исследования использовался сравнительно-аналитический метод, при 

этом соблюдался принцип историчности. Предпочтительным сочли метод типологически-

сравнительного анализа, а дедуктивный и индуктивный методы использовались при 

анализе литературных фактов. 

Ключевые слова: Сабахаттин Али, социалистический реализм, сельско-городской 

антагонизм, урбанизация, конфликт 
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QARABAĞ DİALEKTLƏRİNDƏ VƏ MÜASİR TÜRK DİLİNDƏ LEKSİK-SEMANTİK 

OXŞARLIQ 

 

Ş.B. Atakişiyeva 

AMEA İ. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

shehane_atakishiyeva@hotmail.com 

 

Hər dilin söz varlığının ən vacib mənbəyi xalq dili, şivələr və dialektlərdir. Hər hansı bir dilin 

tarixini öyrənərkən o dilin dialektlərinə müraciət edilməsi bir zəruriyyət mahiyyəti daşıyır. Dialekt-

lər canlı danışıq dili olmaqla yanaşı, o xalqın tarixini, dilini, etnoqrafiyasını müəyyən etməyə imkan 

verən ilkin mənbələrdir. İstənilən ədəbi dilin mənbəyi onun dialektləridir, hər bir ədəbi dil canlı da-

nışıq dilindən, koyne mahiyyəti daşıyan bir dialektdən və ya silsilə təşkil edən dialektlər qrupundan 

törəmişdir. Amma qohum dillər arasında sadəcə bu fakt keçərli deyildir. Bəzən, bir dil qrupu içəri-

sində elə sözlər ola bilir ki, onlar bir türk dilinin dialektlərində, digər bir  türk dilinin isə özündə, 

yəni ədəbi dildə özünə yer edib sabitləşir. Həmin sözlər, bəzən tamamilə eyni və ya bənzər mənalar, 

bəzən isə bir-birindən əsaslı şəkildə fərqlənən mənalar ifadə edir. Bu tədqiqatımızı məhz bu qəbil-

dən olan sözlərin, yəni, Azərbaycan dilinin Qarabağ dialektlərində və müasir Türkiyə türkcəsində 

işlənən sözlərin öyrənilməsi məsələsinə həsr edirik.   

Açar sözlər: Qarabağ dialektləri, ədəbi dil, Türk dilləri, şivələr 

 

 Qarabağ Azərbaycanın ən qədim bölgələrindən biridir. “Qarabağ” sözü “qara” və “bağ” söz-

lərinin birləşməsindən yaranıb. Bildiyimiz kimi, qara sözü Azərbaycan və digər türk dillərində “bö-

yük”, “qalın” və rəng mənalarında işlənir. Buradakı “Qara” sözü böyük, qalın mənasındadır, yəni, 

Qarabağ “böyük bağ”, “qalın bağ” deməkdir. Bu söz, eyni zamanda, aid olduğu ərazinin, yerin bir 

türk torpağı olduğunu adı ilə də sübut etmiş olur. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində, Qarabağ 

dialektlərinin araşdırılması və öyrənilməsi xüsusi  əhəmiyyətə malikdir.         

Qarabağ dialektləri  söz varlığı baxımından çox zəngindir. Bu dialektlərdə özünü göstərən bə-

zi özəlliklər sadəcə Azərbaycan türkcəsi deyil, həmçinin bütün Oğuz qrupu türk dilləri üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Uzun bir tarixi dövrü özündə əks etdirən Qarabağ dialektləri Türk dünyası ilə 

fərqli və ya bənzər bir çox ortaq xüsusiyyətlərə malikdir. Tədqiqat zamanı Qarabağ dialektlərində 

işlənən bəzi sözlərin istər eyni, istərsə də fərqli mənada Türkiyə türkcəsində də istifadə olunması ilə 

qarşılaşdıq. Bu sözləri türk dilində işlənən formaları ilə müqayisə edərkən fonetik baxımdan bəzi  

fərqlər müşahidə edilir, lakin sözlər vasitəsilə leksik-semantik baxımdan eyni və ya yaxın mənalar 

ifadə olunur. 

BAŞAX (ADDL, s. 61)  

Qarabağ dialektlərində biçin zamanı yerə tökülən sünbül mənasındadır.  

Yerə tökülən sümbülə başax deyiriẋ.  

Türkiyə türkcəsində də bu söz  başak şəklində yazılır və  eyni mənanı bildirir. 

BAŞDIX (ADQŞ, s. 177)   

Qarabağ dialektlərində toy vaxtı qız evinin oğlan evindən aldığı pul, heyvan və s. mənasında 

işlənir, Türkiyə türkcəsində başlık düğün zamanı kız evinin erkek tarafdan aldığı para, hayvan vb. 

eyni mənadadır. 

BƏLGƏ (ADDL, s. 70, ADL 1 Cilt, s. 44) 

Qarabağ dialektlərində 3 mənada işlənir: 

1) vuruşma zamanı müdafiə üçün qola sarınan sarğı.  Yaxşı ki, qolumda bəlgə varıydı, yoxsa 

vırıf sındırardı qolumu.  

2) evlənən oğlan tərəfindən qız evinə göndərilən birinci nişan. Nigarın bəlgəsi gəlif.  

3) gönü aşılamaq üçün narın edilmiş nar qabığı və yarpağından hazırlanmış un. (ADL 1. Cilt s. 44)  
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Türkiyə türkcəsində isə belge şəklində işlənir və aşağıdakı mənaları ifadə edir; 

1) bir gerçeği, bir olguyu gösteren, bir savın doğruluğuna apaçık inanç veren, tanıklık eden şey. 

2) bir kimsenin niteliğini, bir şey üzerinde hakkını ya da kendisine verilen hakkı bildiren res-

mi kâğıt. 

CƏVİZ Qarabağ dialektlərində  qoz mənasında işlənir. Bala, o ağajın altına tökülən cəvizdəri yığ. 

Türkiyə türkcəsində  də ceviz; 

Cevizgillerin örnek bitkisi olan, çok uzun ömürlü, kalın gövdeli ve çok dallı, kerestesi ve mey-

vesi çok değerli, yeryüzünün hemen her yerinde çok yetişen ve yetiştirilen büyük bir ağaç mənasın-

da həm forma, həm də məna olaraq eyni şəkildə istifadə olunur. Bir fərq var, o da Türk dilində “ə” 

saiti “e” saitinə keçir. 

ÇALMAX Qarabağ dialektlərində; 

1. vurmaq, dişləmək. Ot biçəndə əlimi ilan çalmışdı (ADQŞ).  

2. süpürmək (ADL, 1 Cilt, s. 90) . 

3. oğurlamaq, xəlvəti götürmək (ADL 1 Cilt, s. 90). 

4. döymək, vurmaq. (ADL 1 Cilt, s. 90) mənalarında işlənir. 

Türkiyə türkcəsində çalmak şəklində işlənir və; 

1. başkasının malını gizlice almak. 

2. (kapı, zil için) tıklatarak ya da tokmağıyla vurarak ya da düğmesine basarak ses çıkarması-

nı sağlamak mənalarını bildirir. 

ÇAVIŞ (ADQŞ, s. 180) 

 Qarabağ dialektlərində buyruqçu mənasında; 

Türkiyə türkcəsində çavuş; 

1. askerlik terimi. Onbaşıdan bir üst rütbe ve bu rütbede bulunan erbaş. 

2. askerlik terimi. Askeri okullarda sınıf birincisi öğrencilere verilen ad mənalarında işlənir. 

ÇƏRŞƏV Qarabağ dialektlərində keçmişdə qadınların istifadə etdiyi baş örtüsü mənasını verir. 

Türkiyə türkcəsində çarşaf; 

Eskiden kadınların kullandığı, şimdi de kimi yerlerde kullanıldığı görülen, baştan örtülen so-

kak giysisi mənasındadır. 

DAĞIDICI (ADDL, s. 164)  

Qarabağ dialektlərində kağız paylayan, poçtalyon mənalarında işlənir. 

Türkiyə türkcəsində isə dağıtıcı sözü bu şəkildə yazılır və iki fərqli məna ifadə edir: 

 1) gazete, mektup gibi şeyleri dolaşarak ilgili yerlere dağıtan kimse və motorlarda yüksek ge-

rilimli akımı çalışma sırasına göre bujilere yayarak gönderen aygıt. 

DARTICI (ADDL, s. 175)  

Qarabağ dialektlərində bu söz  ağırlıq ölçən, tərəzidə çəkən şəxs mənasında işlənir. 

Türkiyə türkcəsində də tartıcı sözü eyni mənadadır, yəni tartmakla görevli kimse. 

DARĞIN (ADDL, s. 174) 

Qarabağ dialektlərində qəmgin, incik mənasındadır. 

Türkiyə Türkcəsində isə dargın 1. darılmış olan, küskün. 2. ilgisiz, soğuk mənalarındadır. 

DİŞĞARI (ADL 1 Cilt, s. 146)  

Qarabağ dialektlərində bayır, çöl mənasındadır. Uşaxlar dişğarıya çıxıf. 

Türkiyə türkcəsində dışarı ; 

1. dış yer, dış çevre. 

2. kişinin konutundan ayrı olan, onun dışında bulunan yer mənalarını ifadə edir. 

DOLAB (ADDL, s. 197)  

Qarabağ dialektlərində hiylə, fırıldaq mənasında işlənir.  

Türkiyə türkcəsində isə dolap ; 

1. türlü gereçten, çoğunlukla da tahtadan yapılmış, bir ya da birkaç kapaklı, içinde bölmeler 

ya da çekmeceler bulunan, eşya koymaya yarayan mobilya. 

2. Dönerek çalışan ve özellikle su çeken düzen. 
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3. İstanbul bedesteninde dükkân. 

4. Orta oyununda sahnede dükkân veya ev olarak kullanılan dekor. 

5. Düzen, hile..1 mənalarını ifadə edir. 

QIMILDAMMAX Qarabağ dialektlərində tərpənmək mənasındadır.  

Türkiyə türkcəsində kımıldamak ; 

1. yerinden biraz oynamak. 

2. yerinde hafifçe hareket etmek mənalarındadır. 

QOVĞA (ADDL, s. 144)  

Qarabağ dialektlərində aşağıdakı mənalarda işlənir: 

1. müharibə. Abış vətən qovğasında şəhid oluf. 2. dava-dalaş; 

Türkiyə türkcəsində isə  kavga sözü iki mənada işlənir; 

1. düşmanca davranışlarla, eylemlerle, sözlerle kendini gösteren çekişme, döyüş, vuruşma. 

2. savaş. 

QOVĞALI (ADDL, s. 144)  

Qarabağ dialektlərində dava-dalaşlı, bəlalı Türkiyə türkcəsində isə kavgalı şəklində yazılır və 

aşağıdakı mənalarda işlənir:  

1. içine kavga karışan ya da kavgayla yapılan. 

2. kavga sonucu doğan bir dargınlık içinde bulunan küs, dargın insan. 

QOVĞAÇI (ADDL, s. 144)  

Qarabağ dialektlərində davakar mənasını ifadə edir. 

Türkiyə türkcəsində isə kavgacı kimi yazılır və aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

1. kavga etmeyi seven, sürekli kavga eden, kavga çıkaran (kimse). 

2. bir amaç uğruna yılmadan uğraşan, çaba harcayan, (kimse) (burada mecazi mənadadır). 

TURUN (ADDL, s. 389)   

Qarabağ dialektlərində nəsil mənasını bildirir. Bu kətdəkilərin hamısı Abbas kişinin turunu-

du.Türkiyə türkcəsində işlənən  torun ; 

1. bir kimseye göre çocuğunun çocuğu. 

2. (çoğul olarak kullanıldığında) aynı soydan gelenler mənasını ifadə edir. 

TUTUX (ADDL, s. 391)   

Qarabağ dialektlərində bağlı mənasındadır. Burdan getmə, yol tutuxdu. 

Türkiyə türkcəsində tutuk şəklində işlənir və aşağıdakı mənaları ifadə edir. 

1. düzgün, akıcı, rahat bir biçimde konuşamayan (kimse). 

2. çekingen, durgun, sıkılgan, utangaç (kimse). 

XIRSIZ (ADDL, s. 414) 

 Qarabağ dialektlərində aşağıdakı mənaları verir: 

1. güclü, qüvvətli. 

2. qanmaz mənalarında işlənir. Bu elə uşaxlıxdan çox xırsızdı. 

Türkiyə türkcəsində hırsız ; 

1. başkasının malını kimse görmeden alan, çalan (kimse). 

2. hırsızların, uğruların çok olduğu yer mənalarında istifadə olunur. 

Tədqiqatımız, əsasən, müasir türk dilinə aid olsa da, tədqiqat zamanı Müasir türk dilinin mü-

əyyən şivələrində, həmçinin, türkoloq, dilçi alim Nikolay Aleksandroviç Baskakovun “тюркские 

языки” kitabında fərqli türk dillərində işlənən bəzi sözlərin Qarabağ dialektlərində də istifadə olun-

duğunu müşahidə etdik və qeyd etməyi lazım bildik.  

Qıpçaq türkcəsində işlənən эшик ( kapı) уй (ev) (“тюркские языки” с. 118) 

Qarabağ dialektlərində eşik (dışarı, kapı), uy, öy (ev) eyni mənada işlənir. Yazılışında bəzi fo-

netik dəyişikliklər müşahidə edilir. 

                                                 
1 Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü 
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TUTAĞAÇ Qarabağ dialektlərində ocağın üstündən qazanı götürmək üçün istifadə edilən 

köhnə parça mənasında işlənir. 

Türk dilinin Çanakkale şivəsində tutaç, tutagaç formasında işlənir (ADAM, s. 67). 

 Qarabağ dialektlərində işlənən şapalax və Türkiyə türkcəsinin Van şivəsində şapalık eyni 

mənada istifadə olunur (ADAM, s. 76). 

 Qarabağ dialektlərində gəbə, Türkiyə türkcəsinin Manisa, Beyazit, Ağrı, Kars şivələrində iş-

lənən geve eyni mənanı verir. Hər ikisi ədəbi dildəki xalça, halı mənalarında işlənir (ADAM, s. 54) 

.        Qarabağ dialektlərində işlənən qıcıx verməẋ - təsir etmək, qıcıqlandırmaq, Türk dilinin Qazi-

antep şivəsində gicik vermek həsəd və təhrik etmək, sevməyənlərə qarşı qəsdən yaxşı vəziyyətdə 

görünmək mənasında işlənir (ADAM, s. 38) . 

Qarabağ dialektlərində işlənən qıyma bir şeyi kiçik-kiçik doğramaq, kəsmək, xırdalamaq Türk 

ədəbi  dilində eyni mənada, Türk dilinin Çankırı şivəsində isə kıyma şəklində kiçik quşbaşı doğran-

mış ətlərdən qovurularaq hazırlanmış qışlıq qovurma mənasında işlənir (ADAM, s. 37) . 

Qarabağ dialektlərində işlənən qora və Türkiyə türkcəsindəki koruk yetişməmiş, dəyməmiş 

üzüm, kal meyvə mənasında eyni mənanı verir (ADAM , s. 38) . 

Qarabağ dialektlərində işlənən qaxınc eləmək, qaxmaq etdiyi bir yaxşılığı insanın üzünə vu-

raraq onu məzəmmət etmək, Türk dilinin Qaziantep şivəsində kahınç Qarabağ dialektlərində işlə-

nən mənada, yəni,  başa qaxılan şey, söz, hərəkət mənasında işlənir (ADAM, s. 36) . 

Qarabağ dialektlərində işlənən ərinmək bir işi görməyə tənbəllik etmək, Türk dilinin Sinop, 

Kırşehir, Konya şivelerinde de erinmek formasında eyni mənada işlənir (ADAM, s. 46). 

Qarabağ dialektlərində işlənən sözlər Türk dillərinin tarixini öyrənməkdə və araşdırmaqda bö-

yük rola malikdir, həmçinin, bu araşdırmanın bütün Türk dünyasına əhəmiyyətli töhfələr verəcəyini 

düşünürük.   
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LEXİCAL-SEMANTİC SİMİLARİTY İN THE KARABAKH DİALECTS AND İN 

MODERN TURKİSH 

 

Sh.B. Atakishiyeva 

Institute of Linguistics of Azerbaijan National Academy of Sciences named after Imadaddin Nasimi 

shehane_atakishiyeva@hotmail.com 

 

The most important vocabulary source of each language is folklore, syllables and dialects. 

When studying the history of any language, it is extremely important to refer to the dialects of that 

language. In addition to living spoken language, dialects are essentially the primary sources that al-

low us to determine the history, language and ethnography of people. The source of any literary 

language is its dialects, each literary language comes from a living spoken language, the Koyn dia-

lect or a group of dialects that form a series. But the fact is that this is not just a matter of kinship. 

Sometimes in a linguistic group there may be words that are fixed in dialects of one Turkish lan-

guage, and the other in Turkish, that is, in a literary language. These words sometimes mean com-

pletely different or identical meanings, and sometimes significantly different meanings. We dedi-

cate this research the study of words, ie, words used in the Karabakh dialect of the Azerbaijani lan-

guage and in the modern Turkish language.  

Keywords: The Karabakh Dialect, literary language, Turkish languages,syllables. 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ СХОДСТВО В КАРАБАХСКИХ ДИАЛЕКТАХ И В 

СОВРЕМЕННОМ ТУРЕЦКОМ 

 

Ш. Б. Атакишиева 

Институт языкознания имени Имадеддин Насими Национальной Академии Наук 

Азербайджана 

shehane_atakishiyeva@hotmail.com 

 

Важнейшим источником словарного запаса каждого языка являются фольклор, слоги и 

диалекты. При изучении истории любого языка крайне важно обращаться к диалектам этого 

языка. Помимо живого разговорного языка, диалекты по сути являются первоисточниками, 

которые позволяют нам определять историю, язык и этнографию людей. Источником любого 

литературного языка являются его диалекты, каждый литературный язык происходит от жи-

вого разговорного языка, диалекта койна или группы диалектов, образующих серию. Но дело 

в том, что это не просто вопрос родства. Иногда в языковой группе могут быть слова, кото-

рые зафиксированы в диалектах одного тюркского языка, а другой - в турецком языке, то 

есть в литературном языке. Эти слова иногда означают совершенно разные или идентичные 

значения, а иногда существенно разные значения. Мы посвящаем это исследование изуче-

нию таких слов, то есть слов, используемых в карабахских диалектах азербайджанского язы-

ка и в современном турецком языке. 

Ключевые слова: Карабахский диалект, литературный язык, Турецкие языки, слоги. 
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V.V.RADLOVUN “TÜRK LƏHCƏLƏRİ SÖZLÜYÜ” LÜĞƏTİNDƏKİ QƏDİM TÜRK 

SÖZLƏRİNİN MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ FONETİK DƏYİŞİKLİKLƏRƏ 

UĞRAMIŞ PARALELLƏRİ (SAMİTLƏR) 

 

Vəfa Abdullayeva-Nəbiyeva 

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

vefa.abdulla@mail.ru 

 

Məlumdur ki, dilin fonetik quruluşu leksik və qrammatik quruluşa nisbətən daha mütəhərrik-

dir. Bu dil üçün təbii bir hadisədir. Məqalədə tarix, məna və quruluş baxımından bir sıra qədim 

türk sözlərinin paralellərinin fonetik dəyişiklikləri müzakirə olunur. Saitlərdən fərqli olaraq samit-

lərin paralelliyi ən çox rast gəlinən haldır. Bu prosesin mahiyyəti, yalnız həqiqi türk sözlərinin bu 

qanuna tabe olmasıdır. 

Açar sözlər: V.V.Radlov, “Türk ləhcələri sözlüyü, qədim türk sözləri, paralellər, samitlər. 

 

Leksikoqrafiya sahəsinin müxtəlif dövrlərdəki  nümunələrini araşdırmaq bu gün dilçilik sahə-

sində xüsusilə aktualdır. V.V.Radlovun “Türk ləhcələri sözlüyü” lüğəti bütün tarix boyu türk leksi-

kilogiyası üçün əvəzolunmaz vəsait olub. Bu lüğət bir çox türk dili və dialektlərini əhatə edən tarixi-

müqayisəli metod əsasında qurulmuş ən dəyərli nümunələrdən sayılır. Məlumdur ki, dilin fonetik 

quruluşu leksik və qrammatik quruluşa nisbətən daha mütəhərrikdir. Bu mütəhərriklik dilin tarixi 

inkişaf xətti ilə düz mütanasibdir. V.V.Radlovun lüğətində bir qrup qədim türk sözlərinə müasir iş-

lək variantından fərqli formada rast gəlirik. Bu dil üçün təbii hadisədir.  Lakin, təbiiliklə yanaşı, əl-

bəttə ki, min ildən çox dövr üçün bu çox böyük sabitlikdir. 

Saitlərdən fərqli olaraq samitlərdə paralellik daha çox rast gəlinən hadisədir. Bu isə kar və 

cingiltili səslər arasında bir sıra fonoloji halların olması ilə bağlıdır.  Belə ki, daha qədimə getdikcə 

kar samitlərin üstünlük təşkil etdiyinin şahidi oluruq. Bu hal özündə türk dillərinin daha qədim ol-

duğunu və samitlərin karlaşıb-cingiltiləşmə prosesinin bir neçə dəfə təkrar olunduğunu sübut edir. 

Bu prosesin orijinallığı ondadır ki, ancaq əsl türk sözləri bu qanuna tabedir. Sözlərdə rast gəlinən 

fonetik fərqləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

t-d 

 M.Kaşğari bu əvəzlənməni qıpçaq dilindən keçmə ünsürlərin təsiri kimi izah edib. Oğuz dili 

xüsusiyyətlərinə əsasən bu sözlər “d” ilə yazılıb tələffüz olunmalı idi. Müasir Türkologiyada qıpçaq 

dilinə daxil edilən dillər üçün sözbaşı kar səslər və o cümlədən “t” səsi xas əlamət sayılır. Sonradan  

Oğuz dilinin, yaxud onun üstünlüyü ilə təşəkkül tapmış olan Azərbaycan dilinin qanunlarına əsasən 

bu sözlər “d” ilə yazılıb tələffüz olunur (6, səh.67). 

Tan—dan 

T35, İB38 abidələrində bu söz iki-“şəfəq, dan”, “vücud, bədən” mənalarındadır. DTS-da (12, 

səh.531) bu söz eyni formada eyni anlamlarda qeyd olunub. Lüğətdə (10, T3,I səh.803) bu ismin iş-

ləklik dairəsi geniş qeyd olunub. Söz tarançin, qırğız, saqay, şərqi türküstan dil və ləhcələrində “tə-

əccüb nidası” kimi, koman ləhcəsində “möcüzə” altay dilində “qiymət”, tarançin, cığatay, altay, qır-

ğız, qara-qırğız, kazan, koman ləhcələrində “şəfəq”, feil kimi isə altay, teleut, barabin, qırğız, cığa-

tay ləhcələrində “bağlamaq” mənalarında izah olunub. Müasir dildə dan sözü “günün doğmasına 

azca qalmış havanın işıqlanması, sabah açılarkən günəşin üfüqdə ilk ağarması” deməkdir. Birləşmə 

daxilində bu sözə dan atmaq, dan yeri ağarmaq (sübh açılmağa başlamaq), dan ulduzu, dan vaxtı 

(sübh tezdən), dan yeli (səhər küləyi) və s. hallarda rast gəlirik (4, səh.530). 

Ta(s)ş—daş 

“Daş” mənasında bu sözə MÇ21 abidəsində tas O1, KTc10,11; BKc15, Y24, 48,49; abidələ-

rində isə taş formalarında rast gəlirik. Lüğətdə V.V.Radlov tas sözünü osmanlı, krım ləhcələrində 
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“fincan” mənasında, altay, lebedin, şor ləhcələrində “hamar, düz” qırğız, saqay ləhcələrində tas sö-

zünün işlək  taş variantını “daş” mənasında izah edir (10, T3,I səh.914).  Müasir dildə bu sözün daş 

variantı işləkdir və bir çox mənaları özündə cəmləşdirir: “suda həll olunmayan bərk cisim”, “bıçaq 

itiləmək üçün daş çarx”, “bəzək üçün işlədilən füruzə” məcazi mənada rəhimsizlik, çox bərk və s. 

Birləşmə şəklində bu söz daş atıb başını tutmaq (boynuna almamaq), daş atmaq (sataşmaq, kinayə 

ilə demək), daş daş üstə qalmamaq (tamamilə dağıtmaq), daşa dönmək (bərkimək), daşını atmaq 

(azad olmaq) kimi nümunələrdə işləkdir (62, səh.544). 

Ton(maq)—don(maq) 

Bu söz IB 88-də “don(maq)” feli mənasında işlənib. DTS-da (12, səh.575) bu söz eyni forma-

da eyni anlamda izah olunur. V.V.Radlov isə bu sözü toņ kimi qeyd edərək, cığatay, altay, şərqi tür-

küstan, şor, lebedin ləhcələrində “möhkəm, bərk”, “kobud, yağlı və piyli” mənalarında izah edib. 

Feil kimi bu sözün izahını verməyib (10, T3,II səh.1170). “Donmaq” mənasında isə lüğətdə cingilti-

ləşmə prosesini keçmiş t-don(maq) feli yer alıb. Onun qeydlərinə əsasən bu söz cığatay, Azərbay-

can, osmanlı dillərində ilkin anlamında işlənib (10, T1,II səh.1859). Bu sözün “d” ilə əvəzlənmiş 

variantı hal-hazırda ədəbi dilimizdə ilkin mənasını mühafizə etmiş formada işlənməkdədir. 

b-p  

b-p əvəzlənməsi qıpçaq dil təsirinin nəticəsidir. 

Boz—pozmaq 

Bu omonim söz KTş 32, KÇ4, IB72-də “boz, yəni rəng” O9, HT3-də isə “pozmaq” feli anla-

mında işlənib. DTS-da (12, səh.115) bu sözün (buz variantı) əlavə olaraq “dağıtmaq” mənası da yer 

alıb. Lüğətdə bu leksemin osmanlı, Azərbaycan, krım, cığatay, tarançin, qırğız, türkmən ləhcələrin-

də “boz rəng” mənası qeyd olunub. Qırğız dilində əlavə olaraq “ağarmış, rəngi getmiş” mənası da 

verilib. Feil kimi sözün osmanlı dilində buz//poz varianları “dağıtmaq, sındırmaq”, “ziyan vurmaq”, 

“qalib gəlmək”, “silmək, pozmaq” mənaları izah olunub (11, T4,II səh.1672). Müasir ədəbi dildə bu 

söz “qaralamaq” felinin sinonimidir. Məcazi mənada söz “qaydadan kənara çıxmaq”, “nizamsız 

hala salmaq”, “qarışdırmaq”, “sükuta son qoymaq” mənalarında işləkdir (4, səh.617). 

Tab—tapmaq 

Bu söz Y5-də “tapmaq” feli kimi yer alıb. DTS-da (12, səh.525) bu feilə yenidən rast gəlirik. 

Lüğətdə bu felin eyni anlamda tap forması cığatay,  ilkin tab variantı isə osmanlı dili üçün xarakte-

rik olduğu qeyd olunub (10, T4,I səh.959). Hal-hazırda bu söz “axtarış, aramaq nəticəsində meyda-

na çıxarmaq” mənasında işlənir. Məcazi mənada “söz görmək, hiss etmək”, “danışılan bir sözə is-

tehzalı münasibət bildirmək” mənalarına malikdir. Bu feil həmçinin bir sıra isimlərdən sonra gələ-

rək, mürəkkəb feil yaradır: fürsət tapmaq, nöqsan tapmaq, yol tapmaq və s. (5, səh.266). Hal-hazır-

da M.Şirəliyev, R.Rüstəmovun qeydlərinı əsasən nadir hallarda təsadüf edilən hadisələrdən biridir. 

P səsinin əvəzlənməsi Quba dialektində bir neçə sözün birinci və ikinci hecasında təsadüf olunur. 

Məsələn: bişik, köbik və s.( 7, səh.45).  

 

b-v 

“v” səsi diqqət cəlb edən samit səslərdən sayılır. Belə ki, M.Kaşğarinin qeydlərinə əsasən bu 

səs əlifba və yazıda mövcud olmayıb danışıqda işlənən səslərdəndir. “...türkcədə ərəbi f ( ف  ) ilə 

düzgün (ب ) məxrəcləri arasında (  ق ) oğuzlarda “v”-ya çevrilir (6, səh.33). Əlifba və yazıda olma-

dığı üçün bu səsə qədim abidələrin dilində rast gəlinmir və bu səs ona yaxın ola biləcək digər səslər-

lə daha çox isə “b” səsi ilə əvəzlənmişdir.  

Ab—ov 

Bu söz KÇ9, IB17, Y41 abidələrində “ov” mənasında işlənib. Bu sözün həm ab, həm də müa-

sir ov formalarına DTS-da (12, səh.1) rast gəlmək mümkündür. Burda bu sözlər iki “ov”, “təpik” və 

“şallaq atmaq” mənalarında  izah olunub. Lüğətdə bu sözün av // aw variasiyaları yer alıb. Söz 

Azərbaycan, krım, osmanlı ləhcələrində “ov və ov quşları” mənalarında izah olunur (8, T1,I 

səh.636). Müasir dildə sözün ov forması həqiqi anlamda “vəhşi heyvan, quş vurma, həmçinin balıq 
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tutma” məcazi mənada isə “oğurluq, soyğunçuluq yolu ilə ələ keçirilmiş hər şey, qənimət” demək-

dir (4, səh.534). 

Bar-var 

Türk dillərində bar//var “varlıq, mövcud olan hər şey”, “hər bir insan, var, dövlət”, “məhsul”, 

“artmaq, çoxalmaq”(heyvan, bitki haqqında), “getmək, itmək, yox olmaq”, “aparmaq”, “vermək” 

mənalarını bidirir. H.Məmmədzadənin fikrincə bar//var (ber//ver) həmçinin “insan”, “tanrı, yüksək 

mənəvi keyfiyyətlər, haqq-ədalət” mənalı sözlərin əmələ gətirir. Müasir dildə buraxmaq, vurmaq fe-

illərinin kökü bur//vur, bur//var-ın fonetik variantlarıdır. V.V.Radlov bu sözü tarançin, lebedin, os-

manlı, cığatay dillərində isim kimi “var, dövlət”, osmanlı, cığatay, qırğız, karluq dillərində feil kimi 

“vermək, aparmaq”, “çatmaq, yetışmək” mənalarını qeyd edib (11, T4,II səh.1530). Müasir dildə 

Qazax, Tovuz şivələrində bu söz “mal-qara” mənasında işlənir (1, səh.96). Müasir ədəbi dildə bu 

söz “olan, mövcud olan, varlıq, mövcudiyyət”, “dövlət, sərvət” mənalarını bildirir (5, səh.463). 

 

Eb—ev 

Eb sözünə O10, BKş 32, 34, T30, Kç3, M24, Y54,56, T12 abidələrində xeyli sayda rast gəli-

nib. DTS-da (12, səh.89) bu söz iki variantda (eb//ev) eyni anlamda qeyd olunub. Lüğətdə bu sözün 

(8, T1,I səh.167) Azərbaycan, osmanlı, krım, qırğız, tarançin dil və ləhcələrində “ev” mənasında iş-

ləndiyi qeyd olunub.  Ev sözü müasir ədəbi dildə “yaşayış binası, tikili”, “ailə, külfət”, “ictimai mü-

əssisə, yer” mənalarında işlənir. Sözə ev qurmaq (ailə qurmaq), ev tökmək (təmizlik işi görmək), ev 

sahibi (ailə başçısı), ev yıxmaq (pislik etmək), evi yıxılmaq (bəlaya düşmək) birləşmələrində rast 

gəlirik. Leksemə məsəllər və deyimlər daxilində də rast gəlinir: Ev bizim, sirr bizim;, Evdə bişmə-

yib, qonşudan gəlməyib”(Məsəl) (3, səh.43). 

m-b  

m//b parelelliyinə bir çox qədim türk abidələrinin dilində rast gəlmək mümkündür. Hər iki sa-

mitin əmələ gəlməsində iştirak edən səs məxrəci müştərək qədimliyinin göstərən faktlar dilimizdə 

kifayət qədərdir. Bu hadisəyə daha çox əvəzliklərdə rast gəlinir. M.Kaşğariyə görə türk dillərində 

söz başında “m” əvəzinə oğuz və qığçaqlar  “b” işlədirlər. Yəni türklər “mən”, oğuzlar isə “bən” de-

yirlər. 

   Mən sözü KTc11, ş27, BKş29, MC24, IB2,3,78,72, Y10,28,29 abidələrində I şəxs əvəzliyi-

nin tək forması kimi işlənmişdir. V.V.Radlov bu sözün bir çox dillərdə, tarançin, krım, Azərbaycan, 

altay, şor, qırğız ləhcələrində eyni anlamda işləndiyini qeyd edir (11, T4,II səh.2131). Sözün ilkin 

forması bən-ə indi Qazax şivəsində “xal” anlamında rast gəlirik (2, səh.50). Müasir Azərbaycan di-

lində bu söz danışan adamı bildirən I şəxs əvəzliyinin təkidir (4, səh337).     

Binmək—minmək 

Bu söz biη formasında MÇ11,24 abidəsində min sayı anlamında işlənib. DTS-da (12, səh.101) 

bu söz eyni formada eyni anlamda qeyd olunub. Lüğətdə (11, T4,II səh.1753) sözün osmanlılarda 

işlək olan biņ variantı qeyd olunub. Ancaq ifadə etdiyi məna olduğu kimi qalır. Əlavə olaraq, türko-

loq sözün feil kimi osmanlı, Azərbaycan, krım ləhcələrində min formasında “ata minmək” mənasın-

da işləndiyini qeyd edir. Müasir ədəbi dildə bu söz “at və ya başqa minik heyvanını üstünə qalx-

maq”, “oturmaq, əyləşmək” mənalarında işlənir. Bu söz bir sıra isimlərdən sonra gələrək mürəkkəb 

feil və ya müxtəlif ifadələr düzəldir (4, səh.374). 

k-q 

Müasir dilimizdə ilk səsi “q” ilə sabitləşmiş bir çox sözləri qədim yazılı abidələrin dilində, 

eləcə də lüğətdə məxrəc etibarilə özünə yaxın olan “k” səsi ilə əvəzlənmiş görürük. Bir çox abidələ-

rin dilində eləcə də “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanın hər iki əlyazmasında bu səslər arasında fonoloji 

fərq nəzərə alınmamışdır.  

Kab—qab 

HT9-da qab “kisə” mənasında işlənən bu sözə DTS-da da (12, səh.399) eynilə rast gəlirik. Lü-

ğətdə kap sözü altay, teleut, qırğız, Azərbaycan, osmanlı, kazan, qara-qırğız ləhcələrində müxtəlif 

mənalarda izah olunur:(8, T2,I səh.400) Osmanlı, krım, Azərbaycan ləhcələrində “boşqab”, altay, 
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teleut, şor ləhcələrində “100 manat”, feil kimi altay, teleut, krım, kazan, Azərbaycan, krım dillərin-

də “tutmaq”, “aparmaq”, “dartmaq” mənalarında işlək olduğu qeyd olunur. Bu sözün qab forması 

Quba şivəsində “qarğıdalının dənəsiz qıçası”, “alma, armud” və s. meyvələrin yeyiləndən sonra qa-

lan (atılan) hissəsi; anlamında hal-hazırda işləkdir. Ədəbi dildə isə qab sözü “xörək hazırlamaq”, 

“içərisinə yemək şeyləri qoymaq üçün istifadə olunan əşya” kimi anlaşılır. Dildə işlək olan qab-qa-

şıq, qab-qazan ifadələrində bu söz toplu isim anlamında işlənir (4, səh.721).  

Kal—qal 

KTc9, ş16, 20, T4, 13, MÇ 15, 22, Y8, 32-də “qalmaq” mənasında yer alan bu feilə DTS-da 

(12, səh.410) eyni anlam və formada rast gəlirik. Lüğətdə bu söz (9, T2, I səh.219) osmanlılarda 

“təmizlənmə”, qırğız, saqay ləhcələrində vəziyyət, altay ləhcəsində “tənbehedici söz” kimi izah olu-

nur. Bu sözün feil kimi də izahı var. Belə ki, koman, kazan, barabin, qırğız, osmanlı, krım, Azər-

baycan dillərində feil kimi iki-“qaçmaq” və “ölmək” mənaları işlək olub. Hal-hazırda bu söz “oldu-

ğu yerdə və halda durmaq”, “yerini dəyişməmək, getməmək”, “var olmaq, mövcud olmaq”, “qonaq 

olmaq” mənalarında işləkdir. Bu leksem zaman və vaxt bildirmək üçün də işlədilir.(Saat beşə qalır 

beş dəqiqə.) Birləşmə daxilində “avara qalmaq, sağ qalmaq, gözü qalmaq, heyran qalmaq” mənala-

rında işlənir (4, səh.25). 

Kan—qan 

Bu söz omonim söz kimi KTş 24, T52, IB36-da “qan”, O1,12.T 2,3, Suci, Y3, 10, 54 abidələ-

rinin dilində “xan” mənasında işlənib. DTS-da (12, səh.416) söz eynilə qədim abidələrdə olduğu 

mənalarda izah olunub. Lüğətdə (9, T2,I səh.100) kan sözü tarançin, teleut, altay, qırğız, kazan dil-

lərində “sual əvəzliyi”, “qan”, “xan”, uyğur dilində “mədən, mədən ocağı” feil kimi “razı qalmaq, 

məmmun olmaq” mənalarında işlək olduğu qeyd olunub. Söz müasir ədəbi dildə “orqanizmdə hü-

ceyrələrin, maddələr mübadiləsini təmin edən qırmızı maye” mənasını bildirir. Məcazi mənada isə 

bu söz “qan qohumluğu”, “qətl, adam öldürmə”, “düşmənçilik, qanlı ədavət”, “dava, müharibə”, 

“təbiət, fitrət” anlamlarında işlənir (4, səh.29).  

Kara—qara 

Bu söz BKc 12, IB 4, 32, 74 Y11, 26-da “tünd, qara”  O 9, MÇ 12, 24 “qara camaat” mənala-

rında yer alıb. Kara sözünü V.V.Radlov dialekt söz kimi qeyd edib. Onun osmanlı dilində “qara”, 

“qaranlıq”, “qara əşya”, qırğız, krım, tarançin, teleut ləhcələrində “qəddar”, teleut, sagay ləhcələrin-

də “səliqəsiz” mənalarında izahını verib. Feil kimi isə lüğətdə bu söz teleut, qırğız, kazan, koman, 

qırğız, cığatay ləhcələrində iki-“baxmaq”, “nəzər salmaq və gözləmək” anlamlarında qeyd olunub 

(9, T2,I səh.132). Qara sözü hal-hazırda İsmayıllı şivəsində “mürəkkəb”, Bakı və Şamaxıda “plovla 

yeyilən və müxtəlif şeylərdən hazırlanan xuruş”, Qazax və Tovuz bölgələrində “yazı”, Balakən şi-

vəsində “adə”- müraciət sözü mənasında işlənir (3, səh.112). Müasir ədəbi dildə bu söz “bütün 

rənglərin ən tündü, ən tutqunu” mənasını verir. Bundan əlavə sözün “yazı, xətt, hərf”, “layihə”, 

“yas, matəm”, məcazi mənada “cinayətkar, fitnəkar”, “dəyərsizlik” mənaları da dilimizdə işləkdir 

(4, səh.45). 

Kat—qat 

T35, MÇ7 abidələrində “qatmaq, əlavə etmək” mənalarında işlənən bu sözə DTS-da eyni an-

lamda rast gəlirik (12, səh.432). Lüğətdə bu sözün krım, koman, osmanlı, Azərbaycan, teleut, cığa-

tay, tarançin, şor, barabin ləhcələrində müxtəlif mənalarda işləndiyi qeyd olunub (9, T2,I səh.275). 

Belə ki, burada  krım, koman, osmanlı, Azərbaycan, teleut, cığatay ləhcələrində “qat, cərgə” anla-

mını verən sözə tarançin, cığatay ləhcələrində “sahil”, qırğız, koman, teleut, şor ləhcələrində “mək-

tub”, barabin ləhcəsində “kiçik göl”, şor, sagay, teleut ləhcələrində isə qadın mənalarında da rast gə-

lirik. Sözün feil kimi osmanlı, cığatay, tarançin, qırğız, teleut ləhcələrində “möhkəm olmaq”, “əlavə 

etmək”, “birləşmək” anlamları da lüğətdə qeyd olunub. Bu leksem hal-hazırda Ordubad, Salyan şi-

vələrində “tərəf”, Qax bölgəsində isə iki- “dəst” və “evin üstünə kiplik üçün qoyulan balaca taxta” 

anlamında işlənir (2, səh.286). Bu söz Azərbaycan dilində əksərən “büküm”, bəzən isə “dəfə” mə-

nasında işlənməkdədir.  
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Ümumtürkdən qollar, boylar ayrılıb müstəqil qəbilələr, xalqlar, onların ləhcələri, dilləri for-

malaşdıqca samit səslər də şaxələnmiş, yeni x, h, v, f, j fonemləri törəmişdir. Beləliklə, müasir dili-

mizdə mövcud olan 5 səsə ( x, h, v, f, j) qədim türk yazılı abidələrində rast gəlinmir. Bu səbəbdən 

biz həmin səslərə deyil, onların  ortaq və ya yaxın məxrəcli variasiyalarına rast gəlirik. 

 

İXTİSARLAR 

DTS- Древнетюркский словарь. Ленинград, 1969. 
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KT- Kül tigin 

BK-Bilgə xaqan 

T- Tonyukuk 

MÇ- Moyun Çor 

KÇ- Küli Çor 

Y- Yenisey abidəsi 

Tl- Talas abidəsi 
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PHONETIC CHANGE PARALLELS OF ANCIENT TURKIC WORDS IN V.V.RADLOV'S 
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It is known that the phonetic structure of a language is more changeable than the lexical and 

grammatical structure. This is a natural phenomenon for the language. The article discusses the pho-

netic changes of the parallels of a number of ancient Turkish words from the point of view of his-

tory, meaning and structure. Unlike vowels, parallelism of consonants is the most common occur-

rence. The essence of this process is that only real Turkish words are obeyed to this law. 

Keywords: V.V.Radlov, "The Turkic dialects glossary", ancient Turkic words, parallels, con-

sonants. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЕЙ ДРЕВНЕТЮРКСКИХ СЛОВ В 

СЛОВАРЕ В.В.РАДЛОВА “OПЫТ СЛОВАРЬЯ ТЮРКСКЫХ НАРЕЧИЙ” НА СО-

ВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ (СОГЛАСНЫЕ) 

 

Вафа Абдуллаева-Набиева 

Институт языкознания имени Насими 

vefa.abdulla@mail.ru 

 
Известно, что фонетическая структура языка более изменчива, чем лексическая и грам-

матическая структура. Это естественное явление для языка. В статье рассматриваются фоне-

тические изменения параллелей ряда древних турецких слов с точки зрения истории, смысла 

и структуры. В отличие от гласных, параллелнесть согласных являются наиболее распро-

страненным явлением. Суть этого процесса заключается в том, что только настоящие турец-

кие слова подчиняются этому закону. 

Ключевые слова: В.В.Радлов, “Oпыт словарья тюркскых наречий” древнетюркские 

слова, параллели, согласные. 
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ORTA ƏSR ƏDƏBİ  NÜMUNƏLƏRİNDƏ İŞLƏNMİŞ BƏZİ ARXAİK LEKSİK 

VAHİDLƏR HAQQINDA 

 

Ü.E. Hüseynova  

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

huseynova.ulker.28@gmail.com 

 

Müasir ədəbi dilimizdə arxaizm olaraq qəbul olunan leksik vahidlərin bir qismi dialektlərdə, 

bir qismi isə fərqli anlam və ya şəkillərdə izahlı lüğətlərdə yer alır. Ancaq köhnəlmiş sözlərin böyük 

əksəriyyətinə müxtəlif dövrlərə aid yazılı abidələrin leksikasınnda rast gəlinir. Ədəbi dilimizə 

məxsus bu abidələr tarixi leksikologiya üçün qiymətli mənbə rolu oynayır.Məhz həmin bədii 

nümunələr vasitəsilə arxaik sözlərin qismən də olsa, neçənci əsrdən başlayaraq işləndiyini, zaman 

keçdikcə nə kimi dəyişikliklərə uğradığını və son olaraq hansı dövrdə, əsərdə təsadüf edildiyini 

ortaya çıxarmaq mümkün olur. Bu isə dilin özünəməxsus sözlərini üzə çıxarılmasına, dil tarixini 

ümumi mənzərəsini əks etdirməyə imkan verir.  

Açar sözlər: ədəbi dil, leksik vahidlər,  orta əsrlər,  arxaizm, bədii nümunələr          

  

Azərbaycan ədəbi dilinin leksik tərkibinin tarixi aspektdə öyrənilməsində yazılı abidələrin ro-

lu danılmazdır. Məhz yazılı abidələrimiz vasitəsilə ədəbi dilimizin leksikasının keçdiyi tarixi inkişaf 

yolunu dərindən araşdırmaq, daha dəqiq desək, qədim dövrlərdən zəmanəmizə qədər gələn, müəy-

yən təsirlərlə dəyişikliyə məruz qalan, tarixi şərait və ictimai amillər nəticəsində arxaikləşən sözləri 

qeydə almaq və nəzəri cəhətdən tədqiq etmək mümkün olur.  

Bu gün bir çox bədii əsərlərin lüğət tərkibində ortaq leksikaya rast gəldiyimiz kimi, orta əsrlə-

rə məxsus klassik ədəbi nümunələrin dilində də həmin uyğunluğu görmək olur. Lakin o dövrün yazı 

şəklinin mürəkkəbliyi müxtəlif oxunuş variantları yaradır. Bu isə ərəb və fars dillərindən gələn qay-

da-qanunların təsiri nəticəsində özünü büruzə verən istisna hallardır. Həmin dillərin təsirinə və təz-

yiqinə məruz qalmasına baxmayaraq, ana dilimiz öz varlığını qoruyub saxlamış, alınma sözlərin kə-

miyyət çoxluğunun kölgəsində qalmamış, zaman keçdikcə üstələyə bilmişdir. Milli mənşəli sözlər-

dən istifadə ilə yanaşı, yeni düzəltmə sözlər yaranmışdır. Bu baxımdan bir sıra arxaik sözlərə diqqət 

yetirək:            

Bitik−məktub. “Divanü lüğat-it-türk”də biti, bitig, bitik sözlərinin hər birinin anlamı uyğun 

olaraq 1)yazmaq; 2) yazı, yazma; 3)məktub şəklində verilmişdir[26, IV cild, s.95]. “Qıpçaq türkcəsi 

sözlüyü”ndə biti, bitig, bitik, bitiv, bitüv rast gəlinə biləcək müxtəlif formaları əks olunmuşdur[21, 

s.33].Əbu Həyyan lüğətində biti- kitab, yazı, bitdi-yazdı izahları verilmişdir[8,s.24].Əlisa Şükürlü-

nün lüğətində “biti” sözü ilə bağlı leksik paralellik özünü göstərsə də, “bitig”in izahı “yazılı abidə” 

kimi təsvir olunur. Bundan əlavə, “bitit-yazdırmaq”, “bitikdaş-yazılı abidə” formaları da vardır. Bu-

radan belə nəticə çıxarmaq olar ki, bitik düzəltmə söz olub, bitimək(yazmaq) feilindən yaranmışdır. 

Sözün mənşəyi məsələsinə gəldikdə isə Mehmet İpşirli bunun mübahisəli olduğunu bildirir: “Keli-

menin ve türediği bitimek kökünün etimolojisi kesin olarak bilinmemekte, Çince bit/piet “yazı fır-

çası”; Samoyetçe pādā- “yazmak, nakşetmek”; Toharca pīde “o yazdı”, pīdaka “belge”; Sanskritçe 

pitaka ve Grekçe pittakion “kitap kutusu (dolabı)” gibi kelimelerle karşılaştırılmaktadır”[49]. Əbül-

fəz Rəcəbli isə heç bir mənbə göstərmədən “bitig” sözünün çin dilindən alındığını qeyd edir[37, 

s.237]. Görünür, tədqiqatçılar ilk kağızın Çində yaranması məntiqindən çıxış edərək bu qənaətə 

gəlmişlər. Ortaq kəlmələrin olması bir dildən digər dilə keçməsinin isbatı deyildir. Çünki bir çox 

sözlər vardır ki, onların hansı dildən və necə yarandığını qəti olaraq demək çətindir, bunu yalnız irə-

li sürülmüş mülahizə adlandırmaq olar. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində bitiklə yanaşı pitik arxa-

izmi də vardır: “ 1.Yazı, kitab, sənəd.  2.Yazılmış dua, yazılı dua, ümumiyyətlə dua. 3. Dəri, əsgi və 

s.-nin içinə qoyulub ev heyvanlarının boynundan, buynuzundan asılan dua”[1].    
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 A)“Qutadqu-bilig” abidəsinin dilində: “Sözüm sözledim men bitidim bitig Sunup iki ajunnı 

tutğu elig”[48,s.26].  

B)“Dastani-Əhməd Hərami” məsnəvisinin dilində nüsxə, dua mənasındadır: “Sənə ertə bitilər 

yazdırayım, Həkimə dəxi şərbət düzdürəyim”[6, s.107].     

C)Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif” dastanının dilində: “On qardaş razı olub biti yazduq, Qulumızı 

sana təslim qılduq imdi”[24, s.49], “Salehlərin bitikləri ana gəlsə, Dərhal anı öpübəni yüznə sür-

sə”[24,s.158].         

Ç) Yusif Məddahın “Vərqa və Gülşah” poemasının dilində “biti” formasındadır: “Kim biti 

verdin bana ey pəhləvan,Gətirəyim tayına bən, nagəhan...”[3, s.131].     

D) Qazi Bürhanəddinin dilində: “Yazdı könülində sanasın hicr bitigin,  Nəqş eylədi ayrulığı 

yə’ni ki, həcərdə”[22, s.328].           

E  )Kişvərinin dilində: “Yar göndərmiş bitik kim, Kişvərini öldürün, Xoşdiləm kim, bir ni-

şani-istimalətdür mana” [17, s.15], Məni ol xosrovi-xuban pütig birlə yad etmiş, İnayət nameyidir 

kim, məni-naşadi şad etmiş”[17, s.41].  

F )Xətainin dilində: 1)“Öz halımı ərzü faş qıldım, Yaşımla bitikni yaş qıldım. [41, s.271]. 2) 

“Yazdım pitigi qamu sərasər”[41,s.267]. 

G) “Şühədanamə”nin dilində: “Düşmənlər Ziyad oğlinə bitiklər yazdurdilər”[204b].  

H) “Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dilində: “Vaqiədə gördün kim, əlündə bir yazılmış bitik var ola 

idi, yarısın yırtılmış” [35, s.646].         

Çəri −qoşun,əsgər. “Çəri üzərinə gəldilər, qondılar” [18,  s.160]. “Eyü çəri evün ögünə uğra-

masun” [38, s.52]. “Divanü lüğat-it-türk”də  çər − “savaşda qarşı-qaşıya duran səflər”, çərig − “qo-

şun”, “səf”, “cərgə”, “ordu” olaraq izah olunmuşdur [26, IV cild, s.137]. “Türk savaş sənəti”ndə çə-

ri/çərik kəlməsinin “ordu”, “yürüş”, “bahadırın yoldaşları”, “igid” anlamlarında işləndiyi göstərilir 

və əlavə olaraq qeyd edilir: “Osmanlılar yeni üsul ilə hazırladıqları əsgəri korpusu “yeniçəri” adlan-

dırmışdılar.Azərbaycan dövlətçiliyinin ordu terminologiyasında bu söz “könüllü əsgər” korpusu ifa-

də etmişdir”[11, s.125]. “Tarama sözlüğü”ndə çeri/çerü  “asker”, “savaş” mənalarında yer almış-

dır[43, II cild, s.861]. Müasir dövrdə çər (xəstəlik), çərləmək ( təngə gəlmək, bezmək və s.) sözlərin-

dən istifadə olunur ki, bunlar da fərqli mənalar ifadə edir.   

A) “Qutadqu-bilig” abidəsinin dilində “döyüş” mənasında verilmişdir:“Kelin kız sewinçi kü-

den tünleri, Kür alp er küwençi çerig künleri”[48,s.129].       

B) “Dastani-Əhməd Hərami” məsnəvisinin dilində: “Dedilər kim bu nə çoxluq kişidir, Bəzir-

ganlıq çərinin nə işidir?” [6,s.39].          

C) Yusif Məddahın “Vərqa və Gülşah” poemasının dilində: “Ta xəbər olunca ki, bu nə çəri, 

Basdılar ğafil on iki bin əri”[3, s.105].         

Ç) Nəsiminin dilində: “Rüxün xəttilə xalından çəri çəkmişdir, ey dilbər, Zəhi şahzadəyi-ə’zəm 

ki, xoş uğurlu ləşkərdir”[23, s.153].          

D) Qazi Bürhanəddinin dilində: “Çox firəngə axdı hindu çərisi, Zülfi kibi ceyşi-cərrar olma-

dı”[22,s.356].           

E) Seyfi Sərayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dilində: 1) “Ḳarşı yüridiler iki çeri muḳabil bol-

dı”[13, s.10]. 2) “Düşmen-ge esir bolmışı yok Körmedi  çerigde yaġġanın oḳ”[13, s.148].

 F)Mustafa Zəririn “Yusif və Züleyxa” əsərinin dilində: Hökm qıldı bindi on bin ər çəri, Ahə-

nü fulat geydiri hər biri”[46,s.89].           

G) Hamidinin dilində: “Gözdə qonsa nə əcəb xeyli-xəyali-xəttin, Xanda kim abi-rəvan olsa 

çəri anda qonar”[3, s.214].          

H) Kişvərinin dilində: “Gəlgil ey dil ki, muğan kuyinə ahəng edəlim,  Bizə qayğu çəri çəkdi, 

varalım cəng edəlim” [17, s.68].         

X) Xətainin dilində:  “Zülfün yüzün kənarını dutmuşdurur, vəli Kafər çərisi ğarəti-iman dilər 

yenə”[41, s.183].            

İ) Füzulinin dilində: “Gözümü üzüm arasında çəri çəkdi müjəm Ki, gözümdən su çıxıb yuma-

ya xaki-dərini”[27, s.306].        
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J) “Şühədanamə”nin dilində: “Ol çəri ki, içəridə idilər, çıxub Məhəmməd Kəşirün ləşkəri ilən 

uğraşdilər”[180b].           

K) “Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dilində: “Həman kim çəri yetişdilər, biz dəxi qaçduk və fürsət 

düşməzdi kim, Pirə Yusifi xəbər eyləyəlim” [35, s.828].        

Danla −sabah. “Tan” sözünün “Tarama sözlüğü”ndə  “tañ”−şafak vakti[43,II cild,s.1001], 

Mahmud Kaşğarinin lüğətində “tan”−sabah, axşam əsən sərin məltəm, əsinti, “tanq”−dan, dan 

üzü, sübh çağı, obaşdan [26, IV cild, s.503] kimi uyğun mənaları göstərilmişdir.“Bu söz “tan” şək-

lində istər əski türk mətnlərində (70,532), istərsə də orta əsrlər türkdilli yazılı abidələrdə 

(109,V,3716-3717) qeydə alınmışdır”[33, s.412]. Dün/tün sözündə olduğu kimi, d~t əvəzlənməsi 

baş verərək müasir dilimizdə “dan” formasında sabitləşmişdir. “Kıpçak türkçesi sözlüğü”ndə isə 

“tañla”  həm “sabah erken”, həm də “sabahlamak” anlamlarında verilmişdir[21, s.266]. Dilimiz-

də “-la2” adlardan feil ( baş – başlamaq) və zərf düzəldən(güclə, zorla) şəkilçi kimi tanınır. “Dan” 

və “danla” arasında məna fərqi görülməməsi -la şəkilçisinin sözdəyişdirici şəkilçi olması qənaətinə 

gətirir.Daha dəqiq desək, ismin hallarından biri olmuş birgəlik halında (-la2) işlənərək getdikcə dil-

də sabitləşmişdir. A)“Dastani-Əhməd Hərami” məsnəvisinin dilində: “Aytdı kətxuda danla gələyin, 

Tapın nə kim buyurursa qılayın”[6, s.41].  

B) Nəsiminin dilində: “Və’dəyi qoy, ey könül, gəl bu dəmi xoş görəli, Dün ki, keçdi danla ğa-

ib, bəs bu dəm xoş dəmdürür”[23, s.233].  

C )“Əsrarnamə”nin dilində: “Danla cümə güni hazır ol, Xəlvət otur yolımıza, nazir ol”[32, 

s.198]. 

Ç) Mustafa Zəririn “Yusif və Züleyxa” əsərinin dilində: “Yudilər, anlarə izzət qıldılar, Danla 

oxutdu bunləri şəhriyar”[46, s.75].  

D )Şeyx İbrahim Gülşəninin dilində: “Bu gün yüzün görüb, danla deməzəm Çü danladur bu 

gün durağum, ey dust”[3, s.244]. 

E )Həbibinin dilində: “Ey günəş yüzlü həbib, hər kim səni həq bilmədi, Danla məşhərdə anın 

yüzi qəradır, ya nəbi”[3, s.279]. 

F) Xətainin dilində:“Öldürüm derdin bu gün – danla məni, çıxdın xilaf, Bilməzəm imruzü fər-

da qılduğun, yə’ni ki, nə?”[41, s.216].  

G )Füzulinin dilində: “Ey könül, eşq əhlinə hər şəb gülərdin şəm’ tək, Mən deməzmidim ki, 

danla ağılayasıdır gülən”[27, s.344]. 

H “Şühədanamə”nin dilində: “Danla rəvan olacağam”[26a]. 

X) “Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dilində: “Hala çün gəlübsüz, bu gecə munda qonub, danla qayıda-

lım”[35, s.144].            

İlətmək − çatdırmaq. “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində:“Ağca yüzlü mən gəlini tutub, atam-

anam evinə ilətməsünlər!” [18, s.113]. Mahmud Kaşğarinin lüğətində ilət[26, I cild, s.255], “Qədim 

türk lüğəti”ndə isə elt [5, s.171] formasına təsadüf edilir. Baba Məhərrəmli “ilətmək” feilinin kö-

künü “irmək”lə əlaqələndirərək yazır:“Fikrimizcə, l~r sonor əvəzlənməsi qanunauyğunluğuna görə 

türk dillərində işlənən ilet- // ilət- “çatdırmaq” feilinin kökü olan il- ilə ir- feillərinin mənşəyi eyni-

dir”[29, s.173].  Bu əvəzlənmə prosesi “güləşmək” feilində də özünü göstərmiş və ilkin forması 

“gürəşmək”olmuşdur. Nəticədə “ilətmək” soyutmaq, qorxutmaq feillərində olduğu kimi,  təsirsiz fe-

ildən yaranıb təsirli feil olaraq qalmışdır. Qeyd edək ki, həm “Divanü lüğat-it-türk”də, həm də “Ta-

rama sözlüğü”ndə ilmək/ilmek feili yer almış və “ilətmək” sözünə yaxın olmayan mənaları(ilişmək, 

enmək) qeyd olunmuşdur[43, III cild, s.2064]. Buradan çıxış edərək deyə bilərik ki,“ilmək” feilin-

dən yaranan feil “ilətmək” yox, “ilişmək” feilidir. 

A) “Qutadqu-bilig” abidəsinin dilində: “Çığay ölse kutlur kiter emgeki,  bay ölse kalur neñ 

iletür yüki”[48,s.329]. 

B) “Dastani-Əhməd Hərami” məsnəvisinin dilində:“Bunu dedivü xadim durdu getdi, Gülən-

damın sözün şahə ilətdi”[6, s.50]. 
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B) Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif” dastanının dilində:“Ol qurtu tez ol Yəquba ilətdilər, Yusifini 

yegən bu qurt,derlər imdi”[24,s.40], “Alıb iltüb bir dürlü iş iləyəlim Öldürübən iraqığa ataq im-

di”[24,s.24]. 

C) Yusif Məddahın “Vərqa və Gülşah” poemasının dilində: “Dutdi bərk bağladı, ilətür ləşgə-

rə, İlətdi anı ol vəzirin qatına, Vərqə bunda qamçı urdi atına”[3, s.125].  

Ç) Nəsiminin dilində: “Еy badi-səba, məndən ilət yarə səlamı, Şol qəmzələri ərbədəcu, еyni 

həramı”[15, s.99].  

D) Qazi Bürhanəddinin dilində üç formasına təsadüf olunur: “Sənün eşqün ilət aləm iləm lütf 

eyləgil, Şol zamanı an ki, dirilər qanı əyyami-şəbab”[22, s.187], “Könülüm bu sirçəsini könülünə 

töhfə iltür Anı hiç əsirgəmədün ki, ana qaya buraxdun”[22, s.182], Nə lətif dərdi vardur ki, bəni də-

vaya yiltər, Yüzi suyi ol xakün ki, bəni həvaya yiltər”[22, s.623].  

E) Mustafa Zəririn “Yusif və Züleyxa” əsərinin dilində: “Babanızə bəndən ilətin səlam, Ayı-

dəsiz ana ki, ey şahi-giram”[46,s.78]. 

F) Seyfi Sərayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dilində: “Ḥaṣret bilen iltür seni yirge bu dinār  u 

direm”[13,s.159]. 

G) Xətainin dilində “iltər” şəklindədir: “Niyə gəldin, nə götürdün cəhanə, Nə iltərsən axirət 

cavidanə?”[41,s. 228]. 

H) Füzulinin dilində: “İlət məni yar olan diyara, Şəm' eylə məni məzari-yara!”[28,s.216]. 

“Kim, Kə'bəyə iltəsən əsirin, Ola ki, Həq ola dəstgirin”[28,s.85].  

X) “Şühədanamə”nin dilində: “Mənüm ilən gəlüniz ta sizi anun yaninə ilətürəyim”[190a]. 

İ) “Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dilində: “Yaranlar, mürüvvət eyləyüb məni Şeyxün xidmətinə ilə-

tün”[35, s.337].             

Qarçağay−şahin. Tədqiqatçıların bu söz haqqında fikri yekdil deyildir. Samət Əlizadə və 

Mədət Məmmədov bu sözü “qızılquş” olaraq mənalandırır. Möhsün Nağısoylu isə şahin, qartal ki-

mi izahlarını vermişdir. Məhtumqulu Fəraqinin  dilində işlənən quş adlarını tədqiq edən Osman Yıl-

dız “garıçgay” kəlməsinin “aladoğan, atmaca” anlamlarını vermişdir. “Codex Cumanicus”un dilin-

də zoonimləri tədqiq edən İmanyar Quliyev də qarçaqa [65v] - karçıqa [55r] “atmaca, şahin” ola-

raq göstərmişdir. Atartürk Karahan isə “ḳarçıġa”, “ḳarçaġa” sözlərinin monqol dilindən gəlmə oldu-

ğunu bildirir. Hər iki müəllif alman tədqiqatçısı G.Dörferin bu sözün “əslən türk mənşəli olması” 

fikrini diqqətə çatdırır. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində qarıçqay − sərçədən azca böyük boz 

rəngli tarla quşu; torağay şəklində verilmişdir. “Süleyman Efendi, karçığay kuşundan da bahseder-

ken, bu kuşun cağılbay kuşu ile aynı olduğunu söyler. Moğolcada cagalmai ve Kalmukçadaki zagal-

ma, “ siyah kartal” için kullanılan tanınmış deyimlerdir”[40, s.366], “Karçığay/Karçıgai adı, genel 

olarak güvercin avlayan orta boy doğanlara verilen addır. Kırgızlarda ise Karçığa sözü bütün atma-

ca, doğan ve şahinlere verilen umumî bir addır. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu kuşun, güvercin 

doğanı olması çok muhtemeldir”[40, s.366]. Müxtəlif elmi yanaşmalar olmasına baxmayaraq, son 

nəticə etibarilə bu quşun “şahin”, “qartal” olması fikri üzərində dayanılır. Bildiyimiz kimi, “qartal”  

yırtıcı quşdur. Amma aşağıdakı bədii nümunələrin ikisində “qarçağay” sözü gözələ ithafda istifadə 

olunmuşdur. 

A)Kişvərinin dilində: “Ey qəbayi-səbz  ilən sərvi-sərəfrazım mənüm, Qarçığay saçlu, laçın 

gözlü şəhbazım mənüm”[17, s.65]. Kitabın sonundakı lüğətdə “qarçığay-qarışqa” kimi verilmişdir. 

B)“Şühədanamə”nin dilində: “Kəklik çoxliğindən qarçağayun qayğusi yox”[276b]. 

C)“Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dilində: “Həm ol gecə duşda gördüm kim, bir ağ qarçağay mənüm 

xəlvətümə girdi”[35, s.307].            

Sonrakı dövrlərdə Vaqifin də dilində “qarıçqay” sözünə rast gəlirik: “Qarıçqay cilvəlim, tavus 

bəzəklim, Libası əlvanım nеçün gəlmədi?”[31,s.39]. Cilvəsi qarıçqay, cıqqası şahbaz, Çəkibdir üzü-

nə siyah sərəndaz, Bulut arasından sanki mah baxar”[31, s.98].    

Qayırmaq−kədərlənmək. “Dədə Qorqud” dastanında “qayurmaq” formasındadır: “Əgrəgə 

Səgrək yaraşur, qardaşım sağmış, qayurmazam; qardaşsız Oğuzda durmazam”[18,s.146].Oğuzna-

mədə: “Qayramazdan qara eşək olmuş”[38, s.141]. “Tarama sözlüğü”ndə “qayırmaq” feilinin bir 
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çox mənaları yer almışdır: “kayırmak (kayrımak, kayurmak) 1. Mukayyet olmak, ilgilenmek, önem 

vermek. 2. Kaygılanmak, tasalanmak, endişe etmek. 3. Sakınmak, çekinmek. 4. Hazırlamak”[43, IV 

cild, s.2371]. Bu gün dilimizdə işlədilən “qayğı” sözünün bu feildən yaranması şübhəsizdir. “Tara-

ma sözlüğü”ndə verilmiş kayı(kayu)- endişe, kayu etmek, kayulanmak-kaygılanmak söz forma-

ları buna sübutdur[43, IV cild, s.2371].Həmçinin Mahmud Kaşğarinin lüğətində kayğur, kadhğur 

formalarına rast gəlinir [26, IV cild, s.231, s.263]. 

A )Dastani-Əhməd Hərami” məsnəvisinin dilində: “Nə durursuz, durun, bir-birr qurşanın, Nə 

qayırın, nə qorxun, nə üşənin”[6, s.24]. 

B) Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif” dastanının dilində:“Aya, Yusif, qayğurmagil, Qardaşlardan 

könlini sən ayırmagil”[24, s.36]. 

C) Yusif Məddahın “Vərqa və Gülşah” poemasının dilində “qorxmaq” mənasına daha uyğun-

dur: “Həmlə qıldı ol lə’in dartdı qılıc, Mən’i qıldı Vərqə qayurmadı hiç”[3, s.110].  

Ç)Qazi Bürhanəddinin dilində: “Şahanə pəncələrün apardı bu könlümi Canum qayırmadı bu 

əlümdən al əm dedüm”[22,s.241].  

D)Hidayətin dilində: “Dedim: öldürürdi yüküşün meyi-lə’lin qədəhi, Dedi: qayırma sana dəxi 

bir az şərbəti var”[3, s.229].           

E)Xətainin dilində: “Ey könül, оl dilrübanın möhnətindən incimə, Kimsə kim, gül istər, оl 

qayramaz оla xar içün”[41, s.158].           

F)“Şühədanamə”nin dilində: “Peyğəmbər dedi:qayırma və qayğu yemə ki,...”[56b].

 G)“Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dilində: “Nizaməddin, qayırma kim, əgər sənün atun sağ çıxmasa, 

mən sana bir at əvəz verəyim”[35, s.629].         

Savux−soyuq.“İssi aşdan qorqan sovuğı üfürüp yiyər”[38, s.40].Xalq mahnılarında: “Sudan 

keçdim gəldim, yardan keçilməz, Suları savuxdı, babam, bir diş içilməz”[2, s.172]. “Tarama sözlü-

ğü”ndə “soyuq” mənasında savuk/savık  göstərilmişdir[43, V cild, s.3342]. Savıx(soyuq), savut(so-

yutmaq,uzaqlaşdırmaq), savul(Bir şeyden çekinerek bulunduğu yerden uzaklaşmak) eyniköklü söz-

lərdir, yəni “sav” feilindən(geçiştirmek, defetmek, bastırmak, atlatmak, uzaklaştırmak, gidermek, 

bertaraf etmek) feilindən yaranmışdır.Əbu Həyyan lüğətində sovuq-soyuq, sovıdı- soyudu, soyuq ol-

du kimi verilmişdir[8, s.38].“Soyuq sözü Azərbaycan dilinin tarixində sovuq-savux-soyuq-souq şə-

killərində işlənmişdir”[12, s.133]. Deyilənlərə baxmayaraq, Mahmud Kaşğarinin lüğətində soğı(so-

yumaq), soğuk(soyuq)[26, IV cild, s.465, s.466] sözləri verilmişdir ki, bu gün müasir türk dilində də 

həmin forma mühafizə edilir. Məlumdur ki, Türkiyə türkcəsində tərkibində “ğ” samiti olan bir çox 

sözlər Azərbaycan ədəbi dilində “y” samit  variantı ilə əvəz olunur. Bu baxımdan “savux” sözünü 

fonetik arxaizm hesab etmək olmaz.      

A) “Dastani-Əhməd Hərami” məsnəvisinin dilində “savux” sözü olmasına baxmayaraq, “sa-

vul” feili işlənmişdir: “Çü dügün savulub axıra irdi, Hərami ol gecə gərdəgə girdi”[6,s.54]. 

 B)Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif” dastanının dilində:“Zəhi, əcəb sovuq bağrı, qatı yürək, Kömlə-

kini əginindən soylar imdi”[24, s.33].         

C)Seyfi Sərayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dilində: “Savuḳ temürinə eser ḳılmas men daġı 

ṣuḥbet-in terk itip selāmet”[13, s.142].           

Ç)Kişvərinin dilində: “Gəh savıx ah eylərəm, gəh atəşin əfqan bilə, Sənsizin, ey gül keçər 

mundaq qışü yazım mənüm[17, s.65]. “Savıt”(soyutmaq) feilinə də  rast gəlinir: “Ey səba, hüsn əh-

linə məndən degil bulsun məcal Kim, savıtmın neçə gün kim, gərmdür bazarınız. [17, s.36]. 

 D)Xətainin dilində: “Yüzündə savux, qоxunda nikbət, Hər dəmdə sözün yalanü ğeybət”[41, 

s.274].               

E)Füzulinin dilində: “Ey xuni-didə, kəsmə cigərdən təəllüqün, Mehrin savutma sinədən, ey 

atəşi-dərun!”[27,s.260].            

F)“Şühədanamə”nin dilində: “Bir kuzə savux su gətirdi”[182a].     

 G)“Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dilində: “Həman ki yarımgecə iki dağun arasına yetdük, bir savux 

yel əsməğə və qatı dəmə qopdı”[35, s.247].         
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Səgirtmək−səyirtmək.Əbu Həyyan lüğətində səkridi-sıçradı kimi təsvir olunmuşdur[8, s.35]. 

“Divanü lüğat-it-türk”də “səkirt”/ “səgirt”− səyirtmək, qoşdurmaq  [26,  s.445], “Tarama sözlü-

ğü”ndə “seğirmek” − 1. Koşmak, seğirtmek. 2. Hafif kımıldamak, kıpırdamak, “seğirtmek” – 1. Koş-

mak. 2. Yürümek. 3. Koşturmak. 4. Saldırmak, akın etmek, çapmak, çapul için hücum etmek mənala-

rında göstərilmişdir[43, V cild, s.3366]. Müasir Türkiyə türkcəsində sekmek− tek veya iki ayak üze-

rinde sıçrayarak ilerlemek anlamına gəlir. Azərbaycan dilində də -ır4  şəkilçisi təsirsiz feildən təsirli 

feillər düzəldir(qaçmaq−qaçırmaq, bişmək−bişirmək, köçmək−köçürmək və s.). Buradan belə nəti-

cəyə gəlmək olur ki, sözün kökü “səgmək” olub, səgirmək→ səgirtmək şəklində inkişaf etmişdir.

 “Qutadqu-bilig” abidəsinin dilində: “Küwez alp sekirtıp çerig sürse bat  Laçın kuş kowar teg 

töker kanları”[48,s.130].            

“Dastani-Əhməd Hərami” məsnəvisinin dilində: “Yenə düşdi buların ardlarınca, Atın çapıb 

səgirdir suylarınca”[6, s.71].           

Nəsiminin dilində: “Həqqi istərsən səgirdüb dört yana, Kimə gedərsin, sana gəl sən sana”[23, 

s.292].              

Qazi Bürhanəddinin dilində: “Səgirtdi gözlərün bu könülümə Dedüm, məstan, dedi ki, gəldi 

məstan”[22, s.543].             

“Şühədanamə”nin dilində: “Ey cəddüm səndən qaçmanam, əmma səni tələbümdə səgirtdü-

rürəm”[79a].              

“Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dilində: “Bir uca dağun üstinə çəkinüb atları səgirtdürürlərdi və Daş-

təmür ol atun adəti ilə xuyi bilməz idi səgirtməkdə”[35, s.249].      

Simiz−kök, yağlı. Əbu Həyyan lüğətində “səmüz” formasında kök(adam), “səmridi” yağlandı, 

piyləndi  sözləri əks olunmuşdur. [8, s.35]. Uyğun olaraq “Qıpçaq türkcəsi sözlüyü”ndə də semiz, 

semüz , semirmek, semrimek variantlarına rast gəlinir[21,s.231].  Mahmud Kaşğarinin lüğətində “sə-

miz”/”səmüz” kök,  “səmri”/”səmriş” kökəlmək, “səmrit” kökəltmək [26, s.448] formaları qeyd olun-

muşdur. “Güncel Türkçe sözlük”ündə  həm semiz, həm də semirmek sözləri verilmişdir[51]. Bu da 

onu göstərir ki, Azərbaycan dilində arxaikləşsə də, Türkiyə türkcəsində qalmaqdadır. 

 A) “Qutadqu-bilig” abidəsinin dilində: “Yolın kısmasa kuş meñin edlemez,  semiz bolsa ıt 

tok avın avlamaz”[48, s.331].           

B) Qazi Bürhanəddinin dilində: “Belünlə tən nizarü canum səmridi nola, Çünki hilal qaşuna 

qurbana saxlaram”[22,s.524].            

C) Seyfi Sərayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dilində feil kimi: “Daġı bolmış semirip teni aḳ 

yüzi ḳızıl bolup”[13, s.70]. “Bir arıḳ ῾āḳil ādemi ayttı bir semiz eblehe kilip ḳarşı”[13, s.9].  

 Ç) Mustafa Zəririn “Yusif və Züleyxa” əsərinin dilində: “Gördü yedi səmüz öküz bir yəna, 

Yedi arıq dəxi, nə ayıdəm sana”[46,s.61].         D) 

“Şühədanamə”nin dilində: “Bir simiz quzi ki, ani çox sevər idi, götürdi”[10a].   

E) “Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dilində: “Bu xəyalda ikən dəniz bir mövc urub, bir simiz balığ qı-

rağa atdı”[35, s.142].            

Uğraşmaq- üz-üzə gəlmək, döyüşə girmək. “Kitabi-Dədə Qorqud”da “uğraşmq” feilinə rast 

gəlirik: “Yaqa tutub kafirlə uğraşayım səniñ içün” [18, s.82]. Canlı varlıqların bir-birinə qarşı vu-

ruşması mənasını ifadə etmiş “uğraşmaq” feili bu gün fərqli istiqamətə yönələrək   hər hansı bir iş 

üzərində çalışmaq, mübarizə aparmaq anlamına gəlmişdir. “Tarama sözlüğü”ndə: “1. Karşılaşmak, 

rast gelmek, rastlamak, kavuşmak. 2. Çarpışmak, savaşmak.”[43, VI cild, s.3907], “Divanü lüğat it 

türk”də: “iki yağı oğraşdı=iki yağı bir-birilə uğraşdı”[26, s.272]  şəklində göstərilmişdir. Fikrimiz-

cə, bu söz feilin birgəlik növündədir, “uğramaq” feilinə -ış4 şəkilçisini əlavə etməklə  yaranmışdır.

 A) Nəsiminin dilində: “Eşq odu uğraşdı şəm’in canına, gör kim necə Həm yanar, həm gözlə-

rindən axıdar seylablar”[15, s.312]. 

B) Kişvərinin dilində rastlaşmaq, təsadüf etmək mənasına uyğun gəlir: “Əlim tutqac, rəfiq, 

ahəstə bol, zira ki, uğraşmış, Təni-zarim səmumi-hicrə pər-pərdən gedər hər yan” [17, s.81]. 

C) Xətainin dilində: “Eşq uğraşur оlsa kuhi-Qafə, Ənqa qıla Qafə irtihafə” [41, s.255]. 
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Ç)  Füzulinin dilində: “Bir rahgüzərdə ol nigarə  uğraşdı vü qıldı bir nəzarə, Canü cigərində 

qalmadı tab, Mehv oldu, necə kim, odda simab”[27, s.112]. 

D) “Şühədanamə”nin dilində:“Könülləri savaşdan savuyub uğraşi tərk etdilər”[180b]. “Mə-

həmməd Kəşirün ləşkəri ilən uğraşdilər”[180b]. 

E) “Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dilində: “On ikincisi gündə kim, böyük uğraş olurdı, mən ol qov-

ğanun içində həzrət Şeyxə (q.s.) sığınub mədəd ilə himmət istədüm” [35, s.753], “Satılmış munı eşi-

dincə bəqayət incinüb, donın çıxarub geydi və ləşkərin geyindürüb uğraşmağa gəldi və həzrət Şeyx 

Sədrəddinün yolı üstinə durub savaşun intizarında idi...” [35, s.748].   

Ulus−xalq.“Ulusın bəgənməyən evinə boş varır”[38, s.49]. Həsən Zərinəzadə yazır ki, bu kəl-

mə “ulusat” formasında və ellər, tayfalar, xalqlar mənalarında  fars dilinə keçmiş və işləklik qazan-

mışdır. Əlisa Şükürlünün Kül-tigin abidəsindən etdiyi tərcümədə də işlənilən “ulıs” kəlməsi  xalq 

mənasını ifadə edir.   

 A) “Qutadqu-bilig” abidəsinin dilində:“Qolu qılınc olar, qılıncı uzun, Dönər şöhrətinə yurdun, 

ulusun”[4, s.156]. Mustafa Kaçalinin tərəfindən hazırlanan mətndə, əsasən, “kend” sözü ilə yanaşı 

verilmişdir:“Kalın kaznak ursa bu altun kümüş,  itilse eli artsa ol kend uluş”[48, s.120]. 

Mahmud Kaşğarinin lüğətində də “uluş” formasındadır: “Uluş=kənd (çigilcə); şəhər (arğu-

ca)”[26, IV cild, s.604]. “Bu deyim sonradan Moğollara, "Ulus" şeklinde geçmiştir. "Ulus" da bir 

nevi eyâlet ve devletin bir parçası gibi idi”[39, s.50]. “Kara-Hanlılarda, devletin önemli yerleri, şöy-

le sıralanarak anlatılıyordu: "Kent, ulus, ordu, karşı". "Kent", şehirler;"Ulus" ise, şehir topraklan ile, 

çevre bölgeleri idi”[39, s.129]. 

B)Seyfi Sərayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dilində: “Şı᷾ r ol melik kim dāyim ilge ve ulusḳa 

küç kılur”[13, s.16]. 

C) Kişvərinin dilində: “Quduz it kimi qadirlər məni görgəc ulus hər yan, Səgi-divanə tək el iç-

rə məşhur olmasun kimsə”[17, s.112]. 

Ç) Xətainin dilində: “Bir zərrə оdu salıb cahanə, Оdlarsan ulusu yanə-yanə”[41, s.275]. 

D )“Şühədanamə”nin dilində:“Bir kimsə anlarun ulusundan irağ olur idi, ani dutub dökər idi-

lər”[61a]. 

E) “Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dilində: “Bu, bir hekayətdür el ilə ulusun içində məşhur kim, 

Ucanlu İsmayıl cinlərə eylə qalib olmış idi kim,  anun şərhin demək olmaz”[35, s.480].   

Yarlığamaq −bağışlamaq. “Tarama sözlüğü”ndə yarlıgamak−affetmek, mağfiret etmek, suç 

bağışlamak [43, VI cild, s.4352],  Əbu Həyyan lüğətində yarlıqadı-əfv və mərhəmət etdi [8, s.54] 

şəklində əks olunmuşdur. Mustafa Öner bu sözün inkişaf sxemini belə vermişdir: “Bizce burada 

anılan hər iki türev (yarlıg, yarlıka-)  de yarı “yardım” adından gelişmiştir”[50]. “Türk Söylence 

Sözlüğü: Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük”də yar/zar kökünün mənası buyruk veren, yasa ya-

pan şəklində göstərilir və əlavə olaraq yargıla(hükmetmek) və yarlıga(affetmek)  sözlərinin eyni 

kökdən yarandığı bildirilir[20, s.333]. Həsən Zərinəzadə isə “yar” kökünü “yazmaq” feili ilə əlaqə-

ləndirir. Ancaq Galib Günerin “yargılamak” feili ilə bağlı tədqiqatçıların fikirlərinə əsaslanaraq yaz-

dığı izahat daha məntiqə uyğundur: “....yar- “ikiye ayırmak, ayırmak” yani “hüküm vermek, emret-

mek, buyurmak” fiilinden yar-ıl- “hüküm verilmek” ve buradan yar- (ı)l-ıg “verilen hüküm, buy-

ruk” türediğini belirtir”[14, s.1556]. “Yarğılamaq” feilinə gəldikdə isə Mahmud Kaşğarinin lüğətin-

də “yarlığ” sözünün  verilmiş (fəqir, yoxsul, zavallı)mənalara əsaslanaraq deyə bilərik ki, “yarlığa-

maq” da yazığı gəlmək, bağışlamaq, əfv etmək kimi söz kökünə uyğun şəkildə inkişaf etmişdir.“Qu-

tadqu-bilig” abidəsinin dilində: “Ayâ meñü muñsuz idim sen uluğ,  sen ök yarlıkağıl bu muñluğ ku-

luğ”[48, s.336].         

Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif” dastanının dilində:“Zalimlərə satılmışdır bənim tiflüm, Fəzlin bir-

lə yarlıqağıl kərəm imdi”[24,s.54].        

“Əsrarnamə”nin dilində: “Ya Musa, Həqqə peyğam apar,Yarlığarmı, məni ol Pərvərdiga-

r?”[32, s.178].             

Seyfi Sərayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dilində: “Ἁfv itip yazuḳlarını yarlıġa”[13, s.177].  
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Mustafa Zəririn “Yusif və Züleyxa” əsərinin dilində: “Yazanı, oxuyanı, dinliyəni Rəhmətinlə 

yarlığağıl, ya qəni!”[46, s.121].         

Xətainin dilində: “Ey könül, tə’rif eylə, ğazilərdən al dua, Şah edir ki, yarlığaram qulu qul 

duasinə”[41, s.180].          

“Şühədanamə”nin dilində: “Tanrı səni yarlığamasun”[336a].     

“Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dilində:“Yarlığar Tanrı suçin hər kim kəlamin anladı”[35, s.396].

 Yuxarıda qeyd olunan leksik vahidlərin sayını xeyli artırmaq mümkündür. Təkcə həmin ədəbi 

nümunələrə aid yazılmış elmi tədqiqatlara nəzər yetirməklə də ortaq arxaik leksikanın nə qədər çox-

luq təşkil etdiyini görmək olur.Məlumdur ki, istər “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Qutadqu-bilig”, “Oğuz-

namə” kimi yazılı abidələrin, istərsə də İmadəddin Nəsimi, Qazi Bürhanəddin, Şah İsmayıl Xətai, 

Məhəmməd Füzuli kimi sənətkarların əsərlərinin dili üzərində ayrıca qələmə alınmış leksikoloji 

araşdırmalar kifayət qədərdir. Ancaq bütövlükdə bunları bir araya gətirən tədqiqat işinə rast gəlin-

mir. Bu işin görülməsi konkret bir dövrün dil faktını ortaya çıxartmaqla yanaşı, dilin tarixi inkişaf 

istiqamətinin ümumi mənzərəsini verir.   
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Some of the lexical units that are considered archaeological in our modern literary language 

are in dialects, and some in different meanings or forms in explanatory dictionaries. However, the 

vast majority of obsolete words are found in the lexicon of written monuments of different eras. 
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These monuments belonging to our literary language play a valuable role in historical lexicology. It 

is thanks to these artistic examples that it is possible to partially determine from what century these 

archaic words began to be used, how they changed over time, and in what century they were last 

used. This will reveal the peculiar words of the language and reflect the general history of the lan-

guage. 

Keywords: literary language, lexical units, middle-age century, archaism, artistic examples  

 

 

O НЕКОТОРЫХ АРХАИЧЕСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ   

В СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИМЕРАХ 
 

У.Э. Гусейнова 

Институт языкознания имени Имадеддин Насими Национальной Академии Наук 

Азербайджана 

huseynova.ulker.28@gmail.com 

 

Некоторые из лексических единиц, которые считаются археологическими в нашем со-

временном литературном языке имеет место на диалектах, а некоторые в разных смыслах и 

образах содержится в толковых словарях. Однако  большинство устаревших слов стречается 

в лексиконе письменных памятников разных  времен. Эти памятники принадлежащие наше-

му литературному языку, играют ценную роль в исторической лексикологии. Благодаря этим 

художественным примерам частично возможно узнат с какого века использовались архаич-

ные слова и как все изменилось с течением времени,  в какой работе они были обнаружены. 

Это позволяет  раскрыть уникальные слова и отражает общую картину истории языка. 

Ключевые слова: литературный язык, лексические единицы, средневековый, архаизм, 

художественные примеры   
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ŞİRVAN BÖLGƏSİNİN ANTİK DÖVR ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİNİN 

ÖYRƏNİLMƏ TARİXİ 

  

N.M. Məmmədli 

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu 

nermin.mmmdl07@gmail.com 

 

Məqalədə Şirvan bölgəsinin antik dövrə aid yaşayış yerləri və qəbir abidələrində tədqiqatçı-

lar tərəfindən aparılmış arxeoloji qazıntıların öyrənilmə tarixindən bəhs edilir. Həmçinin, burada 

aparılan tədqiqatların gedişatına və aşkar edilmiş arxeoloji materialların təhlilinə həsr olunmuş bir 

sıra elmi əsərlərin və məqalələrin məzmunu da öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: Antik dövr, Azərbaycan arxeologiyası, yaşayış yerləri, küp qəbirlər, torpaq qə-

birlər. 

Azərbaycanın antik dövr tarixi haqqında yazılı məlumatların kifayət qədər olmaması geniş 

miqyaslı arxeoloji qazıntıların vacibliyini şərtləndirən əsas amillərdəndir. Bu baxımdan Qafqaz Al-

baniyasının ictimai-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatının öyrənilməsində arxeoloji qazıntılardan əldə 

olunmuş maddi mədəniyyət nümunələrinin tədqiqi və təhlili böyük önəm daşıyır. 

Cənubi Qafqazın qədim dövlətlərindən olan Albaniyanın böyük bir hissəsini əhatə edən Şir-

van bölgəsi antik dövrə aid arxeoloji abidələrin zənginliyi ilə seçilir. 

Qafqaz Albaniyasının tarixi XIX əsrin əvvəllərindən etibarən tədqiqatçıların diqqət mərkəzin-

də olmuş, bir sıra statistik və etnoqrafik məlumatlar toplanaraq rəsmi sənədlərdə və elmi əsərlərdə 

cəmlənmişdir. Onun arxeoloji baxımdan öyrənilməsi işinə isə XIX əsrin sonları XX əsrin birinci ya-

rısından etibarən başlanılmışdır. İlk əvvəl təsadüfən aşkara çıxarılmış tapıntılar ayrı-ayrı şəxslər tə-

rəfindən toplanılmış və müxtəlif muzeylərə təqdim olunmuşdur. Belə nümunələrdən biri də 1893-cü 

ildə İsmayıllı rayonunun Yengikənd kəndindən tapılan və Sankt-Peterburqdakı Dövlət Ermitajında 

saxlanılan II-III əsrlərə aid gümüş camdır (1, s.18). Bu camın Roma sənətkarlığı əsasında hazırlan-

masına əsasən K.V.Trever həmin camın Romada istehsal olunduğunu və Albaniyaya ticarət və ya 

mədəni əlaqələr vasitəsilə gətirildiyini ehtimal edirdi (2, s.78). 

İsmayıllı rayonu ərazisindəki arxeoloji abidələrin ilkin tədqiqi 30-cu illərdə arxeoloq və et-

noqraf Ə.K.Ələkbərov, sonra isə Y.A.Paxomov tərəfindən aparılmışdır. Y.A.Paxomov 1938-ci ildə 

Qalagah və Sultankənd abidələrində küp qəbirlər aşkar etmişdir. Tədqiqatın əsas məqsədi də alban-

ların mühüm dəfn etmə adətlərindən biri olan küp qəbirlər mədəniyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı idi. 

Elə həmin il İsmayıllı rayonun Mollaisaqlı və Qalagah kəndləri yaxınlığında da aparılmış kəşfiyyat 

xarakterli axtarışlar zamanı qədim yaşayış yerləri, küp, təknə və sadə torpaq qəbirlər ilə yanaşı mad-

di-mədəniyyət nümunələri də qeydə alınmışdır (1, s.21; 3, s.52-53). 

1941 və 1952-ci illərdə görkəmli arxeoloq Ö.Ş.İsmizadə İsmayıllı rayonu ərazisində təsərrüfat 

işləri zamanı aşkar edilmiş maddi-mədəniyyət nümunələrini tədqiq etmək məqsədi ilə ezam edilmiş 

və Girdimançayın sol və sağ sahillərindən toplamış olduğu təsadüfi tapıntıları-dəmir dəhrə və nizə 

ucları, gil qab nümunələri barədə iki məqaləsində (4; 5) geniş məlumat vermişdir (bax: 1, s.23; 6, 

s.124). 

Keçən əsrin 50-ci illərindən etibarən Şirvan bölgəsinin öyrənilməsi yolunda yeni bir mərhələ 

başlamışdır. Qədim yaşayış yeri olan Xınıslıda ardıcıl arxeoloji tədqiqatların başlanğıcı qoyulmuş-

dur. 

Şamaxı şəhəri ərazisində yerləşən Xınıslı abidəsi hələ 30-cu illərdən elmə məlum olmuşdur. 

1939-cu ildə Y.A.Paxomov Şamaxının Dərə Xınıslı kəndində bir qəbir aşkar etmişdir (7, s.31). 

1946 və 1958-ci ilin ilk ayında təsərrüfat işləri nəticəsində bir sıra maddi mədəniyyət nümunələri o 

cümlədən, antik gümüş sikkələrdən ibarət dəfinənin aşkar olunması nəticəsində 1958-ci ilin fevral 

ayında R.Vahidov və İ.Nərimanov bölgəyə ezamiyyətə göndərilir. Daha sonra arxeoloq S.Qazıyev, 

C.Xəlilov və C.Rüstəmov abidədə kəşfiyyat qazıntı işlərinə başlamış, nəticəsində 2 küp qəbri üzə 

çıxarmışlar. Həmin ilin may ayında C.Xəlilovun rəhbərliyi altında başlamış olan arxeoloji tədqiqat 
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işləri 1968-ci ilə kimi davam etmişdir. Müvəqqəti fasilədən sonra 1971-1974-cü illərdə abidənin 

tam öyrənilməsi məqsədi ilə tədqiqatlar davam etdirilmişdir. Xınıslıda 1958-ci ildən 1974-cü ilə ki-

mi aparılan uzun müddətli qazıntılar nəticəsində antk və ilk orta əsrlərə aid 200-dən çox qəbir üzə 

çıxarılaraq öyrənilmişdir. Xınıslı yaşayış yerində aparılmış tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur 

ki, erkən tunc dövründə Xınıslıda yaşayış yeri mövcud olmuş, lakin, e.ə. IV əsrə qədər burada həyat 

davam etməmişdir. E.ə IV əsrdə yenidən bərpa olunan yaşayış məskəni b.e. III əsrində genişlənərək 

şəhər əlaməti əldə etmişdir (8, s.113-117). 

Qədim Xınıslı yaşayış yerində aparılmış arxeoloji qazıntıların gedişatı və tədqiqatların nəticə-

ləri barədə arxeoloq C.Xəlilov elmi əsərlərində və məqalələrində geniş məlumat vermişdir. 

İsmayıllı və Ağsu rayon ərazisindəki arxeoloji abidələr isə 60-cı illərə kimi demək olar ki, 

əsaslı şəkildə öyrənilməmiş, yalnız F.Osmanovun rəhbərliyi altında 1963-ci ildən başlayaraq 30 il 

ərzində aparılmış olan geniş miqyaslı arxeoloji tədqiqatlar Qafqaz Albaniyasının antik dövr tarixi-

nin bir sıra mühüm məsələlərinin öyrənilməsinə şərait yarartmışdır (1, s.26). 1963-cü ildə İsmayıllı 

rayonununda yerləşən Qalagah, Mollaisaqlı, Hacıhətəmli kəndlərində bir daha yoxlanış işləri aparıl-

mış, zəngin arxeoloji materiallar aşkar edilmişdir. F.Osmanov bu materialları “yaloylutəpə” və “küp 

qəbirlər” mədəniyyətinə aid edir (9, s.15). Tədqiqatçı 1965-ci ildə “İsmayıllı rayonunun arxeoloji 

abidələri haqqında” adlı məqaləsində İsmayıllı rayonu və ətraf ərazilərin arxeoloji abidələrinin təd-

qiqi barədə geniş məlumat vermişdir (6). 

Qalagah abidəsi İsmayıllı rayonunun 28 km cənub-qərbində, Qalagah kəndi ərazisində yerlə-

şir. Abidədə 1963-cü ildən aparılan tədqiqatlar nəticəsində onun şəhər tipli yaşayış yeri olduğu mə-

lum olmuşdur. Burada dirək yerləri, ocaq izləri, çay daşından hörülən divar qalıqları aşkar edilmiş-

dir. Tapıntılardan aydın olur ki, daş və ağacdan inşa edilən evlərin ortasında bir cərgə ilə dirəklər 

basdırılmışdır. Qalagah yaşayış yerində mədəni təbəqənin qalınlığı 1,5-1,7 metrdir (1, s.34-36). 

Hacıhətəmli (Hacatamlı) yaşayış yeri eyni adlı kəndin cənubunda yüksək təpə üzərində təxmi-

nən 1 km-lik məsafədə yerləşir. Ərazidə qazıntı işlərinin aparılması mümkün olmadığından abidə 

yerüstü materiallar əsasında qismən öyrənilmişdir. F.Osmanov abidənin İsmayıllı rayonunun digər 

antik və ilk orta əsr abidələri ilə eyni xarakterik xüsusiyyətlərə malik olması qənaətinə gəlmişdir. 

Kəndin içərisində kürə yerini xatırladan 3-4 metr diametrə sahib sahədə kül, yanıq izləri, gil qab qı-

rıqlarına rastlanır. Yerli əhali həmin sahənin qədim dulus kürəxanası olduğunu bildirir (1, s.39-40; 

9, s.17-18). 

İsmayıllı rayonunun 25 kilometrliyində Göyçay çayının sol sahilində yerləşən, təxminən 30 

hektar ərazini əhatə edən Mollaisaqlı abidəsi əkin sahəsinə çevrildiyindən və uzun illər şumlandı-

ğından üst qatıın maddi mədəniyyət qalıqları üzə çıxmışdır (3, s.53; 10, s.82). 1963-1964-cü illərdə 

aparılan qazıntılar zamanı antik dövrə aid zəngin mədəni irsin qalıqları aşkar edilmişdir. 1969-cu il-

də Mollaisaqlıda təsərrüfat işləri görülərkən 3 ədəd gil antropomorf fiqur, yəhərli at və digər heyvan 

fiqurları, gil zənbil və saxsı cam əldə edilmişdir (10, s.82). 1970-1971-ci illərdə abidədə qazıntı işlə-

ri davam etdirilmişdir. Burada yer səthindən 50-60 sm dərinlikdəki qatda gil qab fraqmentlərinə, 

heyvan sümüklərinə və yanıq izlərinə təsadüf edilir. Həmin torpaq qatı da şumlandığından qarışdı-

rılmışdır (3, s 53). 2002-ci ildə Mollaisaqlı kəndində təsərrüfat işləri aparılarkən e.ə. I minilliyə aid 

içərisində metal bəzəklərin də olduğu gil qablar aşkar olunmuşdur. Müxtəlif tunc əşyalarından (as-

ma bəzəklər, qadın saç bəzəkləri, boyunbaqlar, bilərziklər və.s) ibarət həmin tapıntılar Milli Azər-

baycan Tarixi Muzeyinin Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdir (11, s.8). 

1959-cu ildə Ağsu rayon mərkəzindən 27 km şimalda yerləşən Nüydi kəndində, “Nüydi düzü” 

adlı yerdə təsərrüfat işləri görülərkən maddi mədəniyyət nümunələrinin aşkar edilməsi nəticəsində 

yerüstü axtarış işləri aparılmışdır. Yaşayış yerinin sahəsi üzüm bağına çevrildiyindən üst təbəqəsi 

qarışmış və nəticədə sahənin üzərindən bir sıra arxeoloji materiallar o cümlədən, qayıqvarı dən daş-

ları, daş qablar, küp qırıqlar aşkar edilmişdir (1, s.40). F.Osmanov 1962-ci ildə nəşr etdiyi “Ağsu ra-

yonunda təsadüfi arxeoloji tapıntılar” adlı məqaləsində həmin təsadüfi tapıntılarından olan gil qab-

ların təsnifatını vermişdir (12). 
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1965-ci ildə təxminən 14 hektara qədər ərazini əhatə edən “Nüydi düzündə” iki yoxlama qa-

zıntı sahəsi seçilmiş və kəşfiyyat işlərinə başlanılmışdır. Aparılan kəşfiyyat xarakterli qazıntılar za-

manı 1-ci yoxlama qazıntı sahəsindən 4 ədəd torpaq qəbir, müxtəlif təyinatlı saxsı qab nümunələri, 

əmək alətləri, silahlar və bəzək əşyaları üzə çıxmışdır. 2 saylı torpaq qəbirdən aşkar edilmiş tunc 

dəbilqə tapıntılar arasında diqqəti daha çox cəlb edir. F.Osmanov həmin dəbilqənin yerli istehsalı 

olub albanlara məxsus ola biləcəyini istisna etmir (13, s.2-5). 2-ci yoxlama qazıntı sahəsində isə 

tədqiqatlar zamanı qədim Nüydi əhalisinin yaşayış yeri müəyyən olunmuşdur. “Nüydi düzü” yaşa-

yış yerinin mədəni təbəqəsinin qalınlığı 1-1,5 metrdir (1, s.41). Buradan çay daşlarından hörülmüş 

ev bünövrəsi, suvaq qalıqları, ocaq yerləri, və keramika nümunələri, qayıqvari dən daşları, yumru 

sürtgəclər və s. kimi dövrü xarakterizə edən materiallar aşkara çıxarılmışdır (13, s.8-10). 

Həmin il Nüydi kəndinin yaxınlığında yerləşən “Xanqırılan” və “Təpədalı” kimi adlandırılan 

yaşayış yerlərində də kəşfiyyat işləri aparılmış və maddi mədəniyət qalıqları toplanılmışdır (13, 

s.11,12). 

Nüydi kəndi və onun ətraf ərazilərində aparılan 1965-ci il yoxlama qazıntı işlərindən toplanan 

materialların əhəmiyyətliliyi nəzərə alınaraq F.Osmanovun rəbərliyi altında Şirvan ekspedisiyasının 

Nüydi arxeoloji dəstəsi 1972-ci ildə bölgədə arxeoloji qazıntılar aparılmağa başlamışdır. Tədqiqat-

lar nəticəsində torpaq və küp qəbirlər aşkar edilmişdir. Zəngin avadanlıqlar əldə olunmuş Nüydi 

nekropollarından çoxlu sayda saxsı qablar, dəmir alətlər, az sayda bəzək əşyaları və içərisində Ma-

kidoniyalı İsgəndərin pullarına bənzədilərək zərb edilmiş 36 ədəd gümüş sikkə olan küp tapılmışdır 

(14, s.1-11). 

1973 və 1975-ci illərdə ötən illərdəki qazıntı sahəsi genişləndirilərək tədqiqat işləri davam et-

dirilmiş, 35-ə yaxın torpaq qəbrin aşkar olunması ilə bütövlükdə Nüydi kəndində 50-dən çox torpaq 

qəbir üzə çıxarılaraq öyrənilmişdir (15, s.26,41). 

Ağsuçay vadisində, Nuran kəndindən 2 km şimal-qərbdə yerləşən və 10-12 hektar ərazini əha-

tə edən Qaraçıbulaq qədim yaşayış yeri və qəbiristanlığında 1973-cü ildə kəşfiyyat xarakterli tədqi-

qalar aparılmışdır (15, s.41). Yaşayış yerindən çay daşından inşa edilmiş tikinti qalıntıları və e.ə. I 

minilliyə aid müxtəlif maddi mədəniyyət nümunələri- təsərrüfat küpləri, dən daşları, keramika nü-

munələri, gil qadın fiqurları, əmək alətləri və silahlar əldə olunmuşdur. Aparılmış tədqiqatlardan 

məlum olmuşdur ki, abidədə yaşayış e.ə. XII əsrdən eranın I əsrinə kimi davam etmişdir (16, s.14). 

80-ci illərdən başlayaraq F.Osmanovun rəhbərlik etdiyi ekspedisiya əsasən Ağsu rayonu əra-

zisindəki Qırlartəpə və Uzunboylar arxeoloji abidələrində qazıntı işləri aparmışdır. 

1982-ci ildən başlayaraq arxeoloji tədqiqatların cəlb olunduğu Qırlartəpə abidəsi Ağsu rayonu-

nun Qırlar kəndinin şimal-şərqində yerləşir. Yerli əhali tərəfindən “Təpədalı” kimi adlandırılan abidə 

yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, ilk dəfə 1960-cı illərdə F.Osmanov tərəfindən yoxlanılmış, 1972-ci 

ildə Nüydi kəndində arxeoloji qazıntıları zamanı abidədə yenidən axtarış aparılmış və ilkin fikrlər irəli 

sürülmüşdür (15, s.64). 1990-cı ilə kimi davam edən ardıcıl tədqiqatlar nəticəsində aydın olmuşdur ki, 

abidədə yaşayış eneolit dövründən başlamış və müəyyən fasilələrlə orta əsrlərə qədər davam etmişdir. 

5 hektara yaxın sahəni əhatə edən abidənin antik dövr mədəni təbəqəsindən yaşayış evlərinin və qala 

divarlarının qalıqları üzə çıxmışdır. Qırlartəpə abidəsindən əkinçiliyin, maldarlığın və sənətkarlığın 

yüksək inkişafını göstərən zəngin materiallarla yanaşı, 1986-cı ildə I əsrdə kəsilmiş və üzərində parfi-

ya hakimi III Artabanın şəkli həkk olunmuş gümüş sikkə də tapılmışdır (16,  s.9-10). 

F.Osmanovun və L.Osmanovun həmmüəllif olduqları “Şirvanın antik dövr silahları haqqında” 

adlı məqalədə Şirvan bölgəsinin antik dövr metalişləmə və dəmirçilik sənəti ilə yanaşı, Qırlartəpə abi-

dəsindən aşkar edilmiş metal istehsalı ocaqları haqqında ətraflı məlumat verilmişdir ( 17, s.89-98). 

Uzunboylar abidəsi hələ 1972-ci ildə Nüydi kəndi ərazisində arxeoloji qazıntı işləri aparılar-

kən  müəyyənləşdirilmiş, 1981-ci ildən başlayaraq arxeoloji tədqiqatlara cəlb olunmuşdur. Ağsu ra-

yonunun Xasıdərə və Sanqalan kəndləri arasında, hündür təpə üzərində 4 hektarlıq ərazini əhatə 

edən Uzunboylar abidəsi əkin üçün şumlandığından müxtəlif maddi mədəniyyət nümunələrinin qa-

lıqları-keramika məmulatları, kömür izləri üzə çıxmışdır (15, s.25). Uzunboylar abidəsi 1978-ci il-

dən abidələrin mühafzəsi siyahısına daxil edilmişdir (15, s.49). 1981-1982-ci illərdə yoxlama qazın-
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tı işləri aparılan zamanı müəyyən edilmiş torpaq qəbirlərdən e.ə. V-IV əsrlərə aid zəngin avadanlıq-

lar-tunc bilərzik, müxtəlif materallardan hazırlanmış muncuqlar, dəmirdən əmək alətləri, silahlar, 

çoxlu gil qab nümunələri əldə olunmuşdur. Bunlarla yanaşı 1 saylı torpaq qəbirdən Makedoniyalı 

İsgəndərin puluna bənzədilərək zərb olunmuş bir ədəd yerli gümüş sikkə də tapılmışdır. Bu, abidə-

nin dövrünün dəqiqləşməsində və yerli əhalinin ticarət münasibətləri ilə əlaqədar müəyyən təsəv-

vürlərin yaranmasında müfəssəl əhəmiyyətə malikdir (15, s.51-58). 

V.Əliyev və F.Xəlilli tərəfindən ilk dəfə 1997-ci ildə qeydə alınan və təxminən 10 hektardan ar-

tıq bir ərazini əhatə edən Nərgizava yaşayış yeri Ağsu rayonunun Gəgəli və Bico kəndləri ərazisində 

yerləşir. Abidənin yerləşdiyi ərazi əkin üçün şumlandığına görə mədəni təbəqə dağılmış, nəticədə an-

tik və ilk orta əsrlər dövrünə aid zəngin maddi mədəniyyət nümunələri üzə çıxmışdır (18, s. 3-4). 

Nərgizava yaşayış yerindən təxminən 2 km aralıda, Təhməzli məhəlləsi adlanan ərazidə 4 

hektara yaxın ərazini əhatə edən Nərgizava nekropolu yerləşir. Nekropolda təsərrüfat işləri görülər-

kən müxtəlif tipli qəbir abidələri (sadə torpaq, daş qutu, küp, təknə qəbir) aşkar edilmiş, terrakotta, 

keramika, müxtəlif növ metal məmulatlar o cümlədən, tunc maral, at və atlı fiqurlar əldə edilmişdir 

(18, s. 7). 

2008-ci ildə su kəməri çəkilən zaman Nərgizava abidəsinə məxsus küp qəbirlərin aşkar edil-

məsi eləcə də, həyətyanı sahələrdən təsadüfi tapıntıların tapılması abidədə arxeoloji qazıntı işlərin 

aparılmasının labüdlüyünü ortaya qoydu (19, s. 37). 2009-cu ildə A.Quliyevin rəhbərlik etdiyi və 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin elmi əməkdaşlarının da iştirak etdiyi Şamaxı-Xınıslı arxeoloji 

ekspedisiyası Nərgizava abidəsində kəşfiyyat işlərinə başlamışdır. Antik və ilk orta əsrlərə məxsus 

müxtəlif təyinatlı saxsı qab qırıqlarından, heyvan və insan sümüklərindən, kül, kömür qalıqlarından 

ibarət yerüstü materiallar toplanılmışdır. Aparılan qazıntı işləri zamanı 0,2 m dərinlikdən aşkar edi-

lən 30 torpaq qəbirlərdə skeletlər əsasən sağ böyrü üstə bükülü vəziyyətdə cənub-şərq istiqamətində 

dəfn edilmişdir (20, s.193). 2010-cu ilin iyun-oktyabr aylarında Şamaxı-Ağsu arxeoloji ekspedisiya-

sı Nərgizava nekropolunda arxeoloji tədqiqatları davam etdirmişdir. 15x15 m qazıntı sahəsində təd-

qiqat işləri aparılmış və aşkar edilən çox təbəqəli 69 torpaq qəbirlərdən yanaşı qoyulmuş qadın və 

uşaq, kişi və qadın skeletləri, müxtəlif heyvan skeletləri, Nərgizava abidəsi üçün səciyyəvi olan 

qablar, insan və heyvan fiqurları, müxtəlif silah nümunələri və əksəriyyəti tuncdan olan çoxsaylı bə-

zək əşyaları toplanılmışdır. Nərgizava abidəsindən əldə edilmiş materiallar əsasında abidənin e.ə 

III-II əsrlərə aid olması müəyyən edilmişdir (21, s.186-187). 2018 və 2019-cu illərdə də V.Əliyevin 

rəhbərliyi ilə Gəgəli kəndində arxeoloji kəşfiyyat işləri aparılmışdır. Kəşfiyyat qazıntısı zamanı pil-

ləli şəkildə dəfnlə xarakterizə olunan nekropollarla yanaşı qədim yaşayış yerinin qalıqları da aşkar 

edilmişdir (22, s.15; 23, s.6). 

Nərgizava abidəsindən istər təsərrüfat işləri zamanı, istərsə də aparılan arxeoloji qazıntılar za-

manı əldə edilmiş maddi mədəniyyət nümunələri toplanaraq elmi cəhətdən tədqiq edilmiş, əldə edi-

lən artefekatların xeyli hissəsi AMEA-nın Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Arxeologiya fonduna və 

Ağsu rayonu Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə təqdim olunmuşdur (18, s.3). 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində mühafizə edilən Nərgizava və Mollaisaqlı abidələrinin 

metal əşyalarının bir hissəsinin kimyəvi tərkibi də öyrənilmişdir. Nərgizava abidəsinin materialları-

nın tərkibi AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun “Arxeologiya Texnologiyaları” sektoru-

nun əməkdaşları tərəfindən, Mollaisaqlı abidəsinin materialları isə AMEA Radiasiya Problemləri 

İnstitutunun əməkdaşı k.ü.f.d. Dinarə Abbasova tərəfindən öyrənilmişdir. Nəticədə, Nərgizava və 

Mollaisaqlı metal əşyalarının kimyəvi tərkibinin oxşarlıq təşkil etdiyi məlum olmuşdur. Mis əsaslı 

metal məmulatların tərkibində qalay, qurğuşun elementləri ilə yanaşı Nərgizava materiallarında az 

miqdarda sink, mərgümüş və sürmə elementlərinə, Mollaisaqlı materiallarında isə az miqdarda titan 

və bir ədəd asma bəzək əşyasında molibden elementinə rast gəlinmişdir (11, s.13-15.). Nərgizavanın 

metal əşyalarının kimyəvi tərkibi Ə.Həsənova və F.Xəlilinin “Qədim Nərgizava tunc əşyalarının 

tərkibi haqqında maraqlı nəticələr” adlı məqaləsində öz əksini tapmışdır (24). 
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2012-ci ildə Nərgizava və Mollasaqlı abidələrinin tunc metal məmulatlarının bir hissəsi elmi 

cəhətdən öyrənilmiş, N.Vəlixanlının redaktoru olduğu və N.Quluzadə ilə G.Ağayevin müəllifləri ol-

duğu “Şirvanın bədii metalı”  adlı kataloqda cəmlənmişdir (11). 

F.Xəlilli “Qədim Nərgizava və Gəgəli” (18) və “Ağsuda zəngin alban mədəni irsi-Nərgizava” 

(19) adlı tədqiqat əsərlərində qədim Nərgizava yaşayış yeri və nekropolundan əldə olunmuş madd-

di-mədəniyyət nümunələrinin bir hissəsinin təsvir və təhlilini vermişdir. 

2009 və 2010-cu illərdə A.Quliyevin rəhbərlik etdiyi arxeoloji ekspedisiyanın qədim Şamaxı 

şəhər yerində aparmış olduğu qazıntılar zamanı antik və ilk orta əsrlər dövrünə aid iki mədəni təbə-

qə aşkar edilmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində daş qutu qəbirlər və bina qalıqları üzə çıxmışdır (25, 

s.216, 218). 

İsmayıllı rayonu, Çərmədil kəndi ərazisində 2012-ci ildə təsərrüfat işləri görülərkən üzə çıx-

mış qəbir abidələri nəticəsində ərazidə arxeoloji qazıntı işləri aparılmışdır. Qazıntılar zamanı son 

antik, ilk orta əsrlər dövrünə aid kurqan, küp, torpaq qəbirlər aşkar edilmişdir. Müxtəlif dini görüş-

ləri, dəfn adətlərini əks etdirən qəbir abidələrindən zəngin maddi mədəniyyət nümunələri-keramika 

nümunələri, silah və bəzək əşyaları, 3 nüsxə gümüş və.s əldə edilmişdir. Aşkara çıxarılmış həmin 

tapıntıların təhlilinin nəticələri B.Cəlilov, A.Quliyev, M.Hüseynovun müəllifi olduğu “Çərmədil 

nekropolu” adlı kitabda cəmlənmişdir (26).  

2016-cı ildə Şamaxı rayonunun Dəmirçi kəndi yaxınlığında yol çəkilişi zamanı arxeoloji ma-

terialların üzə çıxması nəticəsində bölgədə Şamaxı-Ağsu arxeoloji ekspediyası tərəfindən kəşfiyyat 

xarakterli tədqiqatlar aparılmışdır. Gəgəli yaylası adlı ərazidə keçirilən tədqiqatlar zamanı son antik 

və ilk orta əsrlər dövrünə məxsus 10 daş qutu qəbir müəyyən edilmişdir (27, s.255). 

2015-2016-cı illərdə İsmayıllı arxeoloji ekspedisiyası tərəfindən İsmayıllı rayonu ərazisində 

arxeoloji kəşfiyyat işlərinə başlanılmış, rayonun Nərgizlitəpə və Şıxdərəkəlləsi adlanan hissələrin-

də, Zərnəva və Həzrə kənd qəbirstanlıqlarında keçirlən ilkin baxış zamanı antik dövrə xass yerüstü 

materiallar toplanılmışdır (28, s.332-333). 

Şirvan bölgəsinin antik və ilk orta əsrlər dövrü yaşayış yerləri və qəbir abidələrindən aşkara 

çıxarılmış materiallar bölgənin qədim sakinlərinin iqtisadi və mədəni həyatının, dini görüşlərinin 

müəyyənləşdirilməsində, bir sıra siyasi tarixi məsələlərin öyrənilməsinə geniş imkanların açılmasın-

da dəyərli əşyavi mənbə rolunu oynamışdır. Tapıntılar burada yaşayan qədim sakinlərinin təsərrüfat 

həyatında əkinçilik və maldarlığın mühüm yer tutduğundan və sənətkarlığın müxtəlif sahələrinin 

yüksək inkişaf etməsindən də xəbər verir.  
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Müharibə psixologiyası geniş mənada hərbi psixologiyanın aktual araşdırılan predmeti ola-

raq hərbi elmin tətbiqi məsələlərini həll etmək məqsədi daşıyır və psixoloji, sosioloji və hərbi elmlə-

rin qovşağında yerləşir. Müharibənin tarixi və psixoloji tədqiqatları çoxşaxəlidir, lakin, onlar tarixi 

elm sahələrinə aiddir və elmi-humanitar məqsədləri daşıyır. Buna görə də onlar ilk növbədə konk-

ret elmi-tarixi metodologiya və tədqiqat metodikasından, tarixi mənbələrdən istifadə edirlər. Bu, di-

gər elmi fənlər metodlarının tətbiqini, eləcə də onların faktiki informasiya bazasından istifadəsini 

istisna etmir. Araşdırılan problemin tədqiqat metodologiyasını müəyyən edərkən bir neçə məqam 

nəzərə alınmışdır. İlk növbədə, araşdırmanın ümumi, yəni konkret-tarixi xarakteri və problemin fən-

lərarası xüsusiyyəti,  müvafiq elmi fənlərin (psixologiyanın, sosiologiyanın və s.) metodlarından is-

tifadə edilməsindən əlavə tarixi metodlarının sintez edilməsini tələb edir. Tədqiqatın əsasını müha-

ribə zamanı insanın psixologiyasını daha səmərəli öyrənməyə, kütləvi psixoloji hadisələrin təzahü-

ründə ümumi və xüsusi məlumatları üzə çıxarmağa, onların tarixi təkamülünü izləməyə və vahid 

qarşılıqlı əlaqədə araşdırmağa imkan verən tarixi müqayisəli metod təşkil edir. Bununla yanaşı, ta-

rixi-tipoloji, tarixi-sistemli ümumtarixi metodlardan da istifadə olunmuşdur. 

 Mövzusunun yeniliyi və aktuallığı silahlı münaqişələrin psixoloji səbəblərinin hərtərəfli və 

müqayisəli tarixi təhlilini aparmaq, eyni zamanda onların həlli mexanizmini müəyyənləşdirmək cəh-

di ilə müəyyən edilir.  Müasir müharibənin spesifikliyi və xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, silahlı mü-

naqişələri başlayan ölkələr tərəfindən hüquqlardan sui-istifadə hallarının durmadan artması müşa-

hidə olunur, təcavüzkar məqsədlər silah, hərbi və xüsusi texnika istifadə edilmədən əldə edilə bilər; 

yad ərazilərin işğalı qeyri-hərbi qarşıdurmanın köməyi ilə, xüsusilə də maliyyə-iqtisadi, informasi-

ya və digər yeni metodlardan istifadə etməklə mümkündür. 

Açar sözlər: müharibə, müharibənin psixoloji obrazı, münaqişə, mənfi seleksiya 

 

Giriş 

Müharibə - sosial münaqişə forması kimi dünya birliyinin inkişafı tarixini müşayiət edir. An-

tik dövrdən və orta əsrlərdə yayılan məlumata görə ibtidai dövrlər tarixin yeganə sülh dövrü, ibtidai 

insan isə - hər hansı bir davakarlığı və təcavüzkarlığı olmayan varlıq sayılır. Lakin Avropada, Şima-

li Amerikada və Şimali Afrikada tarixdən əvvəlki dayanacaqların ən yeni arxeoloji tədqiqatları gös-

tərir ki, silahlı toqquşmalar hətta neandertal dövründə də olmuşdur. Yer üzündə 15 mindən çox mü-

haribə olub və yalnız 300 il dünyada insanlar sülh şəraitində yaşamışlar. Bir çox ölkələr hərbi mü-

naqişədə iştirak edir, bununla müharibənin dünya müharibəsinə çevrilməsi ehtimalı arta bilər. 

[3,s.4]   

 

HƏRBİ MÜNAQİŞƏLƏR PROBLEMİNİN TƏDQİQİ 

Qədim romalıların “Sülh istəyirsənsə, müharibəyə hazır ol” deyimi var idi. Bu ifadəni bu gün 

bir çoxları hərfi mənada qavrayıb, yanlış bir məna verir. Müharibə münaqişələrin həlli üsulu kimi 

daha tez yaranıb, bəşəriyyət genişmiqyaslı hərbi əməliyyatları yalnız XIX əsrin ikinci yarısında 

aparmağa başlayıb. Bu gün dünyada ən birinci müharibənin başlanmaı və bitməsini təyin etmək 

mümkün deyil, lakin tarixçilərin və arxeoloqların məlumatlarına görə ilk rəsmi şəkildə müharibəyə 

Misir və Fələstin tayfaları araında olub. Cəmiyyətlərin 95%-ə qədər  xarici və ya daxili münaqişələ-

rin həlli üçün müharibəyə əl atırdılar. Müharibə və sülh problemi mütəfəkkirlərin əsərlərində müx-
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təlif dövrlərdə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bu problemin ilk tədqiqatlar VII-VI əsrlərə aid edilir. 

Müharibə haqda filosofların fikirləri fərqlənir. Belə ki, filosof-materialist Epikur əmin idi ki, toq-

quşmanın mənfi nəticələri insanları sülh vəziyyətində yaşamağa məcbur edəcək. Qədim yunan filo-

sofu Heraklit müharibəni hər bir şeyin atası və çarı hesab  edirdi, Platon isə müharibəni ən böyük 

şər adlandırırdı. Herodot belə bir təsiredici fikir bildirmişdir: “Heç kim o dərəcədə ağılsız deyil ki, 

müharibəni arzulasın, çünki müharibə zamanı atalar uşaqlarını dəfn edir, sülh vaxtı isə uşaqlar  ata-

larını” [8, s.57-59]. 

İctimai həyatda konfrontasiya labüdlüyünü dərk edərək, mütəfəkkirlər “ədalətli” və “ədalət-

siz” zorakılığının meyarlarını müəyyənləşdirməyə çalışırdılar. Xüsusilə, Siseron haqsızlığa görə qi-

sas üçün aparılan,  düşməni ölkədən qovulması üçün “ədalətli müharibə” ilə bağlı tezis irəli sürmüş-

dü. Tarixdə müharibənin aşağıdakı formaları olub:  müxtəlif qəbilələr, xalqlar, ölkələr, dövlətlər, 

imperiya arasında; lokal, regional, dünya; məhdud və ümumi və s. Amma ümumilikdə, bir neçə və 

ya çoxlu dövlətlərin bir-biri ilə apardıqları müharibə, eləcə də eyni dövlətin vətəndaşlarının müxtə-

lif qrupları arasında yaranan müharibələri ayırırlar. Birinci halda bu klassik dövlətlərarası (xarici) 

müharibə, ikinci halda isə vətəndaş (və ya daxili) müharibədir. Artıq qədim yunanlar “polemos”, 

yəni xarici düşmənlə müharibə arasında və “stasis” - vətəndaş müharibəsi arasında  fərq qoyurdular. 

Əgər birincisi qanuni kimi qəbul olunub, dəstəklənirdirsə, ikinci hər zaman mənfi qiymətləndirilib. 

Vətəndaş müharibəsi bəşər tarixinin bütün dövrləri üçün səciyyəvi atributlarından biridir. Əgər döv-

lətlərarası müharibələrdə münaqişə subyektləri, onların maraqları və məqsədləri, iştirakçıların tərki-

bi kifayət qədər aydın görünürsə, vətəndaş müharibəsində yuxarıda sadalanan parametrlər dəqiq ol-

mur [17. s., 56].  

Resursların məhdudluğu ona gətirir ki, öz maraqlarının reallaşdırması üçün beynəlxalq müna-

sibətlərin  istənilən subyektinin başqa subyektlərin maraqlarına toxunulması lazım olur. Bu mənada 

müharibəni mövcudluq uğrunda mübarizə prinsipinin təzahürü kimi və müəyyən şəraitdə - həyata 

ən yaxşı uyğunlaşmışların sağ qalmasının konsepsiyası kontekstində baxmaq olar. Bu gün ən yeni 

kompüter texnologiyalarının və kütləvi informasiya vasitələrlərinin fəaliyyəti sayəsində, ən inkişaf 

etdirilmiş məhvedici vasitələrinin yaradılması və onların tətbiqi üsulları haqqında informasiyadan 

istifadə etmək mümkündür. [14,s. 16-21] 

Cəmiyyətdə həmişə sosial münaqişələr üçün obyektiv ilkin şərtlər mövcuddur. Həmin müna-

qişələrin ən mühüm səbəbi, maddi rifah və sosial nüfuz,  sosial dəyərlərin bölüşdürülməsi  ilə bağlı-

dır. Həqiqətən, əgər cəmiyyət üzvləri arasında münasibətlər həmahəng olsaydı, məcburiyyət funksi-

yalarını yerinə yetirən institutların təsis edilməsinə  ehtiyac olmazdı. Tədqiqatçılar, xüsusilə, 

K.Marks və alman sosioloqu Q.Zimmel tərəfindən, münaqişələrin səbəblərinin  mexanizmi fərqli 

izah olunur. Marksa əsasən, sosial münaqişələrin kökü ictimai sərvətin çatışmazlığındadır. Müxtəlif 

sosial qrupların öz  artan ehtiyaclarını tamamilə təmin etməsinin qeyri-mümkünlüyü, insanların və 

öz fəaliyyətinin nəticələrinin özgəninkiləşdirilməsi sosial təbəqələşməyə, uyğunsuzluğa və müxtəlif 

ictimai qrupların maraqlarının ziddiyyətinə səbəb olur. İctimai nemətlərin qeyri-bərabər paylanması 

isə  hökmranlıq edən və tabeçilikdə olan sosial qruplar arasında uçurumu genişləndirərək, bəzi xü-

susi şəraitdə açıq münaqişələri cəmiyyətdə qaçılmaz edir. Onun fikrincə, xüsusi şərtlərə aiddir: sosi-

al nemətlərin bölüşdürülməsində ədalətsizliyin hansısa kritik həddə çatması. Zimmel hesab edirdi 

ki, münaqişə, universal hadisə kimi, cəmiyyətdə qarşısıalınmazdır. Münaqişənin mahiyyətini o sosi-

al harmoniyanın pozulmasında görürdü. Lakin o belə pozuntuların mənbəyini yalnız sosial nemətlə-

rin qıtlığı ilə deyil, həmçinin insanların daxili bioloji təbiətinin xüsusiyyətləri - instinktlərlə  əlaqə-

ləndirmişdi. Buna görə də münaqişələr, ictimai həyatın bir hissəsi kimi maraqların toqquşmaları və 

düşmənçilik instinkti nəticəsində kəskinləşə və ya münasibətlərdə harmoniya, həm də sevgi instinkti 

sayəsində yumşala bilər [2, s. 305]. 

Sosial münaqişənin silahlı mübarizə mərhələsinə keçidi onunla ifadə edilir ki, tərəflərin hər 

biri  silah gücü ilə düşmənə öz iradəsini yeritməyə  çalışır, bunun üçün onun maddi və insan poten-

sialına dağıdıcı zərbələr vurur. Bir qayda olaraq, müharibədə qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq 

üçün silahlı zorakılıq iqtisadi, diplomatik, ideoloji və başqa təzyiq vasitələri ilə tamamlanır. Beləlik-
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lə, sosial münaqişələr müxtəlif sosial subyektlərinin dəyərlər ziddiyyəti baxışlarından, əqidə və ya 

səbəbindən baş verir. Bu cür münaqişələri dövlətdaxili və dövlətlərarasına bölmək olar. İstənilən 

münaqişə açıq qarşıdurma fazası qarşısında yetişmə və ya yaxınlaşma mərhələsini keçir, yəni müna-

qişəli hadisə qarşı duran qruplaşmaların səbirini tükəndirən “son damla” olur. Müharibə əslində so-

sial münaqişənin ifrat forması olmaqla, eyni zamanda, qarşı duran tərəflərin hər biri üçün istəyinə 

çatmağın ən sadə üsuludur. Hər bir münaqişə özünəməxsus və təkrarolunmaz olduğuna görə, bütün 

münaqişələrin nizamlanması üzrə yeganə resept mövcud deyil. Nəzəri biliklər konkret münaqişə və-

ziyyətinə daha yaxşı bələd olmaq, dəqiq diaqnoz qoymağa, dərindən təhlil etməyə,  yaxud bu və ya 

digər yanaşma üsulunun tətbiqinin mümkün müsbət və mənfi nəticələrinin  təsirini əvvəlcədən he-

sablamaqa  imkan verir.  Lakin təcrübədə münaqişələrin həlli, hər bir praktiki fəaliyyət kimi, bilik-

dən başqa, təcrübə ilə gələn vərdiş və bacarıqları tələb edir [14,s. 63]. 

 Hər münaqişə müharibəyə gətirib çıxarmır, amma hər bir müharibə-münaqişədir. Müharibə 

sürətli inkişaf dövrü olan tarixi hadisələrə  aid edilir  və mahiyyət etibarilə kütləvi dövlət terrorudur. 

O, sülh münasibətlərə nisbətən daha çox inkişaf etmiş formalarına çatıb. Müharibə indiyədək nəzə-

rəçarpacaq dərəcədə ictimai-siyasi məzmunu, hərbi-texniki simasına, cəmiyyətin həyatına təsiri mi-

qyasına  görə  dərin dəyişikliklərə məruz qalıb. Bir  siyasi subyekt gücü ilə  başqasının davranışını 

dəyişməyə çalışır, öz ideologiyası, azadlığınından çəkindirməyə, resurslarından, mülkiyyət hüquqla-

rından imtina etməyə məcbur etməyə çalışır. Müharibə yalnız iki yolla qurtara bilər: ya onun dayan-

dırılması barədə qərar ilə,  ya düşmən tərəflərin tam taqətdən düşməsi ilə. XX əsr tarixdə iki dünya 

müharibəsi və soyuq müharibə əsri kimi  qaldı və hər sonrakı müharibə ötənlərdən daha da kəskin 

olur [16, s.32].  Hərbi qələbələr anlayışı da dəyişib: əvvəllər bunun üçün düşmən   ərazisini işğal et-

mək və ya onun ordusunu darmadağın etmək lazım idi, indi belə uğurlar qələbəyə təminat vermir. 

Hərbi münaqişələr  heç bir perspektivi olmadan on illərlə davam etməkdədir. Britaniyalı tarixçi E. 

Xossbaumun fikrincə, bu vəziyyədə dövlətlərdə daxili sabitliyi və hərbi münaqişələrin qarşısının 

alınmasında maraq həlledici əhəmiyyət kəsb edir.    İnsanlar dəyişməyənədək - dünya dəyişmir, xü-

susilə hakimiyyəti idarə edənlərin məsuliyyəti  böyükdür [6, s.21]. 

Sosioloji, demoqrafik, iqtisadi nəzəriyyələr müharibənin yaranma səbəblərini açaraq, insanla-

rın niyə bir-birini məhv etməsi sualına cavab tapa bilmirlər. Müharibədə heç də həmişə  düzgün 

mövqedə olmayan  ən güclü qalib gəlir. Qətiyyən tanış olmayan, bir-birinə qarşı heç bir düşmənçili-

yi olmayan insanlar belə şəraitə qoyulur ki, biri digərini  öldürmək məcburiyyətində qalır.  Mühari-

bə tarixi aspektdə birmənalı şəkildə qiymətləndirilmir. Tarixçilər müharibələrin müsbət nəticələrini  

ayırır: cəmiyyətdə informasiya mübadiləsinin gücləndirilməsi, texniki tərəqqi, psixoloji gərginliyin 

aradan qaldırılması,  beynəlxalq münasibətlərin yeni mərhələyə çıxması. Müharibənin yaranmasın-

da səbəblər müxtəlif  ola bilər. Onlardan əsası- həm daxili siyasi, həm də xarici siyasi məqsədlərə 

çatmaqdır. Bəşər tarixində çox saylı  hərbi əməliyyatlar olub - kampaniya, hücum, döyüş, əməliy-

yat. Bu vuruşan ölkənin əhalisi üçün əzab, aclıq, yaxınlarının ölümü və əmlakin itkisidir. Müharibə-

nin yaratdığı son dərəcə əlverişsiz şərait xalqın  həyat və sağlamlığında  əks olunur,  mənəvi inkişa-

fına təsir göstərir [7, s. 14].  

Faktiki olaraq, insan heyvan aləminin müharibə aparan yeganə nümayəndəsidir. Müharibə bir 

fizioloji tələbatı ödəmir. Hegelin fikrincə, heyvanlar həyati tələbat - yemək, ov və s. üçün ərazi üs-

tündə təbii mübarizə aparırlar. Öz tələbatını ödəməklə bərabər, o qazandığı ilə kifayətlənir və təbiə-

tin qaydalarını dəyişmir. İnsan isə özünü başqa tərəfdən tanınmasını və tabeçiliyi arzulayır. Beləlik-

lə, müharibənin məqsədi tək fiziki yaşam deyil, həm də öz dəyərlərini digərlərinə zorla qəbul etdirr-

məsidir [1, s. 145-147]. Həmçinin insana müharibəni tərənnüm etmək, ideallaşdırmaq meyli  xasdır, 

məhz bununla müharibə öncəsi insanların müharibənin dəstəklənməsini, geniş kütlə fenomenini və 

ruh yüksəkliyini izah etmək olar. Belə vəziyyət, məsələn, Birinci Dünya Müharibəsinin başlanması 

ərəfəsində, demək olar ki, bütün aparıcı Avropa ölkələrində yaranmışdı. Həmçinin, Avropa ölkələri-

nin ictimai dairələri, müharibəyə hazırlıqa çox böyük xərclər çəkildiyini görürdülər, onun reallıqını 

və yaxınlığını hiss etmişdilər, amma heç kim bu bəşəri bəlanın qarşısını almaq üçün heç nə edə bil-

mədi.  
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Alman filosofu İ. Kant  öz “Əbədi dünyaya” traktatında siyasətin “qadağanedici qanunlar” ını 

tətbiq etmişdir ki, siyasətçilər sülhü qoruyub saxlamaq üçün onlara riayət etməlidirlər. Traktat Kant 

tərəfindən beynəlxalq müqavilənin layihəsi şəklində yazılmışdır. Onun birinci bölməsi bu gün üçün 

aktual tövsiyələri özündə cəmləşdirən “Dövlətlər arasında əbədi sülh Sazişinin” ilkin maddələrindən 

ibarətdir, məsələn: “Heç bir müstəqil dövlət nə mübadilə, bağışlama və vərəsəlik nəticəsində, digər 

dövlət tərəfindən alına bilməz”,  "Heç bir dövlət başqa dövlətin idarəsi və siyasi quruluşuna  zorla 

müdaxilə etməməlidir” [9, s.1-3 ]. Kant xüsusi diqqəti düşmən hərəkətlərindən çəkinməyə ayırıb, 

onların təsnifatını vermişdir. Bu səbəbdən o, dövlətlər arasında cəzalandırıcı müharibələri ağlasığ-

maz hesab edirdi. Amma aktuallığınıa baxmayaraq, bu tövsiyyələr  bu gün sülh və müharibənin ta-

leyi asılı olduğu şəxslər tərəfindən istifadə olunmadan qalıb [17,s. 129-132].   

Son illərin çoxsaylı lokal müharibələrin gedişatı göstərir ki, yaxın gələcəkdə onların bitmək 

ehtimalı çox aşağıdır. XX əsrdə müharibənin  bir sıra fərqləndirici əlamətləri var idi:  

1. döyüş əməliyyatlarında iştirak edən qarşı duran tərəflər;  

2. əleyhdarlar arasında aydın mübahisə predmeti;  

3. silahlı mübarizənin dəqiq məkan parametrləri, yəni lokallaşdırılmış döyüş meydanının 

mövcudluğu və rəqiblərin ərazisinin arxaya və cəbhəyə  bölünməsi.  

Bu gün müharibənin bu əlamətləri itib. XX əsrin əvvəllərində baş verən müharibələrin məlu-

matlarını ümumiləşdirərək bir sıra istiqamətləri müəyyən etmək olar:  

1. müharibələrin tezləşməsi - XX əsrdə müharibələrin sayı ümumilikdə bəşəriyyətin tarixi ər-

zində məlum müharibələrin orta tezliyini təxminən 1,5 dəfədə ötüb keçib.  

2. müharibələrin miqyasının dəyişməsi - əvvəl müharibə daha böyük miqyaslı olurdu, amma 

XX əsrin ikinci yarısından əks vəziyyət – böyüklərin sayında azalma var və kiçik və orta müharibə-

lərin sayının artırılması müşahidə olunur [4,s.5-6]. Eyni zamanda da müharibələrin dağıdıcı qüvvə-

sinin artması tendensiyası əvvəlki  kimi dəyişməz  qalıb.  

3. müharibənin aparılması metodlarının dəyişikliyi. Kütləvi məhv etmə silahından istifadəsi 

ilə tammiqyaslı müharibənin qəbuledilməzliyinə görə, müasir müharibələrdə silahlı mübarizə infor-

masiya-psixoloji, kəşfiyyat-diversiya mübarizəsiylə tamamlanır.  

4. hərbi itkilərin strukturunun dəyişikliyi. Vuruşan tərəflərin əhalisi onsuz da sülh əhalisinin 

arasında qurbanların miqdarını artıraraq böyük ölçüdə silahlı təsir obyektinə çevrilir. Əgər Birinci 

Dünya Müharibəsi zamanı sülh əhalisinin itkiləri insan itkilərinin ümumi miqdarından 5% təşkil 

edirdirsə, İkinci Dünya Müharibəsində bu 48% təşkil edib. Son illərin hərbi münaqişələri göstərir 

ki,  sakinlər qurbanların 80-90%  ümumi miqdarını təşkil edirlər.  

5. müharibə və sülh arasında həddin silinməsi. Müharibə gündəlik həyata daxil olur, münaqişə 

bəhanəsi ilə hərbi hərəkətlər maskalanır, sülh  şüarları altında qədim dövlətlər məhv edilir [5, s.1-2].  

 

QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ HƏRBİ MÜNAQİŞƏLƏR  

Son onilliklərə hərbi hərəkətlərsiz müharibələrin konsepsiyalarının hazırlanması “mülki mü-

haribələr” - hərbi-siyasi tədqiqatların aktual istiqaməti olmuşdur. Mülki şəxs vasitələrinin üstünlük-

ləri odur ki, onların tətbiqi insanların qətlini güman etmir və daha az xərc tələb edir. Nümunə kimi  

SSRİ-in dağılmasını qeyd etmək olar. Sovet İttifaqı hərbi müdaxilə tətbiq olunman, daxildən dağı-

dılmışdı. İnterrnetin yaradılması və başqa kommunikasiya vasitələri istənilən maneələrin öhdəsin-

dən gələrək,  KİV-ə kütlələrlə manipulyasiya edərək hər gün, hər saat ağıllara təsir etmək imkanları-

nı  verir. [12,s.11] 

 İctimai irəliləmənin nailiyyətlərinə baxmayaraq, müharibələrin dayandırılması imkanı əvvəl-

ki kimi qeyri-real görünür. Məşhur sosioloq P. Sorokin hesab edirdi ki, müharibənin gedişatında ilk 

növbədə ən sağlam, fəal, istedadlı insanlar məhv olurlar, mənəvi və bioloji cəhətdən qüsurlu şəxslər  

arxa cəbhədə daha çox sağ qalmaq şanslarına malikdirlər. İlk dəfə “mənfi seleksiya” terminini tət-

biq edərək, Sorokin kəskin sosial kataklizmlər dövrlərində cəmiyyətin  ən yaxşıları deyil, məhz orta  

nümayəndələrinin adaptiv imkanlarının xüsusi qeyd edirdi. Biologiyada istifadə olunan “təbii se-

çim” nəzəriyyəsi cəmiyyətin sosial sisteminin modelini müvəffəqiyyətlə xarakterizə edir. Sərt rəqa-
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bət şəraitində başlıca vəzifə nəyin bahasına olursa-olsun sağ qalmaq olur və yeni şəraitə  fərdin uy-

ğunlaşma qabiliyyətinə mane olan mənəvi aspektlər bu halda  ikinci plana keçir. Sorokin belə qə-

naətə qəlib ki,  müharibə nəticəsində bir növ “mənfi seleksiya” baş verir, yəni cəmiyyətin inkişafını 

aşağı intellektli və şübhəli əxlaqı keyfiyyətli insanlar müəyyən etməyə başlayırlar. Mənfi seleksiya - 

millətin gen fonduna əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir [11,s. 250-251].  

Müharibə - çoxölçülü hadisə olduğuna görə, burada cəmiyyətin bütün tərəfləri öz əksini tapır. 

Cəmiyyət bütün resurs potensialını - iqtisadi, sosial, müdafiə və əlbəttə, öz əsas, insan potensialını 

səfərbər etməyə məcburdur: bu əhalinin demoqrafik xarakteristikaları, onun mədəni,  təhsil  səviy-

yəsidir və s.  Onların arasında əhalinin müharibəyə münasibətini (aqressiya və ya sülhpərvərlik), öz 

ölkəsinə münasibət (vətənpərvərlik və ya kosmopolitizm) və bu mədəniyyət nümayəndələrinin bir 

çox cəhətdən etno-mədəni ənənələri, dini baxışlardan asılı  olan ölüm qarşısında dayanıqlılığı  və s.  

Müharibənin bir sıra təsnifatı mövcuddur. Məsələn, müharibə aparılması xarakterindən asılı 

olaraq amerikalı sosioloq K.Rayt onların aşağıdakı tiplərini ayırmışdır: primitiv, sivil, müasir və ye-

ni. Bu qarışıq təsnifat özünə məzmunlu elementləri - müharibənin məqsədlərini, əsaslarını, həm də 

müharibənin taktikasını və strategiyasını dəyişən texnoloji elementləri daxil edir. Əslində bir çox 

xalqlar daha çox kütləvi və XX əsrin fenomeni olan “hərbiləşdirilmiş şüurun” formalaşmasına məhz 

dünya müharibələrinə borcludur. Dünya müharibələri öz orbitinə bir çox dövlətlər və xalqları, onla-

rın ordusunu cəlb edərək, tarixdə indiyədək görünməmiş hadisəyə çevrilmişdir. Belə ki, müharibəyə 

başlamış olkə, ictimai həyatın bütün tərəflərinin, potensialı və resurslarının da ona total şəkildə da-

xil edilməsinə  məruz qalır. Söhbət düşmənə qismən güzəştlər haqqında deyil,  bir dövlətin və hətta 

bəzən xalqın mövcudluğundan  gedir. Məhz dünya müharibələrində ən yüksək dərəcə ordunun və 

vətəndaş cəmiyyəti arasında prinsipial hədlərin dağıdılmasının neqativ tərəfi görünmüşdü, bu da, 

ümumi hərbi mükəlləfiyyətə keçidin nəticəsi oldu [13,s. 14-16]. 

XX əsrin müharibələrin daha bir xüsusiyyəti sürətli texniki tərəqqi oldu,   nəticədə texniki üs-

tünlük silahlı qarşıdurmada həlledici rol oynayırdı. Texnikanın (silah, rabitə vasitələri, nəqliyyat və 

s. p) inkişafı  XX əsrdə onun psixologiyası, həm də döyüşün xarici formalarında radikal dəyişikliyə 

səbəb oldu. Əgər əvvəl gələcək müharibəni qabaqcadan Napoleon sayağı “dağıdıcı” və sürətli proq-

nozlaşdırırdılarsa,   rus generalı  və hərbi tarixçi N. Qolovinin sözlərinə görə, “ötən Avropa mühari-

bəsi ümumi gözləntiləri aldatdı” [10,s.14]. 

Müharibə obrazı heç vaxt statik olmur. Bundan əlavə, onu üç növə  bölmək olar: 1) proqnos-

tik; 2) sinxron; 3) retrospektiv. Proqnostik obraz,  intellektual, yaxud kütləvi şüura xas olan emosio-

nal komponent üstünlük təşkil etməsindən asılı olmayaraq, bir qayda olaraq, adekvat olmur. Adətən 

nikbin tonlarla dəstəklənir və buna görə də saxta obrazdır, müharibəni prinsipcə mümkün edir. 

Proqnozun qeyri-adekvatlığı ilk növbədə rəqibin düzgün qiymətləndirilməməsində özünü göstərir. 

Müharibənin sinxron obrazı real təcrübə əldə edilərkən, hadisələr zamanı birbaşa formalaşır. Bu o 

demək deyil ki, intellektual və emosional komponentlərin nisbəti rasional yanaşmanın xeyrinə kö-

kündən dəyişir. Lakin adekvatlığın dərəcəsi, bir qayda olaraq, məhz əldə edilmiş yeni biliklər sayə-

sində artır. Emosional komponent də o mənada daha adekvat, “optimal” olur ki, müharibənin baş-

lanmasının eyforiyası yox olur, təbliğat stereotipləri pozulur. Müharibə haqqında təsəvvürlər bilava-

sitə yaşanmış və müşahidə edilmiş şəkildə konkretləşdirilir, onların əsası isə müharibə, cəbhə məi-

şəti, yaralılar, düşmənlə döyüşlərdə iştirak etmək kimi gündəlik çətinliklər olur. Abstrakt vətənpər-

vərlik fikirləri daha çox arxa plana keçir, xüsusilə müharibənin mənası tam aydın deyilsə. Mühari-

bənin sinxron obrazı da müxtəlif subyektlər tərəfindən formalaşdırılır və müvafiq olaraq, həm kütlə-

vi şüur, həm də siyasətçilər və hərbi mütəxəssislər tərəfindən peşəkar dərketmə faktına çevrilir. Bi-

rinci halda cəmiyyətin və ordunun mənəvi-psixoloji vəziyyətinə, ikinci halda isə cari müharibədə 

taktikanın inkişafı ilə bağlı konkret siyasi və strateji qərarlar qəbul edilməsinə əhəmiyyətli təsir gös-

tərilir. Nəhayət, müharibənin retrospektiv obrazı bir tərəfdən xalqın tarixi yaddaşı faktına, digər tə-

rəfdən isə müxtəlif mütəxəssislər (tarixçilər, hərbçilər, ideoloqlar və siyasətçilər) tərəfindən peşəkar 

təhlil predmetinə çevrilir. Müharibəni bütövlükdə xalqın tarixi yaddaşının elementi kimi nəzərdən 

keçirsək, onun hadisəli dolğunluğu, emosional tərkib hissəsi və ictimai əhəmiyyəti tədricən  azalır. 
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Lakin peşəkar baxımdan bu obraz əsas diqqətin hansı aspektə yönəlməsindən asılı olaraq daha fərqli 

olur.Vaxt keçdikcə məlumatlar daha əlçatan olur, arxiv sənədləri aşkarlanır və tarixçilər hadisələrin 

tarixi əhəmiyyətini daha ətraflı, tam və sakit şəkildə dərk etmək imkanı əldə edirlər [16,s. 39-41]. 

Zaman keçdikcə daha əlçatan informasiya əldə edilir, arxiv sənədləri açılır və tarixçilər hadi-

sələrin gedişini, onların tarixi əhəmiyyətini daha ətraflı, tam və sakit şəkildə dərk etmək imkanı əldə 

edirlər. Hərbi mütəxəssislər keçmiş müharibəni gələcək müharibələr üçün lazımi təcrübə toplamaq 

nöqteyi-nəzərindən təhlil edir və bununla da olduqca ziddiyyətli iş görürlər: eyni zamanda müsbət 

və mənfi. Konkret müharibənin strategiya və taktikaya, bütövlükdə hərbi sənətə gətirdiyi yeni bir 

şeyi dərk etmək faydalı olur. Sonrakı müharibə isə həmişə əvvəlkindən fərqlənsə də, bu təcrübənin 

mütləq mütləqləşdirilməsi neqativ xarakter alır. İdeoloqlar, bir qayda olaraq, müharibənin retros-

pektiv obrazı cari siyasi və ideoloji məsələlərin həllində alətlərdən birinə çevrildiyi üçün, konkret 

müharibənin xalqın tarixi yaddaşında müvafiq şəkildə əks olunması uğrunda mübarizə aparırlar. 

Nəhayət, müharibənin retrospektiv obrazı beynəlxalq siyasət və diplomatiyanın alətlərindən birinə 

çevrilir. Retrospektiv təbliğat xalqın tarixi yaddaşına xüsusilə güclü təsir göstərir. Retrospektiv ob-

raz, bir qayda olaraq, müharibənin həm proqnozlu, həm də sinxron obrazlarını çox böyük və məz-

munlu, həm də dəyərli korreksiyalarla qismən özünə daxil edir [16,s.44-47]. 

 Avropanın qabaqcıl xalqlarının  sosial həyatında “cəmiyyətin psixoloji qanunları” nın artması 

vuruşan tərəflərin inadının artmasına, hadisələrin qavramalarında impulsivliyinin azaldılmasına, 

kütlələrin iştirakının şüurunun artmasına və s. gətirdiyi halda, bütün bunlar birlikdə uzun müddətli  

psixoloji gərginliyin artımına gətirib çıxardı [11,s.87]. Öz növbəsində, bu, iqtisadi xarakterli amil-

lərlə əlaqədar müharibənin xarakterinin köklü dəyişikliyinə gətirməli idi, müharibə daha uzunmüd-

dətli ola bilərdi, amma Napoleon sayağı “məhv etmə strategiyası” “tükənmə strategiyası” ilə əvəz 

olunmalı idi. Müasir konstitusiya hüququnda öz əksini tapan qınaq və beynəlxalq hüquqda mühari-

bənin qadağası uzun müddətli tarixi inkişafın və iki dünya müharibəsinin faciəli təcrübəsinin nəticə-

si oldu. Beləliklə, XX əsrin texniki irəliləməsi, cəbhə və arxa cəbhə arasında həddi məhv edib, mü-

haribələri cəmiyyətə dərindən toxunan hadisəyə çevirdi. Nəticədə  müharibə uzun müddət onlarla 

ölkənin və xalqın həyat tərzi olurdu ki, bunu indiki vaxtda da müşahidə etmək olar [13, s. 61-62]. 

Hərbi proseslərin dərk edilməsinə Çin strateği və mütəfəkkiri Sun-Szının daha çox “Müharibə 

Sənəti” kimi tanınan “Hərbi strategiyası” adlı qədim Çin hərbi traktatlarından biri böyük təsir gös-

tərmişdi. Bu indiyə kimi öz aktuallığını  itirməmiş müharibə haqqında ən güclü əsərlərdən biridir, 

çünki onun bir çox müddəaları müasir hərbi əməliyyatların planlaşdırılması və keçirilməsi zamanı 

istifadə olunur. Sun-Szının düsturu üçhissəli məsələnin reallaşdırması vasitəsi ilə qələbəyə nail ol-

maqdan ibarət idi: “Əvvəlcə  düşmənin planlarını pozmaq, sonra onun ittifaqlarını dağıtmaq və nəti-

cə etibarilə - onun qoşununu darmadağın etmək”. Ən yaxşı müharibə, Sun-szının sözlərinə görə - 

güc tətbiqi olmadan əldə edilən müharibədir, yəni bütün başqa vasitələrdən istifadə yolu ilə rəqibi 

öz siyasi hədəflərindən imtina etməyə və bununla onun daha çox güzəştə getməyə məcbur etmək, 

“özgə  ordunu vuruşmadan fəth etməkdir” [20, s.5-7]. 

Hərbi münaqişənin hərtərəfli öyrənilməsi müharibənin təbiətini aydınlaşdırır və bu kifayət qə-

dər mürəkkəb məsələdir. Müharibələrin əksəriyyəti iki növdən birinə aid etmək olar: üçüncü qüvvə-

nin iştirakı ilə və onun iştirakı olmadan. Adətən müharibə iki tərəfin öz şəxsi maraqlarını güdən 

ölüm-dirim mübarizəsi  kimi görünür. Müharibələrin belə tipi təxminən XVIII əsrə qədər geniş ya-

yılmışdı. Sonra gizli təşkilatçısı olan üçüncü gücün də müdaxiləsi ilə baş verən başqa tip müharibə-

lər daha  geniş yayıldı. Amma münaqişələrin bilavasitə iştirakçıları - yalnız muzdlu iş qüvvəsi və ya 

aldadılmış qurbanlardır. Üçüncü gücün meydana çıxması  bütün sistemlərin (ticarət, istehsal və ma-

liyyə) qloballaşmasıyla bağlıdır. Əgər XVIII əsrə qədər müharibələrdə hədəflər münaqişələrin işti-

rakçıları tərəfindən qoyulurdusa və əsasən  özü üçün əldə edilirdisə, sonradan bilavasitə iştirakçılar 

vahid sistemin elementi idilər [4,s. 2-3]. 

 Müharibənin əsas məqsədi münaqişələrin iştirakçıları tərəfindən dəyərlərin və ərazilərin işğa-

lında deyil, üçüncü qüvvənin qüdrətinin möhkəmlənməsində idi. Beləliklə, ötən müharibələrin son 

müharibələrdən əsas fərqi də müharibədə bilavasitə iştirak etməyən, ancaq ondan alan əsas divi-
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dendləri əldə edən üçüncü qüvvənin mövcudluğundadır, məsələn, onlar müəssisələrin sonrakı alın-

ması imkanı ilə döyüşən ölkələrin iqtisadiyyatına faizlə maliyyə qoyurlar. Müasir müharibənin hə-

dəfi - əksəriyyətin şüurunun azlığın maraqları xeyrinə dəyişməkdədir və bu informasiya texnologi-

yalarının vasitələriylə əldə edilir. Həmçinin, hərbi psixologiyanın ən mühüm elementlərindən biri 

müharibə obrazıdır, yəni onun haqqında təsəvvürlər kompleksi. O, həm intellektual, həm də emo-

sional komponentlərini özündə birləşdirir. İntellektual - hadisənin rasional, məntiqi anlamaq  cəhd-

ləridir. Emosional da bu müharibədə hisslərin, emosional münasibətlərin məcmusudur [8,s. 20-24].   

Əlinə silah alan şəxs bir anda psixoloji cəhətdən dəyişir: bütün dünyaya münasibəti, öz-özünə 

və ətrafdakıları qiymətləndirməsi də dəyişir. Silah - güc və hakimiyyətdir. O özünə əminliyi verir və 

davranış  tərzini diktə edir, şəxsi əhəmiyyətin illüziyasını yaradır. Hər halda silaha sahib olmaq bö-

yük məsuliyyətdir, çünki gücün belə maddiləşdirilmiş rəmzini əlinə alaraq insan dərk etməlidir ki, 

bu qüvvə istifadə oluna bilər. İnsanın əsas instinktlərindən birinə - özünü qorumanın instinktinə 

əsaslanan silahın tətbiqinin dörd əsas psixoloji növü mövcuddur:  

1. əmrə görə: müharibədə bir psixoloji yönəliş – nəyin bahasına olursa olsun sağ qalmaq;  

2. tamahkar meyllərdən: mənəviyyatın yoxluğunda silahın mövcudluğu və ya  qazanc əldə et-

mək arzusu;  

3. məcburi tədbir: psixoloji motivasiya – özünü  və öz ailəsini nəyin bahasına olursa olsun qo-

rumaq;  

4. ovçuluq: müəyyən qaydalar var və əksəriyyət onlara riayət edir.  

Amma, vətəndaş qətlinin və hərbi qətlin arasında bir əhəmiyyətli fərq var: bir insanı öldürüb 

həbsxanaya düşmək olar, amma müharibədə yüzünü öldürüb milli qəhrəman olmaq olar. Müharibə 

şəxsiyyətin xüsusi tipi ilə birlikdə psixologiyanın xüsusi tipini, fransız dilindən tərcümədə “vuruşan 

döyüşçü” mənasını daşıyan – “kombatant” psixologiyasını formalaşdırır. Bu beynəlxalq hüquq ter-

min vuruşan tərəflərin müntəzəm silahlı qüvvələrinin tərkibinə daxil olan və bilavasitə döyüş hərə-

kətlərində  iştirak edənlərə aiddir. Həmçinin onlara komandirin rəhbərlik etdiyi könüllülərin tərki-

bində olarkən aşkar fərqləndirici nişan və açıq şəkildə silah daşıyan, müharibə qanunlarına əməl  

edənlər aiddirlər [15,s.1-2]. 

Münaqişələrin sülh nizamlanması metodlarından güzəşt metodu ən uğurlu və real hesab edilir. 

Birtərəfli münaqişənin həlli cəhdləri ikitərəfli cəhdlərə müqayisədə az effektli olur, çünki həmişə 

onun yenidən kəskinləşməsi şansı mövcuddur. Münaqişələrin həllinin başqa üsullarına güc bilavasi-

tə tətbiq edilməyən, amma rəqibin qorxudulması üçün istifadə olunan vasitələr aiddir. Həmçinin  

mübahisənin həllində paralel sülh və zorakı vasitələr də tətbiq edilə bilər. Qarışıq nümunəyə güc 

tətbiqi olmadan silahlı qüvvələrin  döyüş hazırlığına gətirilməsi, onların düşmən dövlətinin sərhədi-

nə yerdəyişməsi  və eyni zamanda da danışıqların aparılması aiddir. Təzyiq ölçülərinə iqtisadi sank-

siyaların tətbiqi, güc tətbiqi olmadan hərbiləşdirilmiş aksiyalar – manevrlər, qoşunların yerdəyişmə-

si, tələblərə əməl etmədikdə  mümkün güc tətbiqi haqqında dövlətin səlahiyyətli nümayəndələrinin 

qəti bəyanatları aiddir [18,s.3]. 

 

Nəticə 

Belə bir maraqlı fikir mövcuddur ki, əgər müharibələr olmasaydı, bu gün dünya əhali, mədəni 

və texnologiya nöqteyi-nəzərindən tamamilə başqa olardı. Elə millətlər arasında keçmiş müharibə-

lər üzündən  nifaq və müdafiə sənayesi olmazdı. Bu faktı nəzərə alsaq ki, bir sıra ixtiralar, ölkələrdə 

sənayenin artması  silahlanmanın nəticəsi idi, insanlar daha az texnoloji cəmiyyətdə yaşayardılar. 

Müharibələrin gedişatında çoxlu memarlıq və incəsənət abidələri  dağıdılması səbəbindən, döyüşlər 

zamanı dağıdılmış şəhərlər tamamilə başqa simaya malik olardılar. Beləliklə, müharibələrin psixo-

loji əsası  hadisələrin nəticəsini, qələbəni və ya məğlubiyyəti müəyyən edən əsas amillərdən biridir. 

Bəzi müəlliflər xüsusi diqqəti “dəyərlər” kateqoriyasına və müvafiq olaraq dəyər münaqişələrinə 

ayırırlar, hansıların ki mənbələri mədəni, dini, ideoloji ənənələrdən və normalardan qaynaqlanır. 

Dəyərlərdə əhəmiyyətli fərqlər ən ciddi münaqişələrə aparır və məhz onlarda amerika sosioloqu S. 

Xantinqton “sivilizasiyaların toqquşması” təhlükəsini görürdü. Münaqişənin nizama salınmasının 
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kifayət qədər geniş imkanları onunla əlaqədardır ki, iştirakçılar həmişə bir çox maraqlara malik 

olurlar. Alimlərin ümumi rəyinə görə, beynəlxalq münaqişələrin həllinin ən optimal və səmərəli va-

sitəsi xərclənən vəsaitlərin miqdarı, davamlı müsbət nəticəsinə görə,  həmçinin yeganə beynəlxalq 

hüquqa müvafiq olan sülh vasitələridir. Əgər silahlı münaqişə başlayıbsa, onu mümkün qədər dinc 

vasitələrlə həll etmək lazımdır, əgər bu mümkün deyilsə, silah tətbiqinin və dinc əhalinin həlak ol-

masının qarşısını almaq zərurəti yaranır. Əməkdaşlıq və güzəşt cəmiyyətdə münaqişələrin həllinin 

əsas mexanizmidir, bu da hərbi təhlükənin  riskini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır [14,s.37]. 

Müharibədən sonrakı cəmiyyətdə zorakılığa vərdiş uzun müddət ictimai həyatın bütün sahələ-

rində özünü göstərir. Kimin qalib gəlib, kimin müharibədə uduzduğundan asılı olmayaraq, onun iş-

tirakçıları üçün böyük insan, siyasi və iqtisadi itkilərlə müşayiət olunur. Münaqişəyə qeyri-peşəkar 

müdaxilə onu ağırlaşdırır. Münaqişənin statikliyi həm də göstərir ki, inkişaf etdikcə münaqişənin iş-

tirakçıları deyil, həm də mübahisə predmeti dəyişə bilər. Münaqişə daim inkişaf edərək faktiki ola-

raq bütün parametrlərinə görə onun nizama salınması üçün imkanlar açır. Münaqişədə tərəflər arası 

münasibətlərdə  yeni aspektlərin meydana çıxmasına görə, onlar dünən qeyri-mümkün görünən ra-

zılığa gələ bilərlər. Beləliklə, əgər münaqişə bu konkret anda aradan qaldırılmırsa, bu o demək deyil 

ki, onun nizamlanması ümumiyyətlə mümkünsüzdür. Elə nizamlanmanın mahiyyəti vəziyyəti də-

yişmək və sülh yolu ilə qarşılıqlı məqbul həllin tapılmasını mümkün etməkdədir. Amma siyasi as-

pekt müasir hərbi nəzəriyyəçilərinin anlamında əsas olaraq qalır.  
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The article is devoted to the problem of war as the acute form of the conflict. Despite the 

measures taken to prevent them, conflicts can not be avoided. Since the beginning of statehood until 

the present time people have not learned to avoid force or threat of force in the resolution of con-

flicts between peoples and countries. Despite the apparent efficiency of the powerful methods of 

conflict resolution, the true differences between States in ways, in the end, are not resolved  
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Статья посвящена проблеме войны как острой формы конфликта. Несмотря на меры, 

предпринимавшиеся для их предотвращения, конфликтов избежать не удается. Со времени 

возникновения государственности и до настоящего времени люди не научились избегать си-

лы или угрозы применения силы при разрешении конфликтов между народами и странами. 

Несмотря на кажущуюся эффективность силовых методов разрешения конфликтов, истин-

ные противоречия между государствами такими способами в итоге не разрешаются. 
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Məqalədə müasir dövrdə konstitusiya islahatlarının əsas anlayışları və bəzi xüsusiyyətlərin-

dən bəhs olunur. Tədqiqatın əsas məqsədi müasir konstitusiya islahatlarının elmi-metodik dəyərlən-

dirilməsindən, konstitusiya islahatları ilə baglı  nəzəriyyələrin araşdırılmasından və onların təcrü-

bədə tətbiqi ilə əlaqədar elmi araşdırmaların nəticələrinin ümumiləşdirilməsindən ibarətdir. Bura-

da həmçinin özündə konstitusiya hüquq normaları ehtiva edən digər normativ hüquqi aktlarına 

edilmiş əlavə və dəyişikliklərin tədqiqatı aparılmışdır. Tədqiqat nəticəsində mövzuya dair həm yerli, 

həm də xarici təcrübə öyrənilmiş, bu sahədə mövcud  problemlərə münasibət bildirilmişdir. Mövcud 

hüquq ədəbiyyatı, normativ hüquqi baza təhlil edilmiş, bir sıra tövsiyə və təkliflər irəli sürülmüşdür.  

Açar sözlər: Konstisiya hüququ, konstitusiya islahatları, konstitusiya dinamikası. 

 

Giriş 

Konstitusion təsir orbitində həm müasir və inkişaf edən hüquq tənzimlənməsi, həm də bütöv-

lükdə ictimai münasibətlər sistemi üçün miqyas və nəticələri ilə fərqlənən konstitusiya islahatı sosi-

al-hüquqi və konstitusion dəyişikliklərin xüsusi bir növü və vasitəsidir. 

Konstitusiya islahatı nəzəriyyəsi və təcrübəsinin dərindən öyrənilməsi onun əsaslandırılmış 

anlayışının tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. Konstitusiya dəyişikliklərinin qeyd edilməsi üçün “kons-

titusiya islahatı” terminindən geniş istifadə olunmasına baxmayaraq, xüsusilə Venesiya Komissiyası 

kimi müxtəlif beynəlxalq təşkilatların praktik fəaliyyətində, daxili və xarici elmi doktrina və nəzə-

riyyələrdə onun ümumi qəbul edilmiş anlayışı hələ də formalaşmamışdır [26, s.120]. 

Konstitusiya islahatının mahiyyətini başa düşmək üçün ən vacibi onun cəmiyyətin funksional-

dinamik dəyişdirilməsi prosesi kimi dərk edilməsidir. Belə anlaşıya əsaslanaraq bu cür proseslərin 

ontoloji məzmununu vermək olar. Elmi ədəbiyyatda tam haqlı olaraq qeyd olunur ki, konstitusiya 

islahatı hər bir dövlətin hüquq sistemi ontologiyasının qaçılmaz və ayrılmaz hissəsidir, onun haq-

qında nəzəri biliklər isə dövlətin və hüququn öyrənilməsi ilə məşğul olan elmlər sistemində zəruri 

halqa təşkil edir. Konstitusiya islahatının dəyərləndirilməsinin elmşünaslıq və məntiqi aspektləri 

konstitusiya hüququ nəzəriyyəsinin, eləcə də hüquq və dövlətşünaslıq nəzəriyyəsinin fundamental 

nailiyyətlərinin törəməsidirlər.  

Konstitusiya islahatının səciyyələndirilməsi üçün onun nəzəri biliklər sistemində yerini müəy-

yənləşdirmək, dövlət-hüquq hadisələrinin dərk edilməsinin ümümi prosesində onun əhəmiyyət nə-

zəriyyəsinin parametrlərini formalaşdırmaq vacibdir. Konstitusiya islahatlarının tədqiq edilməsi sa-

həsində hüquq elminin vəzifəsi müasir dövlətlərdə baş verən proses və dəyişiklikləri izah edən ən 

konstruktiv ideya və konsepsiyaların öz yerini tapmalı olduğu fundamental biliklər massivini, kütlə-

sini formalaşdırmaqdan ibarətdir. Konstitusiya islahatlarının köməyi yalnız keçmiş və gələcək çər-

çivəsində deyil, həmçinin konstitusiya prosesləri hadisələri haqqında konkret tarixi təsəvvür baxı-

mından, eləcə də dövlətçilik inkişafının digər keçid dövrlərində nəcə göründüyü və müasir dövrdə 

nəcə görünməsi baxımından lazımdır. Belə müqayisələrdə artıq formalaşmış konsepsiyaların yeni-

dən dəyərləndirilməsi mümkündür və məhz bu hal həqiqətin əldə edilməsinə xidmət edə bilər.  

Konstitusiya islahatlarının tədqiq edilməsində cəmiyyət və dövlət inkişafının keçid dövrlərin-

də xüsusilə aktivləşən, müxtəlif tarixi dövr alimləri, həmçinin müxtəlif elmi bilik sahələrinin nüma-

yəndələri tərəfindən yaradılan nəzəri və metodoloji tərtibatlardan daha geniş istifadə edilməsi zəru-

rəti və perspektivi yaranır. Həmçinin, dövlətin və cəmiyyətin modernləşdirilməsində konstitusiya is-
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lahatları, onların mahiyyəti və əhəmiyyəti haqqında təsəvvürlərin konkret-tarixi qarşılıqlı əlaqəsinin 

dövlət və hüququn yaranması və inkişafının ümumi qanunauyğunluqlarının və tendensiyalarının 

dərk edilməsinin fəlsəfi səviyyəsi ilə əsaslandırılması zəruridir.  

Keçmiş SSRİ ölkələrində hüquqi dövlətçiliyin və bu ölkələrdə yeni hüquq sisteminin təşəkkül 

tapmasının konstitusiya islahatı gedişatında onların konstitusiya-hüquqi əsaslandırılmasına, yeni is-

tiqamətlərin müəyyən edilməsinə və yeni xarakteristikalara zərurət yaranır. Bütün bunların nəticə-

sində siyasət və hüquq elmlərinin qovuşuğunda yeni kompleks xarakterli elmi istiqamət formalaşır: 

dövlət və hüquq tarixi və nəzəriyyəsi, konstitusiya hüququ, politologiya, müqayisəli hüquqşünaslıq 

əsasında konstitusiya islahatları nəzəriyyəsi. Bu elmi istiqamətə ehtiyac müxtəlif amillərin təsiri al-

tında formalaşmışdır [29, s.274]. İlk növbədə, yeni anlayış-kateqorial aparatın yaradılmasına qədər 

özünü fənnlərarası sintezə, ənənəvi institutların yenidən nəzərdən keçirilməsinə can atma biruzə 

verdi. Hazırki elmi istiqamət elmi biliklərin müxtəlif ənənəvi sahələri çərçivəsində toplanmış empi-

rik məlumatlar və konseptual ideyaların prinsipial olaraq yeni keyfiyyət əlamətlərini əldə etdikləri 

konstitusiya hüququ elminin inkişafının konkret-tarixi mərhələsində mümkün olmuşdur. 

Azərbaycan və xarici elm adamlarının əsərlərində konstitusiya islahatları problemlərinin və 

yeni ideya və konsepsiyaların formalaşmasının başa düşülməsi üçün əsas rolunu oynaya biləcək 

çoxlu sayda nəzəri-dərketmə materialları formalaşmışdır. F.T.Nağıyev qeyd edir ki, konstitusiya is-

lahatları dövlət hakimiyyətinin dövlət və ictimai quruluşda konstitusionalizm prinsiplərinin reallaş-

masına yönəlmiş siyasi qərar və hərəkətlərin məcmusudur [5, s.137]. 

Deyilənləri nəzərə almaqla tədqiqatların təklif olunan elmi istiqamətinin kompleks xarakterli 

olması haqqında danışmaq mümkündür. Bu təkcə nəzəri bazanın fənnlərarası təbiəti ilə deyil, həm-

çinin empirik məlumatların mürəkkəbliyi ilə də təsdiqlənir. Konstitusya islahatı gedişatında dövlə-

tin, onun orqanlarının, ərazisinin, şəxs, sosial birliklər, siyasi birləşmələr və publik hakimiyyət sub-

yektləri ilə münasibətlərinin yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər bir-biri ilə sıx 

əlaqəlidir. Bu, şübhəsiz ki, öz əksini konstitusiya islahatlarının tədqiq edilməsi prosesində təhlil edi-

ləcək hadisələrin məzmununda tapır. Digər tərəfdən, bütövlükdə hüququn, onun hər bir sahəsinin, 

normalarının islahatı üzrə tədbirlər keçirilir. Bu fəaliyyət öz mürəkkəbliyinə və əhatəliyinə görə nis-

bətən müstəqil xarakter daşıyır, daxili sistemləşdirməyə məruz qalır və bu keyfiyyətləri eynisilə nə-

zəri təhlildə tətbiq olunan empirik materiala da ötürür. 

Dövlət və hüququn bir fenomen kimi nisbi müstəqilliyi elmi ədəbiyyatda dəfələrlə qeyd olu-

nur və konstitusiya islahatları gedişatında özünü göstərir [19, s.66]. Bu, konstitusiya islahatlarının 

nəzəri tədqiqatının kompleks xarakterli olmasına əlavə bir arqumentdir.  

Retrospektdə konstitusiya dəyişiklikləri modernləşmə və islah edilmə formalarında baş verir 

və heç də həmişə özündə bu dəyişikliklərin ictimai-siyasi və hüquqi nəticələrinin lazımi təhlili və 

proqnozlaşdırmasını,  islahatın öz konstitusiya hüququ predmeti hüdudlarından dövlət-hüquqi və ic-

timai həyatda keyfiyyətin sistem-struktur dəyişmələri sahəsinə “çıxma”-sını ehtiva edən elmi əsas-

landırma əldə etmir [28, s.32].  

Eyni zamanda, konstitusiya hüququnun fundamentallığını nəzərə almaqla (digər hüquq sahə-

lərinə münasibətdə) konstitusiya qanunçuluğunun – konstitusiyaya uyğunluq, lazımi konstitusiya 

düşüncəsi (biliklər, nəzəriyyə, elm, ideologiya, psixologiya), normal, adi şəraitdə və ya “ştatdankə-

nar”, münaqişəli və ya böhran vəziyyətdə konstitusiyanın qurulması, hüquq subyektləri tərəfindən 

konstitusiya bacarıqları və vərdişlərinin (konstitusiya texnologiyası), təkcə qüvvədə olan konstitusi-

ya-hüquqi gerçəkliyin hüquq postulatlarına (hüquq doqmaları səviyyəsində) və konstitusiya ideolo-

giyasına (geniş mənada) deyil, həmçinin prezumpsiyalara, ənənələrə və adətlərə, hətta konstitusiya 

praktikasının onların hüdudlarından kənarda mümkün olmayan konstitusiya-hüquqi fiksiyalarına 

müraciət olunmasını nəzərdə tutan sabit konstitusiya praktikasının əldə edilməsinin təmin edilməsi-

nin mürəkkəb prosesləri kimi dövlət və ictimai həyatın şübhəsiz konstitusionallaşdırması zamanı 

mövcud sahəvi qanunvericilikdə və təşkilati-hüquqi modellərdə yeniləşdirilmiş və ya bunun üçün 

potensiala malik olan konstitusiya əsaslarının həyata keçirilməsi imkanının əsaslandırılmasına ehti-

yac yaranır. 
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Konstitusiya-hüquqi praktikanın bu istiqamətləri və müvafiq elmi-tətbiqi tədqiqatlar aşağıda-

kıları nəzərdə tutur: birincisi, qüvvədə olan Konstitusiyaya hörmətli, heç bir bəhanə altında pozun-

tulara yol verməyən yanaşma [20, s.17]; ikincisi, “konstitusionalizmin layiqli saviyyəsinin deforma-

siya olunması”-ın qarşısını  alan “sağlam mühafizəkarlıq” [21, s.10]; üçüncüsü, konstitusiya mo-

dernləşməsi və islahatının metodoloji cəhətdən əsaslandırılmış ayrılması ilə konstitusiya dəyişiklik-

lərin yolları, səviyyələri və həddləri haqqında dəqiq təsəvvürün yaranması. 

F.T.Nağıyev qeyd edir ki, konstitusiya islahatlarında gənc suveren dövlətlərdə baş verən döv-

lət suverenliyinin möhkəmləndirilməsi və bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə cəmiyyətin siyasi-

dövlət təşkilinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar sosial proseslər; ictimai münasibətlərin hüqiqi tən-

zimlənməsinin səmərəliliyinin artırılması; insanın ali sosial dəyəri kimi tanınması kimi ictimai dəyi-

şikliklər öz əksini tapır [4, s.116]. 

Bununla yanaşı, çətin ki, konstitusiya islahatını xüsusi bir forma, modernləşmə növü kimi nə-

zərdən keçirmək və ya konstitusiya modernləşməsinə aid etmək mümkündür. Bu səbədən konstitu-

siya dəyişikliklərinin yollarını - təkamül və ya inqilabi, səviyyə və həddlərini müəyyən etmək va-

cibdir: konstitusiyanın ümumi müddəalarında əks olunmuş konstitusiya prinsiplərinə toxunmayan 

ayrı-ayrı normativ dəyişikliklər, konstitusiya normalarının, konstitusiya quruluşu prinsiplərinin qis-

mən və ya sistemli yeniləşdirilməsi, yeni konstitusiyanın qəbulu olunması. Bu əsaslarla konstitusiya 

modernləşməsini “konstitusiya normaları və prinsiplərinin müvafiq hüquq subyektləri tərəfindən 

sistemli şəkildə həyata keçirilməsi yolu ilə hüquq münasibətlərinin daima təkmilləşdirilməsi mexa-

nizmi” kimi, “konstitusiya sisteminin onun radikal, əsaslı dəyişiklikləri ilə bağlı olmayan təkamül 

inkişafı praktikası” kimi müəyyən etmək olar [8, s.31]. V.V.Kireev bu problemə müraciət edərək 

konstitusiya dəyişikliklərinə “yanaşmaların metodoloji müəyyənləşdirilməsi” zəruriliyini sübut edir 

və bu yanaşmaları nəzərə almaqla konstitusiya islahatını modernləşmədən fərqləndirir: konstitusiya 

islahatı – “onun mahiyyətinə uyğun olan konstitusionalizm dəyişikliklərinə aparan konstitusiya sə-

viyyəli aktların tam və ya qismən dəyişdirilməsinin siyasi-hüquqi prosesidir” [9, s.7]. “Hüququn on-

tologiyası, qneseologiyası və aksiologiyası baxımından” bu cür teleoloji yanaşma  – konstitusiona-

lizmin transformasiya olunmasına müəyyən məqsədlə yönəldilmə üzrə – ölkədə formalaşmış konsti-

tusionalizm sisteminə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməyən konstitusiya modernləşməsindən fərqli 

olaraq islahatın həlledici əlamətini qeyd etmək imkanı verir. Bu, ilk növbədə normativ-hüquqi xa-

rakter daşıyan qismən və ya sistemli dəyişikliklər, həmçinin konstitusiya mətnini dəyişdirmədən 

konstitusiya təsəvvürlərinin dəyişdirilməsi, konstitusiya göstərişlərinin çıxarılması və ya daxil edil-

məsinin “pərdələnmiş cəhdlər”-in həyata keçirilməsi, konstitusiya göstərişlərinin dərk edilməsi və 

tətbiq edilməsinin dəyişdirilməsinə gətirib çıxaran rəsmi təfsirdir [9, s.7]. 

Demokratiyaya transformasiya keçidində olan dövlətlərdə konstitusiya islahatları tədqiqində 

spesifik xüsusiyyətlər qeyd olunur. Belə dövlətlərdə bu, milli hüquq sisteminin qərbləşdirilməsi, 

vesternləşdirilməsi ilə birlikdə baş verir. Belə bir transformasiya gedişatında keçid dövrü təkcə siya-

si və ya hüquqi proseslərə aid deyil. Məhz bu səbəbdən elmdə köhnə ideoloji ştamplardan, damğa-

lardan və ehkamlaşdırılmış təsəvvürlərdən imtina etmək zəruridir. Belə dövrlərdə elmi biliklərin in-

teqrasiya və differensiasiya olunması imkanı yaranır. Bununla yanaşı, onların əsasında dövlətin hü-

quq sistemi strukturunun surətlə yenidən qurulması prosesi gedir. Konstitusiya islahatı kimi bir fe-

nomenin dərinliyinə nüfuz etmək onun miqyasını, daxili quruluş və strukturunu, onun ünsürlərinin 

xarici hadisələrlə və proseslərlə əlaqəsini görməyə kömək edir. Konstitusiya islahatlarının tədqiqi 

təzahürlərinin mürəkkəbliyi və müxtəlifliyi, obyektiv hallardan asılılığı və vətəndaş cəmiyyətinin və 

dövlət-hüquq proseslərinin inkişafının qanunauyğunluğunun əvvəlcədən müəyyən olunması ilə diq-

qəti dərhal cəlb edir [27, s.272]. 

Bununla bərabər, konstitusiya islahatlarının gedişatında yeni dövlətçiliyin yaranması və ya 

mövcud olanın keyfiyyətcə dəyişdirilməsi qanunauyğunluqları formalaşır və meydana çıxır. Yuxarı-

da deyilənləri nəzərə almaqla hazırki tədqiqatın bu hissəsinin diskursu dövlət və hüququn transfor-

masiya olunması qanunauyğunluqlarının dərk edilməsinin müstəqil istiqamətlərindən biri kimi 

konstitusiya islahatlarının ümumnəzəri təhlilindən ibarətdir.  
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Tədqiqat prosesi baxışların, yanaşmaların, əsaslandırmaların fərqli olmaları səbəbilə mövqe 

və fikir müxtəlifliyi yarada bilər. Bu səbəbdən konstitusiya islahatları hallarını bütövlükdə və ya on-

ların vahid sistem qismində fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı fraqmentlərini, hissələrini izah edən müxtə-

lif nəzəri konsepsiyalar, hüquqi və məntiqi konstruksiyalar, quruluşlar təklif olunmalıdır. Konstitu-

sionalizm nəzəriyyəsi kontekstində konstitusiya islahatlarının tədqiqinin obyektivliyi  və keyfiyyəti 

yanlız ideyaların və yanaşmaların müxtəlifliyi ilə deyil, həm də onların rəqabəti ilə təmin oluna bi-

lər. Konstitusiya islahatlarının tədqiqi konstitusiya hüququ nəzəriyyəsi çərçivəsində müstəqil elmi 

istiqamətin bütün əlamətlərinə malikdir: tədqiqat predmeti, metodoloji baza, funksiyalar, məzmun, 

fənnlərarası xarakter ilə şərtlənən xüsusiyyətlər, tarixi çərçivələr, empirik əsas və konseptual baş-

lanğıclar.  

Konstitusiya islahatlarının tədqiqi konstitusiya hüququ nəzəriyyəsinin tərkib hissəsidir və 

məhz bu səbəbdən onun xarakteristikasında Aristotelin sözlərinə istinad etmək olduqca uyğundur. O 

vurğulayırdı ki: “... dövlət haqqında elm digər elmlərdən bir vasitə kimi istifadə etdiyindən, və bun-

dan əlavə, hansı hərəkətlərin həyata keçirilməsini, hansıların isə həyata keçirilməməsini qanunveri-

ciliklə müəyyən etdiyindən onun məqsədi, görünür ki, özünə digər elmlərin məqsədlərini daxil edir, 

deməli, bu məqsəd insanlar üçün ən yüksək fayda olacaqdır [2, s.378].  

Konstitusiya islahatlarını müstəqil bir elmi istiqamət kimi təsdiqləyərək bu istiqamətin pred-

meti ilə əhatə olunan problemlərin dairəsini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bura daxildir: konstitusiya 

islahatı tərifi, onun digər xarakterli islahatlarla qarşılıqlı münasibəti; konstitusiya islahatı təzahürlə-

rinin çoxsəviyyəli təbiəti və müxtəlifliyi; dövrləşdirmə və tipologiya problemləri; konseptual-kate-

qoriya aparatının formalaşması; konstitusiya islahatının funksional xarakteristikaları, səciyyəvi xü-

susiyyətləri. Bu siyahıda xüsusi yer konstitusionalizmin inkişafında və bunun əsasında yeni nəzəri 

təkliflərin işlənib hazırlnamasında müasir konstitusiya islahatlarının əhəmiyyətinin müəyyən edil-

məsinə ayrılmalıdır. Bu elmi istiqamətin özünəməxsusluğu ondan ibarətdir ki, o, müasir konstitu-

sionalizmin inkişaf qanunauyğunluqlarının və onun dövlətin, cəmiyyətin, hüququn, siyasi institutla-

rın, onların demokratik əsaslarla təkmilləşdirilməsi yollarının və formalarının modernləşməsində 

oynadığı rolun dərk edilməsi əsasında dövlət və hüquq nəzəriyyəsinin, milli hüququn aparıcı sahəsi 

kimi konstitusiya hüququnun predmetinin konstruktiv yenidən dəyərləndirilməsini təmin edə bilər. 

Bununla əlaqədar qeyd etməmək olmaz ki, burada nəzəri problematika özünü dövlətin və hüququn 

konkret tarixi formalarının təşəkkül tapması problemləri ilə dialektik vəhdətdə göstərir, yəni nəzə-

riyyənin empirika və praktika ilə uyğunlaşması müşahidə olunur. Məhz belə nisbət dövlət-hüquq 

münasibətlərinin, strukturlarının və institutlarının təkamülünü göstərməyə imkan verir. Lakin, bu, 

heç də demək deyil ki, konstitusiya islahatlarının tədqiqatında faktoloji materialların təhlili müm-

künsüzdür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, faktoloji materiallara nəinki yol verilməlidir, bu, həm də zəruridir, 

xüsusilə konstitusiya islahatlarının konkret mərhələlərinin və epizodlarının səciyyələndirilməsində. 

Konstitusiya islahatlarının konkret təzahürlərinin təhlili onların öyrənilməsi üçün empirik bazanın 

daha tam şəkildə formalaşdırılmasına imkan verir. Bununla yanaşı, şərhi, təfsiri müqayisənin aparıl-

ması üçün, modernləşmə dəyişikliklərinin mövcud təsəvvür və qiymətlərinin dəqiqləşdirilməsi üçün 

şərtlər yaradılır və bu əsasda konstitusiya islahatlarının ümumi tendensiyaları müəyyən edilir. Bura-

da izah etmək yerinə düşər ki, konstitusiya islahatlarının məzmununun və tiplərinin nəzəri səciyyə-

ləndirilməsi heç də demək deyil ki, onlar təkcə məntiqi təbiətə malikdirlər və yanlız nəzəri nəticələr 

səviyyəsində sıraya düzülürlər. Onların əsasında məhz təcrübənin nəzərə alınması durur. Həmçinin, 

xüsusilə simvolikdir ki, burada faktiki material onun nəzəri dərk edilməsi ilə əlaqələndirilir. Konsti-

tusiya islahatlarının qiymətləndirmələrində ifadə olunan fikirlərin müstəqilliyi və qərəzsizliyi bu 

qiymətləndirmələrin obyektivliyini təmin etməyə kömək edir. 

Konstitusiya islahatlarının tədqiqi predmeti məsələsi təkcə hər hansı bir nəzəri quruluşun dərk 

edilməsində ənənəvi məsələ olduğu üçün müzakirə edilməməlidir. O, həmçinin, metodoloji mövqe-

dən də vacibdir, çünki onun əsaslandırılmasında müxtəlif elmi istiqamətlərin, hətta ondan əlavə, hü-

quq elmi sahələrinin kəsişməsini tapmaq olar. İlk növbədə, konstitusiya islahatlarının tədqiqi pred-
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metinin hüquq nəzəriyyəsi, dövlətşünaslıq və konstitusiya hüququ predmeti ilə əlaqəsini göstərmək 

lazımdır. 

V.V.Lazarevin fikrincə, hüquq və dövlətşünaslıq nəzəriyyəsinin predmetini dövlət və hüqu-

qun yaranması, inkişafı və fəaliyyət göstərməsinin ümumi qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi təşkil 

edirsə,  [18, s.12] Z.A.Əsgərovun fikrincə, konstitusiya hüququ elmi, konstitusiya hüquq normaları-

nın hazırlanmasını, onun xüsusiyyətlərini, normanın özü ilə tətbiqi arasındakı asılılığı, konstitusiya 

hüququnun tətbiqi praktikasını, qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarını və onların 

qarşılıqlı münasibətlərini öyrənir [3 s.7]. Konstitusiya islahatları tədqiqinin predmeti də bunları nə-

zərə almaqla izah edilməlidir. Lakin, bununla yanaşı, istər-istəməz onda tarixi və nəzəri cəhətləri 

bir-birindən ayırmaq və konstitusionalizmin bir nəzəriyyə olaraq eyni vəzifəni yerinə yetirməli ol-

ması məsələsi ortaya çıxır. Bununla əlaqədar, bu məsələnin yerinə yetirilmə texnologiyası nöqteyi 

nəzərindən konstitusiya islahatlarının dəyərləndirilməsi tədqiqatçının əsaslanmalı olduğu ilkin mə-

lumatların göstərilməsini özündə ehtiva etməlidir.  

Alimlər ənənəvi olaraq tarixi hadisələrin nəzərdən keçirilməsinə əsaslanır və bunun əsasında 

nəzəri ümumiləşdirmələr edir və nəticələr çıxardırlar. Müasir hüquqi nəzəriyyələr hər bir ayrı döv-

lətin inkişafını empirik məlumatların, faktoloji materialın təhlili ilə izah etməyə çalışır və bununla 

məhdudlaşırlar. Lakin bu, nəticələrin kifayət qədər obyektiv qəbul olunması üçün bəs etmir, buna 

görə də, yalnız empirik deyil, həm də xaotik olanların, konkret tarixi epizodlarda bifurkasiya nöqtə-

lərinin nəzərə alınması təklif olunur. Elmi ədəbiyyatda qeyd olunduğu kimi, dövlətin və cəmiyyətin 

inkişafı tendensiyalarının müəyyən edilməsi məsələsinin qoyulub-qoyulmamasından asılı olmaya-

raq konstitusiya islahatlarının xarakteristikası bütün bu amillər nəzərə alınmaqla verilməlidir. Kons-

titusiya islahatları obyektiv olaraq yanlız onlara xas olan əlamətlərə və keyfiyyətlərə malik olan mü-

rəkkəb konkret-tarixi bir hadisədir: birincisi, onlar müəyyən zaman çərçivəsində həyata keçirilir, 

yəni onlar tarixi çərçivələrə malikdirlər; ikincisi, konstitusiya dəyişiklikləri müəyyən bir ərazini 

əhatə edir; üçüncüsü,  dövlət və ictimai həyatın ən vacib sahələrində baş verən böhran halları kons-

titusiya islahatının ayrılmaz elementi, ünsuru hesab edilir; dördüncüsü, konstitusiya islahatı dövlət 

və hüququn müəyyən vəziyyəti ilə bağlıdır və o, yuxarıda qeyd edilmiş böhran halları ilə şərtlənən 

keçid dövrü adlandırılır. Qeyd edilmiş əlamətlər konstitusiya islahatlarının mahiyyətinə, tipologiya-

sına, miqyasına, onların funksional xarakteristikasına və tarixi əhəmiyyətinə təsir göstərir [10, s.23]. 

          Lakin alimlər onları birmənalı dəyərləndirmir. Belə ki, elmi ədəbiyyatda belə bir fikir 

irəli sürülmüşdür ki, böhran hər hansı bir keçid proseslərinin məcburi əlamətidir. O, ictimai həyatın 

bütün tərəflərinə, bütün siyasi-hüquqi institutların fəaliyyətinə keçir, yenilənmə, struktur, funksional 

və ideoloji transformasiya zərurətinə inandırır. Bununla əlaqədar, vurğulanır ki, “yeni siyasi-iqtisadi 

bütövlüyə irəliləməni məhz böhran təmin edir. Böhran tarixi dövrü keçmiş institutlardan, struktur-

lardan və siyasi xadimlərdən xilas olmaq imkanı yaradır. Hadisələrin inkişafının digər variantında 

bizim cəmiyyət bir daha bütöv bir tarixi dövrü normal dövlətçiliyin olmaması şəraitində və belə və-

ziyyətdən nə vaxtsa çıxmağın heç bir perspektivi olmadan yaşamaq təhlükəsi ilə üzləşə bilərdi [7, 

s.117]. 

Müəllifin böhran hallarının mülki cəmiyyəti aktivləşməyə məcbur etməsi haqqında fikri ilə ra-

zılaşsaq da, mülki cəmiyyət üçün təhlükə yaratmasına dair nəticəni məntiqli saymaq olmaz. Bu və-

ziyyətdə böhran hallarının dəyərləndirilməsi açıq-aydın şişirdilmişdir. Bizim fikrimizcə, qeyd edil-

miş əlamətlərin yanlız kompleks şəkildə nəzərə alınması konstitusiya islahatlarının və keçid proses-

lərinin obyektiv dəyərləndirilməsi üçün imkan yaradır. 

Konstitusiya islahatı və keçid halı sindromu kimi böhran hər bir hadisənin öz təyinatının ol-

ması, öz rolunu yerinə yetirməsi ilə bağlıdır. Bununla yanaşı, əsas məsələ onların qarşıdurmasından 

ibarətdir. Böhran sistemin bütün elementlərinin dağıdılması əsasında işləyir, konstitusiya islahatı isə 

dövlətin və cəmiyyətin yaradılmasına, yenidən qurulmasına və onların böhran vəziyyətindən çıxa-

rılmasına, sabitləşdirilməsinə və irəliləyən inkişafının təmin edilməsinə yönəlib. Bu baxımdan kons-

titusiya islahatı müsbət hal kimi dərk edilməli və dəyərləndirilməlidir. O, bütün institusional müd-

dəaların dəyişdirilməsinə qadirdir və obyektiv olaraq bunun üçün nəzərdə tutulmuşdur.  



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2020, VI cild, №1 

 164 

Elmi ədəbiyyatda təsdiqlənir ki, mövcud empirik materialın əsasında məntiqi modelləşdirmə gös-

tərir ki, dövlət və hüququn pozitiv, müsbət inkişafı istisna edilmir, lakin onların hamısı bu və ya digər 

baxımdan islahatçı proseslərlə, müxtəlif növlü islahatlarla əlaqəyə girirlər. Onların arasında konstitusiya 

islahatı xüsusi yer tutur, çünki o, dəyişikliklərin əsas obyektlərinə – dövlət və hüquqa yönəlmişdir. 

Deyilənlər konstitusiya islahatlarının məzmununu, təyinatını, mahiyyətini və digər səciyyəvi 

xüsusiyyətlərini izah edən xüsusi nəzəri platformanın, biliklər kompleksinin zəruri olması haqqında 

nəticə üçün əsas kimi çıxış edə bilər. Üstəlik, bu biliklər konstitusiya hüququ çərçivəsində tətbiq 

edilmək üçün kifayət qədər obyektiv olmalıdır. Fikirlərin, konsepsiyaların, baxışların obyektiv ol-

ması tələbi konstitusiya islahatlarının tədqiq edilməsi üçün vacibdir. Müqayisə üçün müəlliflər ingi-

lis alimi A.Toynbinin onun fundamental on iki cildlik “Tarixin tədqiqi” ( 1931-1961-ci illər) adla-

nan əsərində əks olunan tədqiqatlarına istinad edirlər. A.Toynbinin fikrincə: “Marksizm nəzəriyyəsi 

bütün zamanlar üçün insan istəklərini təmin etmək üçün çox dard və təhrif olunmuş bir nəzəriyyədir 

[24, s.161]. Alimlərin fikrincə, əsasına bu nəzəriyyə qoyulmuş sovet sisteminin dağılması ingilis 

tədqiqatının nəticələrinin doğruluğunu sübut edir.  

Bununla yanaşı, öz nəticə və konsepsiyalarında tarixdə sosial istiqamətindən asılı olmayaraq 

yer tutan empirikliyə əsaslanan konstitusiya islahatlarının tədqiqi nəzəri baqajdakı boşluğu doldura 

bilər və doldurmalıdır. Konstitusiya islahatı dövlətin və hüququn öz inkişafında yeni mərhələyə ke-

çidini təmin etməli  olduğu üçün onun tədqiqatı son zamanlar tədqiqatçıların diqqətini əhəmiyyətli 

dərəcədə cəlb edən keçid prosesləri nəzəriyyəsi ilə müqayisə edilməlidir. Konstitusiya islahatlarının 

tədqiqinin əlaqəli nəzəriyyə və konsepsiyalar ilə qarşılıqlı münasibəti, həmçinin konstitusiya isla-

hatlarının onların sistemində tutduğu yer məsələsi də qanunauyğundur. Konstitusiya islahatlarının 

tədqiqi, şübhəsiz, konstitusionalizmin müasir nailiyyətlərinin təsiri altında formalaşır. O, həm də 

politologiyanın siyasi sistemlər, siyasi hakimiyyət və s. nəzəriyyəsi kimi konseptual nailiyyətlərinə 

də əsaslanır. Faktların xüsusi bir kateqoriyasını – göstərici hadisələri ayırmağa kömək edən hadisə-

lərin dəyərləndirilməsində ontoloji yanaşmalar da onlar (konstitusiya islahatlarının tədqiqatı) tərə-

findən qəbul olunur. Lakin, konstitusiya hüququnun nəzəri istiqamətləri sistemində konstitusiya is-

lahatlarının tədqiq olunmasını müəyyən edən əsas amil konstitusiya transformasiyasının tədqiqatı-

nın metodoloji, qnesioloji və fəlsəfi əsaslarının düzgün müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Məhz 

onlar konstitusiya islahatlarının predmet sahəsini, onların mahiyyət və tətbiqi aspektlərini, onların 

porblematikasını obyektiv şəkildə müəyyən etməyə, konstitusiya islahatlarının faktoloji tərkibində 

eksperimental və qaçılmaz olanları fərqləndirməyə imkan yaradırlar. Konstitusiya islahatları tədqi-

qatlarının da digər nəzəri istiqamətlər kimi ənənəvi aspekt və poblemləri var: nəzəri-metodoloji və 

siyasi-ideoloji aspektlər; hakimiyyətin həyata keçirilməsi və ötürülməsi mexanizmlərinin yeniləşdi-

rilməsi, hakimiyyətin institusionallaşdırılması və hakimiyyət institutlarının funksional modernləşdi-

rilməsi, böhran hadisələrinin və münaqişəli vəziyyətlərin idarə olunması problemləri və s. 

Konstitusiya islahatlarının səciyyələndirilməsində onların digər məzmun və istiqamətdə aparı-

lan islahatlarla, məsələn siyasi sistem islahatları ilə, iqtisadi sistem islahatları ilə, məhkəmə islahatı 

ilə, yerli özünüidarəetmə islahatı ilə əlaqəsi məsələsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Konstitusiya 

islahatının digər islahatlarla qarşılıqlı əlaqəsini bazis və üst quruluş, iqtisadiyyat və siyasət və s. bu 

kimi kateqoriyaların bir-birinə uyğunlaşdırılmasında tapmaq olar. Belə qarşılıqlı əlaqənin əsasını 

faktiki və hüquqi konstitusiyanın nisbəti təşkil edir. Hüquqi konstitusiya hüquqi bir sənəd kimi yal-

nız faktiki konstitusiyaya, yəni cəmiyyətdə real mövcud olan münasibətlərə uyğun olduğu halda re-

al hesab olunur. Bu qanunauyğunluq konstitusiya islahatının digər bütün islahat növləri ilə qarşılıqlı 

münasibəti üçün də sarsılmaz qalır. Konstitusiya islahatı nəzəri təhlilin aparılması üçün zəruri olan 

ilkin materialını onlardan götürür. 

Lakin konstitusiya proseslərinin müstəqilliyinin zəruriliyini də unutmaq lazım deyil. Əks hal-

da onlar elmi tədqiqatların predmetini təşkil etməzdilər. Onların tədqiqatında həm empirik, həm 

funksional, həm konseptual, həm sistemli, həm də fraqmentar və institusional olanları fərqləndir-

mək bacarığı da mühümdür. Çünki bu, konstitusiya islahatının obyektiv xarakteristikasını lazımi 

metodoloji səviyyədə təmin edəcək. Konstitusiya islahatlarının dərk edilməsi və müəyyənlşdirilməsi 
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üçün əsası (nəzəri, metodoloji və hətta faktoloji) təkcə müasir alimlərin və ya konstitusionalizmin 

bir nəzəriyyə kimi təşəkkül tapdığı dövr – XVIII-XIX əsr alimlərinin əsərlərində tapmaq olmaz. Qə-

dim hüququn, onun sənədli mənbələrinin tədqiq edənlər onlarda konstitusiya hadisələrinin izlərini 

və “konstitusiya” termininin müasir tətbiq edilmə aspektləri ilə müqayisədə digər tətbiq edilmə as-

pektlərini də göstərmişlər. Həmçinin, konstitusiya islahatının kompleksli və obyektiv surətinin çə-

kilməsinə və onun əsasında onun elmi tərifinin verilməsinə əsas verən konstitusiya proseslərinin ifa-

də olunmasında digər aspektlər də müəyyən edilib.  

Bəzi alimlər Qədim Romada respublika dövründə dövlət institutlarının inkişafını tədqiq edə-

rək Platonun [6, s.529], Aristotelin, Polibiyin və Siseronun dövlətçilik layihələri əsasında qarışıq 

dövlət quruluşu tipi kimi qarışıq konstitusiya nəzəriyyəsini əsaslandırırlar [22, s.46]. Bu məsələdə 

Aristotelin mövqeyini dəyərləndirərək qeyd olunur: “Platonun tələbəsi üçün qarışıq dövlət quruluşu 

əslində demokratik təsisatların saxlanılması şərti ilə bir oligarxiya quruluşudur. Oliqarxiya və de-

mokratiya arasındakı yeri “politiya” və ya qarışıq konstitusiya adlanan orta dövlət quruluşu tutur...”. 

Daha sonra isə qeyd olunur: “Qarışıq konstitusiyanın yaradılmasında “ortalara” aparıcı rol verilir. 

Qarışıq konstitusiyanın əsasını məhz orta təbəqə və onların apardığı orta siyasi kurs təşkil edir [22, 

s.47]”. Polibiyin təlimlərinə keçdikdə isə vurğulanır: “Konstitusiya inkişafının bütün təbii mərhələ-

lərinin keçilməsi konstitusiya dövriyyəsini əmələ gətirir”. Siyasi nəzəriyyədə bu anlayışın yaranma-

sı Polibiyin yaradıcılıq nəticəsidir. Dövlət formalarının öz əksinə dəyişdirilməsinin həlledici prose-

sindən çıxış yolu tapmağa can atan Polibiy, Aristotel kimi, qarışıq konstitusiyanın fəaliyyət göstər-

məsinin əsas şərtini tarazlıq təşkil etdiyini hesab edərək onun nəzərdən keçirilməsinə keçir [22, 

s.48]. Nəhayət, qarışıq konstitusiyanın və konstitusiya dövriyyəsinin qarşılıqlı münasibəti araşdırı-

laraq qeyd edilir: “Beləliklə, qarışıq bir konstitusiya konstitusiya dövriyyəsinə uyğunlaşır, çünki 

təkcə onun inkişafının ən yüksək zirvəsini təşkil etmir, həm də dövriyyə hərəkətinin dayandırılması-

na gətirən özünəməxsus əyləc kimi çıxış edir [22, s.49]”. Müasir şəraitə uyğun olaraq konstitusiya 

dövriyyəsini dövlətçilik inkişafının ona xas aydın ifadə olunmuş əlamətləri ilə birlikdə müəyyən ta-

rixi dövrü kimi başa düşmək lazımdır. Bu qeyd olunan əlamətlər yarandıqları andan yeni vəziyyətə 

(yeni keyfiyyətə) keçdikləri ana qədər ifadə olunurlar [16, s.5].  

Antik tədqiqatçıların anlayışında dövlət quruluşu konstitusiyadır və onun müəyyən növü olan 

qarışıq konstitusiya bu dövrdə kulminasiyasına, çiçəklənməsinin ən yüksək nöqtəsinə çatmaqla ya-

randığı andan tənəzzül edənə qədər özünün inkişaf prosesini keçir. Bu nəzəri konstruksiya konstitu-

siya islahatının müasir anlayışı üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyır. Bu məsələnin elmi görünüşü on-

dan ibarətdir ki, konstitusiya islahatına dövrilik nəzəriyyəsi də tətbiq oluna bilər, yəni konstitusiya 

islahatı müəyyən bir tarixi müddət çərçivəsində özünün ardıcıllığı və tamlığı ilə səciyyələnən müəy-

yən konstitusiya dəyişiklikləri dövriyyəsindən ibarətdir. 

A.N.Meduşevskinin fikrinə əsasən, konstitusiya islahatı dövriyyəsinin yaranmasını köhnə 

dövlət quruluşunun tənəzzülü halları – iqtisadiyyatda, siyasətdə, ideologiyada və s. böhran vəziyyət-

lər; dövlətin yeni əsas qanununun tərtib edilməsi və qəbulu haqqında məsələnin qoyulmasında əsas 

rolunu oynayan köhnə konstitusiyanın yalan, saxta olması faktının təsdiqlənməsi ilə müqayisə et-

mək lazımdır. Bu dövriyyədə dövlətin mahiyyət əlamətlərini, idarəetmə formasını, siyasi rejimini və 

bütün dövlət quruluşunu dəyişmiş yeni konstitusiyanın qəbuluna ictimai həyatın sabitliyini, yeni 

keyfiyyətə çevrilmə üçün zəruri olan obyektiv şərtlərin yaranmasına qədər bu dövlətçilik tipinin 

mövcud olduğu müəyyən tarixi dövr ərzində dövlət-hüquq institutlarının fəaliyyət göstərməsini tə-

min etməyə qadir olan tarazlığın yaranması kimi baxılmalıdır [17, s.511].  

Alimlərin vurğuladığı kimi, müasir dövlətlərdə konstitusiya islahatlarını dəyərləndirərək onla-

rın dövriliyindən və dövriyyələrin təkrarlanmasından, realizə edilən məhsulun məzmununa görə on-

ların sürəklilik, oxşarlıq və fərqlilik baxımından müxtəlifliyindən danışmaq olar. Bütün bunlar 

konstitusiya islahatları haqqında obyektiv biliklər sisteminin yaradılması üçün çox vacibdir. Bunun-

la yanaşı, konstitusiya islahatlarının nəzəri xarakteristikasına onun konstitusionalizm kimi vacib 

olan anlayışla qarşılıqlı münasibətinin müəyyən edilməsi daxildir. Konstitusionalizmin tərifində iki 

istiqamət var: tarixi və nəzəri. Nəzəri anlayış kimi konstitusionalizm bütün konstitusiya-hüquqi ha-
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disələrin yaranmasını, fəaliyyət göstərməsini və qanunauyğunluqlarının inkişafını və onların anla-

yışlarını izah edən elmi biliklərin, baxışların, konseptual müddəaların məcmusu deməkdir. Bəzən 

konstitusionalizmin konstitusiya quruluşu anlayışı ilə qarışdırılmasına yol verən konstitusionalizm 

tərifinə rast gəlmək olar. Konstitusionalizm “konstitusiya ilə məhdudlaşan idarəetmə, konstitusiya-

ya və konstitusiya idarəetmə metodlarına, üsullarına əsaslanan siyasi sistem” kimi müəyyən edilir 

[23, s.30]. Bu tərif, konstitusiyaşünasların fikrincə, konstitusionalizmin deyil, konstitusiya qurulu-

şunun məzmununu açıqlayır. 

Konstitusionalizm anlayışı M.A.Baymuratov kimi tədqiqatçıların təfsirində daha mükəmməl 

olması ilə seçilir. Elm adamları konstitusionalizmin bir kateqoriya kimi bir neçə aspektə malik ol-

masından və konstitusiya islahatlarının səciyyələndirilməsində elmi istiqamət kimi istifadə oluna 

bilməsindən və istifadəsinin zəruri olmasından çıxış edirlər. Bu baxımdan onun tərifi konstitusiya 

proseslərinin elmi və nəzəri məzmununu təşkil edən dominantlara əsaslanmalıdır [11, s.565]. Kons-

titusiya bir nəzəriyyə kimi öz tarixinə, inkişaf mərhələləri və qanunauyğunluqlarına, konseptual xa-

rakterli xüsusiyyətlərinə və elmi istiqamətlərə xas olan digər əlamətlərə malikdir. Alimlər iddia 

edirlər ki, konstitusionalizm konstitusiya hüquqi fikrinin inkişafını izləmək, ən vacib konstitusiya-

hüquq institutları və hadisələrini, onların nəzəri əsaslandırmalarını elmi tədqiqat işlərində təkmilləş-

dirmək və dərinləşdirmək imkanı verir. 

Konstitusionalizmin bir nəzəriyyə kimi ümumi səciyyələndirilməsində xüsusi yeri demokratik 

dəyişikliklər həyata keçirən dövlətlərdə bərqərar olan formalarda çıxış edən konstitusionalizm tutur. 

Bugün konstitusionalizmin inkişafında mühüm addımların məhz dövlətlərin inkişafındakı keçid 

dövrləri ilə bağlı olması faktı tamamilə aydındır. Məhz onlar nəzəriyyəni və praktikanı prinsip eti-

barilə yeni doktrinal və empirik qurumlarla zənginləşdirirlər.  

Aşağıdakı səbəblərə görə bu fikir, iddia ilə razılaşmaq olmaz. Birincisi, dövlət tarixində kons-

titusiyanın qəbul olunması heç də həmişə konstitusiya-hüquq nəzəriyyəsinin inkişafı ilə əlaqədar 

deyil. İkincisi, yeni konstitusiyaların qəbul olunması heç də həmişə belə dövlətlərin inkişafında ke-

çid dövrlərinin mövcudluğuna dəlalət etmir. Üstəlik, bu növ konstitusiyalar öz funksional təyinatını 

yerinə yetirmədən, real mövcud hakimiyyətdən tamamilə təcrid olunmuş şəkildə mövcud  idilər. 

Konstitusionalizmin inkişaf mərhələlərini, eləcə də konstitusiya nəzəriyyələrini və  konstitusiya is-

lahatlarını dövlət-hüquqi hadisə kimi fərqləndirmək lazımdır. Konstitusionalizmin və konstitusiya 

islahatlarının dialektik nisbətini başa düşmək üçün sonuncunun tipologiyasını izah etmək lazımdır. 

Konstitusiya islahatlarının tiplərinin müəyyənləşdirilməsi dövlət konstitusiyasının qəbulu və ya də-

yişdirilməsi ilə bağlı konkret tarixi hadisələrdə ümumi əlamətlərin müəyyən edilməsi yolu ilə müm-

kündür. Fikrimizcə, bu məsələdə əsas, başlıca meyar kimi dəyişmələrin gedişatında onların əsas 

funksional təyinatlarının yerinə yetirilməsini, yəni dövlətin və qanunun öz mövcudluğunun keyfiy-

yətcə yeni mərhələsinə keçməsini təmin etməsini hesab etmək lazımdır. Dəyişikliklər dövlət fəaliy-

yətinin mühüm tərəflərinə - idarəetmə formasına, dövlət və siyasi rejimlərinə toxunmalıdır, cəmiy-

yətdəki sosial qüvvələrin, prioritetlərin, dəyərlərin nisbətinə əsaslanmalıdır. Bütün bunlar yeni nor-

mativ hüquqi aktların köməyi ilə ümumməcburi qaydalar sisteminə gətirilməlidir. Yuxarıda göstəri-

lənləri nəzərə almaqla konstitusionalizmin və konstitusiya islahatlarının nisbəti məsələsinə qayıda-

raq belə bir nəticəyə gəlmək olar. 

Konstitusionizmin inkişaf mərhələləri, şübhəsiz ki, konstitusiya islahatları ilə əlaqədardır. La-

kin bu əlaqə sərt və ya alternativsiz deyil. Konstitusiya islahatları konstitusionalizmin gələcək inki-

şafı üçün zəruri olan ən zəngin faktiki material verir, konstitusiya-hüquq fikrinin konseptual yeni-

lənməsinə, baxışların, yanaşmaların yenidən dəyərləndirilməsinə və yenidən düşünülməsinə, yeni 

ideyaların və nəzəriyyələrin formalaşmasına kömək edir. Bunu nəzərə alaraq vurğulamaq lazımdır 

ki, konstitusiya-hüquq fikrinin aktivləşməsi və inkişaf keyfiyyəti keçid dövrləri, konstitusiya dəyi-

şiklikləri və ya yeni konstitusiyaların qəbulu, yəni vətəndaş cəmiyyətinin, dövlət və hüququn yeni-

lənməsi prosesləri ilə bağlıdır. Konstitusiya islahatı gedişatında təkcə konstitusiya özü dəyişmir, bü-

tün qanunverici proseslər hərəkətə gəlir [13, s.17]. Onların təhlili modernləşmə tədbirlərinin inten-

sivliyini qiymətləndirməyə, islahatların nəticələrini görməyə və ən əsası, konstitusiya islahatının 
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funksional təyinatını müəyyən etməyə imkan verir. Konstitusiya islahatlarının funksiyaları haqqında 

məsələnin qoyuluşunun özü onların mürəkkəbliyi və bənzərsizliyi, onların dövlət və hüququn fəa-

liyyətində oynadığı xüsusi rol ilə və sonuncuların genezisi, onların inkişaf edən hallar kimi yaran-

masının və dəyişməsinin səbəblərini müəyyənləşdirmək zərurəti ilə şərtlənir [25, s.24].  

Ümumi nəticəyə gəldikdə, konstitusiya islahatlarının funksiyalarının, onların mərhələ və istiqa-

mətlərinin nəzəri təhlilinin əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək lazımdır. Funksional səciyyələndirmə kons-

titusiya islahatlarının səbəblərini, onların tarixi çərçivələrini, həyata keçirilməsinə şərait yaradan və ya 

mane olan şərtləri və islahat proseslərindəki meylləri müəyyən etməyə imkan verir. Konstitusiya islahat-

larının funksiyaları onların varisliyini, yeni institutların yaradılmasında və ya ənənəvi institutların yeni-

ləşdirilməsində müsbət, pozitiv yeniliklərin davamını şərtləşdirir. Onlar ayrı-ayrı dövlət-hüquq institut-

larının müəyyən tarixi mərhələlərdən keçib yeni keyfiyyətdə yaranaraq bərpa oluna bilməsinə dəlalət 

edirlər. Konstitusiya islahatlarının mərhələ və istiqamətləri onların miqyasının müəyyənləşdirilməsinə, 

tam və ya natamam islahatların fərqləndirilməsinə imkan verir, konstitusiya islahatının ayrı-ayrı fraq-

mentlərinin ziddiyyətlərinə və bu ziddiyyətlərin səbəblərinə dəlalət edir.  

Nəticə etibarilə, bütün bunlar birlikdə konstitusiyanın lazımi qaydada həyata keçirilməsini tə-

min edir. Müasir dövlətlərdə konstitusiya islahatlarının funksiyaları, mərhələ və istiqamətlərinin nə-

zəri tədqiqi onların modelləşdirilməsini və proqnozlaşdırılmasını həyata keçirməyə imkan verir və 

müasir dövlət təcrübəsində, xüsusən də müasir qloballaşma meylləri şəraitində mütləq olaraq tələb 

olunacaq. Bundan əlavə, belə bir ilkin nəticəyə gəlmək olar ki, konstitusiya prosesi konstitusiya 

transformasiyasının bir ünsürüdür və o, ümumi təhlil üçün obyektin, predmetin seçilməsini, məqsəd 

və vəzifələrinin qoyuluşunu müəyyən etmişdir. Elmi ədəbiyyatda haqlı olaraq qeyd olunur ki, kons-

titusiya dəyişikliklərinə diqqətin yönəldilməsində çətinlik əsasən üçqat transformasiyaların xüsusiy-

yətində, çoxsəviyyəliliyində, mürəkkəbliyində, birbaşa və əks əlaqələrin bir-birinə zidd olmasında-

dır. Makro səviyyədə müxtəlif sosial sahələrdə konstitusiya yenilikləri, innovasiyaları ilə digər 

transfomasiya dinamikası arasında açıq korrelyasiyalar və səbəb-nəticə əlaqələri qurmaq olar. 

Konstitusiya islahatları və yeni əsas qanunun işlənib hazırlanması prosesi transformasiya dəyişiklik-

lərinin ox xətlərindən birini təşkil edir.  

Normativ-hüquqi təminata gəldikdə isə, konstitusiya islahatlarının müasir xarici və daxili 

konstitusiya hüququ doktrinasında, xüsusilə də qanunvericilikdə rəsmi şəkildə təsbit edilmiş defini-

siyası, tərifi mövcud deyil. Lakin, hər bir konstitusiyada ona düzəlişlərin edilməsi qaydasını müəy-

yən edilir. Dövlət təcrübəsində konstitusiyaya dəyişikliklərinin edilməsi hüquq institutu yalnız 

konstitusiya islahatlarının həyata keçirilməsinin ən vacib legitim konstitusiya-hüquqi mexanizmlə-

rindən biridir. Bununla yanaşı, "konstitusiya islahatı" termini müasir dövlətlərin konstitusiya aktla-

rında çox nadir hallarda istifadə olunur. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının XI-XII fəsil-

ləri (dəyişikliklər və əlavələri nəzərdə tutan 152-158 maddələr) [1] , İspaniya Konstitusiyasının 10-

cu bölməsi [14] ("De la reforma institucional" – “konstitusiya islahatı haqqında” kimi tərcümə olu-

na bilər) və Kuba Konstitusiyasının 137-ci maddəsi [15] (reformata constitucional) oxşar adlanır. 

Bəzən "konstitusiya islahatı" tərifinin leqal olaraq qanunda əks olunması ilə rastlaşmaq olar, məsə-

lən, Nikaraqua Konstitusiyası (bölmə X), Boliviyan Konstitusiyası (411-ci maddə), Venesuela 

Konstitusiyası (342 – 346-cı maddələr), Ekvador Konstitusiyası (441 – 444-cü maddələr), Çili 

Konstitusiyası (127 – 129-cu maddələr). Üstəlik, onun məzmunu konstitusiya mətnində və həmçi-

nin əsas qanunun ayrı-ayrı struktur hissələrində hər hansı bir dəyişiklikliyin edilməsini və hətta yeni 

konstitusiyanın qəbul olunması mənasını verə bilər. Konstitusiya islahatı kontekstində xarici dövlət-

lərin konstitusiya aktlarında əksər hallarda konstitusiyaya yenidən baxılması (Yunanıstan, Gürcüs-

tan, Fransa), konstitusiyanın dəyişdirilməsi (Litva, Türkiyə) və konstitusiyaya dəyişikliklərin və əla-

vələrin edilməsi haqqında (Bolqarıstan) xüsusi bölmələr əks olunub. Müvafiq olaraq, xarici ölkələ-

rin konstitusiya hüququ üzrə dərsliklərdə araşdırılan anlayışla əlaqədar "konstitusiyanın təftişi”, 

"konstitusiyaya yenidən baxma", "konstitusiya düzəlişləri" terminləri tez-tez istifadə olunur [28, 

s.11]. 
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Aparılmış araşdırma göstərdi ki, qanunverici əksər hallarda "konstitusiya dəyişməsi", "konsti-

tusiyaya yenidən baxma" (Monako, Rusiya və s.), "konstitusiya düzəlişləri" (Monteneqro, Pakistan, 

və s.) kimi daha konkret terminləri istifadə edir. Bu anlayışların "konstitusiya islahatı" anlayışına 

oxşar olmaması şərti görünə bilər, çünki hər hansı konstitusiya islahatı konstitusiya normalarının 

dəyişdirilməsinə səbəb olur və onun hüquqi tərəfi, əsas qanunun digər dəyişiklikləri kimi, oxşar ola 

bilər, məsələn, konstitusiya mətninə düzəlişlər şəklində keçə bilər. 
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The article discusses the main concepts and some features of constitutional reforms in modern 

times. The main purpose of the research is the scientific and methodological assessment of modern 

constitutional reforms, the study of theories related to constitutional reforms and the generalization 

of the results of scientific research related to their application in practice. There is also a study of 

amendments and additions to other normative legal acts, including constitutional law. As a result of 

the research, both local and foreign experience on the subject was studied, and attitudes to the exist-

ing problems in this field were expressed. The existing legal literature, normative legal framework 

were analyzed, a number of recommendations and suggestions were made. 

Keywords: constitutional law, constitutional reforms, constitutional dynamics 
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В статье рассматриваются основные понятия и некоторые особенности конституционных 

реформ в современную эпоху. Основной целью исследования является научно-методическая 

оценка современных конституционных реформ, изучение теорий, связанных с конституционными 

реформами и обобщение результатов научных исследований, связанных с их применением на 

практике. Также ведется изучение изменений и дополнений в другие нормативные правовые акты, 

в том числе в конституционное право. В результате исследования был изучен как местный, так и 

зарубежный опыт в данной области, и было выражено отношение к существующим проблемам в 

этой области. Была проанализирована существующая юридическая литература, нормативно-

правовая база, ряд рекомендаций и предложений. 

Ключевые слова: конституционное право, конституционные реформы, конституционная 

динамика 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ PARLAMENTİNDƏ AQRAR SİYASƏT 
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1918-ci ildə Azərbaycan kənd təsərrüfatı ölkəsi olduğu üçün kəndlilərin sosial-iqtisadi vəziy-

yətinin yaxşılaşdırılması vacib məsələlərdən biri idi. Torpaq məsələsinin həlli kəndlilərin yaşayışı-

nın rifahı ilə yanaşı, həm də kəndlilərin yeni təsis edilmiş hökumətə olan inamını daha da artırmış 

olardı. Azərbaycan kəndində torpaqsız və ya aztorpaqlı kəndlilər mülkədarlardan torpağı icarəyə 

götürüb muzdur kimi işləməyə məcbur olurdular. Məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parla-

mentinin iclaslarında siyasi partiyaların aqrar  proqramları, aqrar məsələ ilə bağlı fraksiyaların 

mövqeyi, aqrar qanun layihəsi ətrafında  fikir ziddiyyətləri təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər : Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Parlament, fraksiya, aqrar islahat 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qarşısında duran həlli vacib məsələlərdən biri də aqrar mə-

sələ idi. Nəzərə alsaq ki, statistik göstəricilərə görə əhalinin əksər hissəsini kəndlilər təşkil edirdi, o 

zaman bir daha aqrar məsələnin xüsusi çəkisini anlamış oluruq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində 

aqrar məsələnin həlli kəndlilərin sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafına çox mühüm təsir göstərə bilərdi. 

Aqrar islahatın icrası üçün müvafiq olaraq qanun qəbul edilməli idi. Məlumdur ki, aqrar məsələnin 

həlli üçün 2 istiqamətdə: Parlament və Hökumət səviyyəsində işlər görülürdü. 

Sovet tarixşünaslığında da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində  aqrar məsələyə toxunulmuşdu. 

Ağayev Mahmud “Müsavatın aqrar siyasəti” əsərində aqrar məsələdən qismən bəhs edərəkən parla-

mentin aqrar komissiyasının fəaliyyətindən yazmışdı. Müəllifin məlumatından aydın olur ki, torpaq 

komissiyasi 1919- cu il fevral ayında təsis edilmiş, başında isə sosial-demokrat( menşevik) durmuş-

du. Parlamentin aqrar komissiyasının fəaliyyəti haqqında tam məlumat verilməsə də, onun hazırla-

dığı qanun layihəsinin 1919-cu il 2 oktyabr tarixində Parlament müzakirəsinə çıxarılması diqqətə 

çatdırılmışdı. Hazırlanan qanun layihəsindən məlumat verən müəllif manastr, vəqf, xanədan, xəzinə 

torpaqlarının, meşələr, suların pulsuz olaraq torpaq komitələrinə keçməsinin tələb olduğunu göstər-

mişdi. [1,s.42] Qanun layihəsinin nöqsanları barədə M.Ağayev qeyd etmişdi ki, burada torpaqların 

mülkədarlardan alınmasından danışanda torpaqdan istifadə qaydalarına səthi yanaşıldığıdından layi-

hə yarımçıq idi. Çünki mülkədarlar kəndlilərdən aldığı torpağı yenidən onlara satırdı. 

 N.Pçelin də “ Крестьянский  вопрос при Мусавате (1918-1920)” əsərində  aqrar məsələyə 

toxunmuşdu. Müəllifə görə, müsavatçılar heç də aqrar məsələnin həllinə tələsmirdi. 4 fevral 1919-

cu ildə aqrar komissiyanın təsis edilməsindən məlumat verən Pçelin aqrar məsələnin parlament ic-

laslarından birindən digərinə keçdiyini yazmışdı. Müsavat ancaq “aqrar layihənin hazırlanması”  da-

nışıqları ilə məşğul idi. Müsavatçılar çalışırdı ki, kəndlilər görsün ki, aqrar məsələ ilə bağlı “iş ge-

dir”. Parlamentdə aqrar qanunun uğursuzluğunu müəllif  Bakı və əyalətlərdə bəylərin ”sinfi birliyi”  

və yerlərdə torpaq sahiblərinin xeyrinə  bəhrə vergisinin alınması ilə əlaqləndirirdi. [ 7,s.32 ] 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin aqrar siyasəti, aqrar islahat keçirilməsi üçün gördüyü  işlər 

sovet tarixşünaslığında hökumətin bu məsələnin həllində mülkədarların mənafeyini daha üstün tut-

ması mövqeyindən göstərilmişdi. Mövcud olduğu illər ərzində aqrar məsələnin həllinin yubadılma-

sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti səbəb kimi göstərilir. 

Vətən tarixşünaslığında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlementinin fəaliyyətində aqrar 

məsələnin müzakirəsinə həsr olunan parlament iclasları haqqında Seyfəddin Səməndərovun “1917-

1920-ci illərdə Azərbaycanda aqrar məsələ”, Ziyad Əmrahovun “Azərbaycan Parlamentarizmi-

100”, Kamran İsmayılovun “Партии и парламент в политической системе Азербайджанской 

Демократической Республики (1918-1920 гг.) və s. əsərlərdə aqrar məsələyə toxunulmuşdu. Mə-
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sələn, S.Səməndərov “1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda aqrar məsələ”  əsərində parlamentdə 

fraksiyaların aqrar məsələ ilə bağlı mövqeyi, aqrar məsələ müzakirəsinə həsr olunan parlament ic-

lasları haqqında məlumat verilmişdi. Dövlət və hökumət səviyyəsində aqrar layihələr mövcud olsa 

da, heç birinin qanuni status almamasını müəllif nəticə kimi göstərsə də, Parlamentin əhalinin ma-

raqlarına xidmət edəcək münasib qanun axtarışında olmasını, müxtəlif siyasi partiyaların bu məsələ 

ilə bağlı mövqeyinə hörmətlə yanaşılmasını xüsusi qeyd etmişdi. Vətən tarixşünaslığında parlamen-

tin aqrar məsələnin həlli yolunda cəhdləri -  qanunu layihəsi qəbul oluna bilməsə də, yüksək qiy-

mətləndirilmişdi. Ancaq buna baxmayaraq mövcud olduğu illərdə 145 iclası keçirilən Parlamentin 

fəaliyyətinin aqrar istiqamətinin daha dərindən öyrənilməsinə ehtiyac vardır. Məqalədə Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin iclaslarında siyasi partiyaların aqrar  proqramları, aqrar məsələ 

ilə bağlı fraksiyaların mövqeyi, aqrar qanun layihəsi ətrafında  fikir ziddiyyətləri təhlil edilmişdir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin tərkibinə Müsavat, Bitərəflər fraksiyası, İttihad 

fraksiyası, Əhrar fraksiyası, Sosialistlər fraksiyası,  Müstəqillər fraksiyası, Sol müstəqillər fraksiya-

sı, "Slavyan-rus cəmiyyəti" fraksiyası, Milli azlıqlar fraksiyası,  Erməni fraksiyası,  "Daşnaksutyun" 

fraksiyası daxil idi. Parlament iclaslarında büdcə, fəhlə, dəmiryolu, ticarət, siyasi məsələlərlə yana-

şı, aqrar məsələ də dəfələrlə gündəliyə salınmışdı. Aqrar məsələyə münasibət partiyaların platfor-

malarının əsas tərkib hissəsini təşkil edirdi.  

Parlamentin 1918-ci il 10 dekabr tarixli 2-ci iclasında M. Rəsulzadə tərəfindən “Müsavat” ın 

proqramı elan edilmişdi. Bu proqramın tərkib hissəsi olan torpaq məsələsi üzərində dayanaq. Müsa-

vatın proqramına əsasən xanədan, dövlətə aid olan torpaqlar pulsuz şəkildə və əvəzi ödənilməyərək 

xalqa şəxsi mülkiyyət kimi verilməlidir, torpaq normaları qanunla müəyyənləşməli idi ki, bu norma-

dan artıq kimsəyə torpaq verilməyəcək, torpaq üzərində mülkiyyət hüququ xalq məxsus olsa da, tor-

pağın üstündə mülkiyyət hüququ dövlətə aid olacaq. Ümumi istifadəyə aid olan torpaqlar: cəngəl-

liklər, göllər, meşələr, axar sular və s. İclasda sosialistlər tərəfindən Əhməd bəy Pepinov torpaq qa-

nunu haqqında çıxış edərək söyləmişdi ki, torpaq qanunu daha Zaqafqaz “Seym”ində bütün müsəl-

man fraksiyalarının iştirakı ilə qəbul edilmiş, indiyə qədər hökumət onu tətbiq etməmişdir. Biz tək-

lif edirik ki, torpaq komitələri təşkil olunsun və qəbul olunmuş torpaq qanunu tətbiq olunmağa baş-

lasın.   [ 2,s.68] 

Böyük nüfuza malik, Müsavat partiyasından sonra Azərbaycanın ikinci böyük siyasi partiyası 

hesab edilən İttihadın 1919-cu ilin aprel ayının 10-da I qurultayı çağırıldı. Qurultay zamanı daha 

çox aqrar məsələ ətrafında mübahisələr yaranmışdı. Uzun diskussiyalardan sonra mülkədar torpaq-

larının kəndlilərə paylanması ilə əlaqədar kompromis variant əldə olunmuş, 27 desyatin ölçüdə əra-

zinin ev və bağ üçün saxlanılması, qalanlarının tədricən əkinçilər arasında bölüşdürülməsi barədə 

maddənin partiya proqrama salınması qərara alınmışdı. [ 5, s.62 ] İttihad partiyasının aqrar məsələ-

də mövqeyi belə idi ki, torpaq kəndlilər arasında havayı, yəni fidyəsiz olaraq paylanmalıdır. 

1918-ci il 26 dekabr tarixində Fətəli xan Xoyskinin rəhbərliyi ilə yeni – üçüncü hökumət ko-

mitəsi təşkil edildi. 1918-ci il 26 dekabr tarixli 5-ci iclasda Hökumət sədri Xoyski çıxışında yeni ya-

radılmış hökumət kabinəsi üçün aqrar məsələnin həllinin vacibliyini diqqətə çatdırdı. Fətəli xan 

Xoyski torpaq məsələsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq qeyd edir ki, millətin əksər hissəsi əkinçi və 

fəhlə olduğu üçün, torpaq kəndliyə verilməsə o hökumət yürüməz. Xoyski nitqində Hökumətin aq-

rar məsələdə mövqeyini açıqlayaraq qeyd etdi ki, torpaq məsələsində parlament fraksiyalarının fi-

kirləri həmrəydir və Hökumət lazım bilir ki, torpaq əvəzsiz olaraq əkinçiyə verilməlidir.  

Müsavat və İttihad partiyaları bəyannamələrini əvvəlki parlament iclaslarında elan etsələr də, 

Əhrar partiyası 1919-ci il 8 yanvar tarixli 7-ci iclasda öz bəyannaməsini elan etmişdi. Əhrar partiya-

sı hesab edirdi ki, bütün kabinet və iri mülkədar torpaqları onların əlindən alınıb kəndlilər arasında 

proporsional qaydada, adambaşına eyni miqdarda olmaqla paylanmalıdır və kəndlilərin öz torpaq 

paylarını satmaq hüququ yoxdur. [ 6 ,s.144] 

1919-ci il  28 yanvar tarixli parlamentin 11-ci iclasında torpaq və sorğu məsələlərinə dair ko-

missiya təşkil olunması təklif edilmişdi. [ 2 ,s.198 ] 1919-cu il fevralın 4-də menşevik - hümmətçi 

Səməd ağa Ağamalıoğlu başda olmaqla Parlament komissiyası təsis edildi. Komissiyanın 9 nəfər 
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üzvündən 4-ü Musavatı ( Mustafa Mahmudov, Məmməd bəy Şeyxzamanov, Murtuz Axundzadə və 

Nəriman bəy Nərimanbəyov), qalan 5 nəfəri isə İttihadı  ( Bəhram bəy Vəzirov), sosialistlər bloku-

nu (Rza bəy Qaraşarov), Əhrarı (Hacı Hüseyn Əfəndiyev), Daşnaksütyunu ( Arşak Malxazyan ) və 

slavyan-rus cəmiyyətini ( M.Vinoqradov)  təmsil edirdi. [4,s.116] AXC parlamentinin aqrar islahat 

komissiyası 1919-cu il fevralın 4-dən 1920-ci il aprelin 21-dək fəaliyyət göstərmiş və komissiyanın 

25 dəfə iclası olmuşdu. (Səməndərov s.82) Aqrar qanunla bağlı aqrar komissiya  üzvlərinin vahid 

proqramı olmadığı üçün və yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, onların müxtəlif partiyaları ( Müsavat, 

Əhrar, İttihad, Daşnaksütyun, slavyan-rus cəmiyyəti, Sosialistlər bloku) təmsil etmələri  komissiya-

nın qanun layihəsi hazırlamaq işinə mane olurdu.   

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti qarşısında həllini gözləyən vacib məsələlər durudu. 

1918-1920-ci illər Azərbaycan tarixində siyasi cəhətdən təlatümlü illər kimi tarixə düşmüşdür. Siya-

si cəhətdən stabilliyin olmaması Parlament iclaslarına da sirayət etmişdi. Parlament iclaslarının ste-

noqrafik hesabatlarına nəzər yetirəndə görmək olur ki, əsas diqqət daha çox ərazi bütövlüyünün qo-

runması, böyük dövlətlər tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması, qaçqınlar məsələsi, 

maliyyə, dövlət quruculuğu, ticarət, təhsil, ticarət məsələləri və s. məsələlərə yönəlmişdi. Demək 

olar ki, iclasların əksəriyyətində hökm sürən gərgin siyasi vəziyyət daha çox gündəliyə salınaraq 

müzakirə edilmişdir. Bildiyimiz kimi, 1918-1920-ci illər ərzində Zəngəzur qəzası erməni vəhşiləri-

nin əsas qurbanına çevrilmişdi. Erməni quldur dəstələri bölgənin müsəlman əhalisinə qarşı xüsusi 

qəddarlığı, bölgədəki siyasi vəziyyət parlament iclaslarının əsas müzakirə etdiyi məsələlərdən idi. 

Məhz 20 dekabr 1918-ci il tarixli  fövqaladə 4-cü iclasda Qarabağ hadisələri, Andranikin hücumları 

müzakirə edilmişdi. Gərgin siyasi vəziyyətin hökm sürdüyü şəraitdə parlament gündəliyində müza-

kirə edilən əsas məsələnin siyasi məsələlər olması aqrar məsələnin müzakirəsinin iclasdan-iclasa tə-

xirə düşməsinə səbəb olurdu. 

1919-cu il 21 avqust tarixli 67-ci iclasda aqrar məsələ ilk dəfə konkret məsələ kimi Parlament 

iclasının gündəliyinə 17-ci müzakirə ediləcək məsələ kimi salındı. Ancaq həmin iclasda Azərbaycan 

hökumət bankının, universitet açılması məsələsi ətrafında geniş müzakirələr aparıldığı üçün aqrar 

məsələnin müzakirəsi təxirə düşdü. 67-ci iclasda ilk dəfə aqrar məsələ gündəliyə salınsa da, bundan 

əvvəlki iclaslarda artıq partiyalar bu məsələ ilə əlaqədar öz bəyannamələrini elan etmişdi. Növbəti 

dəfə 1919-cu il 28 avqust tarixli 69-cu iclasının gündəliyinə məruzəçi Ağamalıoğlunun təyini ilə aq-

rar məsələ gündəliyə salındı. Bu iclasda da əsas diqqət maliyyə məsələsinə, xarici düşmənlərə         ( 

Denikin, bolşeviklər) qarşı mübarizəyə yönəldiyindən yenidən aqrar məsələnin müzakirəsi təxirə 

düşdü. 

18 sentyabr 1919-cu il 74-cü iclasda məruzəçi Səməd ağa Ağamalıoğlu təyin olunmaqla tor-

paq məsələsi 20-ci məsələ kimi gündəliyə salındı. Əliheydər Qarayev çıxışında torpaq məsələsinin 

parlament iclasında əvvəl 15-ci məsələ olması, indi isə 20-ci məsələ olmasından danışdı. İnqilabdan 

iki il yarım vaxt keçməsinə baxmayaraq, torpaq məsələsinin yubadılmasına etiraz etdi. Payızın gəli-

şi ilə kəndlilərə torpaq lazımdır. Bəylər tərəfindən incidilən əkinçilər həftələrlə gəlib Əkinçilik Na-

zirliyinin binasının qarşısında dayanmalı olduğunu diqqətə çatdırdı. Təklif etdi ki, torpaq məsələsi 

birinci növbədə gündəliyə qoyularaq müzakirə edilsin. Sosialistlər fraksiyasının nümayəndəsi Əh-

məd Cövdət Pepinov və Əhrar fraksiyasının nümayəndəsi Muxtar Əfəndizadə Səməd ağa Ağamalı-

oğlunun fikrini dəstəklədi. Yanvar ayından məsələnin uzadılması ağır nəticələrə səbəb olacağını 

qeyd etdilər. 

Torpaq qanununun qəbul edilməməsi vergilərə də təsirsiz ötüşmürdü. Çünki bu məsələ həll 

olunmadan vergi də təyin edilə bilməzdi. 1919-ci il 20 sentyabr  tarixli  75-ci  iclasda Sosialistlər 

fraksiyasının nümayəndəsi Əliheydər Qarayev torpaq məsələsinin həllinin vacibliyindən danışıb  

torpaq məsələsinin həll edilmədən vergilərin  toplanmasına başlanmasının böyük problem yaradaca-

ğını bildirdi. Müsavat fraksiyasının  kəndlilər üçün vergini bir-on, on iki artırılmasını onların zəh-

mətkeş deyil, bəylər olması ilə bağlayırdı. Həmin iclasda Sosialistlər fraksiyasının nümayəndəsi Sə-

məd ağa Ağamalıoğlu da çıxışında torpaq məsələsi həllini tapmayınca yer vergisinin yığılmasına 
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etirazını bildirdi. Əkinçilərin sahib olduğu yer hələ dəqiq bilinmədiyi üçün yer vergisi yığmaq çətin 

olacaqdı.    

1919-ci il 22 sentyabr  tarixli  76-cı  iclasda, 1919-cu il 25 sentyabr  77-ci  iclasda, 9 noyabr 

1919-cu il 95-ci iclasda   sosialist fraksiyasının nümayəndəsi Səməd ağa Ağamalıoğlu dövlətin tor-

paq məsələsinin həllində möhkəm siyasətinin olmasının,  torpaq məsələsinin geriyə deyil, əksinə 

önə çəkilməsinin əhəmiyyətini bir daha çıxışlarında qeyd etdi. 22sentyabr 1919-cu ildə 76-cı iclasda  

Səməd  ağa Ağamalığolu çıxışında torpaq məsələsinin gündəliyə salınmamasına etirazını bil-

dirib bunun səhv və ya başqa bir fikirlə edildiyini bilmədiyini qeyd etdi. Bir ay əvvəl proqrama tor-

paq məsələsi salınsa da, iş planının yerinə yetirilməsi yubandığını diqqətə çatdırdı. İclasın sədri Hə-

sən bəy Ağayevin bunun səhvən olduğu cavabını verdi. Səməd ağa Ağamalığoğlu xahiş etmişdi ki, 

torpağı veririk, yaxud vermirik məsələsini birdəfəlik bitirmək üçün torpaq məsələsini üçüncü məsə-

ləyə qoyaq. 

25 sentyabr 1919-cu il 77-ci  iclasda Səməd ağa Ağamalıoğlu məruzəçi təyin olunmaqla tor-

paq məsələsi yenidən gündəliyə salındı. Çıxışında Azərbaycan üçün  torpaq məsələsindən əhəmiy-

yətli başqa bir məsələnin olmadığını bildirərək, 2 aydır bu məsələnin geriyə salınmasından şikayət-

ləndi. Xahiş etdi ki, torpaq məsələsi əvvələ salınsın. Həmin iclasda Əhrar fraksiyasının nümayəndə-

si Muxtar Əfəndizadə torpaq məsələsinin vacibliyini hökumət məmurlarının maaşlarının artırılması 

ilə müqayisə edərək , torpaq məsələsinin həllinin daha önə çəkilməsini xahiş etdi. Əkin mövsümü 

yaxınlaşsa da, o, nə bəylərin torpaqlardan istifadə etdiyini, nə də kəndlilərin zorla torpaq tutaraq ək-

diyini diqqətə çatdırdı. Təklif etdi ki, torpaq məsələnin müzakirəsi ən son – 17-ci müzakirə ediləcək 

məsələdən önə 3-cü növbəyə salınsın. 

Torpaq qanunun layihəsinin hazırlanması istiqamətində Hökumət səviyyəsində də işlər görü-

lürdü. Bu məqsədlə 1919-cu il iyunun 6-da Əkinçilik Nazirliyinin nəzdində aqrar islahatlar şöbəsi 

yaradıldı. Aqrar islahatlar şöbəsinə tapşırıldı ki, bir ay müddətinə aqrar islahatlar layihəsini Nazirlər 

Şurasına təqdim etsin. [ 4, s.117 ] 

29 sentyabr 1919-cu ildə parlamentin 79-cu iclasında  Sosialistlər fraksiyasının nümayəndəsi 

yer məsələsinin qabağa deyil, geriyə düşməsindən şikayətləndi. Sosialistlər fraksiyasının nümayən-

dəsi Əhməd bəy Pepinov  çıxışında Azərbaycan xalqını əsas maraqlandıran torpaq məsələsinin va-

cibliyindən danışdı. 1919 – cu ildə Qazaxda bütün qəza kəndlilərinin qurultayı çağırılmışdı. İclasda 

kəndli qurultayından gəldiyini qeyd edən Ə.Pepinov kəndlilərin də yer məsələsinin tezliklə həll 

edilməsi xahişini çatdıraraq, kəndlilərin hökm sürən hərc-mərcliyə dözməyinin mümkünsüzlüyünü 

bildirib yer məsələsini təxirə salmamağı xahiş etdi. 

1919-cu il 2 oktyabr 80-ci iclasda aqrar məsələ yenidən gündəliyə daxil edildi. Aqrar məsələ 

ətrafında geniş müzakirə baş tutdu. Parlamentdə aqrar məsələyə həsr edilən ən geniş iclaslardan biri 

məhz 80-ci iclas oldu. İclasda Əkinçilik nazirinin müavini Hidayət bəy Sultanov torpaq məsələsinin 

çətinliyini vurğulayaraq torpaq məsələninin müzakirəsini gündəlikdən çıxarmağı təklif etdi. Torpaq 

komissiyasının qanun layihəsi ilə bərabər Əkinçilik Nazirliyinin layihəsini təqdim etməsini gözlə-

məyi təklif etdi. Torpaq layihəsinin qəbulunda xarici dövlətlərin təcrübəsindən istifadə etmək də 

əsas şərtlərdən idi. İclasda Sosialist fraksiyasının nümayəndəsi S.Ağamalıoğlu Əkinçilik nazirinin 

müavini H.Sultanovun nitqindən sonra çıxış edərək torpaq məsələsinin nə qədər ümdə və çətin ol-

duğunu qeyd edərək, Əkinçilik Nazirliyinin də torpaq layihəsini gözləməyi təklif etdi. İclasda sosia-

listlər fraksiyasının digər nümayəndəsi Əhməd Pepinov isə Əkinçilik nazirinin müavini Hidayət bəy 

Sultanovun aqrar məsələnin gündəlikdən çıxarılması təklifinə etiraz etdi. Torpaq məsələsinin həll 

edilməsi üçün Avropadan məlumatlanmağın əleyhinə olduğunu, aqrar məsələnin tezliklə həll edil-

məsi zərurətini bildirdi. Sosialistlər fraksiyasının nümayəndəsi Əliheydər Qarayev çıxışında kəndli-

lərin torpaq gözlədiyini, Əkinçilik Nazirliyinin 10 ay müddətində iş görmədiyini qeyd etdi. 

[3,s.187] Səməd ağa Ağamalıoğlu Əkinçilik Nazirliyinə 10 gün vaxt verməyi təklif etdi ki, bu müd-

dət tamam olanda qanun layihəsi hazır olmasa, aqrar komissiyanın layihəsi müzakirə edilsin.İttihad 

raksiyasının nümayəndəsi Qara bəy Qarabəyli çıxışında Əkinçilik nazirliyinin torpaq qanunu layi-

həsini hazırlamaq üçün vaxt istəməsini işə əhəmiyyət verməməklə əlaqəndirərək, aqrar məsələsinin 
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müzakirəsini bir yox bir neçə dəfə iclasda müzakirə edilməsini məqsədəuyğun hesab etmişdi. Sosia-

listlər fraksiyasının nümayəndəsi İbrahim Əbilov çıxışında parlament iclaslarında 2 aydır torpaq 

məsələsi yubadılır ki, məsələyə baxılmasın fikrini söylədi. Hökumətə 2 həftə vaxt verilməsini təklif 

etmişdi. İclasın sonunda müzakirələrdən sonra Səməd ağa Ağamalıoğlunun 2 həftəlik Hökumətə 

möhlət vermək təklifi səsə qoyulsa da, əksəriyyət səslə təklif qəbul olunmadı. [3,s.194] 

9 noyabr 1919-cu il 95-ci iclasda sosialist fraksiyasının nümayəndəsi Səməd ağa Ağamalıoğlu 

çıxışı zamanı Əkinçilik Nazirliyinin torpaq məsələsinin həllində möhkəm siyasətinin olmamasında 

ittiham edərək əkinçilərin deyil, mülkədarların mənafeyini qorumaqda ittiham etdi. Bunun da böyük 

fəlakətlərə səbəb olacağını diqqətə çatdırdı. 

16 fevral 1920-ci il 125-ci iclasda sosialisitlərlə oxşar mövqedə olan Müsavat fraksiyasının 

nümayəndəsi Həsən bəy Ağayev iclasda partiyanın torpaq qanunu layihəsinin əhəmiyyətindən bəhs 

edib onun torpaq komissiyası tərəfindən yubadılmamasını istədi. Torpaq komissiyasına verilən vax-

tın 10 gün olmasını təklif etdi. Sosialist fraksiyasının nümayəndəsi Hacı Kərim Saniyev 10 günlük 

müddətə etiraz edərək, torpaq qanununun nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu əsas gətirib müddəti 3 

günə endirmək istədi. Səsvermə nəticəsində torpaq komitəsinə 10 gün vaxt verildi. Müsavat fraksi-

yasının nümayəndəsi Şəfi bəy Rüstəmbəyli müddətin 10 gün olması fikrində fraksiya yoldaşı Həsən 

bəy Ağayevlə razı idi. İclasda Sosialistlər fraksiyasının nümayəndəsi Səməd ağa Ağamalıoğlu tor-

paq komissiyasını sosialistləşdirmək məqsədilə çıxış edərək torpaq komissiyasına sosialist yeni 

üzvlərin seçilməsini təklif etsə də, parlament bununla razılaşmadı. 

 Parlamentdə fəaliyyət göstərən fraksiyalar arasında elə ilk vaxtlardan meydana çıxan ixtilaf-

lar səbəbiylə aqrar məsələ haqqında qanun layihəsinin bir iclasdan digər iclasa ötürülməsi və nəticə 

olaraq heç bir qanun layihəsinin qüvvəyə minə bilməməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xalq 

içində nüfuzunun, ona olan inamım itirilməsində və sonda onun süqutunda az rol oynamadı. Parla-

ment tərkibində təsis edilən  aqrar komissiya  üzvlərinin müxtəlif partiyaları ( Müsavat, Əhrar, İtti-

had, Daşnaksütyun, Slavyan-rus cəmiyyəti, Sosialistlər bloku) təmsil etmələri aqrar komissiyanın 

tərkibində fikir müxtəlifliyinə səbəb olmuşdu ki, nəticədə bu da torpaq məsələnin həllində komissi-

ya üzvlərinin ortaq məxrəcə gələ bilməməyə səbəb oldu. Ancaq buna baxmayaraq aqrar məsələnin 

həlli üçün Parlament və Hökumət səviyyəsində işlər görülməsi səyləri də danılmazdır. 
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AGRARIAN POLICY IN THE PARLIAMENT OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC 

REPUBLIC. 
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One of the main tasks facing the Republic of Azerbaijan was agrarian issue.In this regard, 

work is underway for parliament and government. The article analyzed the debates on the agrarian 

issue at the Parliamentary sessions. The article also outlines the parties' position on agrarian is-

sues.The Azerbaijan Democratic Republic could not implement agrarian reform.None of the draft 
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laws has come into force. The transfer of the draft agrarian draft law from one session to another 

due to the differences arising from the factions between the factions of the parliament, and the fail-

ure of any bill to become effective, has played a major role in the loss and reputations of the people 

of Azerbaijan.However, efforts at the Parliament and Government levels to address the agrarian 

problem are also undeniable.                                                                          

Keywords: Azerbaijan Democratic Republic, Parliament, fraction, agrarian reform, agrarian 

commission 

 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА В ПАРЛАМЕНТЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Л.M. Султанова 

Институт истории имени Aббаскули Аги Бакиханова 
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Одной из основных задач, стоящих перед Азербайджанской Республикой, был аграр-

ный вопрос.В связи с этим ведется работа для парламента и правительства.В статье проана-

лизированы дебаты по аграрной проблеме на парламентских сессиях. В статье также изло-

жена позиция сторон по аграрным вопросам. Азербайджанская Демократическая Республика 

не смогла осуществить аграрную реформу. Ни один из законопроектов не вступил в силу. 

Перенос проекта аграрного законопроекта из одной сессии в другую из-за различий, возни-

кающих между фракциями между парламентскими фракциями, а также из-за того, что какой-

либо законопроект не вступил в силу, сыграл важную роль в потере и репутации народа 

Азербайджана.Однако усилия на уровне парламента и правительства по решению аграрной 

проблемы также неоспоримы. 

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, Парламент, фракция, 

аграрная реформа, аграрная комиссия 
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XIX ƏSRİN SONU- XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ BÖYÜK BRİTANİYANIN DÜNYA 

HEGEMONLUĞU UĞRUNDA MÜBARİZƏSİ 

 

S.İ. Səfərov 

AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 

sehran.safarov@mail.ru 

 

Xülasə:  Böyük Britaniyanın ingilis- ispan müharibəsindən qalibiyyətlə çıxması, onu dü-

nyanın hegemon dövlətinə çevirdi. İqtisadi-siyasi və hərbi rəqabətdə olduğu digər Avropa imperiya-

ları kimi Böyük Britaniyada dünyanın yenidən bölüşdürülməsində fəal iştirak edirdi. XIX əsrin sonu 

XX əsrin əvvəllərində işğalçılıq müharibələri nəticəsində Böyük Britaniya ən geniş torpaqlarına 

sahib ölkə olmaqla yanaşı, həmdə dünyanın ən böyük iqtisadi güc mərkəzi idi. XX əsrin əvvələrində 

dünyanın yenidən bölüşdürülməsində yaranan rəqabət birinci dünya müharibəsinə yol açdı. Dü-

nyanın iqtisadi-siyasi və hərbi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələri öz aralarında dostluq əvəzinə hərbi 

ittifaqlar yaratdılar və buda dünya müharibəsini labüd etdi.  

Açar sözlər: İqtisadi-siyasi və hərbi rəqabət, liberal iqtisadiyyat, milli maraq, milli iqtisadi 

siyasət, dünya müharibəsi,demokratik idarəçilik,imperalizm, xarici siyasət, iqtisadi güc, dünya 

hegemonluğu. 

 

Giriş 
1914-cü ildə iqtisadi-siyasi rəqabətdən əl çəkib hərbi rəqabətə keçdikləri dövrə qədər Avropa 

imperiyaları dünyanın digər bölgələrini ələ keçirməklə məşğul idilər. 1876-1915-ci illər arasında 

dünyanın təqribən dörddə biri məhz həmin imperayalar tərəfindən dəfələrlə bölüşdürülmüşdü.Bu 

dövrdə İngiltərə 4 milyon, Fransa 3,5 milyon, Almaniya 1 milyon, İspaniya 100 min, Belçika və 

İtaliya 1 milyon, Portuqaliya 300 min kvadrat  km  ərazi ələ keçirtmişdi.[1,s.35-37]. Dünyanın ye-

nidən bölüşdürmə prossesində Afrika, Amerika və Asiyanın demək olar ki, Avropa dövlətləri 

tərəfindən işğal edilməmiş bir ölkəsi belə qalmamışdı. Bu vəhşiliklə aparılan  müstəmləkəçilik 

siyasəti nəticəsində 1890-cı ildə Avropanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil oldu: imperal-

izm. 1870-ci illərdə uydurma bir termin qəbul edilən imperalizm 1883-cü ildə vəfat edən K.Marksın 

əsərlərində yer almadı. Əsasən jurnalistlərin jarqonunda işlədilən bu söz XIX əsrin 90-cı illərində 

böyük dövlətlərin fəxr etdikləri bir terminə çevrilmişdi. İngilis liberalist J.A.Hobsonun ifadəsilə 

“hamının ağzında olan bu söz, Qərb aləmində populist siyasətinə ən güclü hərəkəti ifadə etmək 

üçün istifadə edilidi” [1, s.27]. 

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində dünyanın ən geniş torpaqlarına sahib ölkəsi olan 

Böyük Britaniya dünyanın ən böyük iqtisadi gücü idi. Britaniya siyasətini də həmin iqtisadi norma-

tivlər təyin edirdi.Xüsusilə 1848-1875-ci illər arasında dünyada özünün “qızıl əsri”ni yaşayan liber-

al iqtisadiyyat Böyük Britaniya kimi özünə, sadiq bir tərəfdar tapmışdı. Sərmayəsi hesabına Böyük 

Britaniya bu işdə böyük rol oynayırdı. Böyük Britaniyanı bu rola sövq edən özünün maddi mara-

qlarının təminatı idi. 

1848-1875-ci illər ərzində dünyanın iqtisadi inkişafı dörd dəfədən çox artmışdı [2, s.37]. 

1875-1914-cü illər arasında  bu artım 2 dəfədən çox oldu. 1840-1870-ci illər arasında dünya  mal-

larının gəmi ilə daşınması illik 10 milyon tondan 16 milyon tona çıxdı. Əgər 1870-ci illərdə dünya-

da 200 min km dəmiryolu xətti varidisə, Birincə dünya müharibəsi ərəfəsində bu xəttin uzunluğu 1 

milyon km-ə gəlib çatmışdı. Həm dənizdə, həm də quruda ticarət daşınmalarının böyük payı 

İngiltərənin hesabına düşürdü. Böyük Britaniya “ avropalıların sərmayəsi, enerjisi və biliyi ilə ən 

karlı ticarəti icra etmək və özünün inkişaf edən mədəniyyəti üçün lazımı malları tapmaq 

adına”edilən təşəbbüskarlığın sadiq siyasi dəstəkçisi idi [2, s.55]. 
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Formalaşan yeni mədəniyyət ən ezoterik şeylərdən, yeraltı sərvətlərə qədər dünya sərvətinin 

mövcud olan bütün nemətləri mənimsəyirdi. Böyük Britaniya Amerikadan Uzaq şərqə qədər dünya 

iqtisadiyatının ehtiyacı olduğu demək olar ki, hər şeyə nəzarət edirdi. Bu nəzarət mexanizmi Böyük  

Britaniyanın siyasi varlığının başlıca səbəbi idi. Əvvəllər çox böyük əhəmiyyət kəs etməyən mallar 

indi sürətlə böyük tələbatın mərkəzində yer alırdı. Dəmir və polada olan tələbatı 1870-ci illərdən 

sonra inanılmaz dərəcədə artırdı. Tələbat sadəcə xammallara deyildi, lüks mallar hesab edilən çay, 

şəkər, kakao, qəhvə və digər malların ticarəti yüksələn bir xətt üzrə yuxarıya doğru çıxırdı. 1840-cı 

illərin əvvəllərində 1,5 mln.pud, 1860-cı illərdə 3,26 mln.pud çay istehlak edən britanyalılar, 1890-

cı illərdə 5,7 mln.pud çay istehlak etməyə başladılar [3,s.136]. Dünya miqyasında isə bu 1840-cı 

illərdə 40 milyon pud, 1860-cı illərdə 98 milyon pud, daha sonra isə 224 milyon puda çatmışdı. 

Çaya olan tələbat Böyük Britaniyanı çay əkilən torpaqlara siyasi müdaxilə etməyə məcbur edirdi. 

1858-cı ildə bütün Hindistanı işğal edən İngiltərə Hindistanda geniş çay plantasiyalarının 

salınmasına başladı.      

Hindistan və Şir-Lanka avropalıların hafizəsində çay ölkəsi kimi tanınırdı. Eyni prossesi 

avropalılar Afrikada qəhvə əldə etmək məqsədilə icra etməyə başladılar. Yəni dünyanın Avropa 

xaricində qalan ölkələri bir malın adı ilə tanınmağa başlandı. İşğal edilən həmin ölkələr geniş plan-

tasiyalara, oranın xalqları o plantasiyalarda işləyən işçilərə çevrildi və orada Birləşmiş Krallığı 

təmsil edən malikanələr salan və orada ailələri ilə birlikdə yaşayan ingilis əsilzadələri formalaşmağa 

başladı. Həmin əsilzadələr özlərinin əldə etdiyi sərmayənin kiçik bir hissəsinə yerli idari qrupları da 

ortaq edərək istismar güclərini artırdılar. Qarşı çıxanları isə Afrikada olduğu kimi amansızlıqla yox 

edirdilər. Dünya bazarında olduğu kimi istismar olunan ölkələrin daxili bazarlarında da Böyük 

Britaniya təyin edici idi. Bü ölkələrin bəziləri müstəmləkədən xilas olduqları halda 1950-ci illərdə 

İngiltərənin iqtisadi əsarətindən azad ola bilmədilər.XIX əsrdə Böyük Britaniya da daxil olmaqla 

Avropanın başlıca problemi püxtələşmək idi. Avropa 1815-ci ildən etibarən bu problemi hiss 

etməyə başladı. Ticari olduğu qədər siyasi olaraqda ixtisaslaşmamış bir Avropa apardığı siyasətdə 

böyük problemlər yaşayırdı. Henri Seenin də qeyd etdiyi kimi, dünyaya sahib olmaq coğrafi ix-

tisaslaşma, ixracat dünyasında söz sahibi olmaq iqtisadi ixtisaslaşma, sərmayənin idarə olunmasıda 

da siyasi-iqtisadi mütəxəssislik tələb edirdi [3 s.147]. Böyük sərmayədarların universitetlər, tədqiqat 

mərkəzləri, araşdırma mərkəzləri, institutlar və akademiyaların yayılmasında və inkişafında bu amil 

mühüm rol oynayırdı. 

Dənizə yaxın bölgələrdə, həm daş kömürü, həm də dəmir mədənləri birlikdə mövcud 

olduğundan İngiltərə mədən sənayesində də seçilməyə başladı. Bir çox  sahədə həm iqtisadi, həm də 

siyasi maraqlar paralel olaraq hərəkət edirdi, lakin bunun ciddi riskləri vardı. XIX əsrdə mədən 

sənayesində İngiltərə böyük irəliləmə və uğur əldə etmişdi. Afrika və Asiyanın müxtəlif 

bölgələrində ticari güc olaraq ortaya çıxmağa həmin yerlərdə coğrafiyaları, insanları, dilləri və 

xalqları tanımağı tələb edirdi. İngiltərə də daxil olmaqla Avropanın bir çox ölkəsi bu zamana qədər 

bu işi kortəbii, güc icra etsələr də XIX əsrdə bu anlayışı davam etdirmənin çətinliyi anladılar. Eyni 

zamanda hər sahədə mütəxəssis yetişdirmə İngiltərənin elmi gücünü də artırmağa başladı. 

İxtisaslaşdırma  ticarət planı və proqramının yaranmasına da səbəb olurdu. 1806-cı ildə York-

shiredə emal olunan 466 min yun məmulatın sadəcə 8 mini fabrik məhsulu idi. XIX əsrin sonunda 

isə İngiltərə nəyinki yun, hətta süd və pendir məhsullarını belə kənardan idxal edirdi. Bu artıq ba-

zarın tədrici şəkildə nəzarət altına alındığı göstərir. 1815-ci ildə İngiltərənin qarşılaşdığı ilk böyük 

və ağır infilasiya ticarət ilə bank sistemi arasında güclü bağların yaradılmasının vacibliyini ortaya 

çıxartdı. Bu dövrdə hökümət tərəfindən verilən qanuna görə sərmayədarın sənaye sərbəstliyi 

tanındı. 1813-cü ildə sülh hakimlərinə qiymətləri müəyyən edən qanunnamə, 1814-cü ildə işçi ni-

zamnaməsi qəbul olundu. 1836-cı ildə İngiltərənin dəmiryolunu başlıca vasitə olaraq görməsi, 

kömür ticarətini artırdı. 1828-ci ildə 250 min tonu keçməyən kömür ticarəti 1845-ci ildə 2.100.000 

tona çıxdı. Proses liberal sərmayənin güclü təsiri ilə İngiltərəni sürətlə ixrac edən ölkədən idxal 

edən ölkəyə çevirdi. 1813-cü ildə İngiltərə 51 milyon ton idxal edərkən, 1814- ci ildə bu rəqəm 490 

milyon tona çıxmışdı. Başlıca yun ixrac edən ölkə kimi İngiltərə 1800-cü ilin əvvəllərindən etibarən 
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xaricdən yun idxal etməyə başladı. 1820-ci ildə bu rəqəm 9.775.000 ton ikən, 1840-cı ildə 49 mi-

lyona qədər yüksəldi. Sonrakı illərdə isə bu rəqəm artaraq davam etdi [4, s.46]. 

Sadəcə, işğal edilən torpaqlarda deyil, İngiltərənin özündə də iqtisadiyyat şirkətləşmə, bir 

digər mənada iqtisadiyyatın hər sahəsində püxtələşməyə başlayan şirkətlərin nəzarəti altına girməyə 

başladı. 1822-ci ildə İngiltərədə ümumi gəliri yarım milyard sterlinq 600 şirkət mövcud idi. Bu 

şirkətlər əsasən ticarətin kənar qollarına (siğorta, su, qaz, mədən, kanallar, limanlar və dəmiryolları) 

nəzarət edirdilər ki, qeyd edilən dövür üçün bu sahələr hələki yeni inkişaf mərhələsində daxil 

olmuşdular. 1833-cü ilə İngiltərədə 30, İrlandiyada 3 bankı yaradıldı. 1833-1836 illərdə arasında 

İngiltərədə şirkət bankların sayı 72-yə İrlandiyada 10-a yüksəldi. Bankçılıqla birlikdə spekulasiya-

lar, böhranlar, təhvil sənədlərinin alınıb satılması, birja kimi sahələrdə formalaşmağa başladı ki, ti-

carətin yaranan yeni qayda-qanunları prosesini bilməyən çox sayda avam kütlənin kiçik ticari bir 

qaynaq olaraq varlığını yox etdi. 1820-ci illərdə özünün torpaq sahəsi, qoyun sürələri, illik yun, süd, 

ət ixrac edən sərmayəsi olan ingilislər 1840-cı ildə ya ölkəsini tərk edib dünyanın başqa yerində ti-

cari qazanc dalınca qaçmağa, ya da sənayedə fəhlə olaraq çalışmaqa başladılar [4, s.49]. 

Bu vəziyyət İngiltərə, o cümlədə dünya iqtisadiyyatı üçün böhranları bir reallığa çevirdi. 

1825-ci ildə qiymət böhranı, 1833-cü ildə bir başa bankların ucbatından yenidən gündəmə çıxdı [5, 

s. 11]. Bank sahibkarlığı özləri üçün yeni ticari bazarlar, mal qaynaqları, qazanc yolları axtardıqları 

ticarətin beyni kimi çalışdılar. Sərmayədarlar, bank sahibləri, kapitalistlər siyasi dairələrlə yaxın 

ünsiyyət içində olduqlarında XIX əsrin 50-ci illərində İngiltərədə kapitalizmin tam bərqərar 

olduğunu qeyd etmək olar. Maraqlıdır ki, demokratik idarəçilik tələbi də məhz həmin böyük ticarət 

sahibkarlarından gəlmişdi. 1839-cu ildə demokratik konstitusiya tələbi ilə ortaya çıxanlar da həmin 

sahibkarlar  idi. 1850-ci ildə isə İngiltərə hüquq sistemi güclü şəkildə ticarətin dilinə uyğun-

laşdırılmışdı [3, s.150]. 

XIX əsrdə İngiltərənin imperalist bir kimlik qazanmasında iqtisadi gücün təkamül edən for-

ması ilə birlikdə sərmayə güclərinin sərhədsiz və məhdudiyyətsiz şəkil alan maraqları ilə siyasi 

ehtiyacların birləşməsinin böyük rolu oldu. J.A.Hobsonun da qeyd etdiyi kimi, “yeni imperalizmi 

sərmayə ixracatı ilə əlaqələndirmək bu dövr üçün olduqca təbii hal idi”. Belə ki, ingilis xarici 

istehdamın böyük hissəsi sürətlə inkişaf edən və bir müddətdən sonra hardasa müstəqilləşən domi-

nantlar olaraq qəbul edilən ağdərili muhacirətin məskunlaşdığı köhnə müstəmləkərə (Kanada, 

Avstraliya, Yeni Zellandiya və Cənubi Afrika) aid idi. Bunların  İngiltərənin daxili borclar 

səbəbindən iqtisadi sistemində də gücü getdikcə artırdı. Başlanğıcdakı daxili borclanmada payları 3 

faiz ikən, sürətlə artaraq 5 faizi və yuxarılara doğru yüksəlməyə başladı.Buna görədə XIX ərs 

İngiltərəsini Londondan idarə olunan bir siyasi mexanizm ətrafında təsəvvür etmək doğru deyild-

ir.İngiltərə siyasətdə müstəmləkələrdə ingilisləşən güclərin hesablarını da diqqətə almaq 

məcburiyyətində idi.Hətta bəzi müstəmləkə bölgələri dövlət daxilində dövlət kimi 

çalışırdılar.Məsələn “Qacar İranına borc və krediti İngiltərə deyil Hindistandakı ingilis gücləri 

verirdilər” [3, s.150]. 

XIX əsrdə İngiltərə xarici siyasətində iqtisadi amillər o qədər güclü idi ki, bazar anayışını dö-

vlətin apardığı ortaya çıxır.İdeoloji tərəflərini diqqətə almasaq Bur muharibələrinin arxasında böyük 

qızıl yataqlarını ələ keçirmək mübarizəsinin olduğu aydındır.Bu dövrdə Böyük Britaniyada izafi 

istehsalat probleminin böyük ixracat həmləsi ilə həll edilməsi inancı hakim idi.Dünyanın ticarət 

xəritəsindəki boşluqları potensial istehlakçılarla doldurmaq haqqında vəhşi təsəvvür sərmayədar-

ların hələki kəşf edilməmiş sahələrin axtarışına çıxması bu dövr üçün çox təbii hal-

dı.Sərmayədarların xəyallarını cəzb edən ölkələr arasında Şərqin Çin,İran,Hindistan və Osmanlı 

kimi əhalisi çox olan ölkələr ilk sırada gəlirdi.300 million əhaliyə sahib Çini tiryək bazarına 

çevirmək və bunu İngiltərənin siyasi və hərbi gücünü səfərbər edərək həyata keçirmək iqtisadi 

hədəflərin bir çox hallarda hər cür siyasi maraqların önünə keçdiyini göstərir.Məsələn 1880-ci ildə 

İngiltərə ilə Belçika arasında meydana gələn siyasi ixtilaflar mərkəzində İngilitərə Ticarət Evinin 

Konqodakı maraqları dayanırdı [6, s.165]. 
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Bir çox ölkələrdə tətbiq olunan “açıq qapı” siyasəti, güclü olmayan ölkələr öz maraqlarına 

görə parçalamaq arzusunun həyasızlıqla aparılmasında siyasi dairələri hər zaman böyük 

sərmayədarlar dəstəkləyirlər. Bu mənada o,dövrün müasir iqtisadi sistemi qanlı bir rəng almışdır. 

Beləliklə XIX əsrin İngiltərəsi bütün cəhətləri ilə,başda da siyasəti olmaqla liberal bir iqtisadi 

dünya sisteminin tərəfdaşı,hətta onun müdafiəçisi idi.1897-ci ildə İngiltərə baş nazirinin Fransa  

elçisini qəbul edərkən dediyi sözləri də bu mənada başa düşməliyik: “Əgər siz bu qədər sərtliklə 

qorunan iqtisadiyyat tərəfdarı olmasaydınız ,biz bu qədər çox torpaq işğal etməyə məcbur qal-

mazdıq” [7, s.355-356]. 

1870-ci ildə Almaniya və İtaliyanın birliklərini təsis etməsi,Çar Rusiyasının Orta Asiya 

istiqamətində işğalçı siyasətini artırması,ABŞ-ın yeni iqtisadi bir guc kimi çıxması, İspan Ameri-

kasının (Braziliya, Argentina, Uruqvay) iqtisadi balansları İngiltərənin maraqları əleyhinə 

dəyişməsi, Osmanlı və Qacar İranında rəqabət gücü bir çox dövlətlərin mübarizə aparması, Çin və 

Afrikada çox sayda gücün öz mənfəətləri hesabına siyasi təsirlərini artırmaları Britaniyanı dərindən 

sarsıtdı.Xüsusilə də Almaniya, Fransa və İtaliya kimi milli iqtisadi siyasətlərə sahib ölkələrin 

İngiltərənin iqtisadi maraqlarını təhdid edən siyasəti dünyanın siyasi xəritəsini yenidən paylaşmaq 

ehtiyacını yaratdı.Vəziyyət o dərəcəyə çatdı ki, Afrikada heç bir iqtisadi gəlir olmayan çöllərin, 

səhraların belə bölüşdürülməsi uğrunda kəskin mübarizə başladı. Sadəcə İngiltərəyə qarşı deyil, 

digər güclər arasında da gedən mübarizə 1815-ci il Napolion hökmranlığı sonrası yaranan balansları 

dəyişməyə məcbur edirdi.1898-ci ildə cərəyan edən ABŞ-İspaniya müharibəsi bu iki güc arasında 

Atlantik okeanda balansları dəyişməklə qalmadı, digər dövlətlərin də maraq istiqamətlərini 

dəyişdirdi. Cənubi- Şərqi Asiyada Hollandiya, Konqoda Belçika ilə üzləşən İngiltərə özünün iqtisa-

di planeti olaraq gördüyü dünyada təkləndiyini hiss etməyə başladı. Bu mənada XIX əsrin axırların-

da nə qədər güclü olsalar da dövlətlər ittifaq anlayışları içinə sürüklənməyə başladılar. 

İngiltərə hələ XVI əsrin sonlarında Cənub-Şərqi Asiya və Uzaq Şərqin zəngin ölkələrinə sox-

ulmağa çalışmaq, xüsusilə də Afrika və Ərəbistan sahillərində möhkəmlənməyə başlamışdı. 1588-ci 

ildə T.Kavandiş, 1591-ci ildə kapitan Kendel, 1593-cü ildə C.Lankaster Müqəddəs Yelena Adasına 

gəldilər. 1612-ci ildə Ost-Hind şirkətinin gəmiləri ilk dəfə adada göründülər. Eyni tarixdə İngiltərə 

Madaqasqarda da özünə yer tapmağa başladı [8, s.151].  

Təqribən 2-3 əsrlik dövrdə İnigiltərə mərhələli şəkildə dünyanın ağası halına gəlmiş, ancaq 

1890-cı ildə onu yeni rəqibləri küncə sıxışdırmağa başlamışdılar. Erix Hobsbavmın qeyd etdiyi 

kimi, burada 1860-cı ildən sonra dünya kapitalizminin sürətlə şəkil və forma dəyişdirməsinin də 

təsirləri böyükdür. Belə ki, XIX əsrin axırları, XX əsrin əvvəllərində dünya kapitalizmi 1860-cı 

illərin kapitalist anlayışından açıq şəkildə fərqli idi. “Dünya artıq özlərini bir-birinə qarşı qoruyan 

çox sayda milli iqtisadiyyatlardan meydana gəlirdi”. Kapitalist bir cəmiyyətdə siyasət və iqtisadiy-

yatı bir-birindən ayırmaq çətin olduğundan 1880-ci ildən etibarən Avropanın kapitalist kimliyində 

meydana gələn dəyişmənin dünya səviyyəsində təsir yaratdığını qeyd etməliyik [9, s.81]. 

Almaniyanın yaratdığı  təhdid artıq 1890-cı illərin İngiltərəsində açıq bir dillər “Günəş imper-

iyasınınn sonu” şəklində təbliğat kampaniyasının aparılmasına səbəb olmuşdu. 

Beləliklə, Birinci Dünya müharibəsinə yol açacaq böhran kapitalist münasibətlər  sisteminin 

yaratdığı böhran olmaqla yanaşı, Avropa dövlətlərinin dünyanı “dostca” paylaşmaq istəməməsindən 

irəli gəlirdi. İngiltərə özünün dünya siyasətini hər zaman öz mənfəətləri hesabına təyin etmək istədiyi 

üçün bu dostluğun yaranması çox çətin idi. Buna görə də, XIX sonu və XXəsrin əvvəlirndə böyük 

dövlətlər dostluq yerinə ittifaqları, yəni bəzi dövlətlər öz aralarında dostluqları üstün tuturdular.  
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Britain's victory over the English-Spanish War made it the hegemonic power of the world. Li-

ke other European empires in economic, political and military competition, the UK was active in 

the redistribution of the world. In the late 19th and early 20th centuries, as a result of the invasion of 

the United Kingdom, Britain was not only the largest country, but also the largest economic power 

center in the world. Competition in the redistribution of the world in the early twentieth century pa-

ved the way for the First World War. The economically-politically and militarily developed countri-

es of the world have created military alliances in exchange for friendship among themselves, which 

has led to world war. 

Keywords: Economic- political and military  competition, liberal economy, national interest, 

national economic politica, world war, democratic governance, imperalism, foreign policy, econo-

mic power, world hegemony. 

 

 

БОРЬБА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗА МИРОВУЮ ГЕГЕМОНИЮ В КОНЦЕ 19  

И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ 
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Британии над англо-испанской войной сделала ее гегемонистской державой мира. Как 

и другие европейские империи в экономической, политической и военной конкуренции, Ве-

ликобритания активно участвовала в переделе мира. В конце 19 и начале 20 веков, в резуль-

тате вторжения в Великобританию, Британия была не только самой большой страной, но и 

крупнейшим центром экономической мощи в мире. Конкуренция в перераспределении мира 

в начале двадцатого века проложила путь к Первой мировой войне. Развитые в экономиче-

ском и политическом отношении и в военном отношении страны мира создали военные аль-

янсы в обмен на дружбу между собой, что привело к мировой войне. 

 Ключевые слова: Экономическая и политическая конкуренция, либеральная экономика, 

национальный интерес, национальная экономическая политика, мировая война, демократи-

ческое управление, империализм, внешняя политика, экономическая сила, мировая гегемония. 
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Məqalədə AMEA Naxçıvan Bölməsinin elmi kitabxanasında yaradılmış elektron kitabxananın 

fəaliyyətinə nəzər salınmış, kitabxanaya istər respublika istərsə də muxtar respublika rəhbərliyi tə-

rəfindən göstərilən dövlət qayğısından söz açılmışdır. 2013- cü ildə yaradılmış elektron kitabxana-

nın muxtar respublika üçün əhəmiyyəti xüsusi olaraq qeyd olunmuşdur. Kitabxananın “Elektron ki-

tablar” bölməsində hər bir elm sahəsi üzrə ədəbiyyatlarla təchiz olunmuş ayrıca keçidlər kitabların 

həm əlifba, həm də müxtəlif elm sahələri üzrə axtarılmasına imkan yaradılması və bunun  muxtar 

respublika elm-tədqiqat qurumlarında çalışan əməkdaşlar üçün mühüm əhəmiyyətə malik olmasın-

dan bəhs olunmuşdur. 

Açar sözlər: Naxçıvan, kitabxana, elektron kitabxana, elm tədqiqat qurumları 

 
Giriş 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən elmi kitabxanalardan biri də AMEA 

Naxçıvan Bölməsinin elmi kitabxanasıdır ki, bu kitabxananın əsası 1972-ci ildə  Naxçıvan Regional 

Elm Mərkəzinin nəzdində qoyulmuşdur. Kitabxana 1975-ci il aprel ayının 25-də fəaliyyətə başlamış 

və dahi lider Heydər Əliyevin  AMEA Naxçıvan Bölməsinin yaradılması haqqında verdiyi 2002-cil 

il 7 avqust tarixli sərəncamınadək [1] isə AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının şəbəkə kitabxanası 

kimi fəaliyyət göstərmişdir. Kitabxana universal tipli elmi kitabxana olaraq, fondları əsasən müxtə-

lif elm sahələrini əhatə edən ədəbiyyatlarla komplektləşdirilir. Kitabxana müxtəlif elmi müəssisələr-

də çalışan alimlərə, elmi işçilərə, universitet müəllim və tələbələrinə, xalq təsərrüfatının müxtəlif 

sahələrində çalışan mütəxəssislərə xidmət göstərir. 2019-cu ilin yekun statistik məlumatına əsasən  

kitabxanada iki kitab, jurnal, dövri mətbuat, avtoreferat və dissertasiya fondları fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan və rus dillərində kitablarla yanaşı, həm də Qərbi Avropa və Şərq dillərində  olan ədə-

biyyatlar da kitabxanada komplektləşdirilir. Kitab fondu  40007, jurnal fondu 19503, avtoreferat 

fondu 7866, dissertasiya fondu isə 106 nüsxə təşkil edir. Ənənəvi oxucuların sayı 460, elektron oxu-

cuların sayı 141-dir [3]. 

Elm və texnikanın, xüsusilə də informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətlə in-

kişaf etdiyi XXI əsrdə elmi kitabxanaların üzərinə düşən vəzifələr və məsuliyyət də böyükdür. Müa-

sir oxucunu kitabxanaya cəlb etmək, onları elmdə, təhsildə, ümumiyyətlə həyatın müxtəlif sahələ-

rində baş verən yeniliklərlə təmin etmək, onların  intellektual potensialını artırmaq üçün kitabxana 

cəmiyyətində və dünya məkanında baş verən elmi yeniliklərə aid informasiyaları toplamalı, payla-

malı və öz oxucusuna çatdırmalıdır. Bir sözlə, oxucusunu yüksək səviyyəli elmi-informasiya ilə tə-

min etməlidir. Bu məqsədlə də kitabxanadakı iş prinsipləri, xidmət forma və üsulları daima təkmil-

ləşdirilməli, həm ənənəvi, həm də elektron xidmət formalarından düzgün istifadə olunmalıdır. Müa-

sir oxucu auditoriyasını genişləndirmək üçün modern xidmət formalarından istifadə olunmalıdır. 

Oxucularla əlaqələrdə birinci növbədə informasiya xidməti xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Oxucuları ma-

raqlandıran məsələlərə, mövzulara aid kitabxanada mövcud olan çap əsərləri və başqa sənədlər haq-

qında onlara operativ şəkildə informasiya vermək, fondlara daxil olan müxtəlif çap məhsulları və 

digər sənədlər haqqında onları vaxtaşırı məlumatlandırmaq, kitabxanada müxtəlif kütləvi tədbirlər, 

kitab müzakirələri, kitab təqdimatları keçirmək, onlara müxtəlif şifahi biblioqrafik arayışlar ver-

mək- bütün bunların hamısı oxucularla birbaşa əlaqə deməkdir.  AMEA Naxçıvan Bölməsinin elmi 
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kitabxanası universal xarakterli elmi kitabxana olduğundan həm fondların tərkibi, həm də oxucula-

rın tərkibi əsasən elmə xidmət edir. Muxtar Respublikada çalışan qeyri-akademik müəssisələrdən 

olan mütəxəssislərə də nümunəvi xidmət göstərən kitabxananın bu gün 600-dən artıq oxucusu var. 

Bu oxucular arasında müxtəlif elmi dərəcəsi olan alimlər, elmi işçilər, doktorant və dissertantlar, 

universitet müəllim və tələbələri  daha çox üstünlük təşkil edirlər. Bu səbəbdən də onları daha çox 

elmi ədəbiyyatlar maraqlandırır. Naxçıvan Bölməsinin  nəzdində olan Elmi-Tədqiqat İnstitutlarının 

profilinə uyğun olaraq oxucular məhz həmin istiqamətdə ədəbiyyatlara daha çox müraciət edirlər.  

  Kitabxanada əsasən biblioqrafiya-informasiya xidməti kataloq-kartoteka sistemi vasitəsilə 

həyata keçirilir. Hal-hazırda kitabxanada fəaliyyət göstərən kataloq-kartoteka sisteminin ümumi sa-

yı 36-dır. Oxuculara xidmət işində biblioqrafiya şöbəsi tərəfindən yaradılmış müxtəlif kartotekalar: 

ümumi kartotekalar, aktual mövzuları əks etdirən mövzu kartotekaları, diyarşünaslıq kartotekası 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu karotekalar özündə əsasən dövri və nəşri davam edən çap məhsul-

larındakı materialları əks etdirir. Mövzu kartotekalarından “Azərbaycan elmi: inkişaf və perspektiv-

ləri”, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti”, “Xocalı faciəsi”, “Qanlı 20 yanvar”, “Azərbaycanda rep-

ressiya qurbanları”, “Molla Nəsrəddin və mollanəsrəddinçilər”, “Azərbaycan gəncliyi”, “Həsən bəy 

Zərdabi və Əkinçi qəzeti”, “Azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən soyqırımı: erməni siyasəti”, 

“Şahtaxtinskilərin tarixi” və digər mövzu kartotekaları oxucuların istifadəsindədir [3]. 

Kitabxanada eyni zamanda Azərbaycan dövlətçiliyinin, milli ideologiyamızın, Azərbaycançı-

lığın təbliğat mərkəzi kimi Ümummilli lider Heydər Əliyev irsinin toplanıb saxlanması mühüm əhə-

miyyət daşıyır. Bu məqsədlə kitabxanada həm Ümummilli liderin həyat və siyasi fəaliyyətini əks et-

dirən şöbə, həm də “Heydər Əliyev: həyatı və siyasi fəaliyyəti” adlı kartoteka yaradılıb. Bu kartote-

kada artıq 20-yə yaxın rubrika açılıb. Bunlardan “Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi”, “Heydər 

Əliyev və neft strategiyası”, “Heydər Əliyev və Azərbaycan ordusu”, “Heydər Əliyev və Azərbay-

can dili”, “Heydər Əliyev və müstəqilliyimiz”, “Heydər Əliyev konstitusiyamızın banisidir” və bir 

çox digər rubrikalar oxucular tərəfindən olduqca maraqla və fəal şəkildə istifadə olunur. Qeyd edək 

ki, artıq bu kartotekanın elektron versiyası tam şəkildə hazırlanıb oxucuların istifadəsinə verilmiş-

dir. Kitabxanada ənənəvi kartotekalarla yanaşı, elektron kartotekalar da yaradılır. Ümumi sayı 65 

olan elektron kartotekalara indiyə qədər 15096 qəzet, 4280 jurnal məqaləsinin biblioqrafik təsviri 

yerləşdirilib. Bu proses müntəzəm olaraq davam etdirilir [3]. 

 

Elektron kitabxananın yaradılması və fəaliyyəti 

Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin  2008-2013-cü illərdə inkişafı 

üzrə Dövlət Proqramı”nın (2) Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilməsi Azərbaycan Res-

publikasında kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, elmi-mədəni sərvətlərdən hərtərəfli isti-

fadə imkanlarının genişləndirilməsi, cəmiyyətin informasiya təminatının artırılması, eləcə də Azər-

baycan  kitabxanalarının dünya informasiya məkanına daxil olmasının təmin edilməsində mühüm 

rol oynayırdı. 

Sərəncamda əsas olaraq qeyd olunurdu ki, kitabxanaların beynəlxalq əlaqələr sahəsindəki fəa-

liyyəti müasir tələblərə cavab vermir. Ölkədə milli biblioqrafiyanın, milli formatın, elektron kitab-

xananın, toplu kataloqun, korporativ kitabxana şəbəkələrinin olmaması dünya informasiya məka-

nında layiqli təmsil edilməyə imkan vermir. “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya 

sahəsinin  2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” isə bu sahədə əsaslı islahatların apa-

rılmasını, fondların müasir informasiya daşıyıcıları ilə zənginləşdirilməsini, dünyanın qabaqcıl ki-

tabxana-informasiya müəssisələrinin təcrübəsindən istifadə edilməsini, elektron məlumat bankları-

nın yaradılmasını, kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsini zəruri edir. Bütün 

bunlar mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmiş-

dir [5]. 

Azərbaycan kitabxanalarının elektronlaşması, onların inkişaf etmiş dünya kitabxanaları sırası-

na qatılması və Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanasının yaranması üçün 2007-ci il aprel 

ayının 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanda ki-
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tabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” sərəncam bu sahənin daha da inkişaf etməsini 

sürətləndirdi. Həmin sərəncam Naxçıvan Muxtar Respublikasında da müasir tələblərə uyğun kitab-

xanaların fəaliyyəti üçün geniş zəmin yaratdı. Belə ki, Naxçıvan şəhərindəki elektron kitabxanaların 

sırasına daha bir kitabxana-AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi kitabxanası da qoşuldu. 2013-cü ildə 

İnformasiya və Kommunikasiya texnologiyaları ili elan olunmuş bu ildə artıq bir neçə elektron ki-

tabxanaların yaradılması Naxçıvan ziyalıları, alim və mütəxəssislərinə göstərilən diqqət və qayğının 

ümdə nümunələrindən biri oldu. 

4 sentyabr  2013- cü ildə AMEA Naxçıvan Bölməsinin elmi kitabxanasının elektron kitabxa-

nasının açılış mərasimində çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının sədri Vasif Talıbovun el-

ektron kitabxanalarda müasir texniki avadanlıqların quraşdırılması ilə yanaşı, onlardan səmərəli isti-

fadənin vacibliyi haqqında demişdir: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının  Naxçıvan Bölmə-

sinin əməkdaşları elektron kitabxanadan səmərəli istifadə etməli, alim və ziyalılarımızın dünya sə-

viyyəsində tanıdılmasında, yeni elmi əsərlərin, monoqrafiya və dissertasiyaların yazılmasında kitab-

xananın imkanlarından lazımınca bəhrələnməlidirlər” [4]. 

2013-cü  ildə yaradılmış AMEA Naxçıvan Bölməsinin elektron kitabxanasında  12 terabayt 

yaddaşı olan əsas və ehtiyat server quraşdırılmış, 6 oxucu yeri olan elektron oxu zalı yaradılmışdır. 

Kitabxana sürət köçürmə aparatı, printer, elektron daşıyıcılarda olan məlumatların vizual və səsli iz-

lənməsi üçün bir ədəd televizor, mobil elektron lövhə ilə təmin olunmuşdur. Kitabxanamızda lokal 

şəbəkə və internet səhifəsi hazırlanmışdır (3). Hal-hazırda skaner otağında kitabların elektron versi-

yası hazırlanaraq lokal şəbəkə və ya internet vasitəsilə oxuculara təqdim olunur. 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin elektron kitabxanasının təşkilindən sonra kitabxana - bibloqra-

fiya proseslərinin elektronlaşmasında yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi ənənəvi proseslərin el-

ektron formalara keçməsinə imkan yaratmış, biblioqrafik informasiya xidmətini sürətləndirmişdir. 

Kitabxananın e-kitab.ameanb.nmr.az internet saytı hazırlanaraq 2013-cü ildən geniş ictimaiyyətin 

ixtiyarına verilmişdir. Saytda kitabxananın yaranma tarixi, əsas fəaliyyət istiqaməti, ünvan yer alıb. 

Kitablar elektron kataloqlaşdırılaraq “Elektron kataloq” bölməsində oxuculara təqdim olunur. Daxi-

li şəbəkə vasitəsilə müxtəlif elektron kataloq və kartotekalar yaradılıb. Həmçinin oxucu qeydiyyatı, 

kitab verilişi, kitabların qaytarılması, oxucu davamiyyəti və digər xidməti işlərin elektronlaşması 

prosesləri aparılır. Kitabxananın “Elektron kitablar” bölməsində hər bir elm sahəsi üzrə ədəbiyyat-

larla təchiz olunmuş ayrıca keçidlər kitabların həm əlifba, həm də müxtəlif elm sahələri üzrə axtarıl-

masına imkan yaradılır. “Faydalı linklər” bölməsi vasitəsilə Azərbaycanın və eləcə də dünyanın 

müxtəlif kitabxanalarının internet saytından istifadə etmək olur. Hal-hazırda kitabxanada inventar 

sayı 37093 ədəd təşkil edən 15516 kitab elektron kataloqlaşdırılıb, elektron  kartotekalarda müxtəlif 

mövzulara aid 19376 məqaləyə -15096 qəzet, 4280 jurnal məqaləsinə, elektron avtoreferatlar kata-

loqunda 7866 avtoreferata, dissertasiya kataloqunda isə 106 dissertasiyaya  aid biblioqrafik məlu-

matlar yerləşdirilib. 1811 kitabın elektron versiyası hazırlanıb internetdə və ya lokal şəbəkədə yer-

ləşdirilmişdir [5]. Bu sistem vasitəsilə kitabxananın fondlarını əks etdirən ədəbiyyatların, həmçinin 

də yeni alınan ədəbiyyatların elektron kataloqu  və müxtəlif elektron kartotekalar hazırlanır. 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin elektron  kitabxanasında elektronlaşdırılma işləri illər üzrə  aşa-

ğıdakı cədvəldə öz əksini tapıb. 
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Həmçinin 2019-cu il də daxil olmaqla  AMEA Naxçıvan Bölməsinin kitabxanasında elektron 

oxunma sayı 17005 çatmışdır. Bunlardan əlavə kitabxananın saytına 7 adda 1088 qəzet, 43 jurnal 

pdf-i yerləşdirilmiş,  sayt xəbər və materiallarla zənginləşdirilmişdir [3]. 
 

Nəticə 

Ümumiyyətlə, 2003-cü ildə AMEA Naxçıvan  Bölməsinin yaradılması və AMEA Mərkəzi 

Elmi kitabxanasının şəbəkə kitabxanası kimi fəaliyyət göstərən kitabxananın  müstəqil kitabxanya 

çevrilməsi  və 2013-cü ildə burada elektron kitabxananın təşkil olunması  nəticəsində  muxtar 

respublikada elm tədqiqat qurumlarında çalışan  oxuculara yüksək səviyyəli informasiya vermək, 

onları bu günümüzün elmi, mədəniyyəti ilə tanış etmək, onlara ən son forma və üsullarla xidmət 

göstərmək sahəsində mühüm addımlar atılmışdır.  
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CREATION OF ELECTRONIC LIBRARY IN SCIENTIFIC LIBRARY OF ANAS NAK-

CHIVAN DEPARTMENT 

 

N.Sh. Aghayeva 

Nakhchivan Department of ANAS 

 

The article looks at the activities of the electronic library created in the scientific library of the 

Nakhchivan branch of ANAS, and also has been talking about the state care rendered by the lea-

dership of both the republic and the autonomous republic to electron  library. The importance of the 

e-library set up in 2013 for the autonomous republic was highlighted. In the “Electronic Books” 

section of the library, the separate passages that provide literature on each subject are described in 

terms of allowing books to be searched both in alphabet and in various fields, and this is of great 

importance for staff working in the autonomous republic's research institutions. 

Keywords: Nakhchivan, library, e-library, research institution 
 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ  

НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАНА 
 

Н.Ш. Агаева 

Нахчыванское отделение НАНА 

 

В статье рассматривается деятельность электронной библиотеки, созданной в науч-

ной библиотеке Нахчыванского филиала НАНА, и рассказывается о государственной за-

боте, оказываемой администрацией республики и республики. Особо отмечалось значе-

ние электронной библиотеки, созданной в 2013 году, для автономной республики. В раз-

деле “Электронные книги” библиотеки говорилось о том, что отдельные ссылки, осна-

щенные литературой по каждой научной сфере, позволяющих искать книги  как по алфа-

виту, так и по различным областям науки, что очень важно для сотрудников, работаю-

щих в исследовательских учреждениях автономной республики.  

Ключевые слова: Нахчыван, библиотека, электронная библиотека, научно-исследова-

тельские учреждения 
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ƏLİLLƏRİN VƏ SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD UŞAQLARIN TƏHSİL 

HÜQUQUNUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ İNKLUZİV TƏHSİLİN ROLU 

 

G.A. Qasımova 

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu 

gunay.mamedova.81@list.ru 

 

Əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sağlam uşaqlarla yanaşı təhsil alması 

onların beynəlxalq aktlarla və milli qanunvericiliklə təsbit edilmiş ən ali hüquqlarından biridir.  

Bu məqalədə əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil hüquqlarının təmin 

edilməsi sahəsində qəbul edilmiş aktların və inkluziv təhsilin rolu araşdırılıb.  

Açar sözlər: əlillər, sağlamlıq imkanı məhdud uşaqlar, inkluziv təhsil  

 

Təhsil hər bir ölkənin, cəmiyyətin inkişaf etməsində xüsusi rola malik amil olduğundan cə-

miyyətdəki hər bir fərdin imkan daxilində təhsilə, elmə cəlb edilməsi qarşıda duran məqsədlərdən 

biridir.  

Bildiyimiz kimi, cəmiyyətimiz sağlam insanlarla  yanaşı əlillərdən və sağlamlıq imkanı məh-

dud insanlardan da təşkil olunub. Bu səbəbdən də kimliyindən, vəziyyətindən asılı olmayaraq onla-

rın hər birinin təhsilə cəlb edilməsi, ən azından minimum bilik və bacarıqların aşılanması üçün öl-

kəmizdə və beynəlxalq aləmdə müxtəlif istiqamətli  işlər görülür.  

Əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlb edilməsi üçün təhsilin xüsusi 

qaydaları müəyyən edilir.  

Sağlamlıq vəziyyətinə görə təhsil müəssisəsində təhsil almaq imkanı olmayan şəxslərin təhsili 

müvafiq təhsil müəssisəsi vasitəsilə evdə təşkil edilir. Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin 

siyahısı və evdə təhsilin təşkil qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdi-

rilib. 

Dünyanın bir çox ölkələrində əlil uşaqlar adi uşaqlarla birlikdə ümumtəhsil məktəblərində 

təhsil alır, eyni qaydada uşaq baxçalarına gedirlər və bu cür inteqrasiyaya inkluziv təhsil deyilir. 

İnklüziv təhsil (fr. inclusif — "özünə daxil edən", lat. include — "daxil edirəm") — ümumi 

təhsilin hamı üçün əlçatan olmasını nəzərdə tutan və bütün uşaqların müxtəlif ehtiyaclarına uyğun-

laşdırılmasına əsaslanan inkişaf prosesi. Bu, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlb 

olunmasını da təmin edir. [1] 

İnklüziv təhsil əlil və sağlamlıq imkanı məhdud uşaqların müstəqil bir fərd olduğunu və təhsil 

zamanı onların hər birinin öz ehtiyacları olduğunu qəbul edən metodologiyaları inkişaf etdirməyə 

yönəlib.  

İnkluziv təhsilin əsas məqsədi xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların bacarıqlarının inkişaf et-

dirilməsi, onların sosial mühitə inteqrasiyasına şərait yaratmaq, valideynlərin maarifləndirilməsi, 

onlarla müvəkillik sahəsində işin aparılmasına köməklik göstərmək və bu sahədə çalışan müəllimlə-

rin metodik hazırlığını inkişaf etdirməkdir. 

İnkluziv təhsil aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır. 

 İnsanın dəyəri onun bacarıqları və nailiyyətləri ilə ölçülür; 

 Hər bir şəxs hiss etmək və düşünmək qabiliyyətinə malikdir; 

 Hər kəs ünsiyyət hüququna malikdir və onu dinləməlidir; 

 Bütün insanlar bir-birinə lazımdır; 

 Orijinal təhsil yalnız real münasibətlərin kontekstində mövcud ola bilər; 

 Bütün insanlara öz həmyaşıdlarının  dəstək və dostlugu lazımdır; 

 Bütün şagirdlər üçün tərəqqiyə nail olmaq onların nə biləcəyindən asılıdır; 

 Müxtəliflik insan həyatının bütün aspektlərini gücləndirir.  

mailto:gunay.mamedova.81@list.ru
https://az.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%B1n_dili
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 İnkluziv təhsilin tarixinə nəzər saldıqda görərik ki, cəmiyyətin müxtəlif inkişaf dövrlərində  

bu təhsil növünə münasibət eyni olmamışdır və zaman-zaman cəmiyyət xüsusi qayğıya ehtiyacı 

olan uşaqlara qarşı mərhəmət hissi ilə yanaşmaq səviyyəsinə qədər gəlmişdir.  

Belə ki, VII əsrin 70-80 –ci illəri və  XX əsrin əvvəllərində cəmiyyət uşaqlara öyrənmə baca-

rıqları ilə yanaşı onları öyrətmək zərurətini də dərk etmişdir. Belə ki, bir müddət keçdikdən sonra 

qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün xüsusi təhsil müəssisələri yaradılmış və   onlara fasiləsiz tibbi 

xidmətlər də göstərilməyə başlanılmışdır.  

Qeyd edim ki,  İnkluziv təhsilin ən üstün cəhətlərindən biri də odur ki, xüsusi qayğıya ehtiya-

cı olan uşaqlarla sağlam uşaqların bir yerdə təhsil almasıdır. Bu çox çətin prosesdir, çünki burada 

həm pedaqoqun, həm həkimin, həm də psixoloqun iştirak etməsi zəruridir.  

İnkluziv təhsil alan uşaqların sağlam uşaqlarla bir yerdə təhsil alması onların hərtərəfli inkşa-

fına müsbət təsir göstərir. Sağlamlıq imkanı məhdud uşaqlar özlərini yararsız hesab etmirlər, kollek-

tivə adaptasiya olunurlar və bununla da  onlar özlərinin cəmiyyət üçün, bəşəriyyət üçün lazımlı ol-

duqlarını dərk edirlər. Hesab edirik ki, bu sağlam insan cəmiyyətinin, düşüncəsinin qurulmasında  

zəruri amillərdən biridir.  

Bizim cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşab ki,  inkluziv təhsil dedikdə, yalnız əlilliyi olan 

uşaqlar nəzərdə tutulur. Amma beynəlxalq standartlara görə, inkluziv təhsilə məcburi köçkün, zora-

kılığa, hüquq pozuntusuna məruz qalan uşaqlar və sair müxtəlif sosial qruplara aid uşaqlar daxildir.  

Statistikaya əsasən bu gün 260 sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar ümumtəhsil məktəblərdə 

inkluziv təhsilə cəlb olunub. Hazırda Azərbaycanda 62860 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud uşaq 

var. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə onlardan 9355 nəfəri evdə,  2558  nəfər uşaq xüsusi mək-

təblərdə, 2725 nəfər uşaq isə xüsusi internat məktəblərində,  260 nəfər uşaq isə ümumtəhsil məktəb-

lərdə inkluziv təhsilə cəlb olunub. [2] 

Xüsusi şərait yaradılmadan təhsil almasında çətinliklər yaranan fiziki çatışmazlığı, əqli və (və 

ya) psixi ləngimələri olan şəxs sağlamlıq imkanları məhdud şəxs, xüsusi şərait yaratmaqla sağlam-

lıq imkanları məhdud şəxslərin məktəbəqədər, ümumi və peşə-ixtisas təhsili isə xüsusi təhsil adla-

nır. Xüsusi təhsilin, məqsədi sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə zəruri bilik, bacarıq və vərdişlər 

aşılamaqla onların cəmiyyətə uyğunlaşmasına, o cümlədən, özünəxidmət vərdişlərinin yaradılması-

nı, əmək fəaliyyətinə və ailə həyatına hazırlanmasını  təmin etməkdən ibarətdir.[3] 

Qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları Konvensiyasını 1992-cil ildə imza-

layıb və Respublikamızda yaşayan hər bir uşağın təhsil alma hüququnu qorumagı öz üzərinə  götür-

müşdür. Təlim metodikasına müvafiq olaraq inkluziv təhsil uşaqlara qarşı hər hansı formada ayrı 

seçkilik edilməsinin qarşısını alır, müxtəlif nevroloji və ya psixi xəstəlikləri olanlara belə mükəm-

məl şəkildə təhsil almaq, uğur qazanmaq imkan verir.  

 Konvensiyasının tələbinə əsasən məktəblər bütün uşaqları onların fiziki intellektual, sosial, 

emosional, dil və digər xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, qəbul etməlidir.  Bu yanaşma əqli və fiziki 

ləngiməsi olan, xüsusi istedada malik, kimsəsiz, işləyən uşaqlara, həmçinin,  etnik və mədəni azlıq-

lara mənsub olan uşaqlara da aiddir.  

Azərbaycan  Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra insan hüquqları, xüsusilə də  uşaq 

hüquqları ilə bağlı çoxsaylı  beynəlxaq saziş və konvensiyalara qoşulub və bununla bağlı üzərinə bir 

sıra öhdəliklər götürüb.  

Həmin öhdəliklərdən biri də ayrı-seçkiliyə yol vermədən əlilliyi olan şəxslərin təhsil hüququ-

nu həyata keçirmək üçün bütün səviyyələrdə inkluziv təhsilin təşkil edilməsi məsələsidir.  

Beynəlxalq  sənədlərdən, aktlardan  irəli gələn vəzifələri, öhdəlikləri icra etmək məqsədi ilə 

ölkəmizdə bir sıra  müvafiq qərarlar qəbul edilib.  

Təqdirəlayiq haldır ki, əlilliyi və sağlamlığı məhdud olan uşaqların təhsilə cəlb olunmasını 

tənzimləmək üçün Respublikamızda beynəlxalq standartlara tamamilə uyğun çox saylı aktlar qəbul 

edilmişdir. Bunlara 25 avqust 1992-ci il tarixli “Əlilliyin və uşaqların sağlamlıq imkanları məhdud-

luğunun qarşısının alınması, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və so-

sial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu, 15 iyun 2001ci il tarixli “Sağlam-
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lıq imkanları məhdud uşaqların təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunu, “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategityası”nın təsdiq edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli Sərəncamını, “Sağ-

lamlıq imkanları məhdud şəxslərin peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbulu Qaydasının təsdiq edil-

məsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 aprel 2002-ci il tarixli Qərarını, 

“Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyahısını və evdə təhsilin təşkili qaydalarının təsdiq 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 may 2002-ci il tarixli Qərarını, 

“Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara və sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatma-

yanlara sosial xidmət göstərilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 9 yanvar 2013-cü il tarixli Sərancamını və digər bu kimi aktları nümunə göstərmək 

olar.  

Qeyd etmək istərdim ki, Respublikamızda təhsil hüququ ilə bağlı müddəa ilkin olaraq 12 no-

yabr 1995-ci il tarixində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının müstəqil Konstitusiyasının 42-

ci maddəsində öz təsbitini tapıb. Həmin maddədə əks olunur ki, “hər bir vətəndaşın təhsil almaq hü-

ququ vardır. Dövlət pulsuz icbari ümumi orta təhsil almaq hüququnu təmin edir. Təhsil sisteminə 

dövlət tərəfindən nəzarət edilir. Maddi vəziyyətdən asılı olmayaraq istedadlı şəxslərin təhsili davam 

etdirməsinə dövlət zəmanət verir. Dövlət minimum təhsil standartlarını müəyyən edir”. [4] 

7 oktyabr 1992-ci il tarixində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” 

Qanununda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil hüquqlarının təmin edilməsi təsbit edilib. 

Belə ki, qanunda göstərilir ki: 

 dövlət hərbir vətəndaşın təhsil alması üçün müvafiq şəraitin yaradılmasına təminat verir və təhsi-

lin hər hansı pilləsindən, səviyyəsindən və formasından məhrum edilməsinə yol vermir; 

 dövlət cinsindən, irqindən, dilindən, dinindən, siyasi əqidəsindən, milliyətindən, iqtisadi və sosial 

vəziyyətindən, mənşəyindən, sağlamlıq imkanlarından asılı olmayaraq hər bir  vətəndaşa təhsil almaq imkanı 

yaradılmasına və ayrı-seçkiliyə yol verilməməsinə təminat verir; 

 vətəndaşlar təhsilin növünü, təhsil müəssisəni və tədrisin dilini sərbəst şəkildə seçmək hüququna 

malikdir. [5] 

Qanunvericilik tələb edir ki, dövlət ümumtəhsil məktəblərində sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqlar üçün normal təhsil maksimal səviyyədə təşkil olunsun  və həmin şəxslərin xüsusi tələbatı 

nəzərə alınır. 

Hal hazırda əlilliyi olan 60 mindən çox uşaq var. Onlardan 1105-i xüsusi təhsil məktəblərin-

də, 2664-ü xüsusi internat məktəblərində təhsil alır ( onlardan 1353 nəfəri müəssisədə gecələyir), 

7750-si evdə təhsilə, 268-i inkluziv təhsilə cəlb edilib. Azərbaycanda fiziki qüsurlu uşaqlara yardım 

hərtərəfli edilir dövlətimiz bu sahədə də başqa dövlətlərə bir nümunədir. “ Azərbaycan dövləti əlil 

uşaqlara hər zaman qayğı göstərib. Onların təhsili məsələsi hər zaman dövlətin diqqət mərkəzində-

dir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev isə hər zaman belə uşaqlara xüsusi həssaslıqla yanaşır onlara 

sevgi bəsləyirdi. Azərbaycanın istedadlı əlil uşaqları xaricdə keçirilən tədbirlərə də dəvət alır. Tur-

kiyə Onurğa-ilik ifliçlilər dərnəyinin təşkil etdiyi, dünyanın bir çox ölkəsindən əlil, şikəst, lal-kar 

uşaq və yeniyetmənin qatıldığı şənliyə Azərbaycandan Əlillərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı Uğrunda 

Cəmiyyətin “ Əlil uşaq və gənclərlə iş mərkəzi ”adlı təşkilata da qatılıb. Hazırda əlilliyi olan şəxslə-

rin hüquqi statusu  Azərbaycan Respublikası  Konstitusiyası və “ Əlilliyin və uşaqların sağlamlıq 

imkanları məhdudluğunun qarşısının alınması, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların  

reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında ” Azərbaycan Respublikasının  Qanunu  ilə müəy-

yən edilir. [6] 

Ulu öndərin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tə-

rəfindən dövrün tələblərinə adekvat şəkildə, həm forma, həm də məzmun etibarilə daha da zəngil-

ləşdirərək yeni keyfiyyət mərhələsinə daxil olmuş və bu sahədə aparılan işlər xeyli intensivləşmiş-

dir.  Ümumi daxili məhsulun artım tempinə görə ölkəmizin dünya dövlətlərinin reytinq cədvəlinə 

başcılıq etməsi, yoxsulluğun azaldılması və konkret sahəvi inkşafın təmin edilməsi istiqamətində 

qəbul olunan çoxsaylı dövlət proqramları, aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində ötən illərlə müqa-
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yisə edəndə son 9 il ərzində əhalinin maddi rifah halının və yaşayış, eləcə də məşğulluq səviyyəsi-

nin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsi danılmaz faktdır. 

 Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşmə-

ramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, xanım Mehriban Əliyeva  hər zaman əlillərə və 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara xüsusi qayğı ilə yanaşıb,  əlil uşaqların təhsil probleminin ara-

dan qaldırılması məqsədi ilə yığıncaqlar, konfranslar keçirilib. Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

ölkə daxilində və xaricdə  onların  cəmiyyətdən təcrid olunmaması və təhsil almaları üçün xüsusi 

məktəb və yataqxanalar tikilib.  

Belə ki, 2015-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Budapeşt şəhərinin XII ra-

yonunda əlil  uşaqlar üçün internat məktəb-yataqxana binası inşa  edilib.  

Xatırlatmaq istərdim ki, beş minə yaxın əlil şəhid ailəsi dövlət hesabına yeni mənzillə, 3500-

dən çox əlil minik avtomobili, yüzlərlə əlil müxtəlif reabilitasiya avadanlıqları ilə təmin edilib. Son 

illər ərzində müxtəlif bölgələrdə yeni, reabilitasiya mərkəzləri yaradılıb və hər il səkkiz mindən çox 

əlilə bərpa-müalicə xidməti göstərilir. Ötən illər ərzində 153 nəfər əlilin naftalan şəhərindəki, müali-

cə mərkəzində bərpa müalicəsi, 1056 nəfər əlilin istirahət zonalarında istirahəti, ümumilikdə çox 

əlilə birdəfəlik maddi yardımlar göstərilmişdir. Azərbaycanda  əlil uşaqlarla bağlı dövlət tərəfindən 

həyata keçirilən işlər saysız hesabsızdır. 

 Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

xüsusi tədbirlər planı çərçivəsində keçirilən tədbirin sonunda istedadlı əlillərə fəxri fərmanlar veri-

lib. Respublikanın regionlarından dəvət olunmuş əlillər üçün tədbirdə dövlət hesabına mehmanxana 

və digər zəruri xidmətlərdə təmin olunmuşdur.  

Fikrimizcə, dövlət və ictimai maraqların müdafiəsinə böyük töhfə olan bu cür tədbirlər cəmiy-

yətin ayrılmaz hissəsi olan əlil uşaqların işıqlı gələcəyini təmin edir. Hər kəs bilməlidir ki,  əlil  

uşaq sahibsiz deyil, onların  Azərbaycan dövləti və Azərbaycan ictimaiyyəti kimi möhkəm bir ailəsi 

var. Qarşıda duran ən ümdə məqsəd isə odur ki,  əlil uşaqların bu qayğını  öz üzərlərində hiss etdir-

məsini təmin etməkdir.  

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin “ Xüsusi nəqliyyat almaq üçün tibbi göstərişi 

olan əlillərin avtomobillə təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”  23 dekabr 2013- cü il 

tarixli Sərəncamına əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və 

konstitusiya quruluşunun müdafiəsi və 1990 - cı ilin 20 yanvar hadisələri zamanı əlil olmuş, xüsusi 

nəqliyyat almaq üçün tibbi göstəriş əsasında növbəyə durmuş şəxslərin dövlət tərəfindən verilən xü-

susi avtonəqliyyatla tam təmin olunması üçün Azərbaycan Prezidentinin Ehtiyat Fondundan beş 

milyon manat ayrılmışdır. [7] 

2001-ci ildə qəbul edilmiş “ Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili haqqında ” Azər-

baycan Respublikasının Qanunu,  Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi müvafiq proqram və qaydalar 

əlillərin təhsili ilə bağlı məsələləri əhatə edir.  Ölkə rəhbəri, cənab İlham Əliyevin 14 mart 2012- ci 

il tarixli Fərmanı ilə tətbiqinə başlanılan “Sosial xidmət haqqında ” Azərbaycan Respublikası  Qa-

nunu  sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla bağlı xidmətlər sferasında da səmərəli reabilitasiya im-

kanları yaradıb.   

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013- cü il tarixində  qəbul etdiyi “Evdə sosial 

xidmətin göstərilməsi Qaydası” nda əks olunur ki,  müvafiq olaraq sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqlara evdə sosial işçi və sosial xidmətçi tərəfindən sosial xidmət göstərilə bilər. [8] 

Bütün bu qeyd olunanlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əliyevin əlilli-

yi olan şəxslərin sosial təminatının daim yaxşılaşdırılmasına göstərdiyi böyük diqqət və qayğının 

birbaşa təzahürüdür.   

Onu da xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası  Birləşmiş Millətlər Təşki-

latının  Baş Məclisi tərəfindən 2006-cı ildə qəbul edilmiş “Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensi-

yaya qoşulmuşdur. Konvensiyada müəyyən edilən ümumi öhdəliklərin səmərəli icrası  üçün Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi  Kordinator kimi müəyyən olunub və bu səbəbdən də  Nazir-
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lik yanında aidiyyatı dövlət qurumları və əlilliyi olan şəxslərin qeyri hökümət təşkilatlarından ibarət 

işçi qrupu yaradılıb.  

Əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi və reabilitasiyası sahəsin-

də görülən işlərin başlıca məqsədi onların sosial müdafiəsini və cəmiyyətə fəal iteqrasiyasını  təmin 

etməkdir.  Başqa sözlə, əlil insanlara qayğı göstərmək hər birimizin dəyişməyən sosial və mənəvi 

vəzifəmizdir.  

Respublikamızda əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlb edilməsi üçün 

zəruri tədbirlər görülsə də, xüsusilə əhəmiyyətli addımlar atılsa da, beynəlxalq standartlara cavab 

verən milli qanunvericilik aktları qəbul edilsə də çox təəssüflər olsun ki, hələ də bu sahədə yaranmış 

problemlər qalmaqda davam edir.  

Əlillərlə bağlı mövcud problemlərdən biri də işləmək qabiliyyəti olanların işlə təmin olunma-

sında müəyyən çətinliklərin olmasıdır.  

Hesab edirəm ki, bu problem vacibliyinə və əhatə dairəsinə görə əlil uşaqların təhsili məsələ-

sindən sonra ikinci yerdə durur. Əfsuslar olsun ki, bəzi şəhərlərimizin, kəndlərimizin infrastrukturu 

formalaşdırılan zaman əlillərin sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin vəziyyətləri  nəzərə alınma-

yıb. Bu da onların  dövlətin və cəmiyyətin həyatında iştirak etməsini çətinləşdirir.  

Sonda onu qeyd etmək lazımdır ki, təhsil-bilik, bacarıq və vərdişlərin gənc nəslə öyrədilməsi 

və ötürülməsi prosesi olduğundan beynəlxalq və milli qanunvericiliyin müddəalarına uyğun olaraq 

əlil və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların kiçik yaşlarından təhsilə cəlb edilmələri və onların iş-

lərlə təmin edilmələri üçün bu sahədə yaranmış problemlərin qarşısını almaqda aidiyyəti qurumlar  

üzərilərinə düşən öhdəlikləri icra etməli və o cümlədən də  sağlamlığı əlverişli olan hər bir kəs əllə-

rindən gələni etməlidirlər.  
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The rights of disabled people and children with limited health to receive education is their le-

gal right, which found its way in international instruments and in national legislation. 

This article  the role of inclusive law and adopted acts in the right to education of disabled 

people and children with disabilities. 
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РОЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЯ  
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Права инвалидов и детей с ограниченным здоровьем на получение образования являет-

ся их законным правом, что нашло свое в международных актах и в национальном законода-

тельстве. 

С этой целью было рассмотрено роль инклюзивного права и принятых актов в праве на 

получения образования инвалидов и детей с ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: инвалиды, дети с ограничынным здоровем, инклузивное оброзование 
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