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ƏZİZ GƏNC TƏDQİQATÇILAR!
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təsis olunması son zamanlar AMEA-da
aparılan yeni islahatların ruhundan doğmuşdur. Akademiyanın ölkənin layiqli elm
mərkəzinə çevrilməsi, intellektual potensialımızın gücləndirilməsi bilavasitə gənclərin bu islahatlara cəlb olunması və onların bu işlərdə yaxından iştirakından asılıdır.
Təcrübə onu göstərir ki, gəncliyin daxili imkanları, özünə inamı, yeniliyə və təşəbbüskarlığa meyilliliyi hər zaman quruculuq proseslərinin daha mükəmməl və keyfiyyətli həyata keçirilməsinə töhfə vermişdir. Gənclik fiziki güclə mənəvi-intellektual
potensiyanın vəhdətindən doğan fenomendir. Bu enerjinin düzgün hədəflərə, məqsədlərə doğru yönəldilməsi inkişafın açarının ələ keçirilməsi deməkdir. Bizim məqsədimiz Akademiya gəncliyini elmin avanqardına çevirmək, ölkənin ümumi inkişaf
tempinə uyğunlaşdırmaq və onu beynəlxalq müstəvidə ən müxtəlif sahələr üzrə
dövlətin təmsilçisinə çevirməkdir.
Düşünürəm ki, yeni təsis olunan bu elmi-dövri nəşr elmi gəncliyin əldə etdiyi
nəticələrin geniş miqyasda müzakirəsi, elmi-tədqiqat işlərinin müasirləşməsi və
ümumi intellektlərinin zənginləşməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir.
Arzu edirəm ki, bu jurnal tezliklə beynəlxalq elmi arenada öz yerini tapsın və nüfüzlu
nəşrlər sırasına daxil olsun!

Hörmətlə,
Akif Əlizadə
AMEA-nın prezidenti, akademik
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UOT: 519.71
HİDROELEKTRİK STANSİYALARIN AQREQATLARININ DİAQNOSTİKASI ÜÇÜN
İNFORMASİYANIN İNTELLEKTUAL EMALI ÜSULUNUN İŞLƏNİLMƏSİ
N.O. Alışzadə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
nigar.huseynli@yandex.com
Məqalədə istilik elektrik stansiyalarının texniki diaqnostikası məsələsinə baxılır. İstismar zamanı
aqreqatların texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və yaranan nasazlıqların gizlin dövrünün aşkarlanması üsulları təklif olunur. Siqnalların emalı üçün seçilmiş neyron şəbəkənin arxitekturası və öyrətmə alqoritmi əsaslandırılır.
Açar sözlər: texniki diaqnostika, buxar turbini, vibrodiaqnostika, zaman sıraları, rekurrent neyron
şəbəkə.
Giriş
İstilik elektrik stansiyalarının (İES) avadanlıqlarının texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi məsələsinin həll olunması, istismar zamanı avadanlıqlarda yaranan qüsurların inkişafın erkən mərhələsində
aşkarlanmasına imkan verir. Bu zaman əsas məqsəd, nasazlıqların gizlin dövrünün aşkarlanmasıdır ki,
bu da qəza şəraitinin qarşısını almağa və avadanlıqların iş resurslarının artırılmasına gətirib çıxarır. Günümüzdə hesab olunur ki, ənənəvi periodik nəzarət və avadanlıqların profilaktik təmirini həyata keçirmək əvəzinə, texniki və iqtisadi nöqteyi-nəzərdən, avadanlığa onun faktiki vəziyyətinə görə xidmət göstərilməsi daha məqsədəuyğundur. Daha dəqiq, təmir işləri real ehtiyac yaranan zaman həyata keçirilir.
Elektrostansiyanın texniki avadanlıqlarının etibarlı işləməsinin əsasında kəsilməz istismar nəzarəti və avadanlıqların əsas parametrlərinin diaqnostikası durur.
Texniki diaqnostikanın strukturu iki qarşılıqlı əlaqəli nəzəriyyə ilə xarakterizə olunur: ta-nın-ma
nəzəriyyəsi və nəzarətetmə nəzəriyyəsi. Nəzarətetmə nəzəriyyəsi diaqnostik informa-siya-nın alınması,
avtomatlaşdırılmış nəzarət və pozuntuların axtarışının üsul və vasitələrini özündə birləşdirir. Nəzarət
dedikdə, qeyd edilmiş texniki vəziyyətin texniki sənədləşmədə təyin olunmuş parametrik qiymətlərə
uyğun olub-olmamasının yoxlanılması nəzərdə tutulur. Bunun üçün nəzarət edi-lən obyektin texniki
vəziyyətini əks etdirən diaqnostik informasiya əldə edilməli və analiz olunma-lıdır [1]. Texniki avadanlıqlardan alınan diaqnostik informasiyanın əsas növləri aşağıdakılardır:
- Avadanlığın elementlərinin vibrasiya spektri;
- Akustik dəyişmələrin spektri;
- Funksional sistemi xarakterizə edən parametrlərin qiymətləri (təzyiq, temperatur,
maddələrin qatılığı, tezlik və s.);
- Toxunan hissələrin vəziyyəti;
- Vizual müşahidə (boroskoplar vasitəsilə həyata keçirilir);
- Defektoskopiyadan alınmış verilənlər (vericilər, ultrasəs üsulu, rentgenoqrafiyanın üsulları,
rəngli və lüminesent defektoskopiya üsulları).
Diaqnostik informasiyanın əldə edilməsinin müxtəlif üsulları vardır. Baxılan məsələdə, istismarda olan konkret aqreqatın informativ nöqtələrində vericilər quraşdırılır və alınan siqnallar əsa-sında
baza formalaşdırılır. Siqnalların emalı zamanı pozuntuların yerini və səbəbini aşkarlamaq üçün istifadə
olunan əlamətlər təyin olunur. Bu əlamətlər siqnalın dəyərləri, amplitud, tezlik, güc, temperatur, təzyiq
və s. ola bilər.
İES-in diaqnostikasının bir fraqmentini götürək. Buxar turbini (BT) İES-də əsas qurğulardan
biridir. Buxar turbini – buxarın gücü ilə işləyən istilik mühərrikidir, məhz BT-də buxarın kinetik enerjisi
mexaniki işə çevrilir. BT-nin əsas elementlərinin quruluşuna baxaq. Buxar turbini, val üzərində yerləşdirilmiş, üstündə müəyyən bucaq altında əyilmiş çoxlu sayda pərlər olan həcmli diskdən ibarətdir.
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Val və pərləri olan disk, turbinin rotoru adlanır. Turbinlərdə bir val üzərində bir yox, bir neçə disk
yerləşdirilir. Pərlərin qarşısında turbinin bütün korpusunu əhatə edən silindrik qapaqlar yerləşir. Yüksək
təzyiqli buxar, buxar qazanından silindrik qapaqlara keçir. Burada buxar genişlənir və buxarın enerjisinin, buxar kütləsinin istiqamətlənmiş hərəkətinin kinetik enerjisinə çevrilməsi baş verir. Silindrik
qapaqlardan turbinin pərlərinə daxil olan buxar, diski sürətli hərəkətə gətirir. Beləliklə buxar, bütün
disklərin pərlərindən keçərək, onlara enerjisini verir. Pərləri olan rotor, turbinin hərəkətli hissəsidir.
Silindrik qapaqlarla stator isə turbinin korpusuna birləşdirilmiş hərəkətsiz hissədir. Adətən, BT bir neçə
silindrdən ibarət olur. Birinci yüksək təzyiq silindrinə (YTS), birbaşa buxar qazanından, yüksək pa-rametrlərə - təzyiq və temperatura malik kəskin buxar daxil olur. YTS-dən çıxan buxar qazana aralıq
qızdırılmaya daxil olur, sonra orta təzyiq silindrinə (OTS) ötürülür. OTS-də genişlənən buxar, bir və ya
bir neçə eyni ölçülü aşağı təzyiq silindrlərinə (ATS) keçir. ATS-dən sonra buxar kondensatora daxil
olur. Buxar turbininin sxemi Şəkil 1.-də göstərilmişdir:

Şəkil 1. Buxar turbininin sxematik təsviri

Buxar turbininin texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün, onun vibrasiya vəziyyətinin analiz
edilməsi çox vacibdir. Dəyişmələrin bilavasitə mənbəyi, çarxların yağlı lenti üzərində fırlanan və onun
vasitəsilə gücü çarxlardan və çarxların korpusundan qurğuya ötürən val ötürücüsüdür. Çarxların vibrasiya verən korpusları və onlarla əlaqəli olan silindrlərin korpusları fundamental qurğunun vibra-siyasına səbəb olur. Bu da, öz növbəsində, əsas sütunun və aşağı fundamental gövdənin vibrasiyasına gətirib
çıxarır. Vibrasiya zamanı val maili vəziyyətdə fırlanır və beləliklə, fırlanan detalların hərəkətsiz detallara sürtünməsi meydana gələ bilər. Əhəmiyyətli sürtünmələr zamanı vibrasiya qəza vəziyyətlərinə
gətirib çıxara bilər.
Təcrübə göstərir ki, pozuntuların çox hissəsinin meydana gəlməsi və inkişafı, bir qayda olaraq,
turbinin vibrasiya parametrlərinin dəyişməsindən qaynaqlanır. Bu dəyişmələr, qüsurların bir çoxunun
inkişafı kimi, kifayət qədər böyük zaman kəsiyi ərzində baş verir. Yüksək səviyyəli vibrasiyalar zamanı istismar, turbinin iqtisadi göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdirir. Buxar turbininin vibrasiyasına səbəb olan əsas amillərə aşağıdakılar aiddir:
- Rotorların dinamik tarazsızlığı;
- Rotorların mərkəzlənməsinin pozulması;
- Sistemin möhkəmliyinin zəifləməsi;
- Fırlanmaların rezonans qiymətlərində işləmə;
- Yağlı lent üzərində valın dayanıqlılığının itməsi;
- Elektromaqnit mənşəli əks-təsirlərin olması və s.
7
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Məsələnin qoyuluşu
Buxar turbininin diaqnostikası üçün onun vibrasiya parametrlərinin analiz edilməsinin əhəmiyyətini
nəzərə alsaq, texniki diaqnostikanın əsas bölmələrindən biri olan vibrodiaqnostikaya müraciət etmək
məqsədəuyğundur. Vibrodiaqnostika texniki avadanlığın destruktiv olmayan əsas nəzarət üsullarından
biridir. Başqa sözlə, avadanlığı işlək vəziyyətdən çıxarmadan həyata keçirilən üsullardandır. Bu üsul,
araşdırılan obyektin strukturundan irəli gələn və ya işləməsi zamanı yaranan vibrasiyanın parametrlərinin
analizinə əsaslanır. Vibrasiya siqnallarına görə diaqnostikanın obyekti, vibrasiya mənbəyi olan bütün növ
texniki avadanlıqlar ola bilər. İstənilən vibrasiya özündə müxtəlif tezlik dəyişmələri saxlayır. Bu dəyişmələrin amplitudunu analiz etməklə, avadanlığın vəziyyəti haqqında informasiya əldə etmək olar.
Vibrasiya, avadanlığa birləşdirilmiş vericilərin köməyi ilə ölçülür. Vibrasiyaya əsasən avadanlıqların
texniki vəziyyətinə nəzarət etmək mümkündür. Vibrodiaqnostika üç mərhələdə yerinə yetirilir: vibrasiya
vəziyyətinin ilkin təsviri; əlamətlərin təyini; qərar qəbulu.
Vibrasiya siqnalı dəyişmələrə malik proses haqqında informasiya daşıyır və qüsurun tapılması, onun dərinliyinin təyin edilməsi və inkişafı haqqında proqnoz vermək üçün diaqnostik informasiyaya malik olur. Vibrodiaqnostika müəyyən vaxt intervalındakı siqnalı və ya avadanlığın vibrasiyasının spektrini araşdırır. Bu zaman aşağıdakı parametrlər analiz olunur:
- Nöqtənin (və ya sistemin) vibrasiyanın təsiri ilə hərəkətinin vibrosürəti;
- Vibrasiyanın təsiri ilə nöqtənin vibroyerdəyişməsi;
- Vibrosürətlənmə - nöqtənin vibrasiyanın təsiri ilə sürətlənməsi.
Aşağı tezlikli diapazonda vibroyerdəyişmələrin parametrləri, orta tezlikli diapazonda vibrosürət
parametrləri, yüksək tezlikli diapazonda isə vibrosürətlənmə parametrləri ölçülmüşdür [2].
İnformasiya əlamətlərinin seçilməsi zamanı ölçülən parametrlərin sayı məhdudlaşdırılır. O əlamətlər seçilir ki, onlar avadanlığın vəziyyətini birbaşa və ya dolayı yolla xarakterizə etsin. Seçilmiş
parametrlər əsasında əlamətlərin informasiya sistemi yaradılmışdır. İmtinalar aşkar edildikdə, əlamətlərin imtinalardakı qiymətləri ilə, texniki avadanlığın normal vəziyyətindəki qiymətlərinin fərqi
təyin olunur. Bu imtinalar bir çox simptomları təyin edir ki, onlar da, müxtəlif diaqnostika üsullarının
köməyi ilə qüsurların səbəbini və yerini tapmaqda istifadə olunur. Avadanlığın texniki vəziyyətinin
diaqnostikasının reallaşdırılması üçün uyğun avadanlığın bütün istismar müddəti ərzindəki vəziyyəti
haqqında tam və etibarlı informasiyanın yığılması vacibdir. İnformasiyanın yığılmasının və saxlanmasının metodikası, cari prosesin xarakteri haqqındakı informasiyanın bərpa-sının mümkünlüyü diaqnostik sistemin imkanlarını xarakterizə edir. Burdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, müxtəlif texniki
nəzarət sistemləri üçün, texnoloji prosesin müxtəlif mərhələlərinə aid olan bütün mümkün qüsurlar,
diaqnostik əlamətlər, qüsurların avadanlıqda inkişaf sürəti haqqında biliklər bazasının olması vacibdir.
Adətən diaqnostik nəticə əldə etmək üçün, böyük miqdarda diaqnostik parametrləri analiz etmək lazım gəlir. Buna görə də, mürəkkəb texniki obyektlərin (Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti kimi) araşdırılması zamanı avtomatik idarəetmə sistemlərinin işlənməsi tələb olunur.
Hal-hazırda vibrodiaqnostikanı həyata keçirmək məqsədi ilə buxar turbini üzərində diyircəkli yastıqların
vibrasiyasını və turbinin aktiv gücünü təyin edən vericilər quraşdırılmışdır. Vericilərin yerləşdirilmə sxemi
Şəkil 2-də təsvir edilmişdir:
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Şəkil 2. Vericilərin buxar turbinində yerləşdirilməsinin sxemi

VE001A, VE002B, VE003A, VE004B, VE005C, VE006A və VE007A adlı vericilər uyğun
olaraq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nömrəli diyircəkli yastıqların vibrasiyasını ölçür. Bu vericilərdən hər iki
saniyədən bir götürülmüş informasiya əsasında baza formalaşdırılır. Baza, siqnalların qeydə alındığı
zaman anlarından və vericilərdən gələn siqnalların müvafiq zamandakı qiymətlərindən ibarətdir. Cədvəl
1.-də mövcud bazada toplanmış, buxar turbininin fəaliyyətini əks etdirən siqnalların bir fraqmenti
göstərilmişdir:
Cədvəl 1
Vericilərdən alınmış vibrasiya siqnalları əsasında qurulmuş verilənlər bazası
time

GEN01W

VE001A

VE002B

VE003A

VE004B

VE005C

VE006A

VE007A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014-01-13,17:44:15

214,16

1,61

1,48

1,62

2,30

2,08

2,55

1,68

2014-01-13,17:46:15

217,02

1,59

1,49

1,58

2,31

2,10

2,54

1,69

2014-01-13,17:48:15

215,59

1,59

1,50

1,56

2,34

2,11

2,55

1,69

2014-01-13,17:50:15

221,68

1,59

1,50

1,57

2,34

2,09

2,56

1,69

2014-01-13,17:52:15

228,00

1,57

1,45

1,61

2,24

2,02

2,58

1,67

2014-01-13,17:54:15

237,90

1,57

1,43

1,61

2,21

2,01

2,56

1,67

2014-01-13,17:56:15

243,27

1,54

1,42

1,61

2,26

2,03

2,52

1,66

2014-01-13,17:58:15

241,48

1,54

1,43

1,63

2,26

2,00

2,53

1,65

2014-01-13,18:00:15

237,19

1,56

1,46

1,68

2,17

2,03

2,54

1,63

2014-01-13,18:02:15

241,48

1,53

1,44

1,70

2,15

2,02

2,54

1,63

2014-01-13,18:04.15

254,37

1,52

1,45

1,67

2,10

2,02

2,49

1,61
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014-01-13, 18:06:15

253,06

1,52

1,54

1,69

2,10

2,00

2,51

1,61

2014-01-13,18:08:15

253,30

1,52

1,63

1,57

2,13

2,03

2,51

1,62

.................................

...

...

...

...

...

...

...

...

2014-06-17,12:54:15

250,19

1,47

1,56

1,62

2,02

2,06

2,48

1,62

2014-06-17,12:56:15

253,20

1,48

1,54

1,61

2,04

2,03

2,51

1,60

2014-06-17,12:58:15

229,49

1,40

1,50

1,70

2,06

2,02

2,55

1,67

2014-06-17,13:00:15

230,19

1,56

1,44

1,61

2,22

2,02

2,49

1,61

..................................

...

...

...

...

...

...

...

...

2015-01-20,22:40:15

252,94

1,51

1,52

1,58

2,17

2,03

2,45

1,61

Cəd. 1-dən göründüyü kimi, hər bir vericidən alınan siqnallar, qeydə alındığı zaman anı ilə
birlikdə zaman sırası təşkil edir. Məlumdur ki, ZS-larını analiz etməklə, onların mənbəyi olan obyekt
və ya proses haqqında müəyyən məlumat əldə etmək mümkündur. Bu zaman, analizi müxtəlif üsullarla həyata keçirmək olar. Məqalədə qarşıya qoyulan məqsəd, BT-nin vibrodiaqnostikasından toplanmış ZS-larını süni neyron şəbəkələrdə emal edərək, həmin qurğunun texniki vəziyyətini qiymətləndirməkdir.
Həll üsulunun seçilməsi
Zaman sırası – araşdırılan prosesin parametrlərinin ardıcıl zaman anlarında qiymətini əks etdirən statistik verilənlər ardıcıllığıdır və bərabər zamanlardan bir verilənlərin müşahidəsinə əsaslanır.
Zaman sırasında parametrin qiymətləri “ölçü” adlanır və hər bir ölçünün qeydə alındığı zaman anı
və ya müşahidə prosesindəki sıra nömrəsi göstərilir. Zaman sırasının analizi parametrlərin müşahidədən alınan qiymətlərinin sadə analizindən əhəmiyyətli surətdə fərqlənir, belə ki, zaman sıralarının
analizində sadəcə qiymətlərin müxtəlifliyi deyil, həm də onların zamandan asılılığı nəzərə alınır.
Zaman sıralarının analizi iki məqsəd daşıyır: sıranın təbiətini təyin etmək və proqnoz [3].
ZS-nın analizi zamanı onu aşağıdakı dörd komponentə ayırırlar [4]:
1. Trend – uzunmüddətli faktorların ZS-a təsirini təsvir edən, tədricən dəyişən komponent;
2. Dövr komponenti – amplituduna və müddətinə görə fərqlənən, artma və azalma periodlarını təsvir edən komponent;
3. Mövsümi komponent – təkrarlanan dövrlər ardıcıllığından ibarət olan komponent;
4. Təsadüfi komponent – qanunauyğunluğa tabe olan komponentləri çıxdıqdan sonra qalan qalıq.
Ən çox rast gəlinən trend modelləri aşağıdakılardır:
 Xətti trend – Tt  0  1t
 Polinomial trend – Tt   0   t1   2t 2  ...   kt k
 Loqarifmik trend – Tt  exp 0  1t 
ZS-inn qrafikinə baxmaqla onun trendinin xarakteri haqqında təsəvvür əldə etmək olar.
Məlumdur ki, İES-in iş rejimi ilin hər bir fəslinə görə müxtəlifdir. İşlək turbinlərin sayı, stansiyanın istehsal etdiyi və istismara buraxdığı enerjinin miqdarı kimi faktorlar, mövsümi xarakter daşıyır. Beləliklə, buxar turbininə quraşdırılmış vericilərdən gələn siqnalları zaman sırası olaraq analiz
etdikdə, bu ZS-in əhəmiyyətli mövsümi komponentə malik olduğu ortaya çıxır. ZS-in emal üsulları
mövsümi komponenti və trendi nəzərə almadığından, bu komponentləri hesablayıb ZS-dən kənarlaşdırmaq məqsədəuyğundur. Mövsümi komponenti kənarlaşdırmaq üçün ZS hamarlaşdırılır, trend komponenti isə ən kiçik kvadratlar üsulu ilə aradan qaldırılır [4]. Ümumiyyətlə, ZS-in emalı üçün riyazi
modelin qurulmasında əsas çətinlik öyrədici seçimlərin formalaşdırılması zamanı meydana gəlir. Belə
ki, modelləşdirilən ZS, tamlıq xüsusiyyətinə malik olmalıdır; əgər müəyyən zaman anlarında boşluqlar varsa, bərpa edilməlidir. Öyrədici seçimlər araşdırılan diapazona daxil olan bütün nümunələri
özündə saxlamalıdır və ziddiyyətli qiymətlərə malik olmamalıdır. Yalnız bütün bu tələblərə uyğun
ZS-lərini müəyyən üsul və vasitələrlə emal etmək olar.
10

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №2

Vericilərdən yığılmış zaman sıralarını analiz etmək məqsədilə süni neyron şəbəkələrdən istifadə
olunur. SNŞ – bir-biri ilə sinaptik əlaqələrə malik olan süni neyronlar toplusudur. SNŞ daxil edilmiş
informasiyanı emal edir və öyrətmə prosesi nəticəsində çıxış siqnalları verir. İnformasiya emalı zamanı
SNŞ, sistemin idarə edilməsini və qərar qəbul edilməsini təmin edən ayrıca komponent kimi istifadə
edilir [5].
Məsələnin həlli
ZS-in SNŞ vasitəsilə modelləşdirilməsi, qeyd olunmuş zaman anlarında araşdırılan sistemin
davranışını əks etdirən struktura malik SNŞ-in formalaşdırılması deməkdir. Belə SNŞ-in öyrədilməsi zamanı çəki əmsallarının seçilməsi öyrətmə prosesindəki iterasiyaların faktiki xətalarının dəyişməsinə əsaslanır.
Məlumdur ki, praktikada vericidən gələn siqnallar müəyyən küyə malik olur. Buxar turbininin emal
olunacaq vibrosiqnalları da əhəmiyyətli küyə malik zaman sıralarıdır. Küy komponentini nəzərə alsaq,
SNŞ-in arxitekturasının seçilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. İşdə ZS-in analizi üçün çoxlaylı perseptron
əsasında qurulmuş rekurrent şəbəkədən, daha dəqiq, Elman şəbəkəsindən istifadə edilir. Bu şəbəkə,
ardıcıllığı yadda saxlamaq xüsusiyyətinə malik olan, əks-əlaqələrlə təmin edilmiş biristiqamətli perseptron
şəbəkəsidir [6]. Əks-əlaqə rabitələrinin çəkiləri vahidə bərabər götürülmüşdur və elə qurulmuşdur ki,
siqnallar şəbəkənin gizli layından kontekst laya qayıdır. Kontekst lay şəbəkədə “əlavə giriş” rolunu
oynayır, belə ki, əks əlaqə rabitələri hesabına bu laydakı neyronlar cari anda gizlin layda olan siqnaldan
əvvəlki siqnalı özundə saxlayır. Bununla da, çıxış vektoru təkcə cari giriş siqnalından yox, həm də ondan
əvvəlki siqnaldan asılı olur və tədricən zaman sırasının küyü düzlənir [7]. Şəkil 3.-də öyrətmədə istifadə
olunan Elman şəbəkəsinin cari məsələyə uyğun modifikasiyasının struktur sxemi verilmişdir:

Şəkil 3. Elman şəbəkəsinin cari məsələyə uyğun modifikasiyasının strukturu
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Şəbəkənin öyrədilməsi, öyrətmənin qradiyent üsullarından biri olan Levenberq-Markvardt alqoritmi ilə həyata keçirilir. Başqa sözlə, Elman şəbəkəsinin öyrədilməsində çəki funksiyaları və istiqamət
vektorları Levenberq-Markvardt optimallaşdırması ilə hesablanır. Levenberq-Markvardt üsulu, klassik
Nyuton-Qauss üsulunun modifikasiyasıdır və bu üsulda minimallaşdırmanın istiqaməti sürətli enmə
metodu ilə seçilir [6].
Öyrətmə prosesində şəbəkənin girişinə verilən öyrədici seçimlər üç hissəyə bölünür; giriş qiymətlərinin bir hissəsi öyrətmə məqsədilə, bir hissəsi öyrətmənin doğruluğunun yoxlanılmasında (validation), bir hissəsi isə şəbəkənin test edilməsində istifadə olunur [8]. Üç hissəyə bölünmənin nisbəti,
öyrətmə qaydası tətbiq olunmamışdan əvvəl tənzimlənir.
Öyrətmədə istifadə olunan vektor, çəki əmsallarının təyin olunması və çıxış xətasının minimallaşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Doğruluğun yoxlanması (validation) vektorları öyrətmədə ən
uyğun iterasiyaların seçilməsi və öyrətmə prosesinin dayanmasını təmin edir. Test vektorları öyrətmənin keyfiyyətini təyin etmək üçün istifadə olunur və öyrətmə prosesinə heç bir təsiri yoxdur.
Buxar turbininin diaqnostikası məqsədilə onun fəaliyyətinin beş vəziyyətlə xarakterizə olunması
nəzərdə tutulmuşdur: “stasionar”, “cüzi meyletmə”, “cari təmir”, “destruktiv təmir” və “qəza vəziyyəti”. Məsələnin bu tələbatına uyğun olaraq, öyrətmə prosesində hər bir vəziyyətin öz diapazonuna
aid olan nümunə siqnallar şəbəkənin girişinə verilir. Öyrətmə prosesi başa çatdıqdan sonra yeni siqnal
axını şəbəkəyə daxil edilir və çıxış vektorunun qiymətləri müvafiq beş sinifdən birinə aid olur.
SNŞ-in qurulması və öyrədilməsi, cari məsələ üçün, Matlab riyazi proqram paketi vasitəsilə həyata keçirilir. Müvafiq əmrlərlə gizli layda 10 neyrona malik Elman şəbəkəsi qurulur, seçilmiş öyrətmə
üsulunun və proqram vasitəsinin tələblərinə uyğun olaraq, iki öyrədici vektor şəbəkəyə daxil edilir.
Birinci vektor bütün mümkün qiymətləri özündə saxlayan giriş siqnallarından, ikinci vektor isə nəzərdə
tutulmuş beş sinfə uyğun çıxış qiymətlərindən ibarətdir. Öyrətmə prosesində cəd. 1-də təsvir olunmuş
verilənlər bazasından 13.01.2014-17.06.2014 müddətinində qeydə alınmış siqnallar istifadə edilmişdir.
Öyrətmə alqoritmi və xətanın hesablanması üsulunu təyin edən əmrlər də daxil edildikdən sonra şəbəkə
öyrədilir. Proses başa çatdıqdan sonra 20.06.2014-20.01.2015 müddətində qeydə alınmış siqnallardan
ibarət vektor şəbəkəyə daxil edilərək hansı sinfə aid olması “soruşulur”. Çıxış siqnallarını daha aydın
formaya gətirmək üçün sətir tipli yeni bir dəyişən elan olunur və çıxış vektorunun qiymətlərini “if-then”
qaydaları vasitəsilə tənzimləməklə “stasionar”, “cüzi meyletmə”, “cari təmir”, “destruktiv təmir” və
“qəza vəziyyəti” verbal qiymətlərindən birini alır. Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası MMC-dən
13.01.2014-20.01.2015 müddətində aldığımız siqnallar stasionar vəziyyətə uyğun olduğuna görə, nəticə
də gözlənilən kimi, stasionar sinfə aid olur.
Nəticə
Hidroelektrik stansiyanın əsas aqreqatı olan buxar turbininin texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün vibrodiaqnostika üsulundan istifadə etmək məqsədəuyğun hesab olunur. Vibrodiaqnostika, turbinə quraşdırılmış yeddi ədəd vericinin vibrasiya siqnallarını ölçməsi və relyasion baza
şəklində yadda saxlanılması ilə həyata keçirilir. Ayrı-ayrılıqda hər bir vericinin siqnallarından ibarət
sütun, aid olduğu zaman anı ilə birlikdə zaman sırası təşkil edir.
Qarşıya qoyulan məsələ, buxar turbinin diqnostikası məqsədilə bazadakı siqnalların emalını
həyata keçirməkdir. Bunun üçün, vericilərdən toplanan zaman sıralarını analizi prioritet məsələdir.
İşdə zaman sıralarını emal etmək üçün intellektual üsul – süni neyron şəbəkələrdən istifadə etmək təklif olunur. Birinci növbədə neyron şəbəkənin arxitekturası seçilir. Seçilmiş Elman şəbəkəsi
müvafiq məsələnin tələbinə uyğun modifikasiya olunur. Öyrətmə prosesini reallaşdırmaq üçün Levenberq-Markvardt optimallaşdırmasından istifadə olunur. Siqnallar emal olunaraq beş çıxış vektoru əldə edilir. Bu vektorlar buxar turbininin fəaliyyətinin uyğun beş texniki vəziyyətini göstərir.
Öyrədilmiş neyron şəbəkənin məhz rekurrent arxitekturaya və əlavə giriş elementləri rolunu oynayan kontekst neyronlara malik olması, zaman sıralarının malik olduğu küyü aradan qaldırmaqla,
öyrətmə prosesinin keyfiyyətini yüksəldir. Beləliklə, rekurrent neyron şəbəkələrin tətbiqini, zaman
sıralarının emalında ənənəvi üsullara perspektivli alternativ hesab etmək olar.
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DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL METHOD FOR INFORMATION
PROCESSING IN DIAGNOSTICS OF HYDRO-ELECTRICAL
STATIONS AGGREGATES
N.O. Alishzade
Institute of Control Systems of Azerbaijan National Academy of Sciences
The article considers the problems of technical diagnostics of thermal electrostations. Proposed
methods for assessing the technical state of aggregates and detecting a latent period of malfunctions.
The neural network architecture and learning algorithm for signal processing are substantiated.
Keywords: technical diagnostics, steampipe, vibration diagnostics, time series, recurrent neural
networks.
РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МЕТОДА ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ АГРЕГАТОВ
ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
Н.О. Алыш-заде
Институт Систем Управления Национальной Академии Наук Азербайджана
В статье рассматриваются проблемы технической диагностики тепловых электростанций. Предлагается методы оценки технического состояние агрегатов и обнаружения скрытого периода неисправностей. Обоснована архитектура нейронной сети и алгоритм обучения
для обработки сигналов.
Ключевые слова: техническая диагностика, паровая турбина, вибродиагностика, временные ряды, рекуррентная нейронная сеть.
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PROTON DƏSTƏLƏRİ İLƏ YARIMKEÇİRİCİLƏRİN MODİFİKASİYA OLUNMASI:
RADİASİYA DEFEKTLƏRİ İLƏ AŞQARLAMA
M. Cahangirov
Azərbaycan MEA-nın Radisaiya Problemləri İnstitutu
muradcahangirov@mail.ru
GaS monokristalında ion implantasiya metodundan istifadə etməklə 1·1015 proton/sm2 və 5·1015
proton/sm2 dozalarda 70 keV enerjili protonlarla implantasiya zamanı protonların qaçış yolu, protonların konsentrasiyasının dərinliyə görə paylanması, yaranan vakansiyaların sayı və kritik dozanın
enerjidən asılılığı öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, GaS monokristalları üçün amorflaşma prosesi
şüalanma dozasının 3- 5·1015 proton/sm2 qiymətlərində baş verir.
Açar sözlər: İon implantasiyası, radiasiya deffektləri, amorflaşma prosesi, kritik doza.
Giriş
Yarımkeçiricilərin modifikasiya olunması, yəni onların xassələrinin yüngül ion, o cümlədən proton
dəstələri ilə məqsədyönlü şəkildə dəyişdirilməsi son illərdə ən perspektivli və güclü inkişaf edən fizikitexnoloji metodlardan biridir. Protonlara olan maraq materialın emal edilmə dərinliklərinin geniş və
nəzarət edilən diapazonu (0,1 mkm-dan 1 mm-ə qədər) və proton şüalandırılmasından sonra yüksək
tablanma temperaturuna malik mürəkkəb radiasiya komplekslərinin olmamağı ilə şərtlənir. Proton şüalandırılmasından sonra yarımkeçiricilərin xassələrinin dəyişməsinə təsir edən əsas üç amil nüvə reaksiyaları
nəticəsində yeni aşqarların yaranması, radiasiya defektlərinin yaranması və hidrogenin atomlarının
yığılmasıdır. Yarımkeçiriciyə aşqarlayıcı əlavələrin, habelə tərkib və quruluş defektlərinin nəzarət altında
daxil edilməsi yolu ilə həyata keçirilən radiasiya modifikasiyası radiasiya aşqarlanması adlanır. Bir qayda
olaraq, yarımkeçiricinin tərkib defekti olan aşqar atomundan fərqli olaraq, radiasiya defekti (vakansiya,
düyünlərarası atom, divakansiya və s.) yarımkeçirici materialın quruluş defektidir. Amma həm tərkib
defektlərinin, həm də quruluş defektlərinin yarımkeçiricinin xassələrinə təsirinin xarakteri oxşardır1- 4.
Adətən defektin əmələ gəlməsi yarımkeçiricisinin qadağan olunmuş zonasında lokal enerji səviyyələrinin meydana çıxması ilə müşayiət olunur. Defektlər elektronların ya təchizatçısı, ya onların tələləri
(donor və ya akseptor), ya da tarazlıqda olmayan yükdaşıyıcıların şüalanmalı (və ya şüalanmasız)
rekombinasiya mərkəzləri kimi çıxış edir. Radiasiya defektlərinin nəzarət altında daxil edilməsi temperatur emalı ilə birlikdə yarımkeçiricinin elektrofiziki və kinetik xarakteristikalarını (elektrik keçiriciliyi,
keçiriciliyin tipi, yükdaşıyıcıların konsentrasiyası, yürüklüyü və yaşama müddəti, diffuziya əmsalı)
geniş intervalda dəyişdirməyə imkan verir. İndiyə qədər ədəbiyyatda daha ətraflı yarımkeçiricilərdə
proton şüalandırılmasının, protonlarla stimullaşdırılan proseslərin təsiri altında aşqarların transmutasiyalı yaranmasından istifadə olunması və yarımkeçiricilərin xassələrinin dəyişdirilməsi üçün hidrogen
atomlarının daxil edilməsi tədqiq olunmuşdur 4-8.
Ədəbiyyatlarda göstərilmişdir ki, RA aşqarlamanın ənənəvi metodları - diffuziya, epitaksiya, ionimplantasiyası ilə müqayisədə, yarımkeçirici materialların xassələrinin idarə edilməsi və onların əsasında cihazların yaradılması üçün yeni imkanlar açır. Aşqarlamanın təhlil edilən bütün metodlarının
ümumi xüsusiyyəti onların lokallığıdır. Modifikasiya olunmuş layın dərinliyi protonların enerjisi və
yarımkeçiricidə onların tormozlanma itkiləri ilə müəyyən edilir və real olaraq onlarla nanometrdən
yüzlərlə mikrometrə qədər tənzim edilə bilir. Qeyd edilir ki, radiasiya defektləri (RD) ilə aşqarlama RD
sahəsində ən tədqiq edilmiş istiqamətdir. RA hesabına effektiv şəkildə yarım-təcridedici GaAs, GaAlAs,
InP və s. yaranması proton şüalanmasından bir sıra elektron (Şotki çəpərli sahə tranzistorları, sel-uçuş
diodları, inteqral sxemlər) və opto-elektron cihazlarının (yarımkeçirici heterolazerlər, işıq diodları,
fotodiodlar) istehsalında uğurla istifadə etməyə imkan vermişdir. Göstərilir ki, son onilliklərdə proton
şüalandırılmasının köməyi ilə yarımkeçiricilərdə məsaməli layların formalaşdırılması xüsusilə inkişaf
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etmişdir. Məsaməli layların formalaşdırılması "Smart Cut" və "silisium-izolyatorun üzərində" texnologiyalarında istifadə üçün olduqca perspektivlidir9.
Laylı yarımkeçiricilərin protonlarla şüalandırmaqla yaranan radiasiya defektləri ilə aşqarlanması üzrə analitik işlər yoxdur. Bu işin görülməsində məqsəd həmin boşluğun aradan qaldırılmasına
yönəlmişdir.
İş müasir yarımkeçirici elektronikanın iki əsas materialına - qallium və kükürdə həsr edilmiş iki
hissədən ibarətdir. İşin bir hissəsində əvvəlcə radiasiya defektlərinin əmələ gəlməsi məsələlərinə,
sonra isə onların nəzəri hesablanması məsələsinə baxılmışdır.
Alınmış nəticələrin izahı
Yarımkeçirici maddələr ionlarla implantasiya olunarkən sürətlənmiş ionun sonrakı halını müəyyən edən xüsusiyyətlərdən biri onun qaçış yoludur. Ionun məruz qaldığı toqquşmaların miqdarı və hər
toqquşma zamanı itirilən enerji təsadüfü xarakter daşıyır. R qaçış yolu düşən ionların böyük əksəriyyəti təcrübə şərtlərinə yəni, enerji və düşmə bucağının eyni olmasına ciddi əməl edildiyi halda onların
dərinliyə görə maksimum paylanmasını xarakterizə edir. SRİM proqramından istifadə etməklə GaS
monokristalının səthinə perpendikulyar istiqamətdə düşən enerjiləri 20-200 keV olan protonların
qaçış yolları hesablanmışdır. Şəkil 1-də müxtəlif enerjili protonların GaS kristallarında qaçış yolunun
enerjidən asılılıq qrafiki qurulmuşdur və riyazi modelləşdirilmişdir (1).
R(nm)=26.2+E(keV)·7.3

(1)

(1) ifadəsindən göründüyü kimi 70 keV enerjiyə malik protonların GaS monokristalında qaçış yolu
537nm-ə uyğun gəlir.
(1) ifadəsindən alınan qiymətlərin doğruluğunu yoxlamaq üçün A3B5 birləşmələrindən olan GaAs
kristalında 50 keV və 200 keV enerjili protonların qaçış yolu üçün təcrübi alınan qiymətlərlə müqayisə edilmişdir 14,15. Məlum olmuşdur ki, nəzəri və təcrübi tapılan qiymətlər bir-birindən 2-3%
fərqlənir.
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Şəkil 1. GaS monokristalında protonların qaçış yollarının enerjidən asılılığı.

Yüngül ionlarla implantasiya zamanı ionlar öz enerjisinin böyük hissəsini ionizasiyanın hesabına itirir, istiqamətlərini isə atomlarla qarşılıqlı təsirdə olduqda dəyişir. Belə qarşılıqlı təsirlər zamanı
əksər hallarda atomlar kifayət qədər böyük enerji alaraq qəfəsi tərk edir və vakansiya yaradır.
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GaS kristalının üzərinə düşən protonlar öz enerjilərini (E) elektronlarla baş verən ionizasiyaya
(İ1), qəfəsin atomlarının qopmasına (Q1), qəfəsin fononlarının yaranmasına (F1) sərf edir. Bu enerji
itkilərinin qiyməti uyğun olaraq cədvəldə göstərilmişdir.
Cədvəl

Protonun
enerjisi E(keV)
20 keV
70 keV
120 keV
200 keV

İ1(keV)

Q1(keV)

F1(keV)

19.47
69.25
119.16
199

0.008
0.014
0.012
0.02

0.15
0.182
0.204
0.22

İon implantasiyasının əsas problemlərindən biri şüalanma zamanı radiasiya defektlərinin yaranmasıdır. GaS kristallarında 20-200 keV enerji intervalındakı protonların yaratdığı vakansiyaların
sayının enerjidən asılılıq qrafiki qurulmuşdur (şəkil 2). Alınan nəzəri nəticələrdən istifadə edərək
GaS kristallarında 20-200 keV enerji intervalındakı protonların yaratdığı vakansiyaların sayı ilə
enerji arasındakı riyazi model müəyyən edilmişdir
V(say)=7.16+0.03·E(keV)

(2)

(2) ifadəsindən göründüyü kimi 70 keV enerjiyə malik protonların GaS monokristalında 9 vakansiya yaradır.
Yaranan vakansiyaların konsentrasiyasının yüksək olması yarımkeçiricilərdə amorflaşma prosesinin yaranmasına səbəb olur.
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Şəkil 2. GaS kristalında protonların yaratdığı vakansiyaların sayının enerjidən asılılığı

Protonlarla şüalandırma zamanı yarımkeçiricilərin amorflaşması vacib hallardan biridir. Amorflaşmanın halını xarakterizə etmək üçün amorflaşmanın başladığı dozanı müəyyən edilməlidir. Amorflaşma
prosesinin başlanması kritik doza ilə xarakterizə edilir. GaS kristallarında enerjisi 20 keV-dən 200 keV-ə
qədər olan protonlar üçün kritik dozanın qiyməti müəyyən edilərək enerjidən asılılıq qrafiki qurulmuşdur
(şəkil 3) 10. Şəkildən göründüyü kimi enerjisi 70 keV olan protonlar üçün krtik dozanın qiyməti 1·1015
proton/sm2 olur. Laylı monokristal olan GaS nümunə-sində amorflaşma prosesinin öyrənilməsi üçün
təcrübə qoyulmuşdur 11. Alınan nəticəyə görə 5 ·1015 proton/sm2 dozalı protonlarla şüalandırılmış GaS
nümunəsi amorflaşmış halda olur.
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Şəkil 3. GaS kristallarında enerjisi 20 keV-dən 200 keV-ə qədər olan protonlar üçün kritik dozanın
qiymətinin enerjidən asılılıq qrafiki.

70keV enerjili 11015 proton/sm2 və 51015 proton/sm2 dozalı protonlarla implantasiya zamanı protonların kristal daxilində dərinliyə görə paylanması Gaus paylanmasına tabedir 15 .

Şəkil 4. GaS kristalında 11015 sm-2 və 51015 sm-2 dozalı 70keV enerjili protonların dərinliyə görə
konsentrasiyasının paylanması.

Şəkil. 4-də 70keV enerjili 11015 proton/sm2 və 51015 proton/sm2 dozalı protonların dərinliyə
görə konsentrasiyalarının paylanması nəzəri olaraq göstərilmişdir. Qrafikdən görünür ki, 537nm
dərinlikdə 70keV enerjili 11015 proton/sm2 və 51015 proton/sm2 dozalı protonların konsentrasiyasının maksimum paylanması uyğun olaq 3.51019 sm-3 və 1.81020 sm-3 -dur.
Beləliklə, müəyyən edilmişdir ki, 70 keV enerjili protonlarla şüalanma zamanı GaS monokristalları üçün amorflaşma dozasının 1·1015 proton/sm2 - 5·1015 proton/sm2 intervalında olduğu müəyyən
edilmişdir. Alınan nəzəri nəticələr ədəbiyyat məlumatları ilə uyğunluq təşkil etmişdir.
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MODIFICATION OF SEMICONDUCTORS WITH PROTONS :
ALLOYED WITH RADIATION DEFECTS
M. Jahangirov
Institute of Radiation Problems of NASA
During implantation using the method of ion implantation 1·1015 proton / sm2 and 5·1015 proton/
sm doses in GaS monocrystal proton/ sm2 l with 70 keV energy protons was studied the range of
2
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protons, the distribution of protons concentration to the depth, number of the arising vacancies and the
dependent critical dose of the energy. It was established that the amorphization for the GaS
monocrystals occurs in the range of 3-5·1015 proton / sm2 of dose.
Keywords: ion implantation, radiation defects, amorphous process, critical dose.
МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ПУЧКАМИ ПРОТОНОВ:
ЛЕГИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ
М. Джахангиров
Институт Радиационных Проблем НАНА
При облучении монокристалла GaS протонами с энергией 70 кэВ и дозами 1-5·1015
протон/ см2 определены: проекционный пробег, распределение протонов по глубине образца,
концентрация наведенных облучением вакансий и зависимость критической дозы начала
аморфизации, от энергии налетающих протонов Выяснено, что для монокристаллов GaS
процесс аморфизации происходит в интервале доз 3-5·1015 протон/ см2
Ключевые слова: ионная имплантация, радиационные деффекты, аморфный процесс,
критическая доза.
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VANADİUM ATOMLARI İLƏ AŞQARLANMIŞ TlInS2 KRİSTALLARININ ELEKTRİK
VƏ DİELEKTRİK XASSƏLƏRİNƏ  - ŞÜALARIN TƏSİRİ
F.T. Salmanov, N.Ə. Əliyeva
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
famin-salmanov@rambler.ru

-şüalarının TlInS2<V> birləşməsinin relaksor xassələrinə təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, Foqel-Fulçer temperaturu (Тf) temperaturun azalma istiqaməti ilə, Berns tempe-raturu isə Td
temperaturun artması istiqamətində sürüşür. Nəticədə relaksor xassələrinin mövcud olma temperatur
oblastı. ~40 K genişlənir.
Açar sözlər: relaksor, dielektrik nüfzuluğu, ion keçiricilik, nanodomen hallar
Giriş
Bizim əvvəlki tədqiqatlar [1-5] göstərmişdir ki, TlInS2 kristalının bəzi qarışıqlarla aşqarlanması, nizamsız faza oblastında dielektrik həssaslığının güclənməsinə (artmasına) gətirib çıxarır. Relaksasiyanın səbəbinin nanoölçülü polyar domenlərin meydana çıxmasının olması və bu da, nizamlı
fazanın dipol və seqnetoelektrik şüşələrin vəziyyətindən öncə gəlməsinə səbəb olduğu müəyyən
olunmuşdur.
Relaksasiya vəziyyətinin əmələ gəlməsinə gətirib çıxaran aşqar atomları, öz növbəsində, yarımkeçirici-seqnetolelektrik TlInS2 – nin qadağan olunmuş zonasında tutma səviyyələrini meydana gətirir.
Bu səviyyələri dolduran yük daşıyıcılar fazaca məhduddur və nəticə olaraq, bu vəziyyətdə keçiricilik,
potensial çəpərlə tunel yoluyla həyata keçirilir. Fe, Mn, Cr, B, V atomları ilə aşqarlanmış TlInS2 kristallarında yük daşıma prosesi müşahidə olunan zaman həmçinin ölçüsüz faza oblastında aktivasiyasız,
temperaturdan asılı olmayan sıçrayıslı keçiricilik müəyyən olunmuşdur.
Eksperimental metodika
Hal-hazırki işdə –şüaların TlInS2V birləşməsinin elektrik və dielektrik xassələrinə təsirinin nəticələri göstərilmişdir, harada ki, V-0.3atm%-dir. TlInS2 V monokristalları modifikasiya
olunmuş, Bridcman – Stokberq metodu ilə yetişdirilmişdir. Ölçmələr polyar oxa perpendikulyar
olan kəsiklərin (səthlərin) üzərində aparılmışdır. Səthin kənarı cilalanıb gümüş pastası ilə örtülmüşdür. Dielelektrik nüfuzluğu () 150-250K temperatur intervalında dəyişən cərəyan körpüsünün köməyilə Е7-8 (1 кHs), Е7-12 (1 МHs), Р 5058( 10 кHs) və Tesla ВМ 560 (100 кHs) cihazları istifadə olunaraq ölçülmüşdür. Temperatur ölçülmə sürəti 0.1K/dəq təşkil edir. Nümunələrin şüalanması (60Co) otaq temperaturunda həyata keçirilmişdir. Şüalanma dozası eyni nümunədə ardıcıl məruz qalmalarla birlikdə 400 Mrad təşkil etmişdir. (T) asılılığının ölçülməsi hər şüalan-madan sonra
yerinə yetirilmişdir.
Eksperimental nəticələr və müzakirə
Şəkil 1-də TlInS2 V kristalının dilektrik nüfuzluğunun temperatru asılılığı (T) göstərilmişdir. Dispersiya tezliyinin araşdırılması, ölçmə sahəsinin dörd tezliyində həyata keçirilmişdir. TlInS2
V kristalında (T) asılılığının yayılmış maksimumlarının dəyişməsi, tezliyin 1kHs-dən 1MHs-ə
kimi artması zamanı 5 K təşkil edir (şəkil 1, 1-4 əyriləri).
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Şəkil 1. 0.3% V atomu ilə aşqarlanmış TlInS2 V kristalında dielektrik
nüfuzluğunun ε (Т) tempraturdan aılılığı, (əyri 1-1kHs, əyri 2-10kHs, əyri 3 – 100 kHs,
əyri 4 – 1MHs, şüalanmamış).

Güman etdiyimiz kimi, TlInS2 V kristalında relaksasiya vəziyyətinin yaranması şərti, faza
keçidi temperaturunun, lokal mərkəzlərin termodolmasının temperatur oblastı ilə uyğunlaşmasıdır.
Relaksasiyaların xassələrini, birləşmələrin enerji halına təsir edən az miqdarda qatışığı tətbiq etməklədə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmək olar [1-5]. Bu halda dielektrik nüfuzluğunun maksimal temperaturunun dəyişməsi bir neçə dərəcəyə çata bilər. Yayılmış fazalı keçidlərə malik seqnetolelektriklərin əhəmiyyətli bir xüsusiyyəti, onlarda dielektrik nüfuzluğu Tm temperaturundan yuxarıda KüriVayss qanunu ilə deyil,  1/ 2  A  BT  T0 qanunu ilə dəyişməsidir. Məlum olduğu [8-9], (T)
asılılığının yayımlı təbiəti (xarakaterisitikası) relaksor halın olması üçün zəruri şərtdir. Lazımi şərt
ondan ibarətdir ki, -1/2 (T) asılılığı xətti olaraq dəyişir. -1/2 (T) asılılığının xətti olaraq dəyişməsi
yetərli şərt hesab olunur. Тс- şüalanma zamanı bir qayda olaraq azalır, bu da bütün seqnetoelektriklərin artan deffekt konsenrtasiyası ilə seqnetolektrik xüsusiyyətlərini zəiflətməyə yönəlmiş ümu-mi
qayda olduğunu göstərir (cədvəl 1). Bu asılılığı 2-ci şəkil göstərir.
Şəkildən göründüyü kimi -1/2(T) asılılığı yüksək temperatur və aşağı temperatur oblastlarında alınan şüalanmış kristalda temperatur oxunu Tf=170K (şəkil 2.5 əyrisi) və Td=220K-də
(şəkil 2-6 əyrisi ) (T) əyrisinin maksimum temperatur oblastı istiqmətində kəsməkdədir. Relaksor
seqnetoelektriklərdə bu polyar dipolların donduğu temperaturdur və kristal seqnetoelektrik şüşə halından nizamlı seqnetoelektrik halına çevrilir. Bu temperatur, tələ mərkəzlərində temperatur doldurulmasının meydana gəlməsi və lokalizə olunmuş yükdaşıyıcıların neytral olması ilə xaraterizə olunur. Məlum olduğu kimi [8] faza keçidlərinin yayılmasına gətirib çıxaran əsas səbəb, kristalda nizamsız yük paylanmasının olması hesab olunur. 400Mrad doza ilə şüalanma zamanı diffuziyanın
artması onu göstərir ki, şüalanma zamanı kristalın həcmində dipol enerji mərkəzləri meydana gəlir.
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Şəkil 2. 0.3% V atomu ilə aşqarlanmış TlInS2 V kristalında dielektrik nüfuzluğunun ε (Т)
tempraturdan asılılığı,(əyri 1-1kHs, əyri 2-10kHs, əyri 3 – 100 kHs,
əyri 4 – 1MHs, 400 Mrad Şüalanmış)

Araşdırmanın bu mərhələsində bu dipol mərkəzlərinin təbiəti haqqında sadəcə fərziyyə yaradıla
bilər. Bu şüalanmanın yaratdığı elektron həyəcanlanması enerjisi hesabına əmələ gələn radiasiya deffektləri ola bilər. Bizim fikrimizcə, TlInS2V birləşməsində radiasiya deffektlərinin formalaşması üçün
ən cox ehtimal olunan mexanizm qarışıq vanadium atomunun cox laylı ionlaş-masıdır. Əmələ gələn
deffekt kristalın qadağa zonasındakı enerji səviyyələrini artırır, bu səviyyələrin termodoldurulması,
şüalanmamış birləşmə ilə müqayisədə nisbətən daha aşağı temperturda baş verir. Yəni, seqnetoelektrik
şüşənin mövcud olduğu oblast genişlənir. [11]-də - şüalanmanın nizamlı və nizamsız fazanın keçid
oblastında Rb2ZnCl4 və Pb2ZnBr4 kristallarının dielektrik nüfuzluğuna təsiri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, şüalanmanın dozası artıqca, kristalların hər ikisi üçün dielektrik nüfu-zluğunun maksimumu azalır, eni isə artır. Dozanın artırılması ilə Rb2ZnCl4 üçün faza keçidi tem-peraturunun azaldığı, Pb2ZnBr4 üçün artdığı və yayıldığı müəyyən olumuşdur. Bu proseslərdə dominant rolu ionlaşmış
tip deffektlər oynayır. Faza keçidlərinin yayılması, böyük ehtimal polyar deffektlərin verilmiş kristalın spontan polyarizasiyası ilə qarşılıqlı təsirindən yaranır [12]. [13]-ə görə şüalanma dozasının
artması ilə faza keçidinin temperaturunun azalması, kristalda seqnetoelektrik aktiv dipolların konsentrasiyasının azalması ilə nəticələnir. Daha əvvəl (əvvəlki işlərimizdə)  - şüalanmanın TlInS2 kristallarının dielektrik və elektrik xüsusiyyətlərinə təsiri ölçülə bilən (nizamlı) və ölçüsüz (nizamsız)
fazada faza keçidi oblastında [14] təsvir etmişik və bu birləşmələrdə relaksasiya vəziyyətinin əldə
edilməsi imkanı qeyd olunmuşdur. İki və ya daha çox laylı ionlaşma zamanı anion atomunun müsbət
yükləndiyi ortaya çıxır və onun kationla əhatə olunmuş sahədə normal halının qeyri sabit olduğu göstərilmişdir. Müsbət yüklü kationlarla elektrostatik qarşılıqlı təsir nəticəsində, müsbət yüklü anion sonradan təsirsiz hala gətirilən düyünlər arası sahəyə çıxarılır.
Ədəbiyyat məlumatlarını və öz təcrübələrimizin nəticələrini təhlil edərkən deyə bilərik ki, şüalanma TlInS2V birləşməsinin relaksasiya halına təsir göstərir və onun mövcudluğunun temperatur intervalını genişləndirir. Həmçinin göstərilmişdir ki, Vogel- Fulcher Tf- temperaturu aşağı
temperatur istiqamətində, Berns temperaturu Td- isə yüksək temperatur istiqamətində dəyişir. Nə
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qədər ki, TlInS2 V eyni zamanda həm seqnetoelektrik, həm də y/k hesab olunur, bu kristalın
elektrik xassələrinin öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. İşdə (məqalədə) 1kHs ÷ 1MHs tezlik
intervalında, verilmiş elektrik sahəsində, TlInS2 V kristalının (T) elektrik keçiriciliyinin və dielektrik nüfuzluğunun temperatur asılılığının tədqiqinin nəticələri təqdim olunmuşdur. TlInS 2V
kristalının (T) elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı şəkil 3 və şəkil 4 də təsvir olunmuşdur.

Şəkil 3. 0.3% V atomu ilə aşqarlanmış TlInS2 V kristalında elektrik keçiriciliyinin σ(Т) tempraturdan
asılılığı,(əyri 1-1kHs, əyri 2-10kHs, əyri 3 – 100 kHs, əyri 4 – 1MHs, şüalanmamış)

Şəkil 4. 0.3% V atomu ilə aşqarlanmış TlInS2 V kristalında elektrik keçiriciliyinin σ(Т) tempraturdan
asılılığı,(əyri 1-1kHs, əyri 2-10kHs, əyri 3 – 100 kHs, əyri 4 – 1MHs, 400 Mrad -şüalanmış)
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Td- Tf temperatur intervalında (T) asılılığı Mott qanunu ilə (əsasən) təsvir olunur [15] və
sıçrayışlı keçiricilik mexanizminə cavab verir. Məhz bu temperatur oblastında TlInS2V seqneto
şüşə halındadır. Tf=170K-dən aşağı olan temperatur intervalında, keçiricilik praktik olaraq temperaturdan asılı olmur. Şəkil 5- də , TlInS2V kristalının T=200K temperaturdakı elektrik keçiriciliyinin tezlik asılılığının tədqiqinin nəticələri təsvir olunmuşdur. Şəkildən göründüyü kimi 10 3- 106 Hs
tezlik oblastlarında elektrik keçiriciliyi ω0,8 qanunu ilə dəyişir. Bu Fermi səviyyəsinin yaxınlığında
lokalizə edilmiş hallara görə yük daşıyıcıların sıçrayışlı mexanizmini göstərir [15].

Şəkil 5. 0.3% V atomu ilə aşqarlanmış TlInS2 V kristalında elektrik keçiriciliyinin σ(f) tezlikdən
asılılığı,(əyri 1- 0 Mrad, əyri 2- 400 Mrad)

Aşqarlanmış maddələrdə qarışığın atomları sərbəst mövqedədir və hər bir atomun yaxınlığındakı elektronlar sərbəst potensialın təsirinə məruz qalırlar. Periodik olmayan sahədə enerjisi E olan
elektronun əsas funksiyalarının  (x, y, z) formasında verildiyini və Ω həcmində bir elektron tərəfindən normallaşdırıldığını zənn edək. Elektron F cost dəyişkən sahəyə təsir göstərir, belə ki, potensial enerji exF cost ilə mütənasibdir.
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( 1)

Fermi səviyyəsinə yaxın enerjiləri olan daşıyıcılar tərəfindən sıçrayışlı keçiricilik üçün keçiriciliyin
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0,8
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ilə mütənasibdir, nə zaman ki, ω<<νфон
tezlik asılılığı, ln

  
olduqda keçiricilik [16] işlərinə uyğundur, aşağıdakı ifadə ilə müəyyən olunur.
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(2)

Haradaki, e-elektronun enerjisi, k-Bolsman sabiti, NF- Fermi səviyyəsinə yaxın lokalizə olunmuş halların
1
sıxlığı, a  - lokalizasiyanın radiusu,  -lokalizə olunmuş yük daşıyıcının dalğa funksiyasının azalma

sabiti,  - fonon tezliyidir.

24

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №2

(2) ifadəsi TlInS2 V kristalında Fermi səviyyəsindəki sıxlığın halını müəyyən etməyə imkan
verir.
96 ( f ) 5
N2 (E F ) 
( 3)
 фон 4
3 2


 e KTf ln
  f 
Əgər T=190K, νfon=1012Hs, f=106Hs olarsa T=190K-də
N F2  1,2 10 48 ( f ) 5

(4)

alarıq.
TlInS2 V kristalında Nf- hal sıxlığının qiyməti T=190K-də (nanodomen hallar) 7.891017eV1
·sm-3 təşkil edir (şüalanmamış), lokallaşma a= 30 Å və 1.8 1018 eV-1 sm-3 kimi müəyyən olunmuşdur
(a= 25 Å, şüalanmış). Dəyişən elektrik sahəsində sıçrayışlı keçiricilik nəzəriyyəsi [15-16] formulasına
əsasən bir lokalizə olunmuş haldan, digər lokalizə olunmuş hala yükdaşıyıcının sıçrayışının orta
uzunluğunu müəyyən etməyə imkan verir:
R  (1/ 2 ) ln( фон / f )

(5)

TlInS2 V kristalı üçün sıçrayışın orta uzunluğu şüalanmış halda R=207 Å, şüalanmamış
halda 172 Å təşkil edir. Fermi səviyyəsinin yaxınlığındakı E enerji halları arasındakı fərqi (6)
ifadəsinə görə müəyyən etmək olar:
3
Е 
(6 )
Е  0,038eV (şüalanmamış)
4R3 N (E F )
Е  0,026eV (şüalanmış)

TlInS2 NF(eV-1cm-3)
D=0
7.891017
D=400 1.821018
Mrad

R(A)
207
172.3

E(eV)
0.038
0.026

a(A0)
30A0
25A0

Dəyişən elektrik sahəsinin təsiri altında TlInS2V kristalının elektrik keçiriciliyinin tədqiqi
nəticəsində alınan nəticələr cədvəldə verilmişdir. Sıçrayışlı keçiriciliyin Berns (Td) temperaturundan
aşağıda həyata keçdiyi göstərilir. Foqel-Fulçer temperaturuna qədər (Tf) termoaktivasiyalı, Tf- dən
aşağıda aktivasiyasız sıçrayışlı keçiricilik yer tutur (əhəmiyyət kəsb edir).
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İNFLUENCE OF -İRRADİATİON ON RELAXOR PROPERTİES OF VANADİUM
DOPED TlInS2 CRYSTALS
F.T. Salmanov, N.A. Aliyeva
İnstitut of Radiation Problems
İnfluence of a -irradiation on relaxor properties of TlInS2<V> have been investigated. It is
established, that in this connection Fogel-Fulcher temperature Tf is displaced aside low temperatures, and Burns temperature Td - aside high temperatures. İn result the temperature interval of existence relaxor conditions extends on ~40К.
Keywords: relaxor, dielectric constant, ionic conductivity, nanoprogenic states.
ВЛИЯНИЕ -ОБЛУЧЕНИЯ НА ДИЕЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ ВАНАДИУМ КРИСТАЛЛОВ TlInS2
Ф.Т. Салманов, Н.А. Алиева
Институт Радиационных Проблем НАНА
Изучено влияние -облучения на релаксорные свойства соединения TlInS2<V>. Установлено, что в этом соединении температура Фогеля-Фулчера Tf смещается в сторону низких
температур, а температура Бернса Td – в сторону высоких температур. В результате температурный интервал существования релаксорного состояния ~40 K расширяется.
Ключевые слова: релаксор, диэлектрическая проницаемость, ионная проводимость,
нанодоменные состояния.
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RADİASİYA MÜALİCƏ CƏRRAHİYYƏSİNDƏ İONLAŞDIRICI
ŞÜALARIN İSTİFADƏSİ
S.R. Əsədova
Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci
esedovasimare@gmail.com
Son zamanlar (son 40-50 il ərzində) xərçəng xəstəliklərinin müalicəsi sahəsində əldə edilmiş
müvəffəqiyyətlər xeyli artmış və xərçəng ocaqlarının lokallaşdırılıb zərərsizləşdirilməsi təşəbbüslərinin
70-80 faizi müvəffəqiyyətlə nəticələnmişdir. Yüksəkenerjili qamma-şüalarına və elektron-lara keçmədən,
yəni rentgen qurğularından radioaktiv izatoplara, sonra isə onlarla MeV enerjili sürətləndiricilərə
keçmədən radioterapiyadakı bu müvəffəqiyyət mümkün olmazdı.
Açar sözlər: ionlaşdırıcı şüalar, sürətlənmiş zərrəciklər, rentgen, qamma kvantları, elektron,
proton, radioterapiya.
İonlaşdırıcı şüalar - sürətlənmiş zərrəciklər, rentgen və qamma-kvantları çoxdandır ki, təbabətdə
müalicə məqsədilə müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur. İlk zamanlar əsasən rentgen borularında yaranan
rentgen şüalarından istifadə edilirdi. Rentgen şüalarının maksimal enerjsi ~ 150-200 keV-dir. Bu enerji
bir çox hallarda tibb elminin tələblərini ödəmirdi. Ona görə yeni süni qamma- kvant mənbələri, məsələn, kobalt-60 mənbəyi yaradıldı ki, bununla da qamma-kvantların enerjisini ~1,25 MeV-ə qaldırmaq
mümkün oldu [1, 2]. Son zamanlar isə enerjisi bir neçə on MeV-ə çatan qamma- kvantlardan istifadə
olunmağa başlanmışdır. Bu cür kvantlar elektron sürətləndiricilərində, məsələn, xətti elektron sürətləndiricilərində mikrotronlar və betatronlarda alınan yüksək enerjili elektronların tormozlanması nəticəsində əldə edilir [3]. Sürətlənmiş elektronların özləri də bilavasitə radiotera-piyada tətbiq olunur.
Bundan başqa ürək, xərçəng və başqa xəstəliklərin müalicəsində sürətlənmiş proton, ion və hətta ağır
ion dəstələrindən də istifadə olunur. Məlumdur ki, xərçəng şişlərinin adi cərrahiyyə yolu ilə kənar
edilməsi əksər hallarda müsbət nəticə vermir, çünki bu halda xərçəng hüceyrələrinin bədənin xəstə
hissələrindən sağlam hissələrə keçməsinin qarşısını almaq mümkün olmur. Təcrübələr göstərmişdir ki,
cərrahiyyə əməliyyatından əvvəl bədxasiyyətli şişin özü və onun ətrafındakı toxumalar, əməliyyatdan
sonra isə şişin yaxınlığında metastazvermə ehtimalı ən böyük olan limfatik düyünlər və başqa üzvlər
şüalandırılarsa, cərrahiyyə əməliyyatı müvəffəqiyyətlə nəticələnə bilər. Xərçəng şişlərini cərrahiyyə
əməliyyatı aparmadan, şüalanmanın təsiri ilə də zərərsizləşdirmək olar [4, 5]. Qeyd etmək lazımdır ki,
bir çox hallarda xərçəng xəstəliyinin, hətta metastaz mərhələsindən əvvəlki halında da radiasiya üsulu
ilə müalicəsi cərrahiyyə üsulu ilə müalicəsinə nisbətən daha yaxşı nəticələrə gətirir [6]. Məsələn, qırtlaq
xərçəngi zamanı onun həm radiasiya üsulu ilə müalicələrinin, həm də cərrahiyyə üsulu ilə kənar
edilmələrinin 80 faizi müvəffəqiyyətlə nəticələnir. Lakin cərrahiyyə üsulu tətbiq olunduqda səs telləri
zədələnir və xəstə ya tamamilə səsini itirir, ya da onun səsi olduqca pisləşir. Radiasiya üsulu isə xəstənin
səs tellərinə zərər vermir.
Sürətləndiricilərdə alınan zərrəciklərin hamısından radiasiya terapiyasında istifadə oluna bilər.
Lakin udulan enerjinin bədəninin səthindən onun dərinliyinə doğru paylanması müxtəlif şüalanma
növü üçün müxtəlifdir. Əlbəttə, orqanizmdə şüa enerjisinin elə paylanmasına nail olmaq lazımdır
ki, şüalanma enerjisinin hamısı şişdə udulsun, onun ətraf toxumalarında isə udulma heç olmasın.
Lakin bu hala nail olmaq mümkün deyil.
Orqanizmin müxtəlif üzv və toxumaları şüalanmalara qarşı müxtəlif həssaslıqlara malikdirlər.
İnsanda dəri, selikli qişa, bağırsaq və göz bülluru şüalanmaya çox həssasdır. Ürək və böyük damarların normadan artıq şüalandırılması çox təhlükəlidir. Bununla belə şüalanmadan sonra xəstə toxumalara nisbətən sağlam toxumalar öz normal vəziyyətlərini daha tez bərpa edirlər. Bunun nəticəsində
sağlam və xəstə toxumalar eyni doza qəbul etdikdə xəstə toxumalar şüalanmadan daha böyük
məhvedici zərbə alırlar. Bundan başqa, radioterapiya kursu, adətən, çoxlu sayda seanslara bölünür.
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Seanslararası müddətdə şüalanma nəticəsində zədələnmiş toxumaların bərpası baş verir. Şüa enerjisinin orqanizmdə udulma paylanmasını və seansların sayını seçməklə həkim tədricən şişin məhvinə
nail olur. Radiasiya terapiyasında şüalanma, adətən, müxtəlif istiqamətlərdə elə aparılır ki, şüalanma
xətlərinin hamısı şişdə kəsişsinlər. Belə olduqda şiş sağlam toxumalara nisbətən xeyli dərəcədə artıq
doza alır.
1-ci şəkildə qamma və proton şüaları üçün udulma dozasının orqanizmin toxumalarında onların santimetrlərlə ifadə olunmuş nüfuzetmə dərinliyinə görə paylanması asılılığı göstərilmişdir.
Burada 1 və 2 uyğun olaraq enerjiləri 1.25 və 22 MeV olan qamma-kvantlarının 3-eyni enerjili
(~250 MeV) protonlar dəstəsinin, 4-müxtəlif enerjili protonlardan təşkil olunmuş dəstənin dozasının
bədənin səthindən onun dərinliyinə doğru paylanma əyriləridir.
1 əyrisindən görünür ki, qamma-şüaların (1.25 MeVenerjili) udulma dozası bədənin səthindən
dərinliyinə eksponensial olaraq kiçilir. Beləliklə, xəstəni bir tərəfdən qamma-şüaları ilə şüalandırdıqda ən böyük dozanı bədənin dərinliyində yerləşən şiş deyil, şüanın yolunda duran sağlam toxumalar alırlar. 2 əyrisi göstərir ki, qamma-kvantların enerjisini böyütdükdə dərin qatlarda yerləşən
toxumların udduqları enerji də xeyli böyüyür. Məhz buna görə də radioterapiyada getdikcə daha
böyük enerjili kvantlardan istifadə olunmağa meyl başlanmışdır. 1 və 2 əyrilərindən görünür ki, qamma-kvantların orqanizmdə hərəkətinin lap başlanğıcında udulma dozası xeyli kiçikdir. Səth təbəqəsində udulma dozasının kiçikliyi qamma-kvantlarla şüalanmanın mühüm cəhətidir. Qamma şüalarının bu xüsusiyyəti nəticəsində bədənin şüalanmaya xüsusilə həssas olan dərisi nisbətən az doza
qəbul edir. Məlumdur ki, qamma-şüaları hər hansı mühitdən, o cümlədən insan bədənindən keçəndə
toxuma atomlarını ionlaşdırır, yəni fotoeffekt hadisəsi yaradır. Əgər kvantların enerjisi kafi qədər
böyük olarsa (1.02 MeV-dən böyük), onlar həm də elektron-pozitron cütləri yarada bilərlər. Bu elektronlar rast gəldikləri molekullarla toqquşaraq toxumalarda əlavə zədələnmələr yaradırlar. Bu zaman
elektronlar tormozlandıqlarından, yəni təcili hərəkət etdiklərinə görə özlərindən şüa buraxırlar. İnsan
bədəninin (istənilən cismin) səth təbəqəsində qamma-şüaları hələ elektron seli yarada bilmədiyindən,
bu hissədə onun udulma dozası daha dərin təbəqələrə nisbətən kiçik olur. 1 və 2 əyrilərinin başlanğıc
hissələrində udulma dozasının kiçikliyi də elə indicə təsvir olunmuş proseslə əlaqədardır.

Şəkil 1. Şüalanma dozasının nüfuzetmə dərinliyinə görə paylanması: 1. E=1,25 MeV;
2. E= 22 MeV; 3. E= 250 MeV; 4. E≥250MeV.
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Son zamanlar (son 20-30 il ərzində) xərçəng xəstəliklərinin müalicəsi sahəsində əldə edilmiş
müvəffəqiyyətlər xeyli artmış və xərçəng ocaqlarının lokallaşdırılıb zərərsizləşdirilməsi təşəbbüslərinin 70-80 faizi müvəffəqiyyətlə nəticələnmişdir. Yüksəkenerjili qamma-şüalarına və elektronlara
keçmədən, yəni rentgen qurğularından radioaktiv izatoplara, sonra isə onlara MeV enerjili sürətləndiricilərə keçmədən radioterapiyadakı bu müvəffəqiyyət mümkün olmazdı.
Şəkildəki 3 əyrisi göstərir ki, protonların udulma dozasının nüfuzetmə dərinliyindən (3 və 4
əyriləri üçün nüfuzetmə dərinliyi yuxarıdakı şkalada verilmişdir) asılılğı qamma-kvantlar üçün uyğun asılılıqlardan tamamilə fərqlənir. Dərinliyə nüfuz etdikcə protonların toxumaları zədələmə qabiliyyəti azalmayıb, əksinə böyüyür, yəni proton dəstəsinin yolunda duran toxumalara nisbətən
xərçəng şişi kiçik yox, daha böyük zərbə alır. Şişdən daha dərində yerləşən toxumalar isə, ümumiyyətlə, heç bir zədə almırlar. Protonların toxumalarla bu cür qarşılıqlı təsiri protonlarla qammakvantların maddədə udulma mexanizmlərinin bir-birindən kəskin fərqlənmələri ilə əlaqədardır.
Qamma-kvantlar maddədə tədricən udulurlar. Maddənin dərinliklərinə doğru hərəkət etdikcə daha
çox sayda qamma kvant udulur, sonrakı hərəkət üçün isə daha az sayda qamma kvant qalır. Dərinliyin
böyüməsilə udulma dozasının kiçilməsi dəstədəki kvantların sayının azalması ilə əlaqədardır. Protonlar
isə maddədən keçərkən demək olar ki, udulmurlar. Onlar qarşılarına çıxan atomları ionlaşdırmaqla
tədricən öz enerjilərini itirirlər. Enerjiləri tükəndikdə isə onlar dayanırlar və hər biri bir elektron tutaraq
hidrogen atomuna çevrilirlər. Protonların toxumalarda yaratdığı zədələnmələr, yəni onların “udulma”
dozası praktiki olaraq tamamilə toxuma atomlarını ionlaşdırmaları ilə əlaqədardır. Maddədə protonların
qaçış məsafəsi onların enerjisindən asılıdır. Maddənin səthinə düşən proton dəstəsindəki protonların
hamısının enerjisi eyni olduqda onların hamısı maddədə eyni dərinliyə daxil olurlar. Protonlar maddədə
bu məsafəni keçərkən onların sayı dəyişmir və yolun sonunda atomları zədələmə təsirləri kəsilir. Maddənin dərinliyinə daxil olduqca protonların sürəti kiçilir, onlar hər bir atomun yanından daha uzun müddətdə keçirlər və daha uzun müddətdə onlarla qarşılıqlı təsirdə olurlar. Bu zaman atomların ionlaşma
ehtimalı böyüyür. 3 əyrisindəki ensiz pik də elə bunula əlaqədardır. 3 əyrisindəki pik çox ensiz olduğundan ondan xərçəng şişlərinin məhvi üçün istifadə etmək çətinlik törədir. Ona görə də praktikada
müxtəlif enerjili protonlardan təşkil olunmuş dəstədən istifadə istifadə edilir. Şəkildən göründüyü kimi
(4 əyrisi), bu halda maddənin daha böyük hissəsində məhvedici zədələnmələr yaranırlar.
Elektronlar üçün “udulma” dozasının dərinliyə görə paylanması müəyyən dərinlikdə maksimuma malik olan əyri ilə təsvir edilir və elektronların enerjisinin böyüməsi ilə maksimum daha dərinə sürüşür.
Onkoloji xəstəliklərin müalicəsi üçün son zamalar neytronlardan da istifadə olunur. Neytronların
dərinliyə görə doza paylanması heç bir cəhətdən qamma-şüalarınkından yaxşı deyil, əksinə, bir qədər
pisdir. Lakin neytronlarla şüalandırmanın üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bu halda şiş toxumalarının
şüalanmaya qarşı əvvəldə qeyd olunan dayanıqlığı özünü o dərəcədə də güclü göstərmir. Dərinliklərdə
yerləşən şişləri şüalandırmaq üçün on MeV-lərlə enerjiyə malik neytonlar lazımdır.
Aparılmış ədəbiyyat təhlilindən və şəkildən görünür ki, qamma-şüaları, neytonlar və elektronların
dərinliyə görə doza paylanması arzu etdiyimiz kimi deyil. Protonlar, mənfi pi-mezonlar və ağır ionların
doza paylanmaları xeyli yaxşıdır. Bundan başqa neytron, qamma-kvant və hətta, elektronları (kiçik
kütləyə və deməli, kiçik ətalətə malik olduqlarına görə) kafi qədər yaxşı fokuslamaq mümkün deyil. Bu
cəhətdən də proton, pi-mezon və ağır ionlar böyük üstünlüklərə malikdirlər.
Protonların əsas dağıdıcı təsiri qaçış yolunun sonunda baş verdiyindən və qaçış məsafəsi onların
enerjisindən asılı olduğundan, şişlə şüalanması təhlükəli olan bədən üzvü hətta bir-birinə çox yaxın
olduqda belə, proton dəstəsinin köməyi ilə yalnız şişi şüalandırıb, şüalanması lazım olmayan bədən
üzvünü toxunulmaz saxlamaq mümkündür. Proton dəstəsi vasitəsilə gözün tor təbəqəsinə və daha
dərində yerləşən beyin hüceyrələrinə heç bir zərər yetirmədən ondakı şişi şüalandırmaq, dəstəni ürək,
onurğa və başqa həssas üzvlərdən cəmisi bir neçə millimetr məsafədə dayandırmaq olar. Yaxşısı
fokuslana bilən proton dəstələri lazım gəlsə olduqca nazik şəklə salına bilərlər. Bu cür proton dəs-tələrinin köməyi ilə gözdə cərrahiyyə əməliyyatı aparmaq, kəllə daxilindəki üzvləri şüalandırmaq
mümkündür. Daxili sekresiya vəzilərindəki bir sıra xəstəliklər beyinin özlüyündə yerləşən kiçik həcmli
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(~0.3sm3) vəzini-hipofizi protonlarla şüalandırmaqla müalicə oluna bilərlər. Bütün dünyada on minlərlə
adam artıq protonlarla şüalanma kursunu keçmişdir.
Pi-mezonların radioterapiyada tətbiqi daha perspektivlidir. Neytral, mənfi və müsbət yüklü
olmaqla üç növ pi-mezon mövcuddur. Neytral, pi-mezonların yaşama müddəti olduqca kiçikdir və
praktiki olaraq doğulan kimi iki qamma kvantına parçalanırlar. Yüklü pi-mezonların yaşama müddəti
xeyli böyükdür (20 nanosaniyə) və onlar yaşama müddətində doğulma yerindən on metrlərlə uzaq-laşaraq hər hansı bir bərk düşüb, məhv olanadək onun daxilində nüvələrlə reaksiyaya girə bilərlər. Müsbət
yüklü pi-mezonlar nüvələrdən itələndiklərinə görə onlara yaxınlaşa bilməyib müsbət müon və neytrinoya parçalanırlar. Bu mezonlar radioterapiya üçün yararsızdırlar. Mənfi yüklü pi-mezon isə yaxındakı
hər hansı bir nüvəyə cəzb olunur və onun üzərinə düşərək partlayışla baş verən reaksiya yaradır. Bu
zaman mənfi pi-mezon bütün sükunət enerjisi (140 MeV) nüvənin parçalanmasına sərf olunur. Bu
enerjinin böyük hissəsi nüvə qəlpələrinin kinetik enerjisindən ibarətdir. Nüvənin qəlpələri tormozlanaraq partlayış yerinin lap yaxınlığında ilişib qalırlar. Beləliklə, mənfi pi-mezon qaçış yolunun sonunda nəinki bütün yüklü zərrəciklər üçün xarakterik olan maksimal ionlaşma (60-cı şəkildəki 3 əyrisinə
analoji olaraq) müşahidə olunur, həm də yaranmış nüvə qəlpələri partlayış yerinə söykənən sahədə əlavə
zədələnmələr yaradırlar. Ona görə də mənfi pi-mezonlardan istifadə etdikdə şiş toxumaları protonlarla
olduğu hala nisbətən daha güclü zərbələr alırlar. Bundan başqa nüvə qəlpələrinin yükü böyük olduğundan onlar nəinki sağlam hüceyrələrə, həm də xəstə hüceyrələrə məhvedici təsir göstərirlər, yəni
böyük qəlpələr üçün sağlam və xəstə toxumaların şüalanmaya həssaslıqları demək olar ki, eynidirlər. Bu
nöqteyi-nəzərdən mənfi pi-mezonlar neytronlarda heç də geri qalmırlar.
Radiasiya terapiyasında ağır ionların da tətbiqi böyük perspektivə malikdir. İon dəstələrinin
dərinliyə görə doza paylanması proton və mənfi pi-mezonların doza paylanması kimidir. Lakin bu
halda qaçış məsafəsinin sonunda doza paylanması əyrisindəki pik daha ensiz olur ki, bu da ağır ion
dəstələri ilə çox kiçik ölçülü xəstə şişləri dağıtmağa imkan verir. Bundan başqa qaçış məsafəsinin
sonunda ağır ionlar böyük ionlaşdırma qabiliyyətinə malik olduqlarına görə şişi toxumalarındakı
oksigenin konsentrasiyasından asılı olmayaraq şiş bütövlüklə güclü zədələnməyə məruz qalır.
Ağır ion dəstələrinin təsiri altında canlı toxumalarda baş verən mürəkkəb nüvə, ionlaşma və
biokimyəvi proseslərin mexanizmləri hələlik bir çox cəhətdən aydın deyil və onlar hərtərəfli tədqiqə
möhtacdırlar.
Sürətlənmiş ağır ion dəstələrindən nəinki bədxasiyyətli şişlərin dağılması üçün, həm də adi cərrahiyyə əməliyyatının aparılmasının arzuolunmaz hesab edildiyi və ya çox çətin olduğu hallarda xəstələnmiş
bioloji obyektlərin dağıdılması və qansız kəsilib götürülməsi üçün də “ion bıçağı” kimi istifadə oluna
bilərlər. Ağır ion dəstələrindən effektiv və incə “ion bıçağı” kimi istifadənin mümkünlüyü onunla əlaqədardır ki, böyük elektrik yükünə malik olduqlarına görə onlar maqnit sahəsinin köməyilə son dərəcə
nazik və həm də sıx dəstə şəklinə salına bilərlər. İonların növ və enerjisini dəyişməklə onları bədənin
müxtəlif dərinliklərinə fokuslamaq olar. Bu, ağır ion dəstələrinin cərrahiyyədə tətbiqi üçün son dərəcə
nadir imkanlar yaradır. En kəsiyinin sahəsi 110 mkm2 (10-810-7 sm2) olan sıxlaşdırılmış ion dəstələri
ayrı-ayrı canlı hüceyrələrin daxilində “cərrahiyyə əməliyyatı” aparmaq və aktivasiya analizinin köməyi ilə
hüceyrə daxilində müxtəlif elementlərin paylanmasını tədqiq etmək üçün istifadə oluna bilərlər.
Sürətləndiricilərdə alınan ağır ionlar, ümumiyyətlə, fizikanın inkişafında mühüm rol oynadıqlarından yeni bir elmi istiqmət-ağır ionlar fizikası istiqaməti yaranmışdır. Ağır ionlar fizikası hələ cavan
elmdir. Onun malik olduğu çox gözəl imkanlardan istifadə olunmasında hələ ilk addımlar atılır və onun
bir sıra mühüm istiqamətləri üzrə yalnız kəşfiyyat işləri aparılır. Lakin elə indinin özündə bizə bu sahədə
məlum olanlardan görünür ki, müasir fizikanın bu bölməsi istər elmi, istərsə də praktiki cəhətdən son
dərəcə böyük prespektivə malikdir.
Beləliklə, biz ağır ion dəstələrinin yalnız bəzi maraqlı və mühüm tətbiqlərini nəzərdən keçirdik.
Tətbiq istiqamətlərinin bəziləri artıq həyata keçirilir. Digər tətbiq sahələrinn inkişafı və yeni tətbiq
istiqamətlərinin tapılması üçün ən ağır elementlərə qədər bütün elementlərin ionlarını sürətləndirə
bilən, yüksək intensivlik və enerjiyə malik ion dəstələri almağa imkan verən yeni nəhəng sürətləndiricilərin qurulması tələb olunur.
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USING OF IONIZED RAYS IN RADIATION TREATMENT SURGERY
S.R. Asadova
Sumgayit State Technical College under Sumgayit State University
Recently (over the past 30-40 years) success has been achieved in the field of cancer treatment has significantly increased and 70-80% initiatives of the neutralization of localized cancer
centers have been successfully resulted. This success in radiotherapy would not possible without
transition to high energy gamma and electron, from X-ray devices to radioactive isotopes and then
to accelerators with MeV energy.
Keywords: Ionizing radiation, accelerated particles, x-ray, gamma quantum, electron, proton,
radiotherapy.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОНИЗИРОВАННЫХ ЛУЧЕЙ В ХИРУРГИИ
ЛЕЧЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ
С.Р. Асадова
Сумгайытский Государственный Технический колледж при Сумгаитском
Государственном Университете
В последнее время (за последние 30-40 лет) успех в области лечения рака значительно
увеличился, и успешно реализованы инициативы по нейтрализации локализованных онкологических центров на 70-80%. Этот успех в лучевой терапии невозможен без перехода на
гамма и электрон с высокой энергией, от рентгеновских устройств до радиоактивных изотопов, а затем до ускорителей с энергией МэВ.
Ключевые слова: Ионизирующее излучение, ускоренные частицы, рентгеновские, гамма-квант, электрон, протон, лучевая терапия.
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ YAZILMIŞ MƏTNLƏRİN MÜƏLLİFİNİN TANINMASI
ÜÇÜN K-NN ÜSULUNUN TƏDQİQİ
L.H. Nəcəfova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
najafova.lamiya@gmail.com
Məqalədə azərbaycan dilində yazılmış mətnlərin müəlliflərinin tanınması üçün K-NN üsulu tətbiq
edilmişdir. Tanıma üçün əlamətlərin seçilməsi məqsədi ilə monoqramlardan istifadə olunmuşdur.
Açar sözlər: identifikasiya, müəllif tanıma, K-NN alqoritmi, n-qram, monoqram, durğu işarələri.
Giriş
Məlum olduğu kimi mətnlərin emalı zamanı əsas vacib problemlərdən biri də onların müəlliflərə
görə klassifikasiyasıdır. Başqa sözlə, konkret verilmiş mətnin məlum müəlliflər qrupuna daxil olan
hansı müəllifə aid olduğunu müəyyən etməkdir. Mətnlərin müəllifinin tanınması məsələsinin avtomatik
müəyyənləşdirilməsi ilə keçən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq məşğul olmuşlar. İlk vaxtlar bu problemin həll üsulları xüsusi sözlüklər üçün yaradılmış açar sözlərdən istifadəyə əsaslanırdı. Sonralar
bunun üçün neyron şəbəkələrdən, statistik metodlar, dayaq vektorlar və digər üsullardan istifadə edilmişdir.
Daha öncə görülən işlərə nəzər salaq. Mosteller və Wallace [1] Bayes analizindən istifadə
edərək mətnlərin müəllifinin tanınması məsələsi ilə məşğul olmuşlar. Bu problemin həllində Burrows
[2] mətndə sözlərin işlənmə tezliyinə, Bringer [3] hərf və sözlərin sayına, Brainerd [4] hecaların sayının orta qiymətinə, Morton [5] cümlələrin uzunluğuna, Holmes [6] mətndə işlənən söz sayına,
Fürnkranz [7] n-qramlar üsuluna (n=2 və 3 halında ) əsaslanmışlar.
Bundan başqa, Fung mətnlərin müəlliflərinin tanınması üçün dayaq vektorlar üsulundan istifadə
etmişdir. Peng n-qram üsulu ilə müəllif tanıma məsələsini həll etmək üçüb mətnlərin 1-dən 10-a qədər
olan n-qramlarını çıxarmışlar. Və yunan, ingilis, çin dillərində yazılmış mətnlərlə ekspermentlər aparmışlar. Diri və Amasyalı ilk dəfə türk dilində yazılmış mətnlərin müəlliflərinin tanınması məsələsi ilə
məşğul olmuşlar. Bu məqsədlə 18 müəllifin yazı stilini müəyyənləşdirəcək 22 fərqli əlamətdən istifadə
etmişlər. Naves Bayes üsulunu tətbiq edərək, Automatic Author Detection for Turkish Text sistemini
yaratmışlar. Həmçinin mətnlərin 2 və 3 qramlarından istifadə edərərək, mətnlərin müəllifini, növünü
təyin etmək məqsədilə ekpermentlər aparmışlar [8].
Başqa dillərdə bu problemin həllinə dair çox iş aparılmasına baxmayaraq, azərbaycan dili üçün
edilmiş iş sayı məhdud saydadır. İlk dəfə olaraq azərbaycan dilində yazılmış mətnlərin müəlliflərinin
tanınması məqsədilə hərf və hərf birləşmələrinin işlənmə tezliyindən istifadə olunmuşdur. (n=1 və n=2 ).
Alqoritmlər statistik yanaşmadan və dayaq vektorlar üsulundan istifadəyə əsaslanmışdır. Ekspermentin
nəticəsinə əsasən belə müəyyən olumuşdur ki, tanıma üçün dayaq vektorlar üsulunu tətbiq edərkən ən
effektli nüvə funksiyası radial bazis funksiyası, ən effektsiz nüvə funksiyası isə polinomial funksiyası
olmuşdur [9].
Bu məqalədə isə azərbaycan dilində yazılmış mətnlərin müəlliflərinin tanınması üçün əsas əlamət kimi hərf və durğu işarələrinin işlənmə tezliyindən istifadə olunmuşdur. Alqoritm olaraq KNN
(K- Nearest Neighbor, K- Ən yaxın qonşu üsulu) üsulundan istifadə edilmişdir.
Məsələnin qoyuluşu
Mətnlərin müəllifinin tanınması mövzudan asılı olmayaraq mətnlərin hansı müəllif tərəfindən
yazıldığını təyin edən sistemin qurulmasıdır. Bu məsələ texnologiyanın inkişaf etməsi və informasiyanın sürətli yayılması nəticəsində yaranan bəzi problemlərin həllinə kömək edir. Məsələn, bu problemlərdən bəziləri müəllifi bilinməyən mətnlərin müəllifinin müəyyən olunması və ya müəllifinin kim
olduğundan əmin olmadığımız mətnlərin müəlliflərinin dəqiqləşdirilməsidir.
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Mətnin müəllifin tanınması məsələsini formal olaraq aşağıdakı kimi təsvir etmək olar:
Baza verilənlərində n sayda müəllif və onların hər birinin mi sayda Ti , j , i  1,...,n, j  1,..., mi mətnləri var. i-ci mətnlər sinfini (qrupunu) Z i ilə işarə edək. Məqalədə baxılan məsələ verilmiş müəllifi
məlum olmayan yeni T mətninin müəllifinin məlum n müəlliflərdən hansına aid olduğunu təyin
etməkdən ibarətdir. Yəni bu əsərin hansı Z i sinfindən olduğunu müəyyənləşdirilməkdən ibarətdir.
Bunun üçün qəzətlərdən seçilən 4 müəllifə aid 22 köşə yazısı istifadə edilmişdir. Bu mətnlərdən 14 ədədi öyrətmə üçün, 8 ədədi isə identifikasiya məqsədilə istifadə olumuşdur. İlk olaraq
hər müəllifə aid mətnlər birləşdirilərək bir mətn halına salınmışıdr. Beləliklə əldə edilmiş yeni 4
mətn üçün əlamət vektorları təyin edilmişdir.
Mətnlərin müəlliflərinin tanınması sistemi Şəkil 1-də sxematik olaraq təsvir olunmuşdur.

Şəkil 1. Müəllif tanıma sisteminin ümumi sxemi

Əlamətlərin seçilməsi
Məlumdur ki, hər bir müəllifin özünəməxsus yazı üslubu var və bu üslub riyazi bir funksiyaya
çevrildikdə müəllif tanıma məsələsi həll oluna bilir. Müəlliflərin özlərinə uyğun olan bu üslub müəllifin yazı stili (authorship attribution) adlanır. Mətnlərin müəlliflərinin tanınmasında nəticənin nə dərəcədə uğurlu olması əlamətlərin seçilməsindən asılıdır. Məsələn, bəzi müəlliflər yazılarında hə-mişə
oxucuya sual verir, bəziləri eyni sözlərdən dəfələrlə istifadə edir və ya cümlələri vurğulamaq üçün
nöqtədən çox istifadə edir.
Mətnlərin yazılma dilini nəzərə almayan sistemlər bir qayda olaraq aşağıdakı əlamətlərdən istifadə edirlər: cümlələrin uzunluğu, sözlərin uzunluğu, cümlədəki orta söz sayı, abzaslardan istifadə
tezliyi, abzasların orta ölçüsü, durğu işarələrinin sayı (nöqtə, vergül, nida, sual, tire, qoşa nöqtə, nöqtəli
vergül), müəllif tərəfindən ən çox istifadə edilən sözlər, ən çox müəllif tərəfindən istifadə olunan şəkilçilər, mətndə işlədilən hər bir nitq hissəsinin sayı, bağlayıcılardan istifadə tezliyi, mətnlərin başlığının
uzunluğu.
Əgər mətnləri sinifləşdirmək, müəllifini təyin etmək və ya tiplərinə görə təsnif etmək istəyiriksə, işlədəcəyimiz əlamətlər ilə bir mətnin müəllifinin tanınması üçün işlədilən əlamətlər bir-birindən fərqli ola bilər [11].
Mətnlərin sinifləşdirməsi və müəllif tanıma problemlərində ən effektiv olaraq n-qramlardan
istifadə olunur. N-qram əsaslı sinifləndirmə mətndəki simvolların işlənmə tezliyinə əsaslanan üsul33
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dur [12]. Bir çox alqoritmlər və müəllif tanıma sistemləri n-hərfdən (n-qram) ibarət müxtəlif hərf
birləşmələrindən istifadə edir. Bu halda qram dedikdə bir hərf, bütün mətnin sözləri, cümlələri və
abzaslar bir vahid kimi qəbul edilir. Və n-in qiymətindən asılı olaraq, n=1 olduqda monoqram, n=2
olduqda diqram və s. adlanır. Məsələn: “Azərbaycan Respublikası” birləşməsi monoqrama (n=1) və
diqrama (n=2) belə ayrılır. Burada “_”- probel işarəsidir.
“A”, “z”, “ə”, “r”, “b”, “a”, “y”, “c”, “a”, “n”, “_”, “R”, “e”, “s”, “p”, “u” ,“b”, “l”, “i”, “k”,
“a”, “s”, “ı”.
“Az”, “zə”, “ər”, “rb”, “ba”, “ay”, “yc”, “ca”, “an”, “n_”, “_R”, “Re”, “es”, “sp”, “pu”, “ub”
,“bl”, “li”, “ik”, “ka”, “as”, “sı”.
Azərbaycan dilində mümkün monoqram hərflərin sayı 32, diqramların praktik sayı isə 835-ə
bərabərdir [10].
Bu məqalədə azərbaycan dilində yazılmış mətnlərin müəllifinin tanınması üçün müxtəlif əlamətlər seçilmişdir. Bu əlamətlər ardıcıl olaraq hərflər, nöqtə, vergül, sual işarəsi, nida, nöqtəli vergül,
qoşa nöqtə və tiredir. Hər bir simvolun mətnlərdə işlənmə sayı bir birindən fərqlidir. Nöqtə sayı ilə
sual işarəsinin işlənmə sayı və ya hər bir hərfin işlənmə sayı bir-birindən çox fərqlənir. Məsələn bir
mətndə A hərfinin işlənmə sayı 350, L hərfinin işlənmə ayı isə 23-dür. Bunun üçün bu əlamətlərin
işlənmə tezlikləri normallaşdırılmış daha sonra analiz aparılmışdır.
Həll üsulunun seçilməsi
Müəllifi bəlli olmayan bir mətnin məlum müəlliflərdən hansına aid olduğunu yəni hansı mətnlər
sinifindən olduğunu müəyyənləşdirmək məqsədilə maşın öyrətmə alqoritmi- K-Ən yaxın Qonşu
Aqoritmindən (K-Nearerst Neighbors Algorithm) istifadə olunmuşdur. Qısaca K-NN adlandırılan bu
alqoritm “bir-birinə ən yaxın olan obyektlər eyni kateqoriyaya aiddir” konsepsiyasına əsaslanır. Alqoritmin məqsədi yeni obyektin xüsusiyyətlərindən istifadə edərək əvvəlcədən təsnif edilmiş nümunələrin köməyi ilə təsnifləşdirmənin aparılmasıdır. Sinifləşdirmə işinə baş-lamadan əvvəl bütün obyektlərin seçilmiş əlamətlərinin rəqəmsal məlumatlara çevrilməsi və k ədədinin (ən yaxın neçə obyektə baxılacağının) təyin olunması lazımdır. Hansı sinifdən olduğu bilinməyən obyektin xüsusiyyətlərindən test, əvvəlcədən sinfi bəlli olan nümunələrdən isə öyrətmə məqsədilə istifadə olunur. K-NN
alqoritmində test nümunəsində olan n-qramların işlənmə tezlikləri ilə öyrətmə nümunəsindəki nqramların işlənmə tezliklərinə qədər olan məsafə hesablanır və ən yaxındakı k ədəd obyektlərdən
əksəriyyəti hansı sinfə daxildirsə test nümunəsinində həmin sinifdən olduğu hesab edilir. KNN alqoritmi öyrətmə üçün daxil edilən məlumatlar çox olduqda daha dəqiq nəticələr verir. Qeyd edək ki, k
ədədinin neçə seçilməsinin əhəmiyyəti böyükdür.
Məsafə hesablanarkən Evklid (Euclid Distance) və Minkovski kimi fərqli məsafə düsturlarından istifadə etmək mümkündür. Bunlardan ən çox Evklid düsturundan istifadə olunur.
Beləliklə, K-NN alqoritminin işlənmə mərhələləri aşağıdakı şəkildədir:
1. Test nümunəsinin öyrətmə nümunələrindən olan uzaqlıqları hesablanır.
2. Ən yaxın olan k saydası seçilir.
3. Ən sonda seçilən k sayda obyekt arasında hansı sinfə aid olan obyekt sayı maksimumdursa,
sinfi təyin olunacaq obyekt də həmin sinifdəndir deyilir.
K-Nearest Neighbor alqoritmi Data Mining, obrazların tanınması kimi bir çox sahədə istifadə
olunan üsullardan bir olub səsin tanıması, köşə yazılarının mövzularına əsasən təsnif edilməsi, peyk
təsvirinin tanınması, əl yazmaların tanıması, xəstəliklərin diaqnozu kimi işlərdə tətbiq olunmuşdur [13].
Müəllifi bilinməyən mətnin hansı mətnlər sinfindən olduğunu təyin etmək üçün müəllifi məlum olan mətnlər bazası yaradılır. İdentifikasiya üçün götürülmüş mətnin hansı müəllif tərəfindən
yazıldığına K-NN üsulu ilə qərar vermək üçün əlamətlər bazasından istifadə olunur. İdentifi-kasiya
məqsədi ilə götürülmüş hər bir mətndəki monoqramların işlənmə tezlikləri ilə öyrətmə bazasındakı
mətnlərin monoqramaların işlənmə tezliklərinin qiymətləri arasındakı məsafə Evklid məsafəsi düsturu ilə hesablanır. Sonda k=4 üçün K-NN üsulu tətbiq edilir.
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Məsələnin həlli
İnternetdən şərti adları А1, А2, А3, А4 olan 4 müəllifin 22 köşə yazısı ekspermental müqayisə aparmaq üçün bazaya daxil edilmişdir. Bu mətnlərdən 14 ədədi öyrətmə üçün, 8 ədədi isə
identifikasiya üçün istifadə olumuşdur. Öyrətmə məqsədi ilə A1 müəllifinin 3, A2 müəllifinin 4, A3
müəllifinin 3 və A4 müəllifinin 4 əsəri götürülmüşdür. İlkin olaraq hər müəllifə aid mətnlər birləşdirilərək bir mətn halına salınmışdr. Beləliklə, əldə edilmiş yeni 4 mətn üçün əlamət vektorları təyin
edilmiş və əlamətlər vektorları bazası yaradılmışıdır. Ən sonda müəllifin identifikasiyası məqsədi
ilə hər bir müəllifin naməlum əsəri götürülmüş və onların müəllifliyi gizlədilmişdir. Uyğun proqram
vasitəsi qurulmaqla hər bir mətndə istifadə olunan hərflər və durğu işarələrinin sayı bazası hazırlanarkən monoqramlara əsaslanaraq istifadə olunma tezlikləri hesablanmışdır.
Daha sonra əlamətlərin işlənmə tezliklərinin orta qiymətləri hesablanmışdır. Bu hesablamalar
aşağıdakı düsturlara əsaslanmışdır [10]. Hər bir mətndə müəllif tərəfindən istifadə olunan hərflər və
durğu işarələrinin sayı monoqramlara əsaslanaraq hesablanmışdır.
Ti, j , i  1,...,n ,
Baza verilənlərində n sayda müəllif və onların hər birinin mi sayda

j  1,..., mi mətnləri var. i-ci mətnlər sinfini (qrupunu) Z i ilə işarə edək. Məqalədə baxılan məsələ verilmiş müəllifi məlum olmayan yeni T mətninin müəllifinin məlum n müəlliflərdən hansına aid olduğunu
təyin etməkdən ibarətdir. Yəni bu əsərin hansı Z i sinfindən olduğunu müəyyənləşdirilməkdən ibarətdir.
Bunun üçün i-ci müəllifin müəlliflik xüsusiyyətini təyin edən əlamətin nömrəsini ki , i  1,...,n ilə işarə
edək.
Fi, j , s  1,...,ki , ds , s  1,...,k, k  max ki , j  1,...,mi ,i  1,...,n .
1 in

i-ci müəllif tərəfindən yazılmış j-cu mətnin s-ci əlamətinin qiymətini göstərir. i-ci müəllifin j-cu
mətnindəki bütün əlamətlərin qiymətləri cəmini isə Di , j işarə edək. Beləliklə aydındır ki, s-ci əlamətin orta qiyməti aşağıdakı düstur vasitəsilə hesablanır:
Fi, j
Di, j

, j  1,..., mi , s  1,..., ki , i  1,...,n .

Onda aydındır ki, i-ci müəllifin bütün əsərlərindəki s-ci əlamətlərin işlənmə tezliklərinin orta
qiymət düsturu aşağıdakı şəkildədir.
mi

is 

F

s
i, j

j 1
mi

D
j 1

, s  1,..., ki , i  1,...,n .

i, j

Verilmiş düsturlara əsasən alınan nəticələrdən Cədvəl 1 və Cədvəl 2 şəklində əlamətlər bazası
yaradılmışdır.
İdentifikasiya məqsədilə götürülmüş və müəllifliyi gizlədilmiş yeni T mətnində s-ci əlamətin
orta qiyməti

as 
T

mT

, s  1,..,k .

DT

düsturu vasitəsi ilə hesablanır.
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Burada
müəllifi gizlədilmiş yeni T mətnindəki s-ci əlamətin qiyməti,
isə bu mətndəki
bütün əlamətlərin qiymətləri cəmidir.
Əlamətlərin işlənmə sayı bir-birindən fərqli olduğundan bu qiymətləri normallaşdırılması lazımdır.
Bir neçə normallaşdırma üsulları mövcuddur. Tədqiq olunan məsələdə z-standart normal paylama
üsulundan istifadə olunmuşdur. Bu üsulda orta qiymət və standart yayınma (standart deviation) qiymətləri hesablanır. Bir qiymətin normallaşdırılması üçün bu qiymətin (x) orta qiymətdən ( ) yayınması standart yayınmaya ( is ) bölünür [14].
x
.
is
Sonda identifikasiya üçün götürülmüş yeni T mətninin s-ci əlamətinin qiyməti ilə i-ci müəllifə
aid mətnlərdəki əlamətlərin qiymətləri arasında Evklid məsafəsi hesablanır.
z

Di 

n

a

s
T

 is , i  1,...,n .

i1

Bu düsturdan istifadə edərək elə

təyin olunur ki,
D  min Di , i  1,...,n .
1in

olsun. Onda deyə bilərik ki, identifikasiya üçün götürülmüş T mətninin müəllifi -cü müəllifdir.
Cədvəl 1 və Cədvəl 2-də verilmiş əlamətlər bazasına əsasən K-NN alqoritmindən istifadə edilmiş,
k=4 halında ekspermentlər aparılmışdır.
Cədvəl 1
Əlamət vektorları bazası (hərflər)

Hərflər
1
A
B
C
Ç
D
E
Ə
F
G
Ğ
H
X
I
İ
J
K
Q
L
M
N
36

A1
2
0.105
0.022
0.011
0.026
0.043
0.023
0.093
0.006
0.005
0.004
0.011
0.010
0.035
0.103
0.000
0.024
0.021
0.047
0.037
0.074

A2
3
0.099
0.024
0.009
0.008
0.048
0.021
0.091
0.017
0.007
0.004
0.015
0.008
0.096
0.088
0.000
0.022
0.017
0.060
0.038
0.057

A3
4
0.104
0.028
0.010
0.008
0.045
0.025
0.098
0.004
0.007
0.007
0.012
0.006
0.040
0.091
0.001
0.024
0.022
0.062
0.037
0.084

A4
5
0.099
0.030
0.009
0.009
0.053
0.023
0.082
0.005
0.007
0.003
0.011
0.010
0.115
0.079
0.000
0.021
0.018
0.049
0.038
0.065
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1
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z

2
0.014
0.008
0.007
0.071
0.039
0.014
0.046
0.026
0.015
0.013
0.033
0.014

3
0.020
0.006
0.004
0.065
0.032
0.012
0.029
0.024
0.014
0.012
0.033
0.017

4
0.022
0.011
0.005
0.066
0.038
0.011
0.032
0.023
0.019
0.013
0.033
0.014

5
0.019
0.009
0.006
0.067
0.028
0.015
0.027
0.025
0.018
0.013
0.028
0.019
Cədvəl 2

Əlamət vektorları bazası (durğu işarələri)

Durğu işarələri
.
,
?
!
;
:
-

A1
0.329
0.506
0.025
0.004
0.000
0.016
0.119

A2
0.117
0.165
0.018
0.003
0.003
0.003
0.030

A3
0.291
0.544
0.009
0.019
0.006
0.009
0.122

A4
0.360
0.450
0.036
0.015
0.003
0.009
0.126

Hər bir mətnin seçilmiş monoqramlarının işlənmə tezliklərinin paylanması Şəkil 2-də göstərilmişdir. ? simvolu ilə göstərilmiş dairə isə identifikasiya məqsədilə götürülmüş müəllifi məlum olmayan mətnə uyğundur. Sonuncu düsturdan istifadə edərək bu mətnin məlum mətnlər sinfindən
hansına daha yaxın olduğu, yəni müəllifinin kim olduğu təyin olunur.

Şəkil 2. Monoqramların işlənmə tezliyinin paylanması.

Yeni daxil edilmiş mətn ilə müəllifi məlum olan mətnlərdəki monoqramların işlənmə tezlikləri
arasındakı Evklid məsafələri hesablanmış və k=4 seçildiyindən ən yaxın olan dörd ədədinə baxılmışdır. Beləki, ən yaxın məsafə qiymətləri 0.0283, 0.0500, 0.0640, 0.0800 olmuşdur. İlk üç fərq A1,
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sonunucu isə A4 müəllifinə məxsus mətnə uyğundur. Deməli, identifikasiya məqsədi ilə götürülmüş
mətn A1 müəllifinə aiddir.
Nəticə
Məqalədə azərbaycan dilində yazılmış mətnlərin müəlliflərinin tanınması məsələsi seçilmiş əlamətlər əsasında maşın öyrətmə alqoritmlərindən olan K-NN üsulunu tətbiq etməklə həll olunmuşdur.
Eksperimentlər nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, mətnlərin identifikasiyası zamanı nəticənin nə
dərəcədə uğurlu olması əlamətlərin seçilməsindən asılıdır. Həmçinin K-NN alqoritminin tədqiqi
zamanı aydın olmuşdur ki, k ədədinin neçə seçilməsi mühüm faktordur.
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ANALYSIS OF THE K-NN METHOD FOR THE IDENTIFICATION AUTHORSHIP
OF THE TEXT IN AZERBAIJANI LANGUAGE
L.H. Najafova
İnstitute of Control Systems of Azerbaijani National Academy Sciences
In this paper, the K-NN method is used to identify authors of texts written in the azerbaijani
language. Monograms are used to select the features for recognition.
Keywords: identification, author identification, K-NN algorithm, n-grams, monogram, punctuation
marks.
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АНАЛИЗ МЕТОДА K-NN ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОРСКОГО ТЕКСТА
НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Л.Х. Наджафова
Институт систем управления Национальной Академии наук Азербайджана
В статье метод K-NN используется для идентификации авторов текстов, написанных на
азербайджанском языке. С целью выбирания симптомов для распознавания использованы
монограммы.
Ключевые слова: идентификация, идентификация автора, алгоритм K-NN, н-граммы,
монограмма, знаки препинания.
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ƏKİN DÖVRİYYƏSİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
L.H. Məmmədova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
leman.m403@gmail.com
Aparılan tədqiqat işi torpaqların dayanıqlı istifadəsinin riyazi modelinin yaradılması üçün
informasiya məsləhət sisteminin işlənilməsinə həsr olunub. Tədqiqat işində əkin dövriyyəsinin riyazi
modeli qismən tam ədədli xətti proqramlaşdırma məsələsinə gətirilmişdir. İki parametrə (su tələbatı
və sələf bitki) görə torpaqların dayanıqlığının təmin olunması məsələsi həll olunmuşdur.
Açar sözlər: əkin dövriyyəsi, sələf bitki, torpağın su ehtiyatı, su tələbatı.
Giriş
Əkin dövriyyəsinin düzgün təşkil olunması torpaqların dayanıqlı istifadəsi məsələsinin əsas
həll yollarından biridir. Əkin dövriyyəsinin riyazi modeli qismən tam ədədli xətti proqramlaşdırma
məsələsinə gəlir.
İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı əkin dövriyyəsi modelinin informasiya məsləhət sistemi kimi işlənib hazırlanmasına imkan verir. Torpağın dayanıqlı istifadəsi məsələlərini həll
etmək üçün müəyyən məlumatlar uyğun şəkildə sistemləşdirilməlidir. Belə sistemləşdirilmiş məlumat torpağın dayanıqlı istifadəsinin riyazı modelinin yaradılması üçündür. Belə ki, hər bitki üçün
bir neçə sələf bitki mövcud ola bilər. Sələf bitkidən istifadə edərək əkin dövriyyəsinin modelini elə
bir şəkildə qurmalıyıq ki, torpağın dayanıqlığı maksimum dərəcədə qorunub saxlansın və mümkün
qədər yüksək məhsuldarlıq əldə edək.
Torpağın ekotəsərrüfatçılıq şəraitində istifadə olunması istiqamətində Yaponiya fermeri, Nobel
mükafatı laureatı Masanobu Fukuokanın təcrübəsi bütün dünyada yayılmaqdadır. Masanobu Fukuokanın əsas ideyası ondan ibarətdir ki, növbəti bitki sələf bitki yetişən zaman səpilir. Növbəli əkin
bitkilərin xüsusi növbələşdirilməsini nəzərdə tutur. Növlərinə görə bitkilər torpaqdan müxtəlif maddələri
mənimsəyir. Bitkilərin əkilmə növbəsi düzgün qurulmadıqda torpaq gücdən düşür. Düzgün planlaşdırılmış növbəli əkin səmərəli hesab olunur. Belə formalı əkin konkret şəraiti nəzərə almaqla planlaşdırılmalıdır. 1998-1999-cu vegetasiya ilində Azərbaycanın bütün taxılçılıq bölgələrində sarı pas xəstəliyi kütləvi surətdə yayılmağa başlamışdır. Sarı pas xəstəliyinin erkən yazda respublika səviyyəsində
belə yayılmasına, epifitotiya həddinə çatmasına səbəb sahələrdə növbəli əkinin tətbiq olun-maması,
şumun dərin aparılması, əkin sahəsinin herikə qoyulmaması, azot güb-rələ-rinin bir tərəfli tətbiqi,
sələflərin düzgün seçilməməsi, bir sahədə eyni bir bitkinin təkrar bir neçə il səpilməsi və taxıl alaqlarına
qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılmaması olumuşdu. Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı bitkilərindən
yüksək və keyfiyətli məhsulun alınması üçün mütərəqqi aqrotexniki üsulların işlənib təsərrüfatlara tətbiq
edilməsi günün vacib məsələlərindəndir. Bunun üçün birinci növbədə düzgün növəbli əkin sistemi tərtib
edilməli və bu əkin dövriyyəsində qabaqcıl aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilməli və müntəzəm olaraq
torpaq münbitliyinin artırılması qayğısına qalın-malıdır. Növbəli əkin təsərrüfatın perspektiv inkişaf
planına əsasən bitkilərin zaman və məkanda növbələşdirilməsinin torpağın becərilməsi və münbitliyinin
artırılması üzrə müvafiq sistemlərin tətbiqini tələb edir.
Məsələnin qoyuluşu
Həll edəcəyimiz məsələ müəyyən edilmiş sahələr və bitkilər üçün torpaqların dayanıqlıqlı istifadəsini təmin etməli, əkin dövriyyəsinin düzgün şəkildə qurulması üçün proqram təminatının yaradılmasını təşkil etməlidir. Tutaq ki, verilmiş təsərrüfatın şərti olaraq A, B, C və D sahələri var. Bu
sahələr arasında elə əkin dövriyyəsi modeli qurulmalıdır ki, aşağıdakı iki şərt mütləq ödənsin:
1. Bir mövsümdə sahələrin hamısından istifadə etmək mümkün olsun
2. Torpaqların dayanıqlığı maksimum dərəcədə qorunsun.
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Növbəli əkinin planlaşdırılması zamanı tərtib etdiyimiz proqram təminatında aşağıdakı məsələlər
nəzərə alınıb:
1. Hər bir bitki üçün sələf bitki anlayışı.
2. Torpağın su ehtiyyatı və su tələbatı.
3. Bitkinin suya təlabatı.
Belə ki, müxtəlif sələflərdən sonra torpağın su-fiziki xassələri dəyişir, bunların nəticəsində
növbələşmədə olan bitkilərin məhsuldarlığı və əkinlərin səmərəliliyi dəyişir. Ciddi planlaşdırılmış
növbəli əkinin daxilində dəyişmələr etmək üçün kifayət qədər imkanlar olur. Məsələn, payızlıq taxıl
bitkilərini yazlıq taxıl bitkiləri ilə əvəzlənməsini, yığım zolağı çərçivəsində bitkilərin əkin sahəsinin
payının dəyişdirilməsini həyata keçirmək olar. Zolaqlar elə formada tərtib olunmalıdır ki, növbəli
əkin zəncirinin hər tarlası üçün eyni sahə təyin olunsun.
Bitki seçimi, əsasən, iqlim şəraitindən asılıdır. Quraq rayonlarda üstünlük örtük bitkilərinə,
rütubətli iqlimə malik rayonlarda isə payızlıq və yazlıq bitkilərə verilir. Bitkilərin becərilmə ardıcıllığı elə seçilməlidir ki, hər bir növbəti bitkinin inkişafı üçün yaxşı torpaq şəraiti yaradılsın.
Qida maddələrinin balansını tənzimləmək üçün sələf bitkilərinə böyük əhəmiyyət verilməlidir. Sələf bitkiləri torpağın strukturunu, tərkibindəki qida maddələrini və onun rütubətlə təmin olunmasını dəyişməklə gələcəkdə əkiləcək bitkilərin məhsuldarlığına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bitkilərin yüksək və keyfiyyətli məhsul formalaşdırmasını təmin etmək üçün torpağın səmərəli
münbitliyi yüksəldilməlidir.
Həll üsulunun seçilməsi
Həll üsulunun seçilməsi zamanı iki məhdudiyyət şərtlərinə baxılmışdır. Qeyd edək ki, müəyyən =1,2,....m bitkilərimiz mövcuddur. Hər bir bitkinin =1,2,...n sahədə su tələbatı vardır. bitkisinin 1 vahid sahədə becərilməsi lazım olan suyun miqdari -lə işarə edirik. Hesab edək ki, m
qədər sahə mövcuddur. Hər bir təsərrüfat sahəsinin sahəsi ilə işarə edirik. Hər bir -ci sahənin
su ehtiyatın isə - ilə işarə olunur.
Torpaqların dayanıqlı istifadəsi üçün sələf bitkilərin nəzərə alınmasının riyazi modelini
qurmaq üçün əlavə işarələnmələr daxil edək. Hər bir -ci sahədə son əkilmiş bitkinin adını ilə
işarə edək. Aydındır ki, =1,2,...,n qədər qiymət ala bilər. Hər bir bitkisi üçün də özündən sonra
əkilə biləcək =1,2,...,n bitkilər çoxluğu vardır. çoxluğunun qiyməti isə verilənlər bazasından
götürülür.
Hesab edək ki, -ci sahədə bitkisi əkiləcəkdir. bitkisinin su tələbatı olduğu məlumdur.
-ci sahənin sahəsi olduğundan, bu sahədə olan bitkisinin su tələbatı aşağıdakı qaydada hesablanacaqdır.

Yuxarıdaki ifadədən aldığımız qiymət -ci sahənin su ehtiyyatından çox ola bilməz. Beləliklə ci sahədə əkilmiş -ci bitki üçün aşağıdakı məhdudiyyət şərtini alırıq.



Digər tərəfdən -ci sahədə sələf bitki olan
bitkisi becərilmişdir. Bilirik ki,
bitkisi
bitkilər
çoxluğunun sələfidir.
bitkisindən sonra -ci sahədə əkəcəyimiz bitkisi
bitkilər çoxluğunun
daxil olmalıdır. 2-ci məhdudiyyət şərti isə aşağıdakı kimidir.
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Beləliklə bitkisinin
minin həlli olmalıdır.

sahədə əkilməsinin mümkünlüyü üçün

və tam ədədləri 1,2 siste-

Məsələnin həlli
Proqram təminatının yaradılmasında C# proqramlaşdırma dilindən və SQL bazadan istifadə
olunur. Sələf bitki anlayışını və bitkilər cədvəli SQL-də yaradılır.
3 cədvəldən ibarət olan strukturda iki əsas parametrə görə əkin dövriyyəsinin düzgün təşkili
forması verilmişdir. Şəkil 1-də bazanın struktur sxemi verilmişdir.

Şəkil 1. SQL bazada cədvəllərin struktur sxemi.

Visual Studio mühitində interfeys yaradılmışdır. İnterfeys vaitəsilə bitkinin adı, həmin bitkinin
su tələbatı, sələf bitkilər haqqında məlumatı həm bazaya həmdə istənilən “.txt” formatlı fayla yazmaq
və çap etmək mümkündür. Eyni zamanda müəyyən edilmiş sahələr, sahələrin su ehtiyatı və su tələbatı
bu interfeys vasitəsilə eynilə bitki haqqındakı məlumatlar kimi daxil edilir. İnterfeys Şəkil 2.-də
göstərilmişdir.

Şəkil 2. Əkin dövriyyəsi proqram təminatının 1-ci hissə interfeysi.
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İnterfeysin 2-ci hissəsi vasitəsilə uyğun obyektlərdən sahə, sahənin su ehtiyatı və həmin sahədə sonuncu əkilən bitki seçilir. Təsdiq düyməsi vasitəsilə seçdiyimiz sahədə bir sonrakı əkin
zamanı hansı bitkilər əkilə bilərsə onlar cədvəldə göstərilir. Qeyd edək ki, sahədə cari zamanda olan
bitki özündən sonra gələn bitkilərin sələfi hesab olunduğu üçün bitkilər əkilmə vəziyyətinə görə
qruplaşdırılır. Qruplaşma 3 növdə olur.
1. Əkilməsi münasib
2. Yol verilə bilən
3. Yol verilməyən
İnterfeysin 2-ci hissəsi Şəkil 3-də göstərilmişdir

Şəkil 3. Əkin dövriyyəsi proqram təminatının 2-ci hissə interfeysi.

Nəticə
Torpaqlarının dayanıqlı istifadəsi üçün iki parametrə görə əkin dövriyyəsi qurulmuşdur. Əkin
dövriyyəsi sələf bitki anlayışı və su tələbatına görə tərtib olunmuş və modelləşdirilmişdir. Əkin
dövriyyəsi üçün proqram təminatı hazırlanmışdır.
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MODELING THE CROP TURNOVER
L.H. Mammadova
Institute of Management Systems of Azerbaijan National Academy of Sciences
The research was devoted to the development of the information-consulting system for the
creation of a mathematical model of sustainable use of lands. The mathematical model of sowing
circuits was partially implemented in the problem of partial programming. The issue of land stability for two parameters (water demand and predetermined plant) was resolved.
Keywords: crop rotation, predetermined plant, soil water supply, water demand.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕВООБОРОТА
Л.Г. Мамедова
Институт Систем Управления Национальной Академии Наук Азербайджана
Исследование было посвящено разработке информационно-консультативной системы и
созданию математической модели устойчивого использования земель. Математическая модель посевных схем была реализована как задача частично-целочисленного программирования. Был решен вопрос о стабильности земель по двум параметрам (спрос на воду и предшественник).
Ключевые слова: севооборот, предшественник, водоснабжение почвы, спрос на воду.
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KVANT KOMPÜTERLƏRİN KLASSİK KOMPÜTERLƏRLƏ
QARŞILAŞDIRILMASI
Ü.N. Gözəli
Anadolu Universiteti,Türkiyə
Məqalədə kvant kompüterlərin günümüzün klassik kompüterləri ilə qarşılaşdırılmasına baxılmışdır. Kvant kompüterlərin nə olması və klassik kompüterlərdən önəmli fərqləri göstərilmişdir. Nəticə olaraq hansı kompüterin hansı səbəblərdən dolayı üstün olduğu izah olunmuşdur.
Açar sözlər: kvant, kompüter, klassik, kübit, atom, spin, alqoritm.
Giriş
Kvant kompüterlərlə bağlı yeniliklərin getdikcə artması səbəbiylə aktual tədqiqat mövzusu olan
kvant anlayışı və kvant kompüterlər ilə bağlı araşdırma aparılmışdır. Bu kompüterlərin nə olduğuna,
avantajlarına və dezavantajlarına, dezavantajların aradan necə qaldırılmasına toxunulmuşdur.
Məqalənin əsasını kvant kompüterlər və günümüzün klassik kompüterlərinin qarşılaşdırılması
təşkil edir. Müqayisə əsasında əldə olunan nəticələr və hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri göstərilmişdir.
Məsələnin qoyuluşu
Kvant kompüteri fikri, 1982-ci ildə tanınmış fizik Richard Feynman belə bir kompüterin necə
işləyəcəyi üzərində düşünərkən ortaya çıxmışdır. Son 40 il içərisində alimlər qeyri-adi kvant hadisələrini araşdırmışdırlar. Buna baxmayaraq tamamilə kvant prinsiplərinə uyğun olan kompüter yaratmaq mümkündürmü.

Şəkil 1. Kvant kompüterin komponent seriyası

Kvant kompüterinin qeyri-adi gücü kvant paralelizmi olaraq adlandırılan hadisənin nəticəsidir. Mexanizm çox sürətli olmaqla birlikdə bir anda yalnız bir prosesin görülməsinə icazə verən
klassik kompüterlərlə eynidir. Atomik ölçüdə kvant kompüter yaratmağı sınamaq atomların tək-tək
izlənilməsindən və onları idarə etməkdən heç də asan deyil.
Bir atom ilə işləməyin texniki çətinliyi ilə birlikdə, kvant kompüterin emal olunmasındakı ən
önəmli problemlərdən biri üst-üstə çıxan spinlərin təsiri nəticəsində ətrafla əlaqənin kəsilməsidir.
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Bununla yanaşı, kvant kompüterin emal edilməsi üçün təcrübi təkliflərin son 5 ildə artdığı müşahidə
olunmuşdur. Nümunə olaraq nüvə maqnit rezonans sistemlərini, qatı hal sistemlərini, kvant optik
təcrübələrini, kvant nöqtə təkliflərini, super-keçirici qübitləri göstərmək olar.
Kvant kompüter və klassik kompüter arasındakı fərqlər
Əsas fərqlər:
Klassik kompüterlərlə kvant kompüterlər arasında 3 əsas fərq mövcuddur. Bu fərqlər kvant
kompüterlərin necə işlədiyini anlamamızı asanlaşdıracaqdır.
a. İlk əsas fərq iki sistemin informasiya üzərində işləmə sistemində görünür. Klassik kompüterlər ən kiçik informasiyanı saxlama vahidi olan bitlərdən yaranmışdır. Bu fiziki vahidlər “0” və
“1” ilə simvollaşdırdığımız hallardan sadəcə birində ola bilər. Yəni eyni zamanda ya 0, ya da 1 halında olur.
Kvant kompüterlər isə kübitlərdən ibarətdir. Kübitlər fiziki sistemlər olaraq klassik kompüter
sistemlərindəki 0 və 1 hallarına sahib ola bilməklə birlikdə, 0 və 1 arasında mövcud olan başqa halları da saxlayırlar. Bu ara hallar toqquşma (superposition) halları olaraq adlandırılmaqdadır. Bu ara
halların varlığı sayəsində bir kübit, sıradan klassik bir bitə nisbətən daha çox məlumatı eyni böyüklükdəki fiziki sahəyə sığdırmağa imkan yaradır.
b. Klassik kompüterlər və kvant kompüterlər arasındakı ikinci önəmli fərqi isə onların üstündə icra edə biləcəyimiz məntiqi əməliyyatların əhatəsi müəyyən edir.
Klassik kompüterlər ikili məntiqə görə işləyirlər. Məsələn, VƏ qapısı kimi məntiq qapıları
istifadə olunduğunda giriş və çıxış olaraq sadəcə bir bit əldə olunur. Kvant məntiq qapıları isə giriş
olaraq bir və ya daha çox kübit alır və çıxış olaraq bir və ya daha çox kübit yaradırlar.
c. Klasik kompüterlər və kvant kompüterləri arasındakı üçüncü önəmli fərq isə işləyən kompüterin hansı halda olduğunu öyrənməyə çalışdıqda müəyyən olunur. Klassik kompüterdə istədiyimiz an kompüterdəki bitlərin hansı halda olduqlarını tam dəqiqliklə öyrənə bilərik.
Qəribə olsa da, kvant kompüterin hansı halda işlədiyini bilmək teorik olaraq imkansızdır.
Kvant kompüteri əmələ gətirən kübitlərdə hansı toqquşma halının gizli tutulduğunu tam olaraq
müəyyən edə bilmərik. Yəni kompüterin hər hansı andakı halı haqqında sadəcə qismi informasiyaya
sahib ola bilərik. Beləliklə, kvant kompüterlər üçün alqoritm yaratmaq, bir tərəfdən kvant məntiq
əməliyyatlarının və hallarının geniş əhatəsindən faydalanmağa çalışarkən digər tərəfdən kompüterin
içindəki informasiyanı əldə etməyin məhdudluğu arasındakı həssas tarazlığı saxlamağa çalışmaq
mənasına gələcək [1].
Kvant kompüterlərin işləmə məntiqi fərqli olduğu üçün, bu kompüterlər bütün işləri klassik
kompüterlər qədər sürətlə edə bilmir. Məsələn, YouTube videosu izləyəcəyiniz halda kvant kompüter yerinə klassik kompüter istifadə etmək daha sürətli işləməsinə səbəb olacaqdır.
Lakin, kainatın böyük partlama ilə necə yarandığını hesablamaq və ya dediklərinizi insan kimi
anlayan web axtarış saytı yaratmaq istəyirsinizsə, kvant kompüter istifadə edə bilərsiniz.
Kvant kompüterlər paralel əməliyyat yerinə yetirirlər. Bu səbəblə də klassik kompüterlərdə
yerinə yetirilməyi 100 gün olan bir problemi kvant kompüter 1 saniyə içində həll edə bilər.
Daha da maraqlı tərəfi isə odur ki, kvant kompüter stolüstü kompüterin 10.000 günə həll edə
biləcəyi problemi də 1 saniyədə həll edə bilir. Paralel əməliyyatların və kübitlərin gücü bu mərhələdə gözə görünür. Bu da öz növbəsində məlumat mərkəzini xeyli sürətləndirir.
Kvant kompüterlər bəzi riyazi əməliyyatlarda klassik kompüterlərdən daha sürətli işlədiyi
halda bəzi problemlərdə isə daha yavaş işləyir. Məsələn, klassik kompüterin 5 addımda yerinə yetirdiyi prosesi, kvant kompüter hətta 100 addımda yerinə yetirə bilməyə bilər. Yəni kvant kompüterlər
bütün hallarda üstünlüyü özündə saxlamır.
Nəticə olaraq, kvant kompüterlər klassik kompüterlərin yerini almaq üçün inkişaf etdirilmir.
Klassik kompüterlərin edə bilmədiyi və ya aşağı sürətlə etdiyi əməliyyatları daha sürətli etmək üçün
inkişaf etdirilir [2].
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Klassik və kvant kompüterlərin gücünün qarşılaşdırılması
Klassik kompüterin gücü
Bir parça kağız üzərinə yazılmış telefon nömrələrinin olduğu problem düşünək; ancaq bu
nömrələrin kimə aid olduğunu bilmirik. Əgər bir telefondakı kontakları yoxlamaq istəsək, klassik
kompüter bu müddəti sürətləndirməkdə bizə kömək edə bilər. Kompüter axtardığı nömrəni tapana
qədər A-dan başlayaraq Z-ə qədər kontaktdakı hər bir nömrəni yoxlayır. Əgər cavabı tapmaq üçün
sürəti artırmaq istəsək, o zaman başqa bir kompütərə də bağlanmalı olacağıq. Beləliklə, bir kompüterdə AA-L arası, digərində M-Z arası siyahı yoxlanılır. Yəni kompüter sayı artdıqca hesablamanın
gücü artır. Beləliklə, klassik sistemdə güc, xətti olaraq qoşulan kompüter sayı ilə artacaqdır.
Kvant kompüterin gücü
Klassik kompüterin əksinə, bu kompüterlərin gücünü hər an 2 qatına çıxartmaq mümkündür.
Bunun üçün kvant kompüterə kübit əlavə edilir. Bu kompüterin gücünün artmasına və kvant kompüterlərə olan tələbin görünməsinə səbəb olur. Bir trilyon bitli klassik kompüterin bir neçə ildə
bitirə biləcəyi hesablamanı, 40 kübitli kompüter təxminən 100 mərhələdə yerinə yetirir [3].
Təcrübədə həddən artıq çox elektrik enerjisi istifadə etməyən yüksək sürətli kompüterlərə ehtiyac vardır. Kvant kompüterlər bu tələbə cavab verir. Bu kompüterləri günümüzün klassik kompüterləri ilə qarşılaşdırdıqda böyük ölçüdə enerji ehtiyatına qənaət ediyi görünür. Kvant kompüterlər çox aşağı istilik dərəcəsinə ehtiyac duyarlar ki, bunlar da ancaq böyük mərkəzlərdə rahat istifadə oluna bilər. Yəni kompüterlər böyük və soyutma sistemi olan otaqlarda istifadə oluna bilir.
Böyük mərkəzlərdə isə soyutma işi böyük xərclər ortaya çıxarır. Problemə həll yolu olaraq soyutma
işlərinə bu qədər xərc çəkmək əvəzinə, kompüterin özünün aşağı temperaturlara gətirilməsini göstərmək olar [4].
Kvant hesablama, kompüter elmi, kvant fizikası, molekulyar elektronikadan ibarət olan fənlərarası sahədir. Kvant hesablamanın fiziki olaraq tamamlana bilməsi üçün 5 şərtin yerinə yetirilməsi tələb olunur: [5]
-hesablamalardakı uyğunsuzluğu minimuma endirmək üçün ətraf ilə əlaqəni kəsə bilən kübitlərə sahib fiziki sistemlər;
-universal kvant “qapılar dəsti”;
-kübitlər üçün ahəngsizlik müddətinin “qapı əməliyyatı” müddətindən daha uzun olması;
-qeydiyyatın aparılması hesablamadan əvvəl başlaya bilməlidir. Hesablama başlayanda kübitləri bir-biri ilə əlaqələndirə bilməliyik;
-müəyyən kübitləri ölçmək ilə cavabı müəyyən edə bilməliyik;

Şəkil 2. Otaq böyüklüyündə kvant kompüteri: D-wave
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Nəticə
Məqalədə kvant və klassik kompüterlərin qarşılaşdırılması nəticəsində onlar arasındakı fərqlər
araşdırılmışdır. Aparılmış tədqiqat nəticəsində aşağıdakılar əldə olunmuşdur:
1. Kvant kompüterlər üçün böyük otaqlar və artan xərc əvəzinə kiçik otaqlardan istifadə
2. Soyuq otaqlarda işləyən və soyutma prosesi üçün yüksək məbləğdə xərc tələb edən kompüterin özünün aşağı temperatura gətirilməsi
3.Kvant kompüterlər klassik kompüterlərin yerini tutmaq üçün inkişaf etdirilmir. Məqsəd, klassik
kompüterlərdə aşağı sürətlə gedən prosesləri sürətləndirməkdir.
ƏDƏBİYYAT
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COMPARISON OF QUANTUM AND CLASSICAL COMPUTERS
U.N. Gozali
University Anadolu, Turkey
Quantum computers are compared with classical computers. The differences are shown between
quantum and classic computers. And it is emphasized which computer is superior to the other.
Keywords: quantum, computer, classic, qubit, atom, spin, algoritm
СРАВНЕНИЕ КВАНТОВЫХ И КЛАССИЧЕСКИХ КОМПЬЮТЕРОВ
У.Н. Гезали
Университет Анадолу, Турция
Сравнение с классическими компьютерами, квантовые компьютеры рассматриваются.
Классические компьютеры, квантовые компьютеры, и важные различия следует ожидать. В
результате, он превосходит любой компьютер, по причинам, которые будут объяснены.
Ключевые слова: Квант, атом, классический, компьютер, кубит, спин, алгоритм,
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НОВЫЕ АНТИРЖАВЕЙНЫЕ ПРИСАДКИ К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ
С.А. Сардарова, С.Ф. Османова
Институт химии присадок им. акад. А.М.Кулиева НАН Азербайджана
1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтан и ряд сложных эфиров, полученных на его основе,
исследованы в качестве антиржавейных присадок к моторным маслам М-8 и М-12. Установлено,
что эти соединения значительно снижают коррозию cтали во влажной камере, в морской среде,
а также под воздействием бромистоводородной кислоты. Показано, что исследованные соединения могут быть использованы в качестве антиржавейных присадок к моторным маслам.
Ключевые слова: сложные эфиры, 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтан, моторные масла, антиржавейные присадки.
Известно, что детали машин и механизмов под воздействием воды и соединений хлора,
сероводорода, а также других коррозионно-активных веществ, образующихся в смазочных
маслах или же попадающих в них при эксплуатации, подвергаются ржавлению. Продуктами
коррозионного воздействия загрязняется также топливо при перекачке его по трубопроводам, при длительном хранении в баках автомобилей или металлической таре, а также при
значительном обводнении, например на судах морского и речного флота. Все это приводит к
ржавлению деталей машин и механизмов, к ухудшению прокачиваемости топлив, а также к
износу материала трубопроводов, резервуаров и топливных баков.
Для предохранения деталей машин и механизмов от ржавления к смазочным маслам и
топливам добавляют специальные антиржавейные присадки.
Анализ литературы показал, что в качестве антиржавейных (защитных) присадок могут
использоваться нитрованные масла[1], алкилсульфонаты двухвалентных металлов[2], эфиры
и соли органических кислот [3], а также различные их композиции.
Учитывая вышеизложенное, синтезированный нами 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтан и некоторые сложные эфиры, полученные на его основе и содержащие в молекуле
атомы серы, были исследованы в качестве антиржавейных присадок к моторным маслам.
Сложные эфиры были получены реакцией этерификации 1,1-бис-(карбоксиметилтио)1-фенилэтана алифатическими спиртами [4]:
CH3

CH3
+2ROH

SCH2COOR

SCH2COOH
SCH2COOH

SCH2COOR

(1)

(2-5)

R=C2H5 (2), C4H9 (3), C8H17 (4), C13H27 (5)
Реакции этерификации проведены нагреванием смеси реагентов и каталитического количества бензолсульфокислоты в растворе бензола в колбе, снабженной обратным холодильником
и насадкой Дина-Старка до прекращения выделения воды с азеотропом. По окончании реакции
к смеси добавляют 5%-ный раствор бикарбоната натрия, промывают водой до нейтральной реакции, отделяют бензольный раствор от водного и сушат его над сернокислым натрием (б/в).
Растворитель удаляют (водоструйным насосом), а целевой продукт перегоняют в вакууме.
Полагаем, что наличие в молекуле соединений двух фрагментов -C-S-C- и -COOR
должно обеспечивать высокие защитные свойства смазочного масла как за счет сорбции
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эфиров на поверхности металлических деталей двигателя, образования прочной сульфидной
пленки, а также за счет эффекта синергизма.
Защитные свойства 1,1-бис-(карбоксиметилтио)- и некоторых 1,1-бис-(алкоксикарбонилметилтио)-1-фенилэтанов исследованы в моторных маслах М-8 и М-12. Указанные соединения хорошо растворяются в моторных маслах и не вызывают нежелательных изменений в их физико-химических свойствах.
Испытания проводились по ГОСТ 9.054-75. Использованы нижеприведенные методы
испытания:
Метод-1–коррозия во влажной камере Г-4 (ГОСТ-9.308-85) при повышенных значениях
относительной влажности.
Метод-4 –коррозия в морской воде. В качестве морской воды (электролита) нами использован 25%-ный раствор углекислого натрия в дистиллированной воде. Сущность метода
заключается в выдерживании консервационных материалов, нанесенных на металлические
пластинки в растворе электролита.
Метод-5 – коррозия под воздействием бромистоводородной кислоты. Сущность метода
заключается в определении способности масел вытеснять бромистоводородную кислоту с
поверхности металлической пластинки.
В качестве контроля были исследованы образцы масел без присадки, а также образец
масла М-8 с присадкой СИМ (сукцинимид мочевины), взятой в качестве эталона сравнения.
Результаты испытаний приведены в таблице.
Таблица
Испытания антиржавейных свойств исследованных соединений
Масло с присадками формулы
CH3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вытеснение
HBr
(метод-5),
4 часа

Степень поражения в
морской воде
(метод- 4),
24 часа

SCH2COOR

Камера
влажности (Г- 4),
(метод-1)

SCH2COOR

Коррозия

Концентрация, %

№

Масло М-8 без присадки
Масло М-12 без присадки
Без масла, без присадки
М-8
с
присадкой
Масло
(R=C2H5)
М-8
с
присадкой
Масло
(R=C8H17)
Масло
М-8
с
присадкой
(R=C13H27)
Масло
М-8
с
присадкой
(R=C13H27)
Масло М-12 с присадкой (R=H)

0,5

55
60
100
15

70
80
100
-

60
50
80
-

0,5

15

-

-

0,5

15

-

-

1

0

1

0

0,5

5

7

6,5

Масло М-12 с присадкой
(R=C4H9)
Масло М-12 с присадкой
(R=C13H27)
Масло М-12 с присадкой СИМ

0,5

2

15

17,5

0,5

3

5

22

1

6,5

7

6,5

Как видно из данных приведенных в таблице, исследованные соединения значительно
улучшают антиржавейные свойства моторных масел и по эффективности действия превосходят
эталонную присадку. Так, например, при введении в масло М-81-фенил-1,1-бис-(тридецилокси50
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карбонилметилтио)-этана в 1% концентрации полностью отсутствуют очаги коррозии, а также
коррозия стальных пластинок как во влажной камере, так и под воздействием 0,1%-ного раствора бромистоводородной кислоты, а в морской воде коррозия составляет лишь 1%. Выявлено
также, что длина алкильного радикала в 1,1-бис-(алкоксикарбонилметилтио)-1-фенилэтанах не
оказывает существенного влияния на их антиржавейные свойства.
При введении в масло М-12 исследованных соединений в 0,5% концентрации наилучшие результаты во влажной камере показал 1,1-бис-(бутоксикарбонилметилтио)-1-фенилэтан, в морской воде – 1,1-бис-(тридецилоксикарбонилметилтио)-1-фенилэтан, а под воздействием паров бромистоводородной кислоты – 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтан.
По всем параметрам исследованные соединения показали лучшие результаты по сравнению с эталоном СИМ.
Таким образом, результаты проведенных испытаний показывают, что синтезированные
нами 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтан и его сложные эфиры могут найти применение в качестве эффективных антиржавейных присадок к моторным маслам.
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SÜRTKÜ YAĞLARINA PASLANMAYA QARŞI YENİ AŞQARLAR
S.Ə. Sərdarova, S.F. Osmanova
AMEA akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu
1, 1-bis-(karboksimetiltio)-1-feniletan və onun əsasında alınan bir sıra mürəkkəb efirlər M-8 və M12 motor yağlarına paslanmaya qarşı aşqar kimi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu birləşmələr
rütubət kamerasında, dəniz mühitində və eləcə də hidrogen bromid turşusunun təsiri nəticəsində poladın
korroziyasını kifayət qədər aşağı salır. Beləliklə, aparılmış sınaqların nəticələrindən aydın olmuşdur ki,
tədqiq edilmiş birləşmələr motor yağlarına paslanmaya qarşı aşqar kimi istifadə edilə bilər.
Açar sözlər: mürəkkəb efirlər, 1,1-bis-(karboksimetiltio)-1-feniletan, motor yağları, antipas aşqarları.
NEW ANTİRUST ADDİTİVES TO LUBRİCANTS
S.A. Sardarova, S.F. Osmanova
İnstitute of Chemistry of Additives named after acad. A.M.Quliyev of ANAS
1,1-bis-(carboxymethylthio)-1-phenylethane and a number of esters obtained on its basis,
have been investigated as antirust additives to M-8 and M-12 motor oils.It has been established that
these compounds significantly reduce steel corrosion in the moist chamber, in the marine environment, and also under the influence of hydrobromic acid. It has been shown that the investigated
compounds can be used as antirust additives to motor oils.
Keywords: esters, 1,1-bis-(carboxymethylthio)-1-phenylethane, motor oils, antirust additives.
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NANOCOMPOSITES BASED ON LAYERED SILICATE MINERALS
N.B. Arzumanova, S.R. Abdalova
Institute of Polymer Materials of ANAS
One of the promising directions in the development of polymeric nanocomposites is the use of
various types of layered silicate minerals. Natural silicates are a vast group of minerals. Due to the
nanometer particle size attained by dispersion, nanocomposites based on layered silicates exhibit
significantly improved mechanical, thermal, optical and physicochemical properties compared to
pure polymer or a traditional filled polymer with low filler content.
Keywords: composite materials, nanocomposite, nano-filler, layered mineral silicates
The term "composite" materials is understood to mean several multiphase multicomponent
systems in which several materials are combined that differ in composition or form on a macro
scale in order to obtain specific properties or characteristics of the final material. At the same time,
individual components of the system retain their individuality and properties to such an extent that
they exhibit an interphase boundary and operate in a certain "synergetic ensemble", achieving improvements in properties that are inaccessible to each component separately. Recently, a new class
of composite materials has become widespread, in which the scale level of individual component
sizes reaches the nanometer range. These materials are called "nanocomposites". The structural elements of nanocomposites are polymers and nano-fillers.
Today, the development of technologies for the production of polymer nanocomposites is
aimed at simplifying and reducing the cost of producing composite materials containing nanoparticles [1,2]. Recently, the method of introducingnanofillers into the melt is more preferable. This
method is most suitable for use in modern industry. The method of obtaining nanocomposites in the
melt has many advantages that make this method environmentally friendly and economically preferable.
Silicates as nano-fillers
Promising fillers of nanometer dispersion for the production of thermoplastic nanocomposites
were layered nanosilicates, also known as aluminosilicates. Natural silicates - represent a vast group
of minerals. These include vermiculite, hectorite, kaolin, saponin, montmorillonite, clinoptitololite,
and others. They are characterized by a complex chemical composition and isomorphous substitution of some elements and complexes of elements by others. The main chemical constituents of the
silicates are Si, O, Al, Fe2 +, Fe3 +, Mg, Mn, Ca, Na, K, and also Li, B, Be, Zr, Ti, F, H, in the form
(OH)- or H2O and others. The total number of mineral silicate species is about 800. By their prevalence, they account for more than 90% of the minerals of the lithosphere [3, 4, 5].
Structural types and classification of silicates
The structural structure of all silicates is based on the close relationship between silicon and
oxygen; this connection is based on the crystallochemical principle, namely, the ratio of the radii of
ions Si (0.39Å) and O (1.32Å). Each silicon atom is surrounded by tetrahedral oxygen atoms around
it. Thus, at the base of all silicates there are oxygen tetrahedra or groups [SiO4]3, which are differently combined with each other. In addition, the composition of the radicals (Si, Al, B, Be, Ti, Zr,
U) and composition of cations (K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Al), presence and nature of water or hydroxyl groups in the silicates, the presence of additional anionic groups are taken into account in the
classification of silicates [6, 7, 8].
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In the cases when other tetrahedral radicals play the same role with [SiO4]4- tetrahedra in the
structure of silicates, are isolated aluminosilicates, borosilicates, and beryl silicates, as well as the
heterogeneous framework and layered titanium and zircon silicates [9, 10, 11, 12].
By the nature of the combination of silica-oxygen tetrahedra, five subclasses of silicates are
distinguished: island, chain, belt (ribbon), sheet and framework [13, 14, 15, 16]:
1. Island silicates, that is, silicates with isolated tetrahedra [SiO4]4- and isolated groups of tetrahedra:
a. Silicates with isolated silicon-oxygen tetrahedra (see Figure 1, a). Their radical [SiO4]4-,
since each of the four oxygens has one valence. Between themselves these tetrahedra are not directly connected, the connection occurs through cations;
b. Silicates with double tetrahedra. They are distinguished by separate pairs of siliconoxygen tetrahedra [Si2O7]6-. One of the oxygen atoms is common to them (see Figure 1, b), the rest
are connected with cations.
c. Island silicates with additional anions O2-, OH-, F- and others;
d. Ring silicates. They are characterized by the isolation of three, four or six groups of silicon-oxygen tetrahedra, which, in addition to simple rings (see Figure 1c, d), are also "twostoreyed". Radicals of their [Si3O9]6−, [Si4O12]8−, [Si6O18]2−, [Si12O36]24−. Representatives: olivine,
garnet, zircon, titanite, topaz, dysten, andalusite, staurolite, vesuviane, calamine, epidote, zoisite,
orthite, rhodonite, beryl, cordierite, tourmaline and others.
2. Chain silicates, silicates with continuous chains of silicon-oxygen tetrahedra (see Figure
1, d, e). Tetrahedrons are articulated in the form of continuous, isolated chains. Their radicals
[Si2O6]4- and [Si3O9]6-. Representatives: rhombic pyroxenes (enstatite, hypersthene) and monoclinic
(diopside, salite, hedenbergite, augite, aegirine, spodumene, wollastonite, sillimanite). Chain silicates are characterized by average density and hardness and perfect cleavage along the faces of the
prism. They are found in magmatic and metamorphic rocks.
3. Belt silicates, these are silicates with continuous detached belts from silica-oxygen tetrahedra (see Figure 1, g). They have the appearance of double, unconnected chains, tapes or belts.
Radical structure of [Si4O11]6-. Representatives: tremolite, actinolite, jadeite, hornblende Meet in
magmatic and metamorphic rocks.
4. Sheet silicates, these are silicates with continuous layers of silicon-oxygen tetrahedra (see
Figure 1, h). Radical structure of [Si2O5]2-. The layers of silicon-oxygen tetrahedra are separated from
each other and bound by cations. Representatives: talc, serpentine, chrysotile-asbestos, revdinskyite,
palygorskite, mica (muscovite, phlogopite, biotite), hydromica (vermiculite, glauconite), chlorites
(pennite, clinochlore, etc.), clay minerals (kaolinite, chrysocolla, garnierite, etc.), murmanite.
5. Framework silicates, or silicates with continuous three-dimensional frameworks (see
Figure 1, i). In this case, all the oxygen atoms are common. This skeleton is neutral. The radical
[SiO2]0. It is this skeleton that corresponds to the structure of quartz. On this basis, it is not attributed to oxides, but to silicates. The diversity of framework silicates is explained by the fact that they
contain aluminum-oxygen tetrahedra. Replacement of tetravalent silicon with trivalent aluminum
causes the appearance of one free valence, which in turn entails the entry of other cations (for example, potassium and sodium). Typically, the ratio of Al to Si is 1: 3 or 1: 1.
Polymer-silicate nanocomposites
Nanocomposites based on polymers and silicates combine the qualities of the constituent
components: flexibility, elasticity, processability of polymers and characteristic for glasshardness,
resistance to wear, high refractive index. Due to this combination, many properties of the material
are improved compared to the original components.
The first attempts to create composites based on polymers and aluminosilicates were undertaken in the 50s of the last century[18, 19]. However, the introduction of up to 40-50% (by weight)
of clays (bentonite, hectorite, etc.) did not lead to an improvement in the properties of thepolymer
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material, and primarily because of unsatisfactory dispersion of the silicate filler. Significant progress in the development of polymer-silicate nanocomposites with improved physical

Figure 1.Schemes of the location of silicon and oxygen in silicates [17]
a-d island silicates: a – silicates with isolated silicon-oxygen tetrahedra; b – silicates with double tetrahedra;

c, d – silicates of the ring structure; e, f – chain silicates; g – belt silicates; h – sheet silicates; i – framework
silicates. ● – silicon, ○ – oxygen.

and mechanical properties compared with the initial polymer and conventional dispersedfilled composites was achieved only in the 1990s [20-22].
Layered nanocomposites are created on the basis of silicates and polymers, but using natural
layered inorganic structures such as montmorillonite or vermiculite, which are found, for example,
in clays [23]. To achieve a significant improvement in the properties of the polymer material, it is
necessary to achieve an even distribution of the silicate nanoparticles in the polymer matrix. Depending on the degree of distribution of silicate nanoparticles in the polymer, the resulting composites can be divided into three types [24] (see Figure 2):
1. Microcomposite - in which the filler particles retain their original dimensions (several micrometers). Such composite is formed if the polymer molecules do not penetrate between the silicate layers.
2. Intercalated nanocomposite-is formed when the polymer molecules penetrate into the interlayer space of silicate particles. The interplanar spacing increases, but the ordered layered structure
of the particles is preserved.
3. Exfoliated nanocomposite - with the stratification of silicate particles into single nanolayers, dispersed in a polymer matrix.
54
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Figure 2. Schematic representation of various types of composites obtained on the basis of a layered silicate
and a polymer matrix: (a) microcomposite, (b) intercalated nanocomposite,
and (c) exfoliated nanocomposite.

Depending on the conditions of synthesis, as well as with the heterogeneity of the structure of
the components, it is possible to form mixed composites in various proportions.
The greatest changes in physicochemical properties can be expected when anisometric nanosized filler is introduced into the polymer matrix. Particles of layered aluminosilicates possess
significant anisometry.A layer of silicate with a thickness of ~1 nm during the ion exchange reaction is saturated with a monomer precursor with an active end group (ε-caprolactam, butadiene, acrylonitrile or epoxy resin), and then polymerization is carried out.
Thus, layered nanocomposites with high silicate content are obtained. These materials are
characterized by high mechanical properties, thermal and chemical stability.But even a small
amount of aluminosilicate significantly improves the mechanical and barrier properties of the polymer. Note that, the main problem in creating layered nanocomposites based on silicates is to ensure
a uniform opening of layered structures and distribution of the monomer over the material.
As a result, the fact that layered nanocomposites show a simultaneous improvement in material properties with very low filler content, and also preparation with simple processes, such as from
melt intercalation, melt extrusion or injection molding, opens up a new direction for plastics and
composites.
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LAYLI SİLİKAT MİNERALLARI ƏSASINDA NANOKOMPOZİTLƏR
N.B. Arzumanova, S.R. Abdalova
AMEA Polimer Materalları İnstitutu
Polimer nanokompozitlərin yaradılması zamanı perspektiv istiqamətlərdən biri müxtəlif növ laylı
silikat mineralların istifadəsidir. Təbii silikatlar geniş minerallar qrupundan ibarətdir. Dispersləşdirmə
yolu ilə əldə edilən hissəciklərin nanometrik ölçüləri sayəsində laylı silikatlar əsasında nanokompozitlər
təmiz polimer, yaxud doldurucunun kiçik miqdarı ilə ənənəvi doldurulmuş polimer ilə müqayisədə
kifayət qədər yaxşılaşdırılmış mexaniki, termiki, optiki və fiziki-kimyəvi xassələr nümayiş etdirirlər.
Açar sözlər: kompozit materiallar, nanokompozit, nano-doldurucu, laylı mineral silikatlar.

56

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №2

НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ СЛОИСТЫХ СИЛИКАТНЫХ
МИНЕРАЛОВ
Н.Б. Арзуманова, С.Р. Абдалова
Институт Полимерных Материалов НАНА
Одним из перспективных направлений при создании полимерных нанокомпозитов является
использование различных видов слоистых силикатных минералов. Природные силикаты представляют собой обширную группу минералов. Благодаря нанометровомуразмеручастиц,
достигаемому диспергированием, нанокомпозиты на основе слоистыхсиликатов проявляют
значительно улучшенные механические, термические,оптические и физико-химические свойства
по сравнению с чистым полимеромили традиционным наполненным полимером при небольшом
содержании наполнителя.
Ключевые слова: композиционные материалы,нанокомпозит,нано-наполнитель, слоистыеминеральныесиликаты.
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QEYRİ-KLASTER TİPLİ ÜÇLÜ VƏ LİPALLADİUM KOMPLEKSLƏRİNİN
SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
Ə.N. Əzizova, G.İ. Acalova, X.İ. Həsənov
Azərbaycan Milli EA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
Azərbaycan Tibb Universiteti ETM
esmet@rambler.ru
Sisteamin və -merkaptoetanolla palladiumun (II) üçnüvəli eyni və qarışıqliqandlı kompleks
birləşmələri alınaraq komplekslərin quruluşu və liqandların koordinasiya üsulları müəyyənləşdirilmişdir.
-merkaptoetanol yalnız körpü vəziyyətində kükürd atomu ilə koordinasiya edir. Sisteamin isə körpü
vəziyyətində kükürd, həm də kükürd və azot atomu ilə bidentatlı koordinasiya edərək beşüzvlü metalhelat tsikli əmələ gətirir. -merkaptoetanolun hidroksil qrupu koordinasiyada iştirak etmir. Bütün sintez
olunan komplekslərin üçnüvəli olduğu müasir fiziki-kimyəvi üsullarla sübut edilmişdir.
Açar sözlər: sisteamin, -merkaptoetanol, palladium, qeyri-klaster, üçnüvəli, metalhelattsikl, körpü.
Giriş
Çoxnüvəli klaster tipli Cr, Mo, Fe, Cu və s. metalların kompleksləri mühüm texniki əhəmiyyət kəsb
edirlər [1]. Bu məqsədlə liqand kimi polifunksional üzvi molekullardan istifadə edilməsi daha effektli
olub və məqsədəuyğun hesab edilir [2]. Tibbi praktikada əhəmiyyət kəsb etməsi baxımından palladiumun
(II) qeyri-klaster tipli çoxnüvəli kompleksləri daha böyük maraq doğurur [3].
Qeyri-klaster tipli çoxnüvəli palladiumun (II) komplekslərinin alınmasında kiçik molekul kütləsinə malik olan kükürd-oksigen və kükürd-azot tərkibli liqandlardan istifadə edilməsi daha məqsədə
uyğundur. Bu tip palladium komplekslərinin yüksək bioloji fəallıq göstərmə ehtimalı daha böyükdür.
Kükürd-oksigen,kükürd-azot tərkibli üzvi molekullara liqand kimi böyük maraq onların bioloji sistemlərə məxsus funksional qruplar saxlaması ilə bağlıdır. Digər tərəfdən palladium duzlarının
bu tip liqandlarla məqsədyönlü sintez apararaq müxtəlif tipli, davamlı və koordinasion sferalı komplekslərinin alınması mümkündür.
Tərkibində kükürd-oksigen, kükürd-azot donor atomları saxlayan liqandlar kimi tədqiqat işində
müvafiq olaraq -merkaptoetanol – HSCH2CH2OH və sisteamin – HS– CH2CH2NH2 istifadə edilmişdir. Universal təsirə malik olan bu potensial bidentat liqandlar müxtəlif metallarla elmin və texnikanın bəzi problemlərini həll etmək qabiliyyətinə malik, davamlı, suda yaxşı həll olan komplekslər
əmələ gətirirlər [4]. Digər tərəfdən tərkibində kükürd, oksigen və azot donor atomları saxlayan liqandların və onların bir çox törəmələrinin d-elementləri ilə bioloji-fəal komplekslər əmələ gətirmələri
haqqında məlumatlar bəzi ədəbiyyatlarda yer almışdır [5].
Palladiumun (II) qeyd olunan liqandlarla qeyri-klaster tipli üçnüvəli kompleks birləşmələri
alınmış, onların tərkibi, liqandların koordinasiya üsulları və bəzi parametrləri müasir fiziki-kimyəvi
üsullarla tədqiq edilmişdir.
Təcrübi Hissə
“Ferak” və “Serva” firmalarının istehsalı olan -merkaptoetanol – HSCH2CH2OH və sisteamin –
HSCH2CH2NH2 sintezdə əlavə təmizləmə aparılmadan istifadə edilmişdir. Sintez edilmiş komplekslərin
və liqandların İQ-spektrləri “Thetmoscientific, Nicoletis 10” və “Bruker İFS-113V” spektrmetrlərində
vazelin suspenziyasında, fülorlu yağda və KBr-da həb şəklində (200 – 500,400 – 4000 sm-1 spektr
diapazonunda) çəkilmişdir. Komplekslərin su, su-spirt məhlullarında elektrik keçiricilikləri “KEL-1M2”
markalı konduktometrdə 250C-də ölçülmüşdür. Termiki davamlılıq və çevrilmələr “NETZSCH”
firmasının “STA 449F3 Yupiter” markalı derivatoqrafında dəqiqədə 100C qızdırılma sürəti ilə tədqiq
edilmişdir. Sintez edilmiş komplekslərin element analizi “CHNSOE Carlo ERBA” markalı analizatorda
aparılmışdır.
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[Pd3(SCH2CH2OH)4(NH3)2Cl2].2H2O(I) kompleksin sintezi. 0,6025 q (3,3981 mmol) PdCl2
duzu 25 ml NH4OH məhlulunda kip qapalı kolbada 600C-də müntəzəm qarışdırılaraq həll edilir və
qismən reduksiya olunmuş metallik palladiumdan təmizləmək üçün kağız süzgəcdən süzülür. Süzülmüş hazır isti (40oC) məhlulun üzərinə götürülmüş stexiometrik nisbətdən 10% artıq miqdarda 1,1649
q (14,9193 mmol) liqand - -merkaptoetanol əlavə edilir. Reaksiya qarışığı (pH=8,7) qapalı kolbada
60 – 700C-də 3 saat müddətində qızdırılır. Alınmış tünd-çəhrayi rəngli məhluldan həmin rəngdə
kompleks birləşmə ayrılır. Tam çökmə prosesi 2 sutka ərzində 60C-də davam edir. Çöküntü süzülür,
soyuq su, spirt və efirlə yuyulur. Ayrılan maddə əvvəlcə otaq şəraitində, sonra vakuumda CaCl2
üzərində daimi çəkiyə qədər qurudulur. Çıxım – 1,2011 q (46%).
C8H30S4N2Cl2O6Pd3 formulu üçün
Tapılıb: Pd – 41,88; S – 16,90; N – 3,72; Cl – 9,44; C – 12,69; H – 4,07.
Hesablanıb: Pd – 41,53; S – 16,68; N – 3,64; Cl – 9,22; C – 12,50; H – 3, 90.
Maddə isti suda və spirtdə yaxşı həll olur.
[Pd3(SCH2CH2NH2)2(SCH2CH2OH)2(NH3)2Cl2](II) kompleksinn sintezi. Məlum üsulla [6]
alınmış üçnüvəli [Pd3(SCH2CH2NH2)4] Cl2 .H2O kompleks birləşmədən 0,3621 q (0,5082 mmol)
götürülür və 15 ml isti NH4OH məhlulunda qarışdırılaraq suspenziya hazırlanır. Reaksiya qarışığı 500Cdə 45 dəqiqə qarışdırıldıqda suspenziya həll olur və şəffaf məhlulalınır. Reaksiya qarışığının üzərinə 10
ml suda həll olmuş 0,1190 q (1,5240 mmol) -merkaptoetanol – HSCH2CH2OH əlavə edilir və nəticədə açıq-çəhrayi rəngli çöküntü əmələ gəlir. Reaksiyanın gedişi (pH=9,1) 500C-də 1,5saat ərzində
davam edir. Çökmə prosesi tam başa çatdıqdan sonra maddə süzülürək məhluldan ayrılır,əvvəlcə soyuq
su,sonra spirt və efirlə yuyulur. Ayrılan kompleks birləşmə vakuumda CaCl2 üzərində sabit çəkiyə
qədər qurudulur. Çıxım – 0,3007 q (81%).
C8H28N4S4Cl2O2Pd3 formulu üçün
Tapılıb: Pd – 43,84; S – 17,73; N – 7,85; Cl – 9,91; C – 13,27; H – 4,01.
Hesablanıb: Pd – 43,69; S – 17,57; N – 7,66; Cl – 9,70; C – 13,15; H – 3,83.
Maddə isti suda və spirtdə yaxşı həll olur.
[Pd3(SCH2CH2NH2)2(SCH2CH2OH)2Cl2] (III) kompleksin sintezi. Kompleks II-dən 0,2117 q
(0,2897 mmol) bağlı kolbaya keçirilir və üzərinə 10 ml su və 15 ml 15%-li KOH məhlulu əlavə edilərək 2
saat ərzində 600C-də müntəzəm qarışdırılır. Nəticədə reaksiya qarışığının açıq-çəhrayi rəngi tünd sarı
rəngə keçir (pH=9), sonra şəffaf məhlul süzülərək su hamamında 600C-də az həcmə qədər buxarlandırılır.
Alınmış siropşəkilli kütlə 50 ml xloroformla işlənildikdən sonra həlledicinin artıq miqdarı vakuumda
qovulur, bu zaman məhluldan açıq-sarı rəngli maddə çökür. Çöküntü süzülür, soyuq spirt və efirlə
yuyulur. Ayrılan maddə vakuumda CaCl2 üzərində sabit çəkiyə qədər qurudulur. Çıxım – 0,1836 (91%).
C8H22N4S2Cl2O2Pd3 formulu üçün
Tapılıb: Pd – 45,69; S – 18,51; N – 4,19; Cl – 10,88; C – 17,96; H – 3,26.
Hesablanıb: Pd – 45,82; S – 18,43; N–4,01; Cl – 10,70; C – 13,79; H – 3,15.Maddə suda və
spirtdə yaxşı həll olur.
Nəticələrin müzakirəsi
-merkaptoetanol və sisteamin yumşaq əsaslar olub tərkibində – OH və – NH2 qrupu ilə yanaşı
güclü reaksiya qabiliyyətinə malik polyar –HS qrupda saxlayırlar. Sulfohidril qrupu güclü reaksiya
qabiliyyətinə malik olduğuna görə tiol >S funksional qrupundan kəskin fərqlənir. Ona görə də tərkibində sulfohidril qrupu olan liqandların palladiumla əmələ gətirdikləri qarışıq və eyniliqandlı komplekslərin fərqli tərkib, quruluş, davamlılığa və digər xassələrə malik olmasını ehtimal etmək olar.
Sintezin gedişi zamanı götürülən nisbətlər, mühit, həlledicilər, temperatur və digər faktorlar
optimaldır. Yüksək çıxımla təmiz saf kompleks birləşmələr [Pd3(SCH2CH2OH)4(NH3)2Cl2].2H2O (I),
[Pd3(SCH2CH2NH2)2(SCH2CH2OH)2(NH3)2Cl2] (II) və [Pd3(SCH2CH2NH2)2(SCH2CH2OH)2Cl2]
(III) yalnız qeyd olunan şəraitə ciddi nəzarət edildikdə alınır.
Komplekslərin quruluşu haqqında tam nəticələri əldə etmək üçün liqandların və yeni sintez
edilmiş kompleks birləşmələrin İQ-spektrləri çəkilib müqayisəli öyrənilərək təhlil edilmişdir. Hər iki
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liqandda – -merkaptoetanol və sisteaminə məxsus olan – SH funksional qrup İQ-spektrdə 2568 və
2562 sm-1 müvafiq udulma zolaqları ilə xarakterizə olunurlar. Bu udulma zolaqları ədəbiyyat materialları ilə də eynilik təşkil edirlər [7,8] və bütün sintez edilmiş I–III komplekslərin İQ-spektrlərində HSqrupunun məxsus udulma zolağı qeydə alınmamışdır. Bu isə birmənalı –HS qrupunun deprotonlaşaraq
mərkəzi atomla Pd-S valent rabitəsi yaratmasını göstərir. Kompleksin – I 200–400 sm-1udulma zonasında İQ spektrində 288, 294 və 330 sm-1 udulma zolaqları qeydə alınmışdır. Birinci iki udulma zokör .
lağı PdS körpü vəziyyətində olan Pd–S valent rabitəsinə aid edildiyi halda, digər 330 sm-1 güclü
udulma zolağı isə terminal PdCl valent rabitəsinə aid edilmişdir [9]. Yuxarıda qeydə alınan udulma
zolaqlarına yaxınvə kompleks II-in İQ spektrində qismən sürüşərək dəqiq ifadə olunmuş 284, 286, 290
və 292 sm-1 udulma zolaqlarından birinci ikisi müvafiq olaraq palladiumla Pd–S körpü vəziyyətində
rabitə yaradan -merkaptoetanol, digər ikisi isə sisteamin Pd–S valent rabitələrinə aid edilmişdir [10].
ter.
İQS-də qeydə alınan digər çıxıntısız 328 sm-1 udulma zolağı isə terminal PdCl valent rabitəsinə aid
edilmişdir.
Kompleks II-in qələvi mühitdə işlənməsi zamanı ammonyak molekulu koordinasion sferadan
sisteaminin amin qrupu tərəfindən sıxışdırılıb çıxarılır və nəticədə üçnüvəli metalhelat kompleks III
əmələ gəlir. Helatəmələ-gəlmə nəticəsində kompleksdaxili elektron sıxlıqlarının atomlar arasında
bərabər paylanması baş verir və nəticədə kompleksin İQ-spektrində udulma zolaqları çox aydın
ifadə olunur. Üç ədəd Pd–S rabitəsinə uyğun qismən aşağı zonaya sürüşmüş 262, 276 və 293 sm -1
udulma zolaqları kompleksdaxili qabarma və ya çökmə yəni onun yastı müstəvi quruluşunun pozulmasını göstərir. Palladium-kükürd körpürabitəsinin üç udulma zolağı ilə ifadə olunması kükürd atomunun piramidal quruluşa malik olmasınıgöstərir ki, o da kompleksə “kreslo” konfiqu-rasiyası verir. Ədədbiyyat mənbələrindən [11] məlumdur ki, körpü vəziyyətində Me–S valent rabitəsinin üç
udulma zolağı ilə ifadə olunması kompleksin qoş konfiqurasiyaya malik olmasını göstərir [12].
ter.
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Kompleks I, II-in İQ spektrində 2400–3700 sm-1udulma zonasında mürəkkəb və qarışıq udulma
zolaqlarının müşahidə edilməsi bu komplekslərdə OHCl və ya NH2Cl tipli hidrogen rabitələrinin
olmasını sübut edir. Digər tərəfdən liqandların həm OH-, həm də NH2-qruplarına məxsus udulma
zolaqları komplekslərin İQS-də dəqiq ifadə olunmamışdır. Ədəbiyyatlarda belə hallara tez-tez rast
gəlinir [13].
Kompleks I (II)-in İQ-spektrində müşahidə olunan yüksək intensivlikli(N-H) 1582 (1586), Pd-N
410 (418) udulma zolaqları çox ehtimal ki, N–H deformasiya rabitəsinə və Pd–N valent rabitəsinə
aiddir. Qeyd olunan udulma zolaqlarını əks etdirən ifadələr ədəbiyyatlarda öz əksini tapmışdır [14].
Kompleks III-də sisteamin bidentatlı koordinasiya edərək körpü vəziyyətində beşüzvlü tipli
metalhelat tsiklinin əmələ gəlməsi

Pd

S

Pd

S

nəticəsində Pd–N terminal vəziyyətdə valent rabitəsinin İQ-spektrdə kompleks I və II-dən fərqli
olaraq iki 371 və 382 sm-1 udulma zolağı ilə xarakterizə olunur [15].
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Komplekslərin I–III İQ-spektrlərində NHCl və H2OCl arasında mövcud olan hidrogen
rabitələri komplekslərin quruluşunu stabilləşdirir və bu da sulu məhlullarda komplekslərdə quruluş
dəyişikliklərinin baş verməməsinə səbəb olur.
Hər üç kompleksin 10-3M su, su-spirt məhlullarının elektrik keçiriciliyinin ədədi qiyməti(40, 52,
47 Om-1sm2mol-1) bu komplekslərin qeyri - elektrolit olduğunu və onlar üçün ehtimal olunan koordinasion formulların düzgünlüyünü sübut edir.
Komplekslərdə I–III mərkəzi atomun liqand əhatəsindən asılı olaraq onların termiki parçalanmaları fərqli gedir. Belə ki, kompleks I-in termiki parçalanması iki mərhələdə gedir. Birinci mərhələdə, yəni 1650C-də hər iki su molekulunun ayrılması baş verir, ikinci mərhələ isə 2900C-də
kompleksin ərimədən parçalanması ilə yekunlaşır
.
65 C
[Pd(SCH2 CH2 OH)4Cl2(NH3)2].2H 2O 1

290 6000 C
[Pd(SCH2CH2OH)4Cl2(NH3)2]   PdO
0

Kompleks II 2700C, III isə 3200C-də ərimədən parçalanır. Hər üç kompleksin termolizinin son
məhsulu PdO-dur.
Qarışıq liqandlı kompleks III-də sisteamin bidentatlı koordinasiya edərək iki ədəd simmetrik
beşüzvlü metalhelat tsikli əmələ gətirdiyindən digər analoqlarından fərqli olaraq nisbətən yuxarı
temperaturda parçalanır.
Hər üç kompleksin öz aralarında müqayisəli antimikrob xassələri öyrənilmişdir. Tərkibində dörd
ədəd sərbəst hidroksil qrupu saxlayan kompleks I digər komplekslərə nisbətən daha güclü antimikrob
xassəsi göstərir. Qeyd olunan komplekslərin antimikrob xassəsi I>II>III ardıcıllığı ilə azalır.
Nəticələr
1. Müasir fiziki-kimyəvi üsullardan istifadə edərək kükürd-oksigen, kükürd-azot donor tərkibli
liqandlarla qarışıq və eyniliqandlı yeni sintez edilmiş komplekslərin üçnüvəli olduqları sübut edilmişdir.
2. Kompleks I-də dörd ədəd -merkaptoetanol kükürd atomu ilə palladiumla körpü vəziyyətində monodentatlı koordinasiya edir, II-də isə -merkaptoetanolun və sisteaminin monodentatlı
koordinasiyası nəticəsində qarışıqliqandlı koordinasion birləşmə əmələ gəlir.
3. Kompleks III-də -merkaptoetanol kükürd atomu ilə monodentatlı, sisteamin isə beşüzvlü
metalhelat tsikli əmələ gətirərərək qarışıq liqandlı və qarışıq koordinasiyalı kompleks birləşmələr
əmələ gətirirlər.
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SYNTHESIS AND APPLICATION OF NONCLUSTER TRINUCLEAR
PALLADIUM COMPLEXES
A.N. Azizova, G.I. Ajalova, Kh.I. Hasanov
ANAS Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named after M.Nagiyev
Azerbaijanian Medical University
The trinuclear complex compounds with simple and mixed ligands of palladium have been
produced with systeamine and -mercaptoethanol and their structures and coordination ways of the
ligands have been determined. -mercaptoethanol is coordinated with sulfur atom only in bridge
position. Systeamine is coordinated with sulfur in bridge and with sulfur and nitrogen atoms bidentally forming pentacyclic metalchelate ring. OH group of mercaptoethanol does not participate
in coordination. It has been demonstrated by modern physicochemical ways that all synthesized
complexes are trinuclear.
Keywords: systeamine, -mercaptoethanol, palladium, noncluster, trinuclear, metalchelate ring,
bridge.
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗКЛАСТЕРНЫХ ТРЕХЪЯДЕРНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ПАЛЛАДИЯ
А.Н. Азизова, Г.И. Аджалова, Х.И. Гасанов
катализа и неорганической химии НАН Азербайджана
НИЦ Азербайджанского Медицинского Университета

Институт

Синтезирован и исследован состав и строение трехядерных одиноковых и смещанолигандных комплексов палладия (II) cлигандами систеамином и -меркаптоэтанолом. Было
установлено, что -меркаптоэтанол с палладием координируются только монодентатно по
атому серы в мостиковом положении. Гидроксильная группа -меркаптоэтанола не участвуют при комплексообразовании. Систеамин координируется бидентатно по атому серы и азота, при этом образуется пятичленный металл хелат цикл. Трехядерное строение всех синтезированных комплексов установлено современными физико-химическими методами.
Ключевые слова: систеамин, -меркаптоэтанол, палладий, некластер, триядерное, металлхелатное кольцо, мост.
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ВЛИЯНИЕ ДИСУЛЬФОХЛОРИД БЕНЗОЛА НА СВОЙСТВА
ВУЛКАНИЗАТОВ В ПРИСУТСТВИИ НАНОЧАСТИЦ ОКСИД
ЦИНКА И АЛЮМИНИЯ
Р.Ф. Ханкишиева
Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана
rena-namazova@yandex.ru
Исследовано действие нанооксид металлов (ZnO, Al2O3) при вулканизации бутадиеннитрильного каучука дисульфохлоридом бензола. Показано, что дисульфохлоридных ароматические соединения является сшивающим агентом для БНК, активирующая способность
нанооксидов зависит от их активности по отношению изменению вязкости по Муни. Установлено, что структурирования БНК с ДСХБ в присутствии наночастиц оксидов металлов
приводит понижение эластичности вулканизатов, повышается теплообразования при многократным сжатии эластомеров при содержания 3-5 мас. ч. ДСХБ в составе полимере.
Ключевые слова: бутадиен-нитрильный каучук, облучение, сшивание, механические
свойства, реология, вулканизация
Бессерная вулканизация ДСХБ и бутадиен-нитрильных каучуков с помощью позволяет
получить резины с хорошим сопротивлением тепловому старению, обладающие повышенной прочностью, твердостью при невысокой степени наполнения, что объясняется образованием при вулканизации структуры пространственно-сшитого каучука и ДСХБ [1].
Известно [2, 3], что сшивания полигалогенными ароматическими соединениями активируется с оксидами металлов. При этом природа оксида оказывает существенное влияния,
как на скорость процесса, так и на структуру образующейся пространственной сетки.
Известно [4] также частицы оксиды металлов с размерами не менее 100 нм (нано частицы) придают материалам новые свойства. Имеющиеся в литературе сведения о механизме
нанопорошков оксидов в системах довольно противоречивы. Особенно отчётливо это проявляется при сшивании непредельных эластомеров акриловыми соединениями, где роль оксида
сводится, главным образов в образованию в пространстве эластомерах дополнительных связей адсорбционного характера, способствующих повышению механические свойства. Причём доля этих связей тем выше, чем больше удельной поверхности и размер порошка оксидов металлов.
Можно предположить, что при сшивании бутадиен-нитрильного каучука (БНК) дисульфохлорид-бензолом (ДСХБ) тип применяемого нанооксиды также будет влиять на скорость
сшивания полимерных смесей и свойства эластомера.
По всей вероятности, роль нанопорошков в данной системе еще более разнообразна, во
первых, он может вызывать активации двойных связи как каучука, так и сшивающего агента
[5] во вторых как и в выше описанных системах возможно его участие в образовании связей
адсорбционного характера кроме того, нанооксиды металлов могут взаимодействовать с
хлористым водородом, выделяющимся при сшивании непредельных каучуков [6]. Образующиеся при этом хлориды металлов являются катализаторами процесса сшивания. Это в частности относится к сшивании общего назначения хлорсодержащими ароматическими соединениями.
Однако, в случае БНК роль нанопорошков оксиды металлов, по всей вероятности, значительно сложное, поскольку некоторые из образующихся хлоридов могут реагировать с
нитрильной группой полимера [7].
В настоящее время наиболее актуальной является проблема получения дешёвых и качественных эластомерных материалов [8].
63

KİMYA ELMLƏRİ

Применение нанопорошков оксиды металлов позволяет сократить расход каучука и
направленное влиять на свойства получаемых материалов, самым распространённым нанопорошков в технологии эластомеров является оксиды металлы [9].
Активирующее свойство оксидов металлов зависит от размера, формы и химии поверхности его первичных агрегатов [10]. На сегодняшний день применение новых типов наноразмерного порошков, направленных на улучшение технологических свойств эластомерных
смесей и обеспечение необходимого комплекса свойств эластомерных материалов является
актуальной задачей.
Практический интерес представляет расширение области применения ДСХБ при бессерной, вулканизации и выяснение влияния его, в частности, на свойства эластомер на основе БНК. С этой целью были приготовлены смеси на основе БНК. А с возрастающим количеством ДСХБ, содержащие нано ZnO и Al2O3.
Методика и объект исследований
В настоящей для получения нанокомпозитов использовали высокомолекулярный бутадиен-нитрильный каучук (БНК), содержание акрила-нитрила (АН) составляло в молекуле
40%. БНК получается при совместной коагуляции бутадиена-нитрильного латекса в соотношении 60:40. По результатом исследования, в бутадиеновой части полимера изомерный состав двойной связей в эластомере составляет 1,4-изомер 14,8% и транс-1,4 изомеров 70,9%.
Макромолекул каучука БНК составлял из статических распределенных звеньев бутадиена и
акрилонитрила.
В качестве активации сшивании полимера использовали нанопорошки оксида (ZnO,
Al2O3).
О влиянии в фазе технической углерода судили по изменению реологической и механических свойств вулканизатов. При введение в полимерной систем обратили внимание химическое взаимодейтвие на границе двух фаз, адсорционное, дисперсность, удельная адсорбционная и геометрическая поверхность (78-90, 80-88 м2/г.
Проводились испытания смесей следующего состава на (100 масс. ч. каучука)
Таблица 1
Состав исследуемых смесей

Состав

№ смесей
1

2

3

4

БНК
ZnO
Al2O3
ДСХБ
Мазут
Битум
Техуглерод (П324)

100
3,0
3,0
2,5
1,0
-

100
3,0
3,0
2,5
1,0
-

100
3,0
3,0
2,5
1,0
50

100
3,0
3,0
2,5
1,0
50

Вулканизацию и предварительный подогрев смесей осуществляли в лабораторных
электропрессах с размером плиты 600×600 мм при давлении 300 атм в течение 40 мин. при
режиме температуры 423К. Физико-механические свойства вулканизатов определяли в соответствии с общим требованиям к проведению физико-механических испытания.
Нанокомпозиты на основе БНК изготавливали на лабораторных вальцах с фракцией
f=1:2. Сначала вводили каучук (100 мас. ч.), далее вводят нанопорошка ZnO и Al2O3, затем
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вконце вводят 3,0 мас. ч. ДСХБ. Для получения наполненных смесь в самом конце вводят 50
мас. ч. наполнителя П324 (технический углерод). Исследования проводили на пленках и пластинках и (60×60 мм), полученных прессованием смесей при температуре 423 0К с последующим охлаждением.
Бессерная вулканизация ДСХБ и бутадиен-нитрильных каучуков с помощью позволяет
получить резины с хорошим сопротивлением тепловому старению, обладающие повышенной прочностью, твердостью при невысокой степени наполнения, что объясняется образованием при вулканизации структуры пространственно-сшитого каучука и ДСХБ [1-10].
Практический интерес представляет расширение области применения ДСХБ при бессерной, вулканизации и выяснение влияния его, в частности, на свойства эластомер на основе БНК. С этой целью были приготовлены смеси на основе БНК. А с возрастающим количеством ДСХБ, содержащие нано ZnO и Al2O3.

Рисунок.1. Изменение вязкости по Муни ненаполненных (1,2) и напол-ненных (3,4)
вулканизатов при 394К на приборе БР-2
БНК+ZnO+ДСХВ+Мазут+Битум
2.БНК+Al2O3+ДСХВ+Мазут+Битум
3.БНК+ZnO+ДСХВ+Мазут+Битум+П324
4.БНК+Al2O3+ДСХВ+Мазут+Битум+П324
1.

Вулканизация смесей производилась в течение 40 мин. при 423К. Результаты испытаний изменение вязкости по Муни резиновых смесей и вулканизатов приведенные в таблице 1
показаны на рис. 1.
Как показывают полученные результаты, ДСХБ проявляет эффективное сшивающие
действие, улучшая свойств вулканизатов (табл. 1 и 2).
Скорость структурирования смесей на приборе BP-3 при 1210С несколько возрастает
при введении до 3,0 масс. ч. ДСХБ на это указывает возрастающий угол наклона восходящей
части кривых (рис.1), но при последующем увеличении дозировки ДСХБ она начинает понижаться. В целом, влияние ДСХБ без нанооксидов на скорость структирирования сказывается сравнительно мало.
По графикам рис. можно проследить существенное различие влияния наполнителей на
стойкость эластомер ДСХБ к подвулканизации. Если, наполнитель П324 не оказывает влияния на сопротивление резиновых смесей к преждевременной вулканизации, то коллоидная
метал оксиды задерживает начало активного структурирования и повышает сопротивление
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эластомерных смесей к подвулканизации, что, вероятно, объясняется не только повышенной
адсорбционной способностью ZnO и Al2O3но возможностью химического взаимодействия ее
с оксидами металлов [ 11].
Таблица 2
Свойства ненаполненных (1,2) и наполненных (3,4) вулканизатов на основе БНК
содержаших ДСХВ и нанометалоксиды МеО
№ смеси
Показатели
Пластичность, ус. ед.
Услови. напряжение при удлин. на 300%, МПа
Услови. напряжение при удлин. На 500%, МПа
Предел прочности, МПа
Относительное удлин. при разрыве, (ε), %,
Остаточное удл., (ε)
Твердость по ТМ-2
Эластичность, (Е) %,
Теплостойкость при 373К:
по пределу прочности, σ
по относительн. удл., ε
Сопротивление старению при 373К (72 ч.):
по пределу прочности σ
по относительн. удл. ε
Теплообразование при многократным сжатии, Δt, 0К
Ацетоновый экстракт, %
Температура хрупк., К
Сопротивление раздиру, кн/м
Условно-равновесный модуль набухшего образца, МПа

1

2

3

4

0,48
1,6
3,1
17,0
834
7
41
48

0,51
2,0
4,4
22,3
861
10
42
48

0,60
2,3
6,0
23,0
853
11
44
48

0,69
3,6
9,1
21,0
788
17
46
48

0,10
0,41

0,08
0,47

0,09
0,49

0,16
0,59

1,07
0,88
18
12
242
31
0,47

1,10
0,89
18
11,4
243
35
0,46

0,92
0,76
18
11,2
242
36
0,52

0,87
0,79
18
11,1
242
33
0,55

Свойства вулканизатов [12] значительно изменяются при введении ДСХБ и дальнейшем увеличении его содержания. При этом повышаются, условные напряжения при заданных удлинениях, твердость, условно-равновесный модуль набухших в дибутилсебацинате,
вулканизатов, понижается величина относительного удлинения при разрыве, повышаются
коэффициенты теплостойкости резин при 373К, рассчитанные по пределу прочности и относительному удлинению.
ДСХБ вызывает аналогичные изменения свойств вулканизатов смесей на основе БНК,
наполненных коллоидной и техническим углеродом (табл. 2), за некоторым исключением
для последних.
Ацетоновый экстракт резин без наполнителей практически не изменяется, а вулканизатов, наполненных техническим углеродом П324, возрастает непропорционально мало, при
увеличении дозировки ДСХБ.
Все это указывает на структурирование ДСХБ в при отсутствии специальных активаторов вулканизации MeO которые обычно применяются.
Дополнительным подтверждением происходящего структурирования ДСХБ является
понижение эластичности вулканизатов и повышение теплообразования при многократным
сжатии эластомера с увеличением содержания ДСХБ (3-5 мас.ч.).
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Как видно из приведенных в таблицы 1, вулканизаты БНК имеют хорошее сопротивление старению; сохраняет сопротивление старению на высоком уровне. Он практически не
изменяет температуру хрупкости вулканизатов.
При дозировке до 30 масс. ч. ДСХБ повышает предел прочности вулканизатов без наполнителей. Придальнейшем повышении дозировки выше 5 масс. ч. ДСХБ предел прочности
их резко снижается, вероятно, из-за снижения эффекта ориентации структуры, ввиду уменьшения относительного удлинения при растяжении.
Повышаются модули резины и кривые растяжения приближаются к оси нагрузок (рис.).
Причем кривые растяжения вулканизатов без наполнителей характеризуются значительной
величиной удлинений при малой нагрузке, что свойственно ненаполненным вулканизатам, а
различие в их механических свойствах начинает наблюдаться только при удлинениях выше
175%. Вулканизаты же, близкие по объемному содержанию ДСХБ и технического углерода,
значительно отличаются друг от друга по механическим свойствам.
Заключение
Таким образом, полученные результаты показывают, что ДСХБ с нанооксид металлами
может применяться в смесях на основе БНК для повышения прочности, условных напряжений, твердости вулканизатов без добавки специальных веществ (органических перекисей,
альтакса), инициирующих его вулканизации.
Образующейся в системе хлорид цинка будет участвовать в образовании координационных поперечных связей взаимодействии с макромолекулами БНК, которая приводит к
формированию металлсодержащих полимерных нанокомпозитов, характеризующихся равномерным распределением нано частиц оксида цинка размером 20-25 нм в полимерной матрице. Нано частиц оксид алюминия реакционной способность которой мала, очень низкое
оказывает влияния на этот процесс.
Полученные результаты свидетельствует о тем, что удаление хлористого водорода из
сферы реакции сдвигает последнюю в сторону сшивания и способствует эффективной стаблизации наночастиц ZnO при ранних этапах их формирование углерод-углеродных прочные
химические связи. Кроме того, следовало ожидать, что образующийся в системе цинк хлорид
будет участвотать в образовании координационных поперечных связей.
Использование активирующие действия наноразмерных оксиды металлов один из перспективных путей влияния на радиационно-химической процессы формирования наноразмернех оксидов металлов и управление физико-химических и механических свойствами содержащих полимерных наноразмерных композитов.
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SİNK VƏ ALUMİNİUM NANO OKSİDLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ ALINMIŞ
VULKANIZTLARIN XASSƏLƏRİNƏ DİSULFOXLORİD BENZOLUN TƏSİRİ
R. F. Xankişiyeva
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutu
Təqdim olunan tədqiqat işində sink və aluminium nano oksidlərin iştirakı ilə BNK əsaslı vulkanizatların xassələrinə, disulfoxlorid benzolun təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, aromatik
kimyəvi birləşmə olan disulfoxlorid benzol, butadien nitril kauçuku üçün tikici agent rolunu oynayıb və
Muniyə görə özlülükləri isə nano oksidlərin aktivlik dərəcəsindən asılı olaraq dəyşir. Həmçinin müəyyən edilmişdir ki, vulkanlaşma zamanı metal nanooksidlərin iştirakı vulkanzatların elastikliyini aşağı
salır, dartılma zamanı möhkəmlik həddi, nisbi uzanma, sərtlik kimi mexaniki xassələrinin isə yüksəlməsinə səbəb olur.
Açar sözlər: butadien nitril kauçuku, qamma şüalanma, tikilmə, reologiya, mexaniki xassələr,
vulkanlaşma.
INFLUENCE OF DISULPHOCHLORIDE BENZENE ON PROPERTIES OF
VULCANIZATESIN THE PRESENCE OF NANO OXIDES
ZINC AND ALUMINUM
R.F. Khankishiyeva
Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy
Was studied of effect of metal nanooxides (ZnO, Al2O3) on the vulcanization of butadienenitrile rubber in present of benzene disulfochloride. It is shown that the disulfo-aromatic compound
is a cross-linking agent for NBR, the activating ability of nano-oxides depends on their activity with
respect to the change in the Mooney viscosity. It was found that the structuring of NBR with DSCB
in the presence of metal oxide nanoparticles leads to a decrease in the elasticity of vulcanizates. The
mechanical properties like tensile strength, elongation at break and modulus at different elongations
were studied and compared
Keywords: butadiene nitrile rubber, gamma irradiation, crosslinking, reology, mechanical properties, vulcanization
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DODESİLAMİN VƏ NEYTRALLAŞDIRILMIŞ PELARQON TURŞUSU ƏSASINDA YENİ,
KATANİON TİPLİ SƏTHİ-AKTİV AMMONİUM DUZLARININ
SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
T.Ə. Poladova
AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
teranepoladova@hotmail.com
Məqalə dodesilamin və neytrallaşdırılmış pelarqon turşusu əsasında yeni, katanion tipli səthiaktiv ammonium duzlarının sintezi sintezi, onların fiziki-kimyəvi xarakteristikası, eləcə də müxtəlif
minerallaşma dərəcəsi olan sularda neftyığma xassəsinin tədqiqi nəticələri verilmişdir.
Açar sözlər: katanion səthi-aktiv maddələr, ammonium duzları, neftyığma
Dünya əhalisinin sayı artdıqca enerji tələbatı da artır. Bu tələbatı ödəmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edilməsinə baxmayaraq, neft və neft məhsullarının əhəmiyyəti azalmır. Neftin hasilatı və
neft məhsullarının istehsalı, onların daşınması və s. proseslər zamanı müxtəlif səbəblərdən neft və neft
məhsulları hidrosferi çirkləndirir. [1, 2]. Neft və neft məhsullarının qalın təbəqələrini su səthindən kənar
etmək üçün mexaniki üsullardan istifadə edilir. Lakin bu yolla neft yığıldıqdan sonra qalan nazik təbəqə
oksigenin və karbon qazının, həmçinin günəş enerjisinin hidrosferlə atmosfer arasında mübadiləsinin
qarşısını alır. Bu isə hidrosferin aerob mikroorqanizmlərinin inkişafına mane olur. Su səthindən nazik
neft təbəqəsini kənar etmək üçün müxtəlif səthi-aktiv maddələrdən (SAM) istifadə edilir [3-5].
Təcrübi hissə
Təqdim edilən iş yeni, katanion tipli (həm kation, həm anion fraqmentində böyük ölçülü alkil
qrupu olan) SAM-ların sintezi, fiziki-kimyəvi xassələrinin neftyığma və neftdispersləmə qabiliyyətinin
tədqiqinə həsr edilmişdir.
İlkin olaraq dodesilaminin propilbromidlə 1:1 mol nisbətində reaksiyası aparılmışdır. Reaksiya aşağıdakı sxem üzrə baş verir:

Reaksiyanın aparılması üçün dodesilamin əvvəldən qızdırılmaqla bir qədər əridilir. Propilbromid reaktora sorucu şkaf altında verilməklə reaksiya 54C temperaturda aparılır. İki gündən sonra
reaksiya sistemində kəskin iy nisbətən azalmış olur, ağ rəngli bərk duz alınır. İstidə nisbətən ərisə
də otaq temperaturunda dərhal donur.
Dodesilammonium propilbromid duzunun İQ-spektr vasitəsi ilə quruluşu identifikasiya edilmişdir (şəkil 1). İQ- spektrlər ALHPA (Almaniyanın Bruker şirkəti) Furye spektrometrində 6004000 sm-1 dalğa uzunluğunda çəkilmişdir.
İQ spektrdə (şəkil 1) 3331.8 sm-1-də OH qrupunun valent rəqslərinin udulma zolağı, 2954.7
sm-1-də, 2918.1 sm-1-də və 2850.8 sm-1-də CH3 və CH2 qruplarındakı CH valent rəqslərinin udulma
zolağı, 2157.6 sm-1-də N + H valent rəqslərinin udulma zolağı, 1566.2 sm-1-də NH deformasion,
1466.6 sm-1-də və 1379.1 sm-1-də CH3 və CH2 qruplarındakı CH deformasion, 1151.2 sm-1-də və
967.6 sm-1-də CN valent və 719.9 sm-1-də (CH2)x rəqqas rəqslərinin udulma zolaqları nəzərə çarpır.
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Şəkil1. Dodesilammonium propilbromid duzunun İQ-spektri.

Alınmış duz bir sıra fiziki-kimyəvi göstəricilərlə xarakterizə edilmişdir.
Alınmış propildodesilammonium bromid duzunun elektrik keçiriciliyi qabiliyyətini öyrənmək üçün müxtəlif qatılıqlı məhlullar hazırlanmış və onların “Anion-4120” markalı (Rusiya Federasiyası istehsalı) konduktometrdə 23 C temperaturda xüsusi elektrik keçiriliyi () təyin edilmişdir.
Xüsusi elektrik keçiriciliyinin qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl 1).
Cədvəl 1
Propildodesilammonium bromid duzunun xüsusi elektrik keçiriciliyi (23C)

Qatılıq, % kütlə 0.0001 0.00025 0.0005 0.00075 0.01 0.025 0.05 0.075 0.1 0.2
mkS/sm
7.5
13.7
26.8
28.3
30.5 33.1 40.6 53.4 73.2 87.7
Alınmış duzun “Sigma-702” markalı tensiometrdə (İsrail) səthi aktivliyi təyin edilmişdir. Sulu
məhlulların müxtəlif faizli qatlıqlarından asılı olaraq hava ilə sərhəddə səthi gərilmənin () qiymətləri
aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl 2).
Cədvəl 2
Propildodesilammonium bromid duzunun müxtəlif qatılıqlarında su-hava sərhədində
səthi gərilmə qiymətləri (23C)

Qatılıq, % kütlə 0.0001 0.00025 0.0005 0.00075 0.01 0.025 0.05 0.075 0.1
51.2
43.7
37.3
34.5
31.1 30.9 28.8 27.3 25.6
, mN/m

0.2
22.8

Propildodesilammonium bromid duzunun Pirallahı neftinə qarşı neftyığma və neftdispersləmə
qabiliyyəti öyrənilmişdir (cədvəl 3).
Cədvəldən göründüyü kimi bu duz hər üç suda (distillə, içməli və dəniz suyu) 5%-li və 100%li məhlul halında güclü neftyığma qabiliyyəti göstərir (Kmaks=60.8; τ~8 gün).
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Cədvəl 3
Propildodesilammonium bromid duzunun nefyığma və dispersləmə qabiliyyətinin
tədqiqat nəticələri; Pirallahı nefti

Distillə suyu
τ ,saat
K
0-0.5
30.4
1.0-2.0
42.3
3.0-15.0 53.2
24.0-197.0 60.8
0.5%-li sulu
0-0.5
8.6
məhlul
1.0-2.0
51.9
3.0-197.0 60.8
Reagentin
forması
100%-li
məhsul

İçməli su
τ ,saat
K
0-0.5
20.5
1.0-2.0
51.7
3.0-197.0 40.5
0-0.5
1.0-2.0
3.0-197.0

9.6
23.9
52.5

Dəniz suyu
τ ,saat
K
0-0.5
19.4
1.0-2.0
40.2
3.0-15.0
57.6
24.0-197.0 60.8
0-0.5
30.2
1.0-2.0
40.5
3.0-197.0 60.8

İkinci mərhələdə pelarqon turşusunun KOH ilə 1:1 mol nisbətində neytrallaşma reaksiyası
aparılmışdır. Reaksiyanın sxemini aşağıdakı kimi göstərmək olar:
CH3(CH2)7COOH + KOH  CH3(CH2)7COO- K + + H2O
Reaksiya iki gün müddətində 54C temperaturda aparılmışdır. Sarı rəngli qatı məhsul şəklində
duz alınır.
Alınmış duz bir sıra fiziki-kimyəvi göstəricilərlə xarakterizə edilmişdir.
Kalium pelarqonat duzunun İQ-spektroskopiya vasitəsi ilə quruluşu təsdiq edilmişdir (şəkil 2).

Şəkil 2. Kalium pelarqonat duzunun İQ-spektri.

İQspektrdə 2956.7 sm-1-də, 2925.9 sm-1-də və 2855.8 sm-1-də CH3 və CH2 qruplarındakı C
H valent rəqslərinin udulma zolağı, 1543.4 sm-1-də COO- valent, 1464.9 sm-1-də CH3 və CH2 qruplarındakı CH deformasion, 1311.8 sm-1-də və 1109.1 sm-1-də CO valent və 721 sm-1-də (CH2
)x rəqqas rəqslərinin udulma zolaqlarıı nəzərə çarpır.
Alınmış kalium pelarqonat duzunun müxtəlif qatılıqlı sulu məhlulları hazırlanmış və konduktometrdə 23 C temperaturda xüsusi elektrik keçiriliyi ölçülmüşdür. Xüsusi elektrik keçiriciliyinin
qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl 4).
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Cədvəl 4
Kalium pelarqonat duzunun müxtəlif qatılıqlı sulu məhlullarının
xüsusi elektrik keçiriciliyi (23 C)

Qatılıq, % kütlə
mkS/sm

0.0001 0.00025 0.0005 0.00075 0.01 0.025 0.05 0.075 0.1 0.2
22.6 25.8
33.9 38.5
44.7 47.3 54.4 84.2 86.7 89.4

Həmçinin alınmış duzun səthi aktivliyi tədqiq olunmuşdur. Sulu məhlulların müxtəlif faizli
qatlıqlarından asılı olaraq hava ilə sərhəddə səthi gərilmənin qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl 5).
Cədvəl 5
Kalium pelarqonat duzunun müxtəlif qatılıqlı sulu məhlullarının hava ilə sərhəddə
səthi gərilmənin qiymətləri (23 C)

Qatılıq, % kütlə 0.0001 0.00025 0.0005 0.00075 0.01 0.025 0.05 0.075 0.1 0.2
60.8
59.6
53.3
55.3
52.2 47.4 44.9 39.1 34.2 30.5
, mN/m
Alınmış kalium pelarqonat duzunun Pirallahı neftinə qarşı neftyığma və neftdispersləmə qabiliyyəti öyrənilmişdir (cədvəl 6). Cədvəldən də göründüyü kimi bu duz hər üç suda (distillə, adi və
dəniz suyu) 5%-li və 100%-li məhlul halında güclü neftyığma qabiliyyəti göstərir (Kmaks=60.8; τ~8
gün). 5%-li reagent formasında isə bu duz orta yığıcılıq xassəsi nümayiş etdirir. Bu halda
Kmaks=30.4 (τ~8 gün) olur.
Cədvəl 6
Kalium pelarqonat duzunun nefyığma və dispersləmə qabiliyyətinin
tədqiqat nəticələri; Pirallahı nefti

Reagentin
forması
100%-li
məhsul

0.5%-li
sulu
məhlul

Distillə suyu
İçməli su
τ ,saat
K
τ ,saat
K
0-0.5
19.5
0-0.5
19.5
5.0-12.0 40.5 5.0-12.0 30.4
24.0-197.0 60.8 24.0-197.0 40.5

Dəniz suyu
τ ,saat
K
0-0.5
20.6
5.0-12.0 30.4
3.0-5.0
60.8
24.0-197.0 55.7
0-0.5
15.8
0-0.5
15.8
0-0.5
15.9
5.0-12.0 24.3 5.0-12.0 19.5 5.0-12.0 19.5
24.0-197.0 30.4 24.0-197.0 24.9 24.0-197.0 24.7

Daha sonra alınmış bu duzların 1:1 mol nisbətində qarşılıqlı təsir reaksiyası aparılmışdır. Dodesilammonium propilbromid duzu ilə bu reaksiyanın sxemini aşağıdakı kimi göstərmək mümkün-dür:
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Reaksiya 54C temperaturda iki gün müddətində intensiv qarışdırılma yolu ilə aparılmışdır.
Reaksiya nəticəsində ağ-sarımtıl rəngli qatı maye alınmışdır. Reaksiya məhsulu soyuduqca ağarır və
həlməşik olur. Alınan duz suda güclü köpüklənir, disperslənir, tam həllolma müşahidə olunmur.
Alınmış dodesilammonium pelarqonat duzu bir sıra fiziki-kimyəvi göstəricilərlə xarakterizə edilmişdir.
Bu məhsulun İQ-spektri çəkilmişdir (şəkil 3).

Şəkil 3. Dodesilammonium pelarqonat duzunun İQ-spektri

İQ spektrdə 2958.5, 2927.0 sm-1-də və 2855.6 sm-1-də CH3 və CH2 qruplarındakı CH
valent rəqslərinin udulma zolağı, 2129.2 sm-1-də N + H valent rəqslərinin udulma zolağı, 1637.8
sm-1-də NH deformasion, 1545.9 sm-1-də COO- -valent, 1466.6 sm-1-də CH3 və CH2 qruplarındakı
CH deformasion, 1407.1 sm-1-də COO- deformasion və 716.4 sm-1-də (-CH2-)x rəqqas rəqslərinin
udulma zolaqlarıı nəzərə çarpır.
Alınmış duzun elektrik keçiriciliyi qabiliyyətini öyrənmək üçün müxtəlif qatılıqlı məhlullar hazırlanmış və onların konduktometrdə 23C temperaturda xüsusi elektrik keçiriliyi tapılmışdır. Xüsusi
elektrik keçiriciliyinin qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl 7).
Cədvəl 7
Dodesilammonium pelarqonat duzunun müxtəlif qatılıqlı sulu məhlullarının
xüsusi elektrik keçiriciliyi (23C)

Qatılıq,% kütlə 0.0001 0.00025 0.0005 0.00075 0.01 0.025 0.05 0.075 0.1
0.2
mkS/sm
13.5
18.7
23.5
26.8
28.9 62.6 76.3 97.4 103.2 163.1
Alınmış duzun tensiometrik üsulla səthi aktivliyi tədqiq edilmişdir. Sulu məhlulların müxtəlif faizli
qatılıqlarından asılı olaraq hava ilə sərhəddə səthi gərilmənin qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir
(cədvəl 8). Göründüyü kimisintez edilmiş katanion SAM üçün -nın qiymətləri propildodesilammonium
bromid duzununkundan xeyli yüksəkdir.
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Cədvəl 8
Dodesilammonium pelarqonat duzunun müxtəlif qatılıqlı sulu məhlullarının hava ilə
sərhəddə səthi gərilmənin qiymətləri (23C)

Qatılıq, % kütlə 0.0001 0.00025 0.0005 0.00075 0.01 0.025 0.05 0.075 0.1 0.2
70.5
68.6
52.4
45.6
42.9 43.9 37.6 34.3 35.5 34.2
, mN/m
Alınmış dodesilammonium pelarqonat duzunun Pirallahı neftinə qarşı neftyığma və neftdispersləmə qabiliyyəti öyrənilmişdir. Tədqiqatın nəticələri cədvəl 9-da göstərilmişdir.
Cədvəl 9
Dodesilammonium pelarqonat duzunun nefyığma və dispersləmə qabiliyyətinin
tədqiqat nəticələri; Pirallahı nefti
Reagentin
forması
100%-li məhsul

0.5%-li sulu
məhlulu

Distillə suyu
τ ,saat
K
0-0.5
9.9
1.0-2.0
19.5
3.0-4.0
25.9
5.0-12.0
30.3
0-0.5
10.1
1.0-2.0
30.4
3.0-4.0
40.5
12.0-192.0 60.8

İçməli su
τ ,saat
K
0-0.5
12.8
1.0-2.0
16.0
5.0-12.0
40.5
4.0-192.0
24.5
0-0.5
9.9
1.0-2.0
15.5
3.0-4.0
20.6
12.0-192.0 40.5

Dəniz suyu
τ ,saat
K
0-0.5
39.5
1.0-4.0
53.8
12.0-192.0
60.8
0-0.5
1.0-2.0
3.0-4.0
12.0-192.0

15.5
55.8
60.8
55.7

Cədvəl 9-dan göründüyü kimi bu duz hər üç suda (distillə, içməli və dəniz suyu) 5%-li və 100
%-li məhlul halında güclü neftyığma qabiliyyəti göstərir (Kmax=60.8; τ~8 gün).
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SYNTHESİS AND STUDY OF NEW, CATANİONİC SURFACE-ACTIVE AMMONIUM
SALTS BASED ON DODECYLAMINE AND NEUTRALIZED
PELARGONİC ACID
T.A. Poladova
New cationic surfactants have been synthesized on the basis of dodecylamine and such
higher aliphatic monocarboxylic acid as pelargonic acid. By tensiometric measurements their high
surface activity at the water-air border has been shown. By laboratory tests their effectiveness for
removal of ecologically hazardous thin petroleum films from the water surface has been revealed.
Keywords: catianonic surfactants, aliphatic monocarboxylic acid, thin petroleum films
74

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №2

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НОВЫХ АММОНИЕВЫХ КАТАНИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫХ СОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ДОДЕЦИЛАМИНА
И КАПРИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Т.А. Поладова
Были синтезорованы новые аммониевые катанионные поверхностно активные соли на
основе додециламина и каприновой кислоты. Состав и структура полученных продуктов
идентифицированы методом ИК- спектроскопии. Тензиометрическим методом были измерены значения межфазного натяжения на границе воздух-вода. Также изучена нефтесобирающая способность полученных солей.
Ключевые слова: катанионные ПАВ, межфазное натяжение, нефтесобирание.
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BUTADİEN KAUÇUKU VƏ SƏTHİ MODİFİKASİYA EDİLMİŞ QRAFİT ƏSASLI
FOSFORTƏRKİBLİ HİBRİD KOMPOZİT
S.B. Əliyeva, R.M. Alosmanov, İ.A. Bünyadzadə, V.M. Əhmədov, Q.M. Eyvazova,
İ.R. Əmiraslanov, A.Ə. Əzizov, A.M. Məhərrəmov
Bakı Dövlət Universiteti
AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
AMEA-nın Fizika İnstitutu
solmaz.aliyeva@yahoo.com
Təqdim edilmiş məqalə butadien kauçuku və səthi modifikasiya edilmiş qrafit əsaslı fosfor-tərkibli hibrid kompozitin sintezinə həsr olunmuşdur. Kompozitin sintezi üçün ilkin mərhələdə qrafitin
oksidləşdirici xlorfosforlaşma reaksiyası ilə səthi modifikasiya edilmiş daha sonra isə alınmış məhsulun
butadien kauçuku ilə birgə oksidləşdirici xlorfosforlaşma reaksiyası aparılmışdır. Alınmış hibrid
kompozit skanedici elektron mikroskopiya, termoqravimetrik analiz və rentgen faza analiz metodları ilə
tədqiq olunmuşdur. Analizlərin nəticələri göstərir ki, sintez edilmiş hibrid kompozit iki fazadan təşkil
olunmuşdur və qrafit səthinin oksidləşdirici xlorfosforlaşma reaksiyası ilə ilkin modifikasiyası onun
polimer ilə bircinsli struktur yaratmasını asanlaşdırır. Səthi modifikasiya edil-miş qrafitin polimerə
doldurucu kimi tətbiqi, həmçinin onun termiki stabilliyinin artmasına səbəb olur.
Açar sözlər: qrafit, oksidləşdirici xlorfosforlaşmareaksiyası, hibrid kompozit.
Giriş
Polimerlərin kiçik mexaniki möhkəmliyi, elektrik və istilikkeçiriciliyi, asanlıqla alışma və yanmaqabiliyyəti, yanma zamanı böyük miqdarda istilik, tüstü və zəhərli qazların ayrılması onların tətbiq
imkanlarını məhdudlaşdırır. Polimerlərin qeyd olunmuş çatışmazlıqlarının aradan qaldırılması üçün
qrafit tərkibli ikifazalı hibrid kompozit materiallarının sintezi məlumdur [1-2]. Qrafitin doldurucu kimi
polimer materiallarına əlavə edilməsi elektrik və istilikkeçiriciliyinə malik yüngül, möhkəm və iqtisadi
cəhətdən əlverişli olan hibrid kompozit materialların alınmasına imkan verir.
Polimer/qrafit hibrid kompozit materialları antipirenlərin [3], elektrodların [4], litium-ion batareyalarının [5], suyun zəhərli maddələrdən təmizlənməsi üçün sorbentlərin [6] hazırlanmasında geniş
tətbiq edilir.
Qrafit üçün yüksək kristal qəfəs enerjisi, səthində funksional qrupların mövcud olmaması və
nəhəng polimer makromolekullarının laylararası boşluğa daxil ola bilməməsi bircinsli polimer/qrafit
hibrid kompozit materiallarının alınmasını çətinləşdirir. Bu problem qrafit səthini modifikasiya etməklə
onun səthində funksional qruplar formalaşdırmaq, qrafitə ultrasəs təsiri ilə qrafen laylarını ayırmaqla
polimerdə dispersləşdirmək və laylararası boşluğa atom, ion və ya molekul daxil edərək laylarası
məsafəni genişləndirməklə həll edilə bilər [7].
Təqdim edilmiş məqalə səthi modifikasiya edilmiş qrafit (SMQ) və butadien kauçukunun (BK)
birgə oksidləşdirici xlorfosforlaşma reaksiyası və sonrakı hidrolizi ilə fosfortərkibli hibrid kompozitin
(FXBK/SMQ) sintezinə həsr olunmuşdur. Alınmış FXBK/SMQ hibrid kompozit skanedici elektron
mikroskopiya (SEM), termoqravimetrik analiz (TQA) və rentgen faza analiz (RFA) metodları ilə tədqiq
edilmişdir.
Material və metodlar
Materiallar. Hibrid kompozitin üzvi fazasını təşkil edən BK Voronej sintetik kauçuk zavodunun məhsuludur. Kauçuk 96% 1,4-sis vəziyyətdə birləşmiş zvenolardan ibarətdir. Hibrid kompozitin qeyri-üzvi fazasını təşkil edən qrafit (təmizlik dərəcəsi – 99.9999%) isə Alfa Aesar firmasından əldə olunmuşdur.
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Tədqiqat işlərində ″k.t.″ olan fosfor 3-xlorid (PCl3) və karbon 4-xlorid (CCl4) əlavə təmizlənmədən
istifadə edilmiş, oksigen isə reaksiya mühitinə qatı sulfat (H2SO4) turşusundan keçirilməklə verilmişdir.
Metodlar. FXBK/SMQ hibrid kompozitinin sintezi üç mərhələdə həyata keçirilmişdir. Birinci
mərhələdə mexaniki qarışdırıcı, əks soyuducu, termometr və qazaparan boru ilə təchiz edilmiş
dördboğazlı yumrudibli kolbada məlum metodika üzrə CCl4 mühitində oksidləşdirici xlorfosforlaşma reaksiyası ilə qrafit (0.5 mq) səthinin modifikasiyası aparılmışdır [8]. İkinci mərhələdə butadien kauçukunun (BK) CCl4-də 4%-li məhlulu hazırlanmış və üzərinə birinci mərhələdə alınmış
məhsul əlavə edilmişdir. BK və SMQ qarışığının birgə oksidləşdirici xlorfosforlaşma reaksiyası
uyğun metodikaya əsasən sistemə 7 l / saat sürətlə oksigen verməklə və kolbaya hissə-hissə PCl3
(BK:PCl3=1:1.5 (q/ml)) əlavə etməklə aparılmışdır [8]. Reaksiya bitdikdən sonra kolbadakı məhlul
(CCl4, reaksiyaya daxil olmayan PCl3 və aralıq məhsul POCl3) su nasosu ilə qovulmuşdur. Üçüncü
mərhələdə kolbaya distillə suyu əlavə etməklə alınmış məhsulun hidroliz reaksiyası aparılmışdır.
Sonra bərk və maye fazalar bir-birindən ayrılmış və bərk faza, yəni FXBK/SMQ hibrid kompozit
neytral reaksiyaya qədər distillə suyu ilə yuyulmuşdur. Alınmış məhsul, yəni FXBK/SMQ hibrid
kompozit əvvəl açıq havada, sonra isə vakuum quruducu sobada qurudulmuşdur.
FXBK/SMQ hibrid kompozitinin Na ionlarına əsasən statik mübadilə tutumu (SMT Na ) uyğun
metodikaya əsasən təyin edilmişdir [9].
FXBK/SMQ hibrid kompozitin morfoloji quruluşu və element tərkibi Phenom XL skanedici
elektron mikroskopunda (Niderland), faza tərkibi Bruker D2 Phaser markalı rentgen difraktometrində
(Almaniya) (Ni ilə filtirlənmiş CuKα monoxromatik şüalarının (λ=1.54060 Ǻ) köməyi ilə)), termiki
xassələri isə Netzsch STA 449 F3 Jupiter derivatoqrafında (Almaniya) 40÷700°C temperatur
intervalında təyin edilmişdir. Qrafit və FXBK/SMQ hibrid kompozitin termiki xassələrini tədqiq etmək
üçün hər bir nümunədən 10 0.496 mq götürülmüş və ölçmələr Al2O3 tigeldə, arqon mühitində (50
ml/dəq) 10 K/dəq sürətlə qızdıraraq aparılmışdır.
Nəticələrin müzakirəsi
FXBK/SMQ hibrid kompozit tünd qara rəngli tozşəkilli maddədir və onun üçün SMTNa  1.13
mq-ekv/q təyin edilmişdir (qrafit üçün SMTNa  =0.20 mq-ekv/q, SMQ üçün SMTNa  = 0.33 mq-ekv/q).
Qrafit və FXBK/SMQ hibrid kompozitinin faza tərkibini müəyyən etmək üçün nümunə RFA
analiz metodu ilə tədqiq edilmişdir. Qrafit və FXBK/SMQ hibrid kompozitin difraktoqramları 1-ci
şəkildə verilmişdir.

Şəkil 1. Qrafit (a) və FXBK/SMQ (b) hibrid kompozitinin difraktoqramları
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Qrafitin rentgen difraksiya (RD) spektrinin analizi istifadə olunan qrafitin kristallik parametrləri
P63mc, a=2.456 , c=6.696 Å [10] olan heksoqonal fazası olduğunu göstərir (Şəkil 1A (a)).
Şəkildən göründüyü kimi qrafitin difraksiya spektrində (002) reflekslərinin intensivliyinin yüksək
olması ilkin qrafitin kristallik dərəcəsinin yüksək olduğunu göstərir (Şəkil 1A (a)). Başqa sözlə, istifadə
olunan qrafit aralarındakı məsafə 0.3352 nm olan yaxşı nizamlanmış qrafen laylarından ibarətdir. Şəkil
1A (b)-dən göründüyü kimi FXBK/SMQ hibrid kompozitin difraksiya spektrində (002) reflekslərinin
intensivliyi kəskin azalmış və 2θ=25.291° qiymətindən kiçik bucaqlar istiqamətində amorf fazaya uyun
olan difraksiya piki müşahidə olunmuşdur. Bu kompozitin üzvi komponentini təşkil edən polimerə
uyğundur.Müqayisə üçün qrafitin 2θ=26.572° qiymətində müşahidə olunan difraksiya piki və SMQ-in
uyğun piki şəklin sağında ayrıca göstərilmişdir (Şəkil 1B).Qrafit və FXBK/SMQ hibrid kompozitin
difraksiya piklərinin xarakteristikaları 1-ci cədvəldə verilmişdir.
Cədvəl 1.
Qrafit və FXBK/SMQ hibrid kompozitinin difraksiya piklərinin parametrləri

2θ
FXBK/SMQ
hibrid kompoziti

Qrafit

dα, nm
FXBK/SMQ
hibrid kompoziti

Qrafit

Int. %
FXBK/SMQ
hibrid kompoziti

hkl

Qrafit
26.572
42.431
44.608
50.718
54.661
59.915
77.519

26.565
42.419
44.562
50.586
54.685
59.870
77.480

0.3350
0.2129
0.2029
0.1799
0.1676
0.1542
0.1230

0.3353
0.2130
0.2032
0.1802
0.1678
0.1544
0.1231

100
0.2
0.5
0.2
4.0
0.3
0.2

100
5.0
7.1
3.3
6.9
3.0
3.6

002
100
101
102
004
103
110

Piklərin yarımhündürlükdəki enlərinə görə Şerrer düsturu ilə zərrəciklərin orta ölçüləri hesablanmışdır. Bu qiymətlər qrafit və FXBK/SMQ üçün uyğun olaraq 51.9 və 40.1nm-ə bərabərdir.
Qrafit (A) və FXBK/SMQ hibrid kompozitinin (B) mikrotəsvirləri Şəkil 2-də verilmişdir. Şəkildən FXBK/SMQ hibrid kompozitinin iki fazadan təşkil olunduğu aydın görünür (açıq (c) və tünd
rəngli (d) fazalar). Açıq rəngli faza hibrid kompoziti təşkil edən polimer matrisinə, tünd rəngli faza
isə SMQ-yə uyğundur.

Şəkil 2. Qrafit (A) və FXBK/SMQ hibrid kompozitinin(B) mikrotəsvirləri
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SEM tədqiqatının nəticələrinə əsasən qrafit və FXBK/SMQ hibrid kompozitinin element tərkibi təyin edilmişdir. Qrafit (a) və FXBK/SMQ hibrid kompozitinin açıq (b) və tünd (c) rəngli fazalarının element analizinin qrafikləri Şəkil 3-də verilmişdir.

Şəkil 3.Qrafit (a) və FXBK/SMQ hibrid kompozitinin açıq (b) və tünd (c) rəngli fazalarının
element analizinin qrafikləri.

Qrafit və FXBK/SMQ hibrid kompozitinin açıq və tünd rəngli fazalarının element tərkibinin
faizlə miqdarı Cədvəl 2-də verilmişdir.
Cədvəl 2
Qrafit vəFXBK/SMQ hibrid kompozitinin element tərkibi

Element
O
C
Cl
P

Qrafit
%
100
-

Açıq rəngli faza
%
49.09
39.98
5.46
5.47

Tünd rəngli faza
%
56.81
37.88
3.23
2.08

Alınmış nəticələr FXBK/SMQ hibrid kompozitinin oksidləşdirici xlorfosforlaşma reaksiyası
nəticəsində formalaşan fosfon (–PO(OH)2) və fosfat (–OPO(OH)2) qruplarından ibarət oluduğunu
göstərir.
SMQ-nin butadien kauçukuna doldurucu kimi tətbiqi onun termiki xassələrinə necə təsir etdiyini
müəyyən etmək üçün nümunə TQA metodu ilə tədqiq edilmişdir. Qrafit, fosfoxlorlaşmış butadien
kauçuku (FXBK) və FXBK/SMQ hibrid kompozit nümunələrinin termoqramları 4-cü şəkildə verilmişdir.
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Şəkil 4. Qrafitin (a), FXBK/SMQ hibrid kompozitin (b) və FXBK-nın (c) termoqram əyriləri

Şəkil 4 (a)-dan göründüyü kimi, qrafit yüksək termiki stabilliyə malikdir və temperaturdan asılı
olaraq o, kütləsinin yalnız 0.33%-ni itirir. Qeyd edilmiş kütlə itkisi temperaturdan asılı olaraq fiziki
adsorbsiya olunmuş suyun ayrılmasına uyğundur. Şəkildən göründüyü kimi, FXBK və FXBK/SMQ
hibrid kompoziti üçün kütlə itkisinin ilkin mərhələsi təxminən 100°C temperaturda başlayır. Bu nümunələrdən fiziki adsorbsiya olunmuş suyun temperaturdan asılı olaraq ayrılmasına uyğundur. Sonrakı
mərhələdə müşahidə olunan kütlə itkisi 200°C temperaturda başlayır və oksigen tərkibli funksional
qrupların parçalanmasına uyğun gəlir (fosfon və fosfat turşu qrupları) [11]. Üçüncü mərhələ isə polimer
zəncirinin yan qruplarının depolimerləşmə ilə əlaqədar ola bilər [12].
Şəkil 4. c) əyrilərindən göründüyü kimi temperaturdan asılı olaraq FXBK qrafit ilə müqayisədə
əhəmiyyətli dərəcədə kütlə itkisi nümayiş etdirir (FXBK üçün kütlə itkisi-52.28%). SMQ-nin FXBK-ya
doldurucu kimi tətbiqi polimerin termiki stabilliyinin artmasına səbəb olur (FXBK/SMQ hibrid kompoziti üçün kütlə itkisi-39.58%). FXBK/SMQ hibrid kompozitinin termiki xassələrinin artması onunla
izah edilə bilər ki, SMQ polimer ilə eynicinsli struktur əmələ gətirir və temperaturun artımı ilə ayrılan
uçucu parçalanma məhsullarının diffuziyasının qarşısını alır [13].
Nəticə
1. Oksidləşdirici xlorfosforlaşma reaksiyası ilə qrafit səthinin modifikasiyası aparılmışdır. Alınmış
SMQ və butadien kauçukunun birgə oksidləşdirici xlorfosforlaşma reaksiyası ilə FXBK/SMQ hibrid
kompoziti sintez edilmişdir. Sintez edilmiş FXBK/SMQ hibrid kompozitinin statik mübadilə tutumunun
1.13 mq-ekv/q olduğu müəyyənləşdirilmişdir.
2. FXBK/SMQ hibrid kompoziti SEM, TQA və RFA metodları ilə tədqiq olunmuşdur. SEM
metodunun nəticələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, FXBK/SMQ hibrid kompoziti polimer və SMQ-yə
uyğun olan fazalardan təşkil olunmuşdur. TQA metodu SMQ-nin FXBK-ya doldurucu kimi tətbiqinin
polimerin termiki stabilliyinin artırdığını göstərir (FXBK/SMQ hibrid kompoziti üçün temperaturdan asılı
olan kütlə itkisi-39.58%, FXBK üçün temperaturdan asılı olan kütlə itkisi-52.28%). RFA metoduna əsasən
isə müəyyən edilmişdir ki, FXBK/SMQ hibrid kompoziti kristal və amorf fazalardan təşkil olunmuşdur.
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HYBRID COMPOSITE BASED ON BUTADIENE RUBBER ANDSURFACE
MODIFIED GRAPHITE
S.B. Aliyeva, R.M. Alosmanov, I.A. Buniyatzadeh, V.M. Akhmedov, G.M. Eyvazova,
I.R. Amiraslanov, A.A. Azizov, A.M. Maharramov
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The present work is devoted to the synthesis of a hybrid composite based on butadiene rubber
and surface-modified graphite. For synthesizing the composite in the first stage, graphite was subjected to a surface modification through the reaction of oxidative chlorophosphorylation and then a
joint oxidative chlorophosphorylation of a mixture of the obtained product and butadiene rubber
was carried out. The resulting hybrid composite was investigatedwithscanning electron microscopy,
thermogravimetric and powder X-ray phase analysis. The obtained results of these studies showed
that the modification of the graphite surface with the oxidative chlorophosphorylation reaction improves the obtaining of homogeneous structure graphite with graphite. The use of surface-modified
graphite as a filler to butadiene rubber increasespolymer’s thermal stability.
Keywords: graphite, oxidative chlorophosphorylation reaction, hybrid composite
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ГИБРИДНЫЙ КОМПОЗИТ НА ОСНОВЕ БУТАДИЕНОВОГО
КАУЧУКАИПОВЕРХНОСТНО МОДИФИЦИРОВАННОГО ГРАФИТА
С.Б. Алиева, Р.М. Алосманов, И.А. Буниятзаде, В.М. Ахмедов, Г.М. Эйвазова, И.Р.
Амирасланов, А.А. Азизов, А.М. Магеррамов


Бакинский

Институт

Государственный Университет
Катализа и Неорганической Химии им. акад. М.Нагиева НАНА
Институт Физики НАН Азербайджана
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Представленная работа посвящена синтезу гибридного композита на основе бутадиенового каучука и поверхностно-модифицированного графита. Для синтеза гибридного композита на первом этапе графит подвергали поверхностной модификации реакцией окислительного хлорфосфорилирования, а затем проведеносовместное окислительноехлорфосфорилирование смеси полученного продукта и бутадиенового каучука. Полученный гибридный
композит был исследован методами сканирующего электронного микроскопии, термогравиметрического и рентгеновской фазового анализа. Полученные результаты исследований показали, что модификация поверхности графита реакцией окислительного хлорфосфорилированияспособствует получению композита с более однородной структурой графита с полимером. Применение поверхностно-модифицированного графита в качестве наполнителя к бутадиеновому каучукутакже повышает его термическую стабильность.
Ключевые слова: графит, реакция окислительное хлорфосфорилирование, гибридный
композит
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GÜNƏŞLİ YATAĞININ TEKTONİK QURLUŞUNUN PALEOTEKTONİK
PROFİLLƏR ƏSASINDA TƏHLİLİ
E.H. Əhmədov
SOCAR, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə Abşeron-Balaxanyanı neftli-qazlı zonasında baş vermiş paleotektonik və neotektonik
proseslər Günəşli sahəsinin timsalında təhlil olunmuşdur. Aktual məsələ kimi bu tektonik proseslərin
yatağın əmələgəlmə və formalaşmasında rolunun araşdırılması üçün əhəmiyyəti tədqiq edilmişdir.
Açar sözlər: hövzə, neft-qaz yatağı, tektonik proseslər, qırılmalar, paleotektonik və neotektonik profillər.
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Abşeron-Balaxanyanı neftli-qazlı zonasının mərkəzində yerləşən Günəşli neft-qaz yatağı ehtiyyatlarının həcminə və kollektorların məhsuldarlığına
görə çox böyük yataqlardan biridir [1, 5]. Yatağın yerləşdiyi sahədə dənizin dərinliyi 80-300 m
arasında dəyişir. Ölçüləri 11x4 km olan Günəşli yatağı braxiantiklinal qurluşa malik olub, tektonik
qırılmalarla mürəkkəbləşmişdir. Şimal-qərb və cənub-şərq istiqamətdə uzanan yatağın cənub-şərq
hissəsi ABƏŞ tərəfindən istismar olunur. Yatağın əsas işlənmə obyektləri Məhsuldar qat çöküntüləridir [4].
Günəşli yatağında 25 axtarış-kəşfiyyat (o cümlədən 14 axtarış quyusu) və 250 hasilat və digər
kateqoriyalı quyu qazılmış və nəticədə kəsilişdə aşkar edilmiş neft-qazlı lay dəstələri və horizontlar
ətraflı öyrənilmişdir. Axtarış-kəşfiyyat quyularının sınaq məlumatlarına əsasən Günəşli yatağında neft
və qaz-kondensat yığımları aşağıdakı horizont və lay dəstələrində kəşf edilmişdir: qaz-kondensat
yığımları-IV, V, VI, QaLD-3; neft yığımları-IX, X, FLD, QÜG; qaz-kondensatlı neft yığımları-VIII,
QÜQ, QA ilə əlaqədardır.
Günəşli qırışığı 4 uzununa və 10 eninə, ekran və keçirici tipli qırılmalarla 17 tektonik bloka
ayrılır. Uzununa qırılmalar isə strukturu 3 zonaya ayırır.
Strukturun şimal-şərq qanadı 3 keçirici, 2 ekran tipli qırılmalarla mürəkkəbləşmişdir. Mərkəzi
zona 2 keçirici və 1ekran tipli eninə qırılma, strukturun cənub-qərb qanadı isə 2 keçirici, 3 ekran tpli
eninə qırılmalarla və 1 uzununa asimmetrik keçirici tipli qırılma ilə mürəkkəbləşmişdir (şəkil 1).
Günəşli yatağı mürəkkəb qurluşa malik olduğuna görə baş vermiş paleotektonik və neotektonik
prosesləri izləmək və öyrənmək vacibdir [2, 3]. Günəşli yatağının paleotektonik quruluşu tərtib olunmuş
paleotektonik profillər əsasında öyrənilmişdir (şəkil 2 və 3). Məhsuldar qatın alt mərtəbəsinin çöküntütoplanma dövründə Günəşli sahəsində hövzənin qərb hissəsi nisbətən dərin olmuşdur. Həmin
dövrlərin paleotektonik profillərinə nəzər yetirsək görərik ki, transqressiv yəni, tektonik qalxma hərəkətləri hövzənin mərkəzinə doğru daha intensiv olaraq baş vermişdir. Bu proseslər “Fasilə” dövründən
sonra daha da aktivləşmişdir. Sürətlə gedən bu tektonik proseslər həmin dövrdə Günəşli sahəsində
hövzənin bütövlüyünün pozulmasına səbəb olmuşdur. Hövzənin daha çox qərb hissəsi dizunktiv
dislokasiyalara məruz qalmışdır. Eyni tektonik hərəkətlər X horizontun çöküntütoplanma dövründə və
IX horizontun çöküntütoplanma dövrünə qədər davam etmişdir. “Fasilə” dövründə nisbətən sabitləşmiş
olan tektonik proseslər Məhsuldar qatın üst mərtəbəsinin çöküntütoplanma dövründə yenidən aktivləşmişdir.
IX horizontun çöküntütoplanma dövründə Günəşli sahəsində hövzə boyu qalxma və enmə
hərəkətləri kəskinləşmişdir ki, bu da horizontun litoloji cəhətdən fasial dəyişkənliyə məruz qalmasına
şərait yaratmışdır. Yatağın sahəsi boyu tektonik qırılmaların amplitudası 5-10 m-dən 300-400 m-ə
qədər dəyişir. Bunlar isə onu göstərir ki, burada tektonik proseslər hövzənin bölünməsinə və formalaşmaqda olan karbohidrogen yığımlarının miqrasiyasına böyük təsir göstərmişdir.
Paleotektonik prosesləri yatağın pereklinalından keçirilən, cənub-qərb və şimal şərq istiqamətində tərtib olunmuş profillər əsasında da izah etmək olar. Şimal-qərb və cənub-şərq istiqamətində
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tərtib olunmuş paleotektonik profillərə görə strukturun qərb hissəsində tektonik proseslərin Məhsuldar qatın üst mərtəbəsinin çöküntütoplanma dövründə daha aktiv olduğu müəyyənləşdirilmişdir.
Bu səbəbdən həmin sahənin paleotektonik inkişaf tarixi cənub-qərb və şimal şərq istiqamətində
qurulmuş profillər əsasında öyrənilmişdir. Həmin sahələrdə dizunktiv dislokasiyalar demək olar ki,
“Fasilə” lay dəstəsinin çöküntütoplanma dövründən sonra aktivləşmişdir. Bu paleotektonik proseslərin rəqsi hərəkəti nəticəsində layların bütövlüyü 5-6 tektonik qırılmalarla pozulmuşdur. Nə-ticədə
həmin sahələr tektonik qırılmalarla mürəkkəbləşmiş və laylar deformasiyaya uğramışdır. Burada
tektonik qırılmaların amplitudaları 10-15 m-dən 100-150 m-ə qədər olmuşdur.

Şəkil 1. Günəşli yatağının üçölçülü struktur-tektonik modeli.

Suraxanı lay dəstəsinin çöküntütoplanma dövründə artıq hövzədə tektonik proseslərin nisbətən
sabitləşməsi müşahidə olunur. Belə ki, I və II horizontların çöküntülərinin qalınlığı hövzənin sahəsi
boyu sabit qalmışdır.
Paleotektonik proseslərin təhlili göstərir ki, Məhsuldar qatın çöküntütoplanma dövründən sonra
yəni, üst pliosendən başlayaraq hövzədə enmə hərəkətləri xarakterik xüsusiyyət daşımışdır. Nəticədə
hövzə dərinləşmiş və karbohidrogenlərin əmələ gəlməsi üçün real şərait yaranmışdır.
Müasir modellər yatağın əmələgəlmə tarixində mühüm rol oynayan tektonik prosesləri öyrənməyə imkan yaradır [1, 4, 6]. Müasir neotektonik modellərə görə yatağın qanadlarında tektonik qırılmaların amplitudası dərinliyə doğru artdığı məlum olur. Belə hallar isə kəskin olmayan tektonik
proseslərin müasir dövrdə də davam etməsini göstərir. Əgər paleotektonik modellərdə göstərildiyi kimi
həmin tektonik qırılmaların amplitudaları Məhsuldar qatın alt mərtəbəsinin çöküntütoplanma dövründə
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Şəkil. 2. Günəşli yatağının ŞmQ və CŞ (uzununa) istiqamətdə qurulmuş paleotektonik profilləri
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Şəkil. 3. Günəşli yatağının CQ və ŞmŞ (eninə) istiqamətdə qurulmuş paleotektonik profilləri

100-200 m-ə qədər olmuşdursa, üst mərtəbənin çöküntütoplanma dövründə maksimum 50-60 m-ə
çatmışdır. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, müasir (antropogen) dövrdə hövzə sahəsində enmə hərəkətləri daha aktivdir [4, 6].
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Günəşli yatağının yerləşdiyi sahədə Cənubi Xəzər çökəkliyində üst neogen (pliosen) epoxasında 25 mln. il bundan əvvəl kəskin tektonik proseslər baş vermişdir. Bu tektonik proseslər 150
min il bundan əvvələ qədər davam etmişdir ki, bu da yatağın formalaşmasına böyük təsir göstərmişdir.
Nəticə
Günəşli yatağının kəsilişi Pont mərtəbəsinə qədər öyrənilmişdir. Pliosen yaşlı çöküntülər burada
yaxşı öyrənilmiş, “Fasilə” lay dəstəsi istinad layı kimi qəbul edilmişdir. Yatağın sahəsi boyunca
demək olar ki, qalınlığı 120-150m arsında dəyişir. Bu isə “Fasilə” lay dəstəsi çöküntülərinin toplanması dövründə hövzədə tektonik proseslərin sabitləşmiş olduğunu ifadə edir.
Beləliklə, Günəşli yatağında paleotektonik və neotektonik profillərin təhlillərindən məlum
olur ki, baş verən tektonik proseslər IV dövrün üst mərtəbəsinə qədər davam etmişdir. Yataqda
neftin əmələ gəlməsi nisbətən qədim yaşlı olsa da Günəşli yatağının formalaşması Antropogen (An)
dövrünə təsədüf edir.
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ANALYSIS OF THE TECTONIC STRUCTURE OF GUNASHLI FIELD BASED ON
PALEOTOTONIC PROFILES
E.H. Ahmadov
SOCAR, Baku, Azerbaijan
In the article, the paleotectonic and neotectonic processes analyzed based on Gunashli field in
the Absheron-Balakhanyani oil and gas zone. It was investigated the significance the role of tonic
processes on formation of fields.
Keywords: basin, oil and gas fields, tectonic processes, faults, paleotectonic and neotectonic
profiles.
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АНАЛИЗ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГЮНАШЛИ НА
ОСНОВЕ ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ
Э.Г. Ахмедов
ГНКАР, Баку, Азербайджан
В статье, были проанализированы палеотектонические и неотектонические процессы в
Абшеронского-Прибалаханского нефтегазоносный зоны на примере месторождения Гюнашли.
Было исследовано значимость роль тонических процессов на формирования месторождений.
Ключевые слова: бассейн, месторождения нефти и газа, тектонические процессы,
разломы, палеотектонические и неотектонические профили
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ABŞERON ARXIPELAĞININ ŞİMALİ-QƏRB HİSSƏSİNDƏ DƏNİZ DİBİ
ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN GEOLOJİ-GEOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
(QARABAĞ SAHƏSİNİN TİMSALINDA)
E.H. Həsənov
SOCAR Kompleks Mühəndis Axtarış İstehsalat Bölümü
elchinhasanov@mail.ru
Təqdim olunan məqalədə Qarabağ yatağında dəniz dibi çöküntülərinin geoloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Aparılmış geoloji-geofiziki tədqiqat işlərin müqayisəli təhlilinə əsasən CPT
sınağının, mühəndisi-geoloji qazma, laboratoriya və FSAP işlərinin nəticələri ilə uyğunluq təşkil etdiyini, hər hansı qırılma pozulmalarının, qaz çıxışlarının olmaması və süxurların normal yatımı həmin
sahənin dayanıqlı olmasını göstərir.
Açar sözlər: Fasiləsiz seysmoakustik profilləmə, ümumi dərinlik nöqtələri, kəsilişin üst hissəsi,
mühəndisi-geoloji element, statiki zondlama sınağı.
Dünyada neft–qaz ehtiyatlarına olan təlabatın artması, dənizin dərin hissələrində yerləşən karbohidrogen yataqlarının istismarına ehtiyacı artırır. Bununla bağlı, son dövrlərdə ölkəmizdə neft sənayesinin inkşaf etməsi, müasir texnologiyaların (qazma avadanlıqlarının) tətbiqi dənizin dərin hissələrində də kəşfiyyat qazma işlərinin aparılmasına imkan yaradır.
Dəniz dibində qaz çıxışları geniş yayıldığından həmin sahələrin geoloji-geokimyəvi xüsusiyyətlərini öyrənmək məqsədilə geoloji və geofiziki işlərinin aparılması zərurəti yaranmışdır [4, 5].
Xəzər dənizinin dərin sulu hissələrində yerləşən strukturların geoloji və geofiziki kəşfiyyat
üsulları ilə öyrənilməsində mühüm rol oynamışdır.
Geoloji tədqiqat işləri, sahənin geoloji quruluşunun dəqiqləşdirilməsi, dənizdibi relyefin və
kəsilişin üst hissəsini təşkil edən süxurların fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, dərinlik
qırılmaların aşkar olunması, sahənin mühəndisi-geoloji şəraitinin qiymətləndirilməsi, mühəndisi- hidrotexniki qurğuların tikilməsi və quraşdırılması üçün dayanıqlı sahələrin seçilməsi məqsədilə yerinə
yetirilir [2, 3].
Seçilən sahələrdə süxurların laboratoriya tədqiqi olmadan mühəndisi-hidrotexniki qurğuların
(dərin dəniz özülləri, stasionar platformalar, üzən qazma qurğuları və s.) quraşdırılması və qoyulması düzgün deyil. Perspektivli hesab olunan strukturlarda geofiziki (FSAP, batimetriya və sonar)
və geoloji (MGQ-ın qazılması və CPT sınağı) işlər aparılmışdır [1].
Məhz bu baxımdan, Xəzər dənizinin Qarabağ sahəsində axtarış-kəşfiyyat işlərinin aparılması
üçün qoyulacaq hidrotexniki qurğunun ərazisində geoloji tədqiqat işləri aparılmışdır (şəkil 1).

Şəkil 1. Tədqiqat rayonunun icmal sxemi.
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Qarabağ strukturu Abşeron arxipelağının şimali-qərb hissəsində yerləşir və Neft Daşları yatağından 40 km şərqdəki sahəni əhatə edir. Burada dənizdibi relyef hamar olub və ŞmŞ istiqamətinə
doğru zəif meyillidir. Dənizin dərinliyi ŞmQ-dən CŞ-ə doğru 135 m-dən 185 m-ə qədər dəyişir.
ÜDN məlumatlarına əsasən qırışıq ŞmQ-CŞ istiqamətində uzanan braxiantiklinal struktur tiplidir.
MQ-ın tavanına əsasən 1400 m-lik izoxətlə ölçüləri 6.5x2.5 km-dir. Qırışıq assimmetrik quruluşludur. CQ qanadı dik (18°) və ŞmŞ qanadı isə yastı (3-5°) bucaq altında yatır [4].
Qarabağ sahəsində sonar planalma işləri zamanı, dənizdibi relyefin əsasən hamar olması ilə
müəyyən edilmişdir. Əksər yerlərdə dənizdibi relyefdə bir-birinə yaxın məsafədə yerləşən kiçik
çökəkliklərdə aşkar edilmişdir. Çöküntü kompleksi öyrənmək üçün FSAP işləri də aparılmışdır.
Alınmış zaman kəsilişlərinin dalğa mənzərələri təhlil edilmiş və bir neçə sayda əks olunan səciyyəvi
sərhəd qeyd edilərək izlənilmişdir. Bu sərhədlər su qatı dənizdibi və KÜH çöküntülərini təmsil edən,
davamlı izlənilən 3 ədəd ŞSH sərhədlərindən ibarətdir. Paralel olaraq aparılmış FSAP dalğa mənzərələri
bir-birini demək olar ki, təkrarlayır. Alınmış profillərdə paralel saylı əksetdirici sərhədlərdən ibarət olan bir
kəsiliş müşahidə olunmuşdur. Burada kəşfiyyat dərinliyi 185÷200 m dərinliklərə qədər qeyd edilmişdir.

Şəkil 2. Tədqiqat obyekti üzrə mühəndisi-geoloji litoloji kəsiliş.

Tədqiqat sahəsində işlənilmiş seysmik profillərdən görünür ki, kəsilişdə qırılma pozulmalarının
və qazla doyumlu zonalara rast gəlinməmiş və çöküntülər sadə geoloji quruluşa malikdir [4].
Dənizdibi relyef demək olar ki, sabit və hamardır. Sahənin şimalından cənubuna doğru və ya
əksinə işlənilmiş seysmoakustik profillər üzrə laylar sahənin cənub qanadına tərəf meyillidir. Qərbdən şərqə doğru və ya əksinə işlənilmiş seysmoakustik profillərin akustik təsvirlərinə nəzər yetirdikdə isə layların yatım bucağında cüzi də olsa meyilliyə sahənin şərq qanadında rast gəlinir.
Layihə sahəsi üzrə cənub və cənub-şərqə doğru dənizin dərinliklərində artım müşahidə edilmişdir. Tədqiqat sahəsində hər hansı qırılma pozulmasına rast gəlinməmişdir. Sahə ümumi gö-rünüşdə düz yatımlı laylarla qeydə alınmışdır. Bütün yuxarıda qeyd olunanları akustik təsvirlərin məlumatlarından da əyani görmək olar.
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Qarabağ sahəsində dayanıqlığı müəyyən etmək və kəsilişi fasiləsiz izləmək üçün statik zondlama sınağı (CPT) aparılmış və mühəndisi-geoloji quyular qazılmışdır. CPT sınağının nəticələri qazılmış quyu məlumatları, laboratoriya sınaqları və FSAP işlərinin nəticələri ilə müqayisəli təhlil olunaraq mühəndisi-geoloji elementlərin dəqiq sərhədləri müəyyənləşdirilmişdir. CPT sınağının nəti-cələrinə görə bir neçə dərinlik intervallarında nazik qum laycıqları müşahidə olunmuşdur. Aparılmış
müqayisəli təhlilə əsasən məlum olmuşdur ki, bu da mühəndisi-geoloji qazma, laboratoriya və FSAP
işlərinin nəticələri ilə uyğunluq təşkil edir.
Mühəndisi-geoloji quyulardan götürülmüş süxur nümunələrinin fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri
(litoloji təsviri, laboratoriya təsnifat sınaqlarının nəticələri, qranulometrik tərkibi, süxur hissəciklərinin sıxlığı, nəmliyi, plastikliyi və s.) laboratoriyada da təyin edilmişdir.
Laboratoriya sınaqlarının nəticələrinə görə süxur nümunələrindən alınan sular Sulin təsnifa-tına
görə maqnezium xlor (MgCl2) tiplidir və portland sementdən hazırlanmış dəmir–beton kons-truksiyalarına qarşı güclü aqressivdir [4].
Tədqiqat sahəsində qazılmış quyularından çıxarılmış süxur nümunələrinin litoloji təsvirinin,
geotexniki laboratoriya tədqiqatlarının nəticələrinin və mühəndisi-geoloji fond materiallarının, mühəndisi-geoloji litoloji kəsilişin və profilin birgə araşdırılması nəticəsində sahənin geoloji quru-luşunda
2 litoloji (gilcə və gil) vahiddən 7 MGE (axıcı, yumşaq plastik, sıx plastik, yarıbərk gilcə; axıcı, yumşaq
və sıx plastiki gil) ayırmaq mümkün olmuşdur (şəkil 2 və 3).

Şəkil 3. Tədqiqat obyekti üzrə mühəndisi-geoloji litoloji profil.

Həmçinin qazılmış quyulardan götürülmüş süxur və su nümunələrinin hər birində qazgeokimyəvi
planalma işləri aparılmışdır. Bu məqsədlə dib çöküntüləri və dibə yaxın sulardan deqazasiya olunmuş
qazvari karbohidrogenlərin vəsfi və miqdarı tərkibi qazo-xromatik üsulla təyin olunmuşdur. Dib
çöküntüləri və dibə yaxın su nümunələrinin və habelə müxtəlif intervallardan götürülmüş nümunələrdə
absorbsiya olunmuş qazların deqazasiyası termovakuum deqazatoru vasitəsi ilə yerinə yetirilmişdir.
Laboratoriya şəraitində suxur və su nümunələrinin deqazasiya prosesi termovakuum deqazatoru vasitəsilə
aparılmış və alınan qazların analizi qaz-maye xromatoqrafında öyrənilmişdir. Qarabağ sahəsində qazılmış
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quyulardan çıxarılmış süxur və su nümunələrindən deqazasiya olunmuş qazların miqdarı (0.17 %) və
komponent (CH4÷C6H14) tərkibləri öyrənilmişdir.
Qarabağ sahəsində aparılmış geoloji-geokimyəvi tədqiqat işlərinin ümumi nəticələrinə əsasən
hər hansı qırılma pozulmalarına rast gəlinməmişdir və tədqiqat sahəsi ümumi görünüşdə düz yatımlı
laylarla qeydə alınmışdır.
Nəticə
1. Götürülmüş süxur nümunələrinin mikrofaunistik tədqiqatlarının nəticələrinə görə quyuların
kəsilişi dördüncü dövr yaşlı (Bakı) süxurlarından ibarətdir.
2. Qarabağ sahəsində aparılmış tədqiqat işlərinin nəticələrinə əsasən dəniz dibi relyef sabitdir.
Güclü sualtı axınların nəticəsində sahədə kiçik çökəkliklər (0.7*1.6 m) əmələ gəlmişdir.
3. Aparılmış FSAP məlumatlarına əsasən Qarabağ sahəsində kəsilişin üst hissəsində (0-210 m)
hər hansı ciddi qırılma pozulmalarına rast gəlinməmişdir.
4. Qazılmış quyulardan çıxarılmış süxur və su nümunələrindən deqazasiya olunmuş qazların
miqdarı (0,17 %) və komponent (CH4÷C6H14) tərkibləri öyrənilmişdir.
5. Laboratoriya sınaqlarının nəticələrinə görə süxur nümunələrindən alınan sular “Sulin” təsnifatına görə maqnezium xlor (MgCl2) tiplidir.
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GEOLOGİCAL-GEOCHEMICAL CHARACTERISTIES OF SEA-BOTTOM
DEPOSITS IN THE NORTH-WEST PART OF ABSHERON ARCHIPELAGO
(ON THE EXAMPLE OF GARABAH AREA)
E.H. Hasanov
Integrated Engineering Exploration Production Branch
The paper was devoted to the studies results of integrated geological-geochemical operations
for the installation of deep sea base in the Karabakh area for the purpose of conducting exploration
works. The comparative analysis has shown that the cone penetration test, engineering-geological
drilling and studies results of laboratory and continuous seismoacoustic profilling investiagtions are
corresponding, and there is no any faults and gas seeps in the research area. In addition to, it was
determined that laying of rocks are normal and they enough durable for engineering-geological
operations.
Keywords: Continuous seismoacoustic profiling, common depth points, upper part of section,
engineering-geological element, static penetration test.
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ГЕОЛОГО – ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТЛОЖЕНИЙ МОРСКОГО
ДНА В СЕВЕРО ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АПШЕРОНСКОГО АРХИПЕЛАГА
(НА ПРИМЕРА ПЛОЩАДИ КАРАБАХ)
Э.Г. Гасанов
Комплексное Инженерно-Поисковое Производственное Подразделение
В статье, с целью поисков и разведки, были исследованы результаты геолого-геохимических работ, проведенных на месторождении Карабах. На основании сравнительного анализа было выявлено соответствие результатов тестов тест статического зондирования, инженерногеологического бурения, непрерывное сейсмоакустическое профилирование и лабораторных исследований, а также отсутствие на площади каких-то нарушений и выходов газа на поверхность,
нормальное залегание и устойчивость пластов с точки зрения инженерной геологии.
Ключевые слова: Непрерывное сейсмоакустическое профилирование, точки общей глубины,
верхнаячасть разреза, инженерно-геологический элемент, тесты статического зондирования.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СУБМАРИННЫХ ГРЯЗЕВУЛКАНИЧЕСКИХ ГАЗОГИДРАТОВ (КРАТКИЙ ОБЗОР)
С.Н. Алиева
Институт Нефти и Газа НАНА
Целью данной статьи является определение и оценка основных факторов, влияющих
на условия формирования и скопления грязевулканических газовых гидратов в морских условиях.
В статье рассматриваются типы газовых гидратов, термобарические условия их образования, условия их существования и разложения, а так же их роль в качестве перспективных углеводородных запасов. Дается краткая характеристика двух скоплений газовых
гидратов - Буздаг и Элм, и одного проявления газовых гидратов на валу Алов. Помимо этого,
представлена схематическая карта их распределения в Южно-Каспийском бассейне.
Ключевые слова: грязевые вулканы, субмаринные газовые гидраты, Южно - Каспийский бассейн.
Введение
В последние годы все большую популярность приобретает поиск и разведка залежей
газа, сосредоточенного в виде гидратов на дне морей и океанов, а также в зонах вечной мерзлоты на суше, в местах, где существуют необходимые термобарические условия для образования и сохранности газовых гидратов. [10]
В природных условиях газовые гидраты (преимущественно гидраты метана) формируются, как правило, в донных отложениях морей и океанов (98%) на глубинах 300 м и более, а
также в областях распространения многолетнемерзлых пород (ММП) (2%). [1, 6]
При разложении газогидрата выделяется огромное количество газа, объем которого
увеличивается в 160-180 раз. [17, 18]
Интерес к субмаринным гидратам газа определяется прежде всего тем, что они могут
рассматриваться как потенциальный резерв углеводородного (УВ) сырья. Согласно имеющимся оценкам их энергетический потенциал на Земле, во многом превышает (потенциал
метана в которых превышает 1.5х1016 м3) потенциал всех прочих горючих полезных ископаемых (рис.1.). [9]

Рисунок.1. Содержание углерода в известных мировых запасах углеводородов [19]
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Условия формирования подводных грязевулканических газогидратов
Основной интерес для разработки представляют скопления газовых гидратов, связанные с очагами разгрузки флюидных источников. [16] Примером таких источников являются
подводные грязевые вулканы. Однако, отсюда вытекает вопрос о механизме образования и
ареале скопления газовых гидратов. [13]
Функционирование грифонов грязевых вулканов на глубинах стабильного существования газогидратов свидетельствует о том, что температура выделяемых ими флюидов намного
больше температуры пород, окружающих жерло грязевых вулканов и воды над ним. [2, 11] В
таких условиях образование газогидратных скоплений является маловероятным. Тем не менее, единствнными источниками выходов газа с грязевых вулканов являются грифоны и глубинные газовые скопления, не имеющие надежной покрышки над местом своего расположения. Отсюда вытекает, что большая часть гидратов, обнаруженных вокруг грифонов, образуется в результате охлаждения их флюидов при попадании в морскую воду. [12] Рассмотрим
механизм этого процесса более детально.
При извержении грязевых вулканов за короткий промежуток времени в окружающую
среду выбрасывается большое количество газа, воды, грязи, обломков твердых пород. Вырывающийся из жерла грязевых вулканов под большим давлением газ распространяется по территории неравномерно. По мере удаления от кратера грязевых вулканов концентрация его
как в воздухе, так и в море снижается. В случае если крупные частицы брекчии и обломки
породы, выброшенные при извержении вулкана, за короткое время оседают на дно моря, то
мельчайшая взвесь из частиц глины может держаться в воде многие часы, иногда и дни. Эта
взвесь служит центром кристаллизации для образования газовых гидратов, а так же грузом, с
помощью которого гидрат опускается на дно моря.
На условия формирования подводных залежей газогидратов влияет целый ряд факторов, среди которых можно выделить состав газовой смеси, участвующей в гидратообразовании. Молярная масса газовой смеси определяет границы зоны стабильности газовых гидратов. При этом, если источник газов действует периодически, или термодинамические условия в районе залежи меняются, то возможно обогащение гидратов в залежи тяжелыми компонентами. Эти процессы приобретают особое значение, если в газовой смеси содержание
примесей к метану достигает величин в несколько процентов и более. Газовые смеси такого
типа формируются в очагах грязевых вулканов. [3.7]
На мощность гидратных залежей на стадии их образования влияет скорость миграции
газосодержащих флюидов через породу (в данном случае породы глинистого состава), в которой образуются гидраты. В результате полного заполнения порового пространства породы
кристаллами гидрата, порода становится не проницаемой в плане миграции. Однако стоит
отметить, что порода теряет способность проницаемости при 65-70%-ом заполнении пор.
Так же важным фактором, влияющим на условия накопления газовых гидратов в залежи, является его скорость. Она зависит от скорости притока флюидов в зону гидратообразования, пористости и проницаемости пород, через которую мигрируют флюиды, геотермического градиента зоны гидратообразования и др. [14]
Таким образом стоит отметить, что на условия образования и скопления субмаринных
грязевулканических газогидратов влияет ряд факторов, зависящих от типа морского бассейна (глубины, температурного режима), скорости осадконакопления, источника подачи углеводородных газов и т.д.
Субмаринные грязевулканические газогидраты Южного Каспия
Теоретические предпосылки образования газогидратных скоплений из морских грязевых вулканов позволили выявить в Южно-Каспийском бассейне газогидратную провинцию,
с глубинами ниже 250-300 м. Эти предпосылки подтвердились открытием газогидратных
скоплений на грязевых вулканах Буздаг, Элм, Абиха. [4, 5]
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Впервые в 1979 году были выявлены и описаны газовые гидраты Южного Каспия. В
районе интенсивного грязевого вулканизма, расположенного на вершине поднятия Шатского, на станции 38 впервые с помощью дночерпателя был поднят насыщенный газом песчаноизвестковисто-глинистого состава осадок, содержащий различные по размеру (до 5 см) частицы газогидратов. Объемное газосодержание в грунте было оценено в 5-10% от его общего
объема. Эти разнообразные по размеру (крупно- и мелкокристаллические) ледоподобные соединения легко загорались при поднесении огня. Температура вмещающего осадка 9 ºС,
рН=9.
Исследования по поискам скоплений газовых гидратов на Каспийском море были начаты в 1986 году совместно в ВНИИокеанологией (Ленинград). Работы велись с борта НИС
"ЭЛМ" с использованием грунтовых трубок, сейсмоакустического профилирования и высокоразрешающей навигации. В результате этих исследований на дне Каспийского моря были
открыты два скопления газогидратов – "Буздаг" (Ледяная гора) и "Элм" (Наука) и одно проявление газогидратов на валу Алов (рис. 2, Талица 1). [4, 8]

Рисунок. 2. Схема распределения грязевых вулканов (ГВ) и скоплений и проявлений газогидратов в
Южном Каспии: а) контуры глубин моря; b) грязевые вулканы; с) гидратоносные ГВ:1-Буздаг;
2-Элм; 3-Абих. [4]
Таблица 1
Данные скоплений и проявлений грязевулканических газогидратов Южного Каспия

№
1
2
3

Название скоплений и
проявлений газогидратов
Скопление "Буздаг"
Скопление "Элм"
Проявление

Структура, на которой расположен грязевой вулкан
структура Везирова
структура Азизбекова
вал Алов

Глубина
грязевого
вулкана
480-500 м
560 м
75 м

Объемное гидратосодержание в породе
от 2-5 до 35%
15-20%
-

Грязевулканическое газогидратное скопление в глубоководной части ЮКБ охватывает
площадь кратерного поля вулкана, диаметр которого приблизительно 300 м, объемное гидра-
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тосодержание пород при этом от 2-5% до 35%; мощность гидратосодержащих пород - более
1,2 м (максимальная глубина пробоотбора). [5]
Газы, выделенные из гидратов и гидратоносных пород исследованных объектов, имеют
преимущественно углеводородный состав (табл. 2.).
Таблица 2
Химический анализ газов гидратов Южного Каспия [3]
Грязевой
вулкан
Буздаг
-"-"-"-""Элм"
-"Абих

Интервал отбора,
м
0,5-0,6
0-0,5
-"-"-"0-0,5
0-0,4
0,3-0,5

CH4
77,1
80,8
87,8
74,2
58,7
95,3
81,4
86,6

C2H6
18,2
13,6
10,4
17,0
19,4
0,6
15,3
10,0

Содержание компонентов в %
C3H8
iC4H10
nC4H10 C5H10
2,4
0,4
1,1
0,33
4,2
0,3
0,4
0,02
1,8
0,1
0,4
0,06
6,0
0,7
0,9
0,11
15,8
2,5
2,0
0,68
1,5
1,7
Н.о.
0,01
1,6
0,2
0,7
Н.о.
2,1
0,2
0,2
0,4

CO2
0,45
0,65
0,70
1,10
0,85
0,90
0,81
н.о.

Важно отметить, что изотопный состав газов-гидратообразователей подводных и наземных грязевых вулканов Южно-Каспийского бассейна существенно различается. А именно, газы подводных грязевых вулканов значительно обогащены гомологами метана, что свидетельствует о катагенетическом их происхождении. [15] В пользу катагенетического происхождения газов говорит их изотопный состав (табл.3) и ассоциация газа с нефтью. [6]
Таблица 3
Изотопный состав углерода метана и его гомологов в газах гидратов Южного Каспия [3]
Грязевой
вулкан
Буздаг
Элм
Элм
Элм

CH4
-44,8
-44,8
-55,7
-57,3

C2H6
-25,8
-26,0
-25,7
-28,4

δ13 C
C3H8
-22,3
-22,1
-7,3
-8,4

C4H10
-21,0
-20,9
-29,4
-32,3

Различия между составами газов, принимающих участие в гидратообразовании в грязевых вулканах и газов биохимического происхождения являются доказательством того, что
выявленные в ЮКБ газовые гидраты сформировались из глубинных газов газоконденсатной
или газонефтяной залежи, находящейся под поднятием Шатского. В формировании гидратов
газа грязевых вулканов газы биохимического происхождения вообще не принимали участия,
о чем свидетельствует отсутствие непредельных УВ.
Накопление гидратов в сопочной брекчии происходит в период между извержениями,
пока идет выделение газа. Прекращение выделения газа приведет к постепенному разложению гидратов.
Выводы
Подводя итоги исследования проблем геологии субмаринных грязевулканических газовых гидратов, можно сделать следующие выводы.
 скорость образования гидратов газа достаточно высокая, и это приводит к забиванию пор в породах, через которые мигрируют гидратообразующие флюиды;
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 образование больших количеств гидратов возможно лишь в районах, где температура гидратообразующих флюидов выше минимального значения, при котором возможно стабильное существование гидратов, а температура окружающей воды – ниже;
 при образовании газовых гидратов в водной толще частички тяжелых примесей являются
центром кристаллизации и одновременно грузом, с помощью которого гидрат оседает на дно.
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SUALTI PALÇIQ VULKANLARI İLƏ ƏLAQƏDAR QAZ HİDRATLARIN
ƏMƏLƏGƏLMƏ ŞƏRAİTLƏRİ
(QISA XÜLASƏ)
S.N. Əliyeva
AMEA Neft və Qaz İnstitutu
Məqalənin məqsədi dəniz şəraitində palçıq vulkanlaları ilə bağlı qaz hidratların əmələgəlməsi və
yığılması şəraitinə təsir göstərən faktorların müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsidir. Tədqiqat işində
qaz hidratların növləri, onların əmələgəlməsinin termobarik şərtləri, mövcudluğunun və ayrılmasının
şəraiti, eləcə də perspektivli karbohidrogen ehtiyatları kimi rolları nəzərdən keçirilir. Qaz hidratların iki
yığımı – Buzdağ və Elm, həmçinin Alov valında bir təzahürü haqda qısa xarakterizə verilir. Bundan
əlavə, onların Cənubi Xəzər hövzəsində paylanmasının sxematik xəritəsi təqdim olunur.
Açar sözlər: palçıq vulkanları, suatı qaz hidratları, Cənubi Xəzər Hövzəsi.
CONDITIONS OF SUBMARIN MUD-VOLCANIC GAS HYDRATES FORMATION
(OVERVIEW)
S.N. Aliyeva
İnstitute of Oil and Gas of ANAS
The purpose of this article is to identify and assess the main factors affecting the formation and
accumulation of mud volcanic gas hydrates in marine conditions. The article considers types of gas
hydrates, thermobaric conditions of their formation, conditions of their existence and decomposition,
as well as their role as promising hydrocarbon reserves. There is a brief description of two accumulations of gas hydrates - Buzdag and Elm, and one manifestation of gas hydrates on the Alov shaft. In
addition, there is shown a schematic map of their distribution in the South Caspian basin.
Keywords: mud volcanoes, submarine gas hydrates, South Caspian Basin.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ АПШЕРОНСКОГО
АРХИПЕЛАГА
Ф.А. Сулейманова
Национальнaя Академия Наук Азербайджана Институт Геологии и Геофизики
fatma.suleymanova15@gmail.com
Апшеронский архипелаг является одним из самых крупных нефтедобывающих районов
в пределах Каспийского моря. Здесь сосредоточено большинство морских месторождений и
основные перспективные запасы нефти и газа Азербайджана. Освоение выявленных, новых
месторождений требует детального изучения четвертичных донных отложений, их вещественного состава стратиграфии, мощностей и других свойств. Изучение этих вопросов
необходимо не только для повышения эффективности проведения геолого-поисковых и разведочных работ, но и для решения инженерно- геологических задач, связанных с подготовкой к разработке выявленных месторождений нефти и газа.
Изучение фауны и стратиграфия четвертичных отложений Апшеронского архипелага
также представляет большой научный интерес. Это важно для познания четвертичной
истории Каспийского моря.
Как известно, четвертичный период характеризовался частыми и резкими колебаниями климата, уровня океанов и морей, значительным изменением рельефа, фауны, флоры и
других компонентов земной системы.
В результате широкомасштабного структурно- поискового бурения в акватории Апшеронского архипелага получены многочисленные разрезы скважин, по которым детально
были изучены остракодовая, фораминиферовая, моллюсковая и другая фауна, стратиграфия
и литофациальные особенности четвертичных отложений района.
Ключевые слова: четвертичные донные отложения, стратиграфия, рельеф, фауна,
литофации, песчаники, мелководье, антиклиналь.
Введение
Одним из самых крупных нефтедобывающих районов в пределах Каспийского моря является Апшеронский архипелаг. Здесь сосредоточено большинство крупных месторождений, а
также основные месторождения нефти и газа. При разработке данных месторождений главным
является детальное изучение вещественного состава донных отложений, стратиграфии и других
свойств. Изучение донных отложений необходимо для повышения эффективности не только
геолого-поисковых и разведочных работ, но и для решения инженерно-геологических задач,
связанных с подготовкой к разработке выявленных месторождении нефти и газа.
Акватория Апшеронского архипелага характеризуется изобилием островов, надводных и
подводных камней и гряд, а также наличием песчаных банок. Рельеф дна отличается резкой, хотя
и мелкой пересеченностью. Среди крупных островов выделяют о. Пираллахы и о. Чилов. (Рис. 1)

Рисунок. 1. Расположение осторовов на Апшеронском архипелаге
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Акватория о. Пираллахы располагается к востоку от Апшеронского полуострова, отделяется от него проливом шириной в 4 км на севере и 0.8 км на юге. Остров удлиняется с северо-запада на юго-восток на протяжении 11 км и имеет клиновидную форму, а также сужается в юго-восточном направлении. В северо-западной части ширина острова доходит до 3.5
км, в районе дамбы 0.5 км, а к югу от нее остров заканчивается узкой аккумулятивной косой
до 2 км длины. Сам остров окружен широким мелководьем с абразионным рельефом [2].
Остров и мелководье вокруг него приурочены к Южной и Северной складкам о. Пираллахы, отделяются гемисинклиналью, юго-восточная центриклиналь которой находится в
наиболее широкой части острова. Очертание мелководья, окружающего остров, полностью
зависит от геологического строения. Изобата в 5 м почти точно оконтуривает северозападную периклиналь Южной складки, заливообразно вдается к югу на месте существования гемисинклинали, затем снова отклоняется на север, очерчивая Северную складку о. Пираллахы, и далее простирается вдоль северо- восточного берега острова на юго-восток, где и
оконтуривает юго-восточную периклиналь Южной складки. Сходные очертания имеет и
изобата в 10 м, только отличается тем, что она не оконтуривает Северную складку о. Пираллахы, а распространяется на север, очерчивая складку банки Дарвина. Если бы уровень моря
уменьшился на 5 м, то о. Пираллахы превратился бы в полуостров, береговая линия которого
была бы сходной с конфигурацией структур, находящихся в данном месте.
На данный момент остров приурочен к части вышеупомянутых структур, уцелевших
после размыва. Береговая линия острова, срезая структуры под углом, отличается исключительной изрезанностью и большим количеством полуостровов, мысов, прихотливыми, иногда глубоко вдающимися бухточками. Изрезанность береговой линии зависит от простирания пластов и от вещественного состава пород продуктивной толщи, обнажающихся на берегу [1]. Все мысы без исключения образовались за счет пластов песчаников, а заливы и бухты
приурочены к глинам и пескам.
Вокруг острова дно изобилует в большом количестве невысокими грядами и камнями.
Формы гряд полностью совпадают с простиранием пород, дугообразно изгибаясь в периклинальных частях складок. Некоторые из гряд, особенно в юго-восточной периклинальной части Южной складки о. Пираллахы, образуют небольшие островки. Похожие островки, размером в несколько метров или десятков метров, также окружают остров с северной и северовосточной сторон. Отдельные каменистые банки, сложенные апшеронскими известняками,
наблюдаются в 3—4 км к востоку от острова и возвышаются над дном до 8—10 м.
Вся прибрежная часть острова отличаются выходами дочетвертичных пород, которые
образуют невысокие куэстовые грядки, местами перекрытые береговыми ракушечными валами. В результате можно сказать, что берега острова носят резко выраженный абразионный
характер.
Центральная часть острова Пираллахы представляет собой плато, которое возвышается
над уровнем моря от 8 до 14 м и является останцем новокаспийской террасы. В северной части этого плато наблюдаются выходы дочетвертичных пород. Плато отделяется от берега
четко выраженным уступом. Д. В. Голубятников (1908) отмечал, что на высоте 14 м над
уровнем Каспия им найдены отложения с Cardium edule var. magna I. Golub. П. В. Федоров
(1957) считал, что положение этих осадков Д. В. Голубятниковым завышено [4]. Палеонтологически обоснованные следы моря, по его мнению, здесь находятся не выше 12 м. Тем не
менее, он, вслед за Д. В. Голубятниковым, считал, что эти осадки занимают повышенное положение в силу локальных тектонических движений о. Пираллахы. П. В. Федоров обратил
внимание на то, что форма С. edule var. magna Golub, относится к нижнему горизонту новокаспийских отложений и в других районах, в частности в Дагестане, встречается ниже уровня моря.
В северо-восточной части острова располагается действующая грязевая сальза. Апшеронский пролив приурочен к юго-западному крылу Южной складки о. Пираллахы. Его обра101
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зование связано, с одной стороны, с тем, что в процессе абразии были вскрыты легко размывающиеся глины сураханской свиты и нижнего апшерона, а с другой — продолжающимся
ростом сводовой части Южной складки о. Пираллахы.
Устойчивые к разрушению среднеапшеронские известняки далекого юго-западного
крыла Южной складки образуют высокий берег и возвышенность, на которой стоит Апшеронский маяк, поднимающийся на 60 (32) м над уровнем моря [1].
Банка Дарвина, расположенная севернее о. Пираллахы, также генетически связывается
с растущей брахиантиклиналью, которая образовалась рядом подводных гряд, сложенных
песчаниками продуктивной толщи. Самая малая глубина над банкой составляет 3—4 м. Относительная высота гряд изменяется от 2 до 4 м. Простирание гряд полностью повторяет
очертания брахиантиклинали.
Акваторя о. Чилов отличается широким мелководьем и скульптурными формами рельефа. Остров Чилов расположен в 15 км от восточного берега Апшеронского полуострова и в
20 км от о. Пираллахы. Он удлиняется с северо-востока на юго-запад, где заканчивается
длинной аккумулятивной косой, и вместе с последней имеет длину 8 км, при наибольшей
ширине в северо-восточной части в 5.2 км.
Остров Жилой, приурочен к юго-западному крылу брахиантиклинальной складки. Исключение составляет юго-западная часть острова, его берега носят резко выраженный абразионный характер и сложены дочетвертичными породами от продуктивной толщи до апшеронских включительно.
Береговая линия острова в местах пересечения структуры вкрест простирания характеризуется исключительной изрезанностью и сложно очерченными мысами и глубокими бухтами.
В районе маяка, который расположен на этой поверхности, были найдены двойные
створки Cаrdium edule L., несомненно лежащие in situ. Отдельные створки этого моллюска на
данной поверхности можно часто встретить. Высота платообразной поверхности в районе
маяка 12 м. Наличие С. edule L., находящегося in situ на этой высоте, говорит о том, что во
время максимума новокаспийской трансгрессии остров был покрыт водами моря. Современное высокое залегание отложений с С. edule L., как и для о. Пираллахы, можно объяснять
тектоническим поднятием, связанным с продолжающимся ростом брахиаитиклинали о. Чилов [2].
Древний отмерший абразионный уступ наблюдается и по северо-западному берегу острова, который постепенно снижается в юго-западном направлении. Напротив средней части
Ракушечного залива уступ совсем исчезает и заменяется береговыми валами. К северозападу от уступа расположена более низкая новокаспийская и новейшая террасы. Древний
абразионный уступ отчетливо наблюдается по юго-восточному побережью. Перед уступом
отмечается терраса высотой в 6 м и абразионная новейшая терраса с отдельными микрокуэстовымп грядами и скоплениями ракуши между ними.
Платообразная поверхность, ограниченная отмершим абразионным уступом, к юговостоку снижается и заменяется бугристыми песками, среди которых намечаются древние
береговые валы. Снижение высоты абразионного уступа к юго-западу и уклон платообразной поверхности острова в том же направлении, т. е. от свода к крылу складки, говорит о деформации поверхности острова вследствие роста складки после максимума новокаспийской
трансгрессии [1]. Эти факты являются несомненным доказательством современного роста
складки о. Чилов.
Рельеф морского дна мелководья около о. Чилов, включая и площадь складки Хали,
полностью зависит от геологического строения и вещественного состава обнажающихся на
дне дочетвертичиых пород. На морском продолжении гряды на дне обнажаются песчаники
балаханской свиты и свиты перерыва. Они образуют резко пересеченный грядовый рельеф с
относительными высотами в несколько метров. Кое-где подводные гряды поднимаются над
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поверхностью воды в виде небольших камней. Полоса пересеченного рельефа наблюдается на
морском дне на протяжении 9—10 км, затем в районе северо-западной периклинали складки
Хали дугообразно изгибается к юго-востоку почти до широты о-вов Хали. Внутри этого контура расположено относительное понижение рельефа, которое приурочено к выходам глинистых отложений надкирмакинской глинистой (НКГ) и кирмакинской (КС) свит. В пределах
данного понижения отмечаются гряды, которые сложены песчаниками свит НКП и ПК. Последними отложениями образованы о-ва Хали, в районе которых морское дно имеет очень
сложно пересеченный рельеф [3]. Кроме подводных гряд, образовавшихся песчаниками, для
данного участка характерны перпендикулярные к грядам уступы, приуроченные к поперечным
разломам. Высота данных уступов незначительна (1—3 м) и они создают ступенчатый рельеф.
В сводовой части складки о. Чилов к северо-востоку от острова грядовый рельеф приурочен к выходам диатомовых сланцев и песчаников верхней толщи калинской свиты, которые слагают свод и северо-восточное крыло складки. За полосой грядового рельефа виден
резко выраженный уступ высотой до 10 м, происхождение которого необходимо связывать с
выходом на поверхность дна линии надвига. За уступом глубины моря резко увеличиваются
до 24—26 м, а дно выравнивается. В 3.5—4 км от берега и опять появляются банки, которые
оконтурены изобатой в 20 м с минимальными глубинами 16—17 м, т. е. высота банок над
окружающим дном достигает 7—8 и даже 10 м. По данным картировочного бурения, на
этом участке распространены апшеронские отложения, слагающие северо-восточное крыло
складки о. Чилов [4]. Следовательно можно судить, что повышение рельефа дна в данном
месте связано с устойчивыми к разрушению известняками апшеронского возраста. К юговостоку от острова рельеф дна аналогичен рельефу подводного склона, который примыкает к
северному берегу. Здесь от береговой линии в море наблюдается грядовый рельеф, приуроченный к песчаникам подкирмакинской ПК и балаханской свит, слагающих юго-западное
крыло юго-восточной периклинали складки о. Чилов. Подводные гряды, сложенные песчаниками свиты НКП, тоже прослеживаются далеко в море. Между участками грядового рельефа расположены вытянутые понижения, которые соответствуют выходам глинистых отложений свит НКГ и КС.
Акватория между Апшеронским полуостровоми о-вами Пираллахы и Чилов приурочена к Гюргянскому морскому поднятию и синклинали, которая отделяет последнее и Южную
складку о.Пираллахы от складки о. Чилов. В пределах Гюргянского морского поднятия расположено мелководье с глубиной от 1 до 4 м. Свод Гюргянского морского поднятия сложен
преимущественно глинистыми отложениями сураханской свиты [3]. Разрушение глинистых
отложений предопределило равномерную абразию дна, и следовательно, в противоположность другим антиклинальным складкам морской площади, отсутствие скульптурных гряд,
характерных для антиклиналей Приапшеронского района. На юго-западном крыле поднятия,
сложенном апшеронскими известняками, уже в прибрежной части суши, возник абразионный уступ мыса Гюргяны. Помимо этого, гряды ашперонских известняков прослеживаются
непосредственно к востоку от о. Б. Подплиточный. Они оконтуривают северо-восточное
крыло седла, которое отделяет Гюргянское морское поднятие от Южной складки о. Пираллахы. Эти гряды к югу от о. Б. Подплиточный наблюдаются на протяжении 1 км, а после
резко исчезают.
В целом рельеф дна площади Гюргянского морского поднятия отличается выравненной
поверхностью, которая покрыта коркой современной цементации, наличием многочисленных песчаных банок и отдельных глыб древнекаспийских известняков, иногда образующих
вытянутые цепочки [2]. Наибольшие неровности дна создают сохранившиеся от размыва
древне-каспийские известняки. Ими сложен небольшой скалистый островок —Гарабатдаг.
К востоку от Гюргянского морского поднятия, в районе синклинали, отделяющего последнюю складку от складки о. Чилов, глубины моря несколько возрастают от 5 до 8.2 м. Несмотря на малые глубины, дно в этой части покрыто илистыми осадками с примесью раку103
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ши. В северной, центриклинальной части синклинали прослеживаются многочисленные островки и подводные гряды, которые сложены апшеронскими известняками и древнекаспийскими конгломератами.
Из наиболее крупных каменистых островов следует отметить о. Боюк тава, расположенный в 4.5 км к востоку от косы о. Пираллахы и вытянутый в меридиональном направлении. Северная часть его ровная и образована поверхностью пласта апшеронских известняков (а) падающего под азимутом 70° с углом наклона в 3°. А в южной части острова апшеронские известняки несогласно перекрыты горизонтально лежавшими древнекаспийскими конгломератами (б).
От этого острова к северо-востоку на протяжении 3.5 км наблюдается ряд подводных гряд, сложенных апшеронскими известняками. В плане они плавно изгибаются и меняют свое направление на юго-восточное, образуя почти правильную дугу, выпуклую к северу. Наиболее приподнятая над поверхностью дна часть этой гряды образует банку Даш, отдельные камни которой лежат на глубине всего 0.7 м. На юго-востоке эти подводные гряды подходят к о. Кичик тава, который находится в 3.5 км к востоку от о. Боюк тава. Он вытянут с северо-запада на юго-восток,
имеет общую длину 1.2 км при наибольшей ширине в 100 м. Остров возвышается над водой на 6
м [3]. Он сложен апшеронскими известняками, которые падают на юго-запад под углом 10—14°,
т. е. в сторону оси синклинали. К юго-востоку от острова наблюдаются прерывающиеся подводные гряды длиною в 300 м и при ширине 15 м.
Параллельно этим грядам в 750 м к востоку от них протягивается вторая подводная гряда.
Эта гряда начинается восточнее банки Даш и протягивается с небольшими перерывами вплоть
до п-ва Урунос, к северо-западу от которого находится ряд мелких островов и камней.
Кроме рассмотренных островов и подводных гряд, следует отметить небольшие острова, сложенные древнекаспийскими конгломератами. Один из таких островов, находящийся
непосредственно к западу от о. Боюк тава, получил название Б. Подплиточный [2]. Он вытянут с северо-запада на юго- восток и имеет длину 550 м при ширине до 150—200 м. Центральная часть острова сложена современной ракушей, а восточная — глыбами древне- каспийских конгломератов. От южной оконечности о. Б. тава по направлению к о. Кичик Подплиточный протягивается подводная гряда, сложенная древнекаспийскими конгломератами.
В ряде мест эта гряда поднимается над водой в виде отдельных камней. Такая же подводная
гряда начинается от безымянного островка, расположенного юго-восточнее о-вов Боюк подплиточный и Боюк тава. Эта гряда простирается под некоторым углом к первой гряде и вытянута в восток-юго-восточном направлении. Происхождение последних гряд неясно.
Акватория Нефт Дашлары представляет обширное мелководье, оконтуренное изобатой в 20 м, в пределах которой наблюдается значительное колебание глубин [3]. Пространственно мелководье совпадает с брахиантиклинальными складками Нефт Дашлары и Палчыг
пильпиляси. Наиболее пересеченный рельеф наблюдается в сводовой части складки Нефт
Дашлары, где после очередного понижения уровня моря над поверхностью воды выступило
около 50 небольших каменистых островов и надводных камней, высота которых не привышает 2.5—3 м. Они являются последними, наиболее восточными островами Апшеронского
архипелага, к востоку от которых, вплоть до Челекенского мелководья, острова и надводные
камни отсутствуют. Наличие подводных каменистых утесов в районе Нефт Дашлары было
известно уже более 100 лет тому назад. Еще Г. В. Абих в работе 1863 г. (Абих, 1939) отметил, что в этом районе имеется плоский гребень подводного хребта, образованный двумя почти параллельными продолговатыми рифами, вытянутыми с северо- запада на юго-восток.
Они очерчивают площадь овальной формы длиной до 4 км, шириной 2 км. Грядовой рельеф
приурочен к крыльям складки, сложенными песчаниками свиты перерыва и балаханской
свиты продуктивной толщи. Его происхождение, несомненно, связано с избирательной абразией, в результате которой, как и в пределах других морских антиклинальных складок, сохранены пласты, устойчивых к разрушению пород. Обнаженность дочетвертичных пород на
морском дне здесь также предопределена унаследованным ростом складки.
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Для складки Нефт Дашлары характерны интенсивные грязевулканические проявления, выраженные в виде естественных и искусственных грифонов. Картировочным бурением, кроме того,
обнаружен древний грязевой вулкан, деятельность которого происходила еще в момент отложения осадков среднего отдела продуктивной толщи. Наличие грифонов связывают с тектоническим
нарушением сводовой части складки, вдоль которого отмечается интенсивное газопроявление. Газопроявления иногда сопровождаются частыми выбросами фонтанчиков воды, высотой от 0.5 до 1
м. Кроме того, в практике бурения на Нефт Дашлары зарегистрированы случаи появления газовых
грифонов вблизи скважин. На площади складки Палчыг пильпиляси рельеф более спокойный, хотя глубины моря и колеблются от 12—14 до 20 м, но гряды, подобные грядам на площади складки
Нефт Дашлары, не наблюдаются. В северо-западной периклинальной части складки отмечается
подводная грязевулканическая сопка, поднимающаяся над окружающим дном на 12 м. Глубины
над этой сопкой уменьшаются до 6 м. По-видимому, именно для этого подводного вулкана были
отмечены выбросы столба воды высотой до 15—20 м (Алиев, 1952). К юго-западу от подводного
грязевого вулкана располагается банка, оконтуренная изобатой в 20 м. Банка прослеживается на
протяжении 7 км, при ширине в северной части в 2 км, а южной — 250 м. Глубины над банкой колеблются от 15 до 19 м. Банка возвышается над окружающими участками дна на 8—10 м. Нужно
полагать, что данная банка образована перемытым материалом выбросов грязевого вулкана, перемещенными преобладающим здесь южным течением.
Заключение
Как показывает проведенный анализ, рельеф дна и береговой линии в районе некоторых островов Апшеронского архипелага, характеризуется сильной неоднородностью, являющейся результатом выраженности в рельефе тектонических структур данного района, значительными процессами морской абразии, носившей селективный характер в зависимости от
литологического состава древнекаспийских и плиоценовых отложений и активизировавшейся в периоды резких изменений уровня моря. Все эти факторы имеют важное значение при
проведении сейсмической разведки, бурении скважин и проектировании морских оснований.
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ABŞERON AXRİPELAĞINDA DİB ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN YAYILMASI
F.Ə. Süleymanova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu
Abşeron arxipelağı Xəzər dənizinin ən böyük neft istehsal edən bölgələrindən biridir. Azərbaycanın dəniz yataqlarının çoxu və əsas perspektivli neft və qaz ehtiyatları buradadır. Yeni yataqların müəyyənləşdirilməsi, axtarışı və kəşfiyyatı inkişafı dördüncü dövr çöküntülərin onların stratiqrafiya, potensial və digər xüsusiyyətlərinin maddi tərkibi ətraflı öyrənilməsini tələb edir. Bu məsə105
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lələrin öyrənilməsi yalnız səmərəliliyin artırılması və geoloji kəşfiyyat və kəşfiyyatın təmin edilməsi üçün deyil, həm də müəyyən edilmiş neft və qaz yataqlarının işlənməsinə hazırlıqla bağlı mühəndisi və geoloji problemləri həll etmək üçün vacibdir. Abşeron arxipelaqının dördüncü dövr yataqlarının faunasının və stratiqrafiyasının tədqiqi də böyük elmi maraq doğurur. Xəzər dənizinin
dördüncü dövr tarixini anlamaq üçün vacibdir.
Məlum olduğu kimi, dördüncü dövr iqlimin tez-tez və kəskin dəyişməsi, okean və dəniz səviyyələri, relyef, fauna, bitki örtüyü və Yer qabığının digər komponentləri arasında əhəmiyyətli bir
dəyişiklik ilə xarakterizə edilmişdir.
Abşeron arxipelağının su sahəsindəki geniş struktur-axtarış və kəşfiyyat qazma işləri nəticəsində
çoxsaylı quyuların kəsilişləri alınmış və ilk dəfə quaternary çöküntülərinin ekstrakor faunası, stratiqrafiyası
və litofasial xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.
Açar sözlər: dördüncü dövr dib çöküntüləri, stratiqrafiya, relyef, ostrakod faunası, litofa-siyalar, qum daşları, dayaz su, antiklinal.
SPREADING OF BOTTOM SEDIMENTS OF THE ABSHERON
ARCHIPELAGO
F.A. Suleymanova
Azerbaijan National Academy of Sciences İnstitude of Geology and Geophysics
The Absheron archipelago is one of the largest oil-producing regions within the Caspian Sea.
Most of the offshore fields and the main prospective oil and gas reserves of Azerbaijan are concentrated here. The development of the identified, search and exploration of new deposits requires a
detailed study of Quaternary sediments: their material composition of stratigraphy, capacities and
other properties. The study of these issues is necessary not only to improve the efficiency and ensure geological prospecting and exploration, but also to solve engineering and geological problems
associated with the preparation for the development of identified oil and gas fields. The study of the
fauna and stratigraphy of Quaternary deposits of the Absheron archipelago is also of great scientific
interest. It is important for understanding the Quaternary history of the Caspian Sea.
As is known, the Quaternary period was characterized by frequent and sharp fluctuations of
the climate, the level of the oceans and seas, a significant change in the relief, fauna, flora and other
components of the Earth's nature.
As a result of large-scale structural and exploratory drilling in the water area of the Absheron
archipelago, numerous sections of wells were obtained, and for the first time ostracod fauna, stratigraphy, and lithofacies peculiarities of Quaternary sediments were studied in detail.
Keywords: quaternary sediments, stratigraphy, relief, ostracod fauna, lithofacies, sandstones,
shallow water, anticline.
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SÜRÜŞMƏLƏR GEOTEKTONİK ŞƏRAİTİN AKTİVLİYİNİN GÖSTƏRİCİSİ
KİMİ VƏ ONLARIN TEXNOGEN FƏSADLARI
(ABŞERON YARIMADASININ TİMSALINDA)
N.İ. Qocayeva.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika institutu
nhetemli321@gmail.com
Abşeron yarımadası və Bakı şəhəri intensiv ekzogen geoloji proseslərin təsirinə məruz qalan
sahələrdirlər. Bu ekzogen proseslərdən qeyd olunan ərazilər üçün ən əsas olanı sürüşmə hadisələridir.
Son onilliyə qədər Bakı şəhərinin sürüşmə potensiallı sahələri Bayıl ərazisi və Bakı anfiteatrı adlanan
sahə idisə, hal-hazırda bir sıra yeni sürüşmə təhlükəli ərazilər formalaşmışdır. Belə ərazilərə Əhmədli,
Masazır, Zığ, Günəşli, Suraxanı və.s. digər bir sıra rayonlarda olan yeni sürüşmə sahələrini misal
göstərmək olar. Sürüşmənin formalaşmasında ərazinin geoloji quruluşu, hidrogeoloji-litofasial şəraiti,
tektonik quruluşu mühim amillərdir. Lakin son zamanlar ətraf mühitə texnogen amillərin təsiri olduqca
artmışdır ki, bu faktor da öz növbəsində yeni sürüşmələrin yaranmasına səbəb olur. Məlum olduğu kimi
sürüşmə baş verən ərazilərdə bir sıra fəsadlar yaranır. Sürüşmə sahələrində tikilən tikililərdə çatların
yaranması, həmçinin torpaq kütləsinin avtomagistral yollara tökülməsi baş verir. Bəzi hallarda iri
miqyaslı sürüşmələr ərazidə yarğanların, böyük həcmli çatların formalaşmasına səbəb olur. Bu hadisələrin qarşısını almaq və onların baş vermə sürətini azaltmaq üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilir.
Ancaq bu tədbirlər müvafiq qaydalara riayət olunmayaraq həyata keçirildiyi üçün sürüşmənin baş
vermə təhlükəsi bir çox ərazilərdə hələ də mövcuddur və zaman-zaman bu proses müəyyən ərazilərdə
baş verməkdə davam edir.
Açar sözlər: ekzogen proseslər, sürüşmə, yamac, geoloji quruluş, yeraltı sular, texnogen amillər,
istinad divarı, drenaj quyuları.
Giriş
Son onilliklərdə Azərbaycan ərazisində, xüsusilə Abşeron yarımadası və Bakı şəhərində sürüşmə
prosesləri intensiv olaraq baş verməkdədir. Bu proseslər də öz növbəsində bir sıra kiçik və ya iri
miqyaslı fəsadların yaranmasına, ərazinin geoloji və geomorfoloji quruluşda dəyişikliklərin mey-dana
gəlməsinə səbəb olur.
Yer qabığını təşkil edən çöküntülər müxtəlif fiziki xüsusiyyətlərə malik olduğundan orada baş
verən geoloji proseslər də müxtəlifdir. Bu proseslərdən biri də ekzogen geoloji proseslərdir. Ek-zogen
geoloji proseslərdən daha geniş yayılan sürüşmə proseslərinə ən çox dağ yamaclarında, çayların,
göllərin, su anbarlarının və dənizlərin sahillərində rast gəlinir. Sürüşmələr insanın həyat fəaliyyətinə,
xalq təsərrüfatının intensiv inkişaf etdiyi sahələrə, yaşayış məntəqələrinə və mühəndis-texniki qurğulara
böyük təhlükə törədir. Bu proseslər həmçinin faydalı qazıntı yataqlarının açıq karxana üsulu ilə istismarı
zamanı karxanaların yan divarlarında baş verir və yataqların normal qay-dada istismar olunmasına
maneçilik törədir.
Azərbaycan ərazisində, eləcə də paytaxt Bakıda sürüşmə hadisələri mütəmadi olaraq baş verməkdədir və bu hadisələr həm təbii, həm də antropogen təsirlərdən baş verir.
Azərbaycanda sürüşmə prosesləri əsasən Böyük Qafqazın cənub-şərq və şərq yamaclarında,
Bakışəhəri Səbail rayonunun ərazisindəki Bayıl yamacında, Mingəçevir su anbarı ətrafı ərazilərə aid
olan zonalarda və İsmayıllı, Şamaxı, Yardımlı, Lerik, Cəlilabad rayonlarının ərazisində yayılmışdır.
Onlar müxtəlif ölçülərə malik olmaqla yanaşı, həm də fərqli hidrogeoloji-litofasialşəraitdə formalaşaraq inkişaf etmişlər (şək.1).
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Şəkil 1. Azərbaycanda olan sürüşmə sahələrinə nümunə.

Bildiyimiz kimi, sürüşmə prosesləri süxur kütlələrinin ağırlıq yükünün təsirilə hərəkət etməyən
hissə ilə əlaqəni kəsməyərək yamac boyu sürüşərək nisbətən az hipsometrik səviyyədə yer dəyişməsidir.
Sürüşmələrin əmələ gəlməsi yamacı təşkil edən süxurların öz dayanıqlığını itirməsi ilə əlaqədardır. Dayanıqlığın pozulması, yamac meylinin artması, yamacın çöküntü materialları ilə ağırlaşması və süxurların müvazinətinin azalması nəticəsində baş verir [4].
Sürüşmələrin hərəkətə gəlmə səbəblərini iki kateqoriyaya ayırırlar:
1) Plastik, bu kateqoriyaya aid olan sürüşmələr gilli süxurların axıcılıq xüsusiyyətinə malik
olası ilə əlaqədar baş verir;
2) Suffoziya, bu tip sürüşmələr isə yamacın daban hissəsində su saxlayan süxurların yuyulması nəticəsində yaranır.
Plastik kateqoriyaya əsasən asekvent və konsekvent sürüşmə növləri, suffoziya kateqoriyasına
isə insekvent sürüşmələr növü aid edilir.
Eyni zamanda sürüşmələrin baş verməsinə yardım edən bir sıra amillər mövcuddur ki, bunlara
aşağıdakıları misal göstərmək olar:
1. Yamacın qidalanma şəraiti
a) Yamacı təşkil edərək süxurlara daxil olan və ya su keçirməyən qatın üzərində yığılan atmosfer çöküntüləri
b) sürüşmənin dabanını nəmləndirən səth və su anbarlarının suları
c) Yamacla kəsilən sulu horizontlarda yığılan yeraltı sular
2. Yamacın konfiqurasiyası və onun dəyişməsi
a) Təbii (sahilin yuyulması, çay yataqlarının yerini dəyişməsi, dəniz abraziyası)
b) Süni (yamacların müxtəlif məqsədlərlə kəsilməsi, yataqların istismarı və s.)
3. Yamacın yüklənməsi və onun dəyişməsi
a) Yamacın yuxarı hissəsinin yüklənməsi
b) Zəlzələlər
c) Qatarların hərəkətində və motorların səsindən yerli titrəyişlər və s.
4. Digər müxtəlif faktorlar
a) Yamacın aşınması və çatların əmələ gəlməsi
b)Yamacın dayanıqlığını təmin edən bitki qatının məhv edilməsi və s. Sürüşmələr həmçinin,
yaranma zamanına görə iki əsas növə ayrılırlar: müasir və qədim.
Müasir sürüşmələr- Bu tip sürüşmələr eroziyanin və abraziyanın müasir bazisindən asılı olaraq baş verir və öz növbəsində aşağıdakı növlərə ayrılır:
a) daim hərəkətdə olan fəal sürüşmələr, b) sürüşmə kütləsi alt və üst hissədə qismən hərəkətdə
olan yarım fəal sürüşmələr, c) hərəkəti dayanmış (tam müvazinətdə olan) sürüşmələr.

108

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №2

Qədim sürüşmələr- Bu tip sürüşmələr keçmiş geoloji dövrdə baş vermiş sürüşmələrdir. Açıq
və gömülmüş sürüşmələrə ayrılır.
Açıq sürüşmələrin səthində ancaq torpaq və elüvial çöküntülər mövcüd olur.
Gömülmüş sürüşmələr isə daha cavan çöküntülərlə örtülmüş olur.
Qədim sürüşmə sahələrində əksər hallarda bir neçə sürüşmə müstəviləri müşahidə edilir ki, bu
da sürüşmə prosesinin müxtəlif zamanlarda və bir neçə müstəvi üzrə baş verməsi ilə əlaqələndirilir.
Sürüşmə hadisələri miqyasına, baş vermə yerinə, sürüşmə prosesinin gücünə, mexanizminə və
aktivliyinə görə təsnif edilir. Miqyasına görə sürüşmələr iri, orta və kiçik həcmli olur. İri sürüşmələr
adətən təbii faktorların təsirindən baş verir və yamac boyunca yüz metrlərlə sahəni əhatə edir. Sürüşmənin cismi çox zaman öz monolitliyini qoruyub saxlayır. Orta və kiçik həcmli sürüşmələr isə daha
kiçik ölçülərdə olur və çox zaman antropogen faktorların təsirindən yaranır.
Sürüşmənin miqyası prosesə cəlb olunan sahə ilə xarakterizə olunur. Miqyasına görə sürüşmələr bu cür təsnif edilir:
• Nəhəng - 400 ha və daha çox,
• Çox böyük - 200- 400 ha,
• Böyük - 100-200 ha,
• Orta - 50-100 ha,
• Kiçik - 5-50 ha,
• Çox kiçik - 5 ha sahəni əhatə edir.
Gücünə görə torpaq sürüşmələri kiçik, orta, böyük və çox böyük ola bilir və yerini dəyişən süxur kütlələlərinin həcmi ilə xarakterizə olunur. Bu kütlələrin həcmi 100 kubmetrdən bir milyon kubmetrədək dəyişə bilər.
Sürüşmələr ölçülərinə və yamacı əhatə etmə xarakterinə görə çox müxtəlif olur. Geoloji və
geomorfoloji planalma işləri zamanı sürüşmələri ölçülərinə uyğun olaraq ayırmaq böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Bu halda sürüşmə müstəvisinin yatım bucağının müəyyən edilməsi maraqlı və vacib məsələlərdən
biridir. Sürüşmələri bu əlamətlərinə görə aşağıdakı kateqoriyalara ayırmaq olar:
1) az maili, 50 – yə qədər, bunlara əsasən sualtı sürüşmələr aid olunur;
2) maili, 5 – 150arasında mailliyə malik olan sürüşmələr;
3) dik, 15- 450arasında mailliyə malik olan sürüşmələr;
4) çox dik, 450 – dən artıq mailliyə malik olan sürüşmələr.
Bunlardan əlavə sadə və mürəkkəb sürüşmələr də mövcuddur ki, onlardan birincisi olan sadə
sürüşmələr yalnız bir sulu qatın təsiri nəticəsində baş verir və bir sürüşmə müstəvisinə malik olurlar.
Mürəkkəb sürüşmələr dedikdə isə yamacda bir neçə dəfə sürüşmənin baş verməsi nəzərdə tutulur ki,
bu sürüşmələr birdən çox sulu qatların təsiri altında yaranır və birdən çox sürüşmə müstəvilərini əhatə
edir.
Məlum olduğu kimi, Bakı şəhərində sürüşmə ilə bağlı aparılan tədqiqatlar onu göstərir ki, sürüşmə ocaqları ildən-ilə artır. Baxmayaraq ki, Bayıl və Bakı amfiteatrı deyilən zona hər zaman Bakının
sürüşmə sahəsi olub. Məhs bu zona Abşeron yarımadasının ən qədim və ən mürəkkəb sürüşmə zonasıdır. Lakin Günəşli, Əhmədli, Zığ, Masazır, Suraxanı və digər zonalarda yaranan sürüşmə zonaları
isə yenidir. Yəni müasir sürüşmə zonalarıdırlar. Həmin ərazilərin yerləşdiyi yamaclar sürüşmə yamacları deyil. Sadəcə həmin ərazidə təzyiqin artması, böyük binaların tikilməsi və digər insan amilləri
sürüşmənin yaranmasına şərait yaradır.
Ümumiyyətlə, Abşeron yarımadasında, Bakı şəhər hüdudlarında və Xəzər dənizi sahillərində
dəfələrlə sürüşmə hadisələri baş vermişdir və bu hadisələr müxtəlif dövrlərdə müxtəlif tədqiqatçılar
tərəfindən öyrənilmişdir. İlk sürüşmələrə dair mühəndisi-geoloji tədqiqatlar 1929 və 1938-ci illərdə
V.Laiaşvili tərəfindən Bayıl dərəsində sürüşməyə məruz qalmış sahədə aparılmışdır. 1943-cü ildən
başlayaraq isə ilk dəfə Ə.Ə.Əlizadə, M.Ə.Qaşqay, M.D. Zairi, 1946-ci ildə A.Əzizbəyov, 1950-1954cü illərdə P.Popov və İ.Konabalov tərəfindən Zığ və Bayıl sürüşmələri, Bayıl yamacının Dağüstü park
zonası öyrənilmişdir. Abşeron yarımadasında sürüşmə zonalarının tədqiqi və xəritələnməsi 1970ci ildə İ.A.İsrafilbəyov, B.A.Listenqarten və A.C.Şaxsuvarov tərəfindən aparılmışdır [3].
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Belə ki, Bakı ərazisində qravitasiya prosesləri ilə əlaqədar olaraq torpaq-bitki ötrüyünün çökməsi və sürüşməsi baş verir. Bakının bütün tarixi boyunca bitki örtüyünün məhv edilməsi, müx-təlif
strukturların tikintisi zamanı yamacların kəsilməsi və ya düzəldilməsi və daha bir çox hallarda relyef
tamamilə dəyişdirilmişdir. Çoxsaylı böyük obyektlərin və yaşayış binalarının tikintisi sürüşmələrin
aktivləşməsinə səbəb olur. Bildiyimiz kimi, Bakı ərazisində baş verən ən intensiv ekzogen pro-ses-lərdən
biri sürüşmə prosesidir. Şəhər ərazisində baş verən sürüşmələr haqqında ilk məlumatlar Q.V.Abixin
əsərlərində qeyd olunmuşdu. Sonradan Abşeron yarımadası da daxil olmaqla Azərbaycanın sürüşmələrinin öyrənilməsinə həsr olunmuş çoxsaylı əsərlər yazıldı. Bu əsərlər B.A.Budaqov, A.M.Mikaylov,
1996; B.A.Budaqov,1982, 1983; Ş.N.Şirinov 1965,1993; E.İ.Mərdanov 1975 və digər tədqiqatçıların
əsərlərini misal göstərmək olar. Bakı şəhərinin geoloji-geomorfoloji və təbii –iqlim şəraiti sürüşmə
proseslərinin onun sərhədləri daxilində inkişafına fəal şəkildə kömək edir [2].
Texnogen amillər sürüşmələrin əmələgəlməsi, inkişafı və baş verməsində xüsusi rol oynayır. Bu
amil sürüşmələri fəallaşdırır. Müasir texnogen şərtlənmiş sürüşmələrin formalaşması şəhər ərazisinin
sənaye və yaşayış məntəqələrinin inşası üçün ayrılan sahələrin mənimsənilməsi, həmçinin torpağın
təkrar nəmlənməsi, sürüşmə təhlükəli yamacların əsasının kəsilməsi və həmin ərazilərdə nəqliyyat şəbəkəsinin inkışafı və istismarı ilə əlaqədardır. Belə ki, hər hansı tikinti işləri aparılan zaman ərazinin
relyefində ən azı 20-30m dərinliyə müdaxilə olunur. Bu da həmin ərazinin təbii sabitliyində pozulmaların yaranmasına gətirib çıxarır. Eyni zaman da, antropogen təsirlər nəticəsində yeraltı su axınlarının
təbiəti və rejmində bir sıra dəyişikliklər olur ki, bu da narın dənəli torpaq hissəciklərinin həll olmasına
və boşluqların yaranmasına, torpağın yerüstü təbəqəsinin çökməsinə səbəb olur.
Abşeron yarımadasının bütün qədim sürüşmələri hipsometrik olaraq təkamül pozuntularının
xətti boyunca qədim Xəzər dənizi terraslarına, eləcə də dik sahil yamaclarına aiddir [1].
Ətraf mühitə torpaq sürüşmələrinin təsirindən yaranan zərərin nəzərə alınması ilə əlaqədar
olaraq Bakı ərazisində baş verən bütün sürüşmələrin təhlili və onlara qarşı mübarizə üsullarını təklif
edilməsinə gətirib çıxarmışdır. Ümumiyyətlə, Abşeron yarımadasında baş verən sürüşmə sahələrinə
Əhmədli, Masazır, Zıx, Günəşli, Binəqədi, Bayıl və digər əraziləri göstərmək olar.
Suraxanı rayonundakı sürüşmə zonası. Bu ərazi yeni sürüşmə sahəsi hesab olunur. Ərazidə əsas
sürüşmə ərazisi Babək prospektindən İ.Musayev küçəsi istiqamətində hərəkət edən yolun sağ tərəfində
yerləşən Qaraçuxur kəndində yerləşir. Bu ərazi geoloji cəhətdən Bakı muldasının şərq tərəfinə uyğun
gəlir. Bu sahədə sürüşmənin formalaşmasında əsas amil yamacın ətəyində və yuxarı hissəsində tənzimlənməmiş su və kanalizasiya axınlarının olmasıdır. 2012-ci ildə şəhər ərazisinə anomal yağış yağması səbəbindən buradakı sürüşmə prosesi aktivləşmişdir. Yamac boyunca istinad divarı qurulmuş,
lakin həmin qurulan divarda drenaj şəbəkəsinin çatışmazlığı vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdir.
Bunun nəticəsində həmin ərazidə yerləşən qəbirstanlıqda məzar daşlarında çatlar yaranmışdır. Çünki
yamacın üst hissəsində su drenajı beton bariyere dayanıb və bu da daha da torpağın nəmlənməsinə
səbəb olur [2]. Ancaq belə bir vəziyyət uzun müddət davam edə bilməz, müəyyən müddətdən sonra
istinad divarı bu yükə tab gətirə bilməyəcək və bu da öz növbəsində ciddi fəsadlara yol açacaqdır. Baş
verəcək hər hansı bir sürüşmədə sürüşmə kütləsi həmin ərazidən keçən avtomobil yoluna töküləcək və
bu yolun aşağı hissəsində sakinlər yaşayan ərazi üçün sürüşmə real təhlükə yarada biləcək.
Masazır kəndindəki sürüşmə sahəsi. Buradakı əsas sürüşmə sahəsi Qır gölü sahəsində yerləşir.
Ərazidə torpaq sürüşməsi 2011-ci ildə baş vermişdir. 2013-cü ilin əvvəllərində isə sürüşmə prosesi
artmışdı. Bu ərazidə baş verən sürüşmə prosesinin əsas səbəbi tənzimlənməmiş kanalizasiya axınlarının
olmasıdır. Eyni zamanda sürüşmənin meydana gəlməsini ikinci bir səbəbi də bu sahədə külli miqdarda
ellüvial-dellüvial çöküntülərin mövcudluğudur. Həmçinin kanalizasiya su axını nəticəsində bu
çöküntülərdə qırılmaların inkişafı, çökmə və sürüşmə proseslərinininkişafı müşahidə edilməkdədir.
Aerokosmik şəkillərin analizi göstərir ki, bu ərazilərdə 2006-cı ildən evlərin tikintisi işləri aparılır və
nəticədə gölün sahəsi 4-5 dəfəyə qədər azaldılmışdır. Bu proseslərdə ərazinin təbii geoloji quruluşunun
pozulmasına səbəb olur ki, bu da öz növbəsində ciddi təhlükələrin yaranmasına gətirib çıxarır [2]( şək.2).
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Şəkil 2. Masazır rayonunda baş vermiş sürüşmənin təsviri.

Əhmədli rayonundakı sürüşmə sahəsi. Geoloji və geomorfoloji cəhətdən ərazi Əhmədli muldasının
cənub-qərb dik yamacına uyğun gəlir. Bu sahədəki ilk sürüşmə 1985-1990-cı illərdə baş vermişdir. O
illərdə əsas faktor texnogen amillər idi. 2000, 2003, 2007, 2008 və 2011-ci illərdə yamacda artan gərginlik
müşahidə olunmuş və kiçik miqyaslı sürüşmə prosesləri baş vermişdi. Torpaq sürüşməsinin əsasını
elüvial-delüvial gilli qum, aşağı pleystosen qumları və 5-11 m qalınlığında orta Abşeron əhəngdaşları
təşkil edir. 2012-ci ildə ərazidə sürüşmə prosesi yenidən aktivləşmişdir. Torpaq sürüş-məsinin aktivləşməsinin əsas səbəbi yamacda və sürüşmənin gövdəsində yamacı təşkil edən kollüvial çöküntü qatının
yuyulması və daha sonra isə sahədəki su boruları və kanalizasiya xətlərinin sızması idi [2].
Bayıl sürüşmə zonası.Bayıl sürüşmə sahəsi Bakı şəhərinin Cənub-Qərb hissəsində, Baki anfiteatrı
ərazisində, Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Bakı anfiteatrının ərazisi təpəlik, pilləvari və düzənlik
relyeflə səciyələnir. Bayıl sürüşmə sahəsi yerləşən yamacın geoloji quruluşunda müasir və Abşeron yaşlı
süxurlar iştirak edir. Sürüşmələr əsasən şimal-qərbdən Xəzər dənizinə qədər düşən Bakı amfiteatrının
yamaclarında yerləşir. Bayıl yamacında əsas güclü sürüşmə hadisələri 1870, 1929, 1938, 1950, 1972,
1990,1996, 2000 və 2011-ci illərdə meydana gəlmişdi və hər dəfəsində böyük intensivliklə baş vermiş,
eyni zaman da geniş sahəni əhatə etmişdir. Bayıl yamacında sürüşmənin təkrarlanmasının əsas səbəbi
onun əsasən dil hissəsinə olan çox saylı müdaxilələrdir. Bu sahədə sürüşmə hadisələrinin baş vermə
səbəblərinə Çəmbərə kənd yarğanının üst hissəsinda kanalizsiya şəbəkəsinin olmaması və yamacın aşağı
hissəsində qeyri-qanuni tikinti işlərinin aparılması aiddir. Bu antropogen təsirlərdən başqa, təxminən 20
ildir ki, davam edən dənizin transqresiyası nəticəsində yeraltı suların səviyyəsinin yüksəlməsi də mühüm
rol oynayır. Sürüşmə sahəsində qrunt sularının formalaşmasında təbii amillərdən əlavə su kəmərlərindən,
kanalizasiya xətlərindən, suvarma sahələrindən süzülən sular böyük təsir göstərir. Qrunt suları sahənin
Şimal-Qərb tərəfindən radial istiqamətdə hərəkət edərək bütün sahəyə yayılır [2]. Ərazidə sürüşmələrin
formalaşmasında tektonik pozuntuların mövcudluğu da vacib rol oynayır. Bununla əlaqədar olaraq,
ərazidə uzununa və eninə çatlar mövcuddur ki, onlar da bir sıra səbəblərdən genişlənir.
Ümumiyyətlə, Bayıl yamacında əsrlər boyu baş vermiş sürüşmələrin coğrafi məkanı çox kiçik
məsafələrdə dəyişsə də, burada irsilik-geoloji quruluş, litoloji tərkib, iqlim, Xəzərin qədim və müasir
fəaliyyəti ön plana çəkilməlidir [4]. Yeni sürüşmələrin əmələgəlməsi və köhnələrin fəallaşması adətən
deformasiyaya uğrayan əsas horizontun hüdudlarında baş verir.
Badamdar rayonundakı sürüşmə sahəsi. Əsasən bu sahədəki sürüşmə sahəsi Bayıl sürüşməsinin
davamı hesab olunur. Bu sahə Badamdar platosunun Bayıl yamacında yerləşir. Litolji baxımdan yamac
qumdaşılı gillərdən, qum və əhəngdaşı süxurlarından ibarətdir. Yamacın əyilməsi bəzən 600-dən yuxarı
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olur. Torpaq sürüşməsinin formalaşması üçün əsas amil yamacın yuxarısında inşa edilmiş evlərdən
yamacın aşağı hissəsinə kanalizasiya sularının axıdılmasıdır. İkinci sürüşmə sahəsi həmin ərazidən
keçən avtomobil yolunun aşağı hissəsində yerləşir. Hal-hazırkı sürüşmənin formalaşmasnın əsas səbəbi
su axınlarının eroziyasıdır. Lakin aparılmış işlər nəticəsində yarğan örtülmüş və yamaclar möhkəmləndirilmişdi [2]( şək.3).

Şəkil 3. Badamdar sürüşmə sahəsi

Nəticə
Bütün bu qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, əgər əvvəlki dövrlərdə Abşeron
yarımadasında sürüşmələrin baş vermə səbəbləri təbii amillər idisə, hal- hazırda isə daha çox antropogen
amillərdir. Sürüşmələrin qarşısını almaq və ya sürətini azaltmaq üçün bir sıra tədbirlər görmək olar. Bu
tədbirlərdən ən sadə olanı sürüşmə təhlükəsi olan sahədə bitki örtüyünün salınmasıdır. Bildiyimiz kimi
bitkilərin kökləri torpağa nüfuz edərək onun aşınmasının qarşısını alır. Eyni zamanda sürüşmə olan
sahələrdə istinad divarları tikmək, sızan suyun qarşısını almaq üçün drenaj şəbəkələri qurmaq olar. Bir
çox sürüşmə potensiallı ərazilərdə bu sadalanan tədbirlər həyata keçirilmişdir. Lakin onların lazımi
qaydada qurulmaması, eyni zamanda kanalizasiya xətlərinin tənzimlənməməsi, həmçinin yamacların
kəsilərək tikinti işlərinin aparılması yeni sürüşmə sahələrinin yaranmasına və bir qayda olaraq sürüşmə
hadisələri baş verən ərazilərdə bu prosesin daha da intensiv getməsinə səbəb olur. Bunlar isə insan
səhlənkarlığının və məsuliyyətsizliyinin nəticəsidir.
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LANDSLIDES AS AN INDICATION OF THE ACTIVATION OF THE GEOTECTONIC
CONDITION AND ITS TECHNOGENIC SEDITION
(AN EXAMPLE OF ABSHERON PENINSULA)
N.İ. Qocayeva.
Azerbaijan National Academy of Sciences, Geology and Geophysics Institute
Absheron Peninsula and Baku are areas exposed to intensive exogenous geological processes.These are the most important ones for sloping events from the exogenous processes.Until the last
decade, the potential for landslide of the city of Baku was Bayil territory and the Baku amphitheater,
and right now some new landslides hazardous areas were formed.Such areas include Ahmedli, Masazir,
Zikh, Guneshli, Surakhani and others examples of new landslides in some other regions.Geological
structure, hydrogeological-litofacial condition, tectonic structure of the area in the formation of landslides is important factors.But recently, the influence of man-made factors on the environment has increased dramatically, which in turn creates new landslides.As you know, there are a number of complications in the landslides.There were formed cracks in buildings constructed on landslides and in landslide areas, land mass is also reduced to highways.In some cases, large scale slides lead to the formation
of ravens in the area, large volumes of cracks.A number of measures are being taken to prevent these
incidents and reduce the rate of their occurrence.However, as these measures are implemented without
complying with the relevant rules, the risk of sliding is still present in many areas and from time to time
this process continues in certain areas.
Keywords:exogenous processes,landslide,slope,geological structure, groundwater, anthropogenic
factors, retaining wall,drainage wells.
ОПАЛЬНЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АКТИВИЗАЦИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ И ИХ ТЕХНОГЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
(НА ПРИМЕРЕ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА)
Н.И. Годжаева.
Национальная академия наук Азербайджана Институт Геологии и Геофизики
Абшеронский полуостров и город Баку являются районами, подверженными интенсивным экзогенным геологическим процессам. Это самые важные для оползневых событий из
экзогенных процессов. До последнего десятилетия потенциал скольжения в Баку был территории Байыл и Бакинский амфитеатром, в настоящее время сформировано несколько новых
оползневых зон. К таким областям относятся Ахмедлы, Масазыр, Зых, Гюнешли, Сураханы и
другие объекты. В формировании склонов важными факторами являются геологическое строение района, гидрогеологическое-литофациальное состояние, тектоническая структура. Но в
последнее время влияние антропогенных факторов на окружающую среду резко возросло, что,
в свою очередь, создает новые оползневые зоны. Как вы знаете,воползнвые зоны создают ряд
осложнений. В оползневых районах в зданиях, построенных на склонах, образуются трещины
и автомагистрали заполняются большими массами земли, что затрудняет движение транспортных средств. В некоторых случаях крупномасштабные оползни приводят к образованию
оврагов, больших протяженных трещин в районе. Принимается ряд мер для предотвращения
этих инцидентов и снижения скорости их возникновения.Однако, поскольку эти меры реализуются без соблюдения соответствующих правил, риск скольжения по-прежнему присутствует
во многих областях, и время от времени этот процесс продолжается в определенных областях.
Ключевые слова:экзогенные процессы, оползень, склон, геологическая структура, грунтовая вода, антропогенные факторы, подпорная стенка, дренажные колодцы.
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ИНЕРАЛНЫЙ И РАДИОНУКЛИДНЫЙ СОСТАВ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД
СКВАЖИНЫ ДЖАРЛЫ
А.Дж. Микаилова
Институт Радиационных Проблем НАНА
E-mail: mikayilova.a.c@gmail.com
В предлагаемой работе было изучено радионуклидный и минеральный состав образцов
термальных вод, взятых скважина Джарлы, которые имеют большую перспективу использования в различных направлениях (сельскохозяйственных и здравоохранениях) Азербайджанской республике. Результаты исследования показывают, что изученные образцы являются
мало радиоактивными и минеральный состав характерен для подземных вод.
Ключевые слова: термальные воды, радионуклидный состав, скважина «Джарлы»,
Атомно-абсорбционная спектрометрия, Азербайджан
Введение
Благодаря природным ресурсам, Азербайджан является одним из богатейших стран мира, который богат естественными ресурсами, снабжающими санатории и курорты термальными и минеральными водами.
Термальные воды - источники многих важных для человека минералов пресных вод,
один из удивительных даров природы человеку. Они накапливаются в земной коре и движутся там различными способами по пустотам, порам и трещинам [1,8].
Они широко распространены на территории Азербайджана - Южный склон Большого
Кавказа (30-500С), Губа-Хачмазская зона (40-850С), Апшеронский полуостров (40-900С), Горная част, Малого Кавказа (30-740С), Нахичеванская АР (40-500С), Талышский горный регион
(30-500С), Ленкоранская равнина (44-640С), Кура-Аразская низменность (30-940С) и используются для нужд в различных областях хозяйства [1,5,6].
Термальные источники классифицируются в зависимости от температуры, минерального состава и лечебных свойств.
В зависимости от температуры подземные воды подразделяются на холодные (ниже
о
20 С), теплые (20-37оС) и термальные (больше 42оС).
Циркулируя по земной коре, воды геотермальных источников растворяют в себе огромное количество минералов, благодаря которым и обладают удивительными целебными
лечебными качествами.
Целебные термальные воды обладают определенной степенью естественной радиоактивности, которые образовались в результате распада природных радионуклидов урана и тория.
Наиболее важным из продуктов распада этих элементов является радий, который является известным канцерогеном, и изотопы которого существуют в различных формах [2]. Подземных
водах основном находятся изотопы радия 226Ra, с альфа-излучением периодом полураспада 1600
лет и 228Ra, бета-излучением с периодом полураспада 5,8 года. Учитывая большую радиотоксичность 226Ra и 228Ra, и присутствие их в воде требуют особого внимания. Известно, что даже
небольшое количество радиоактивности образует вредные вещество, и может быть серьезным
риском для здоровья человека при проглатывании и вдыхании [4].
С точки зрения общественного здравоохранения, исследование содержания радона и
радия в питьевых, минеральных, термальных водах и оценка их вклада в облучение являются
в настоящее время важной задачей.
В лечебных целях используются так же радоновые воды (Rn-5nКu/l), в которых содержатся о определенных в количествах радон (Rn) и радий (Rа). Радон поступает в воды из
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горных пород в результате распада содержащегося в них радия. Довольно редко встречаются радиоактивные подземные воды.
Потребление минеральных вод значительно увеличивается из года в год. Как питьевая,
так и природные минеральные воды из разных водоносных пластов расположены на разных
глубинах ниже поверхности. Таким образом, они представляют широкий спектр минералов и
содержания радионуклидов. При ежедневном потреблении минеральных вод с высоким содержанием 226Ra и 222Rn может иметь значительный вклад внутреннего естественного радиационного облучения населения.
Одним из наиболее известных и популярных качеств термальных вод являются их лечебные свойства.
Лечебные свойства термальных источников классифицируются на гипертонические эти воды, богатые солями, имеют тонизирующее воздействие, на гипотонические - выделяются благодаря низкому содержанию солей и на изотонические - успокаивающие воды.
Минеральный состав термальных вод отличается по составу минералов. Это обусловлено более глубоким проникновением, по сравнению с минеральными водами, в толщу земной коры. Термальные минеральные воды проявляются в местах явных и, возможно, скрытых магматических очагов палеоген-неогенового возраста (верхний эоцен-миоцен) и активных вулканических проявлений плиоцена и антропогена. Существующие, по-видимому, до
сих пор в недрах магматические очаги питают подземные воды теплотой, обогащают их углекислым газом и некоторыми другими ингредиентами [1,3].
В Азербайджане имеется многочисленных источников термальных вод. Но фактически
тепловая энергия этих вод не используется. Тепловые воды выходят из-под земли с температурой 45оС - 94оС. Самая высокая температура в термальных водах Азербайджана наблюдается в скважине Джарлы. Температура этих вод ≥ 94оС [5,7].
Использование энергии термальных вод для обогрева почвы и внутренней атмосферы
парников приводит к существенному экономию в употреблении электричества, органических
энергоносителей и снижению количества выбрасываемых в окружающую атмосферу отходящих газов, которые образуются при сжигании органических энергоносителей (топлив).
Целебные термальные воды Азербайджана излечивают широкий спектр заболеваний.
Многие термальные и минеральные воды республики (Алаша, Истису, Дарыдаг, Сураханы,
Туршсу, Гахаб и др.) кроме бальнеологических обладают и лекарственными свойствами, которые широко могут быть использованы в медицинской промышленности по производству
антибиотиков и других лечебных средств (целебные соли).
Изучение месторождений термальных минеральных вод Азербайджана, имеет важное
научно-теоретическое и большое практическое значение, так как они могут быть широко использованы:
- как источник тепловой энергии;
- в санаторно курортным строительством;
- в промышленном розливе;
- в химической промышленности [1,7].
В предлагаемой работе было изучено радионуклидный и минеральный состав образцов
термальных вод, взятых скважина Джарлы, которые имеют большую перспективу использования в различных направлениях (сельскохозяйственных и здравоохранениях) Азербайджанской республике.
Методика
Подготовка образцов к изучению содержание радионуклидов в образцах воды проводились в соответствии с требованиями международных методов и стандартов. После фильтрации образцы воды помещали в Маринелли. Для получения радиоактивного равновесия
образцы хранились в закрытом Маринелли в течение месяц. Для измерения радиоактивно115
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сти использовался гамма-спектрометр с высокочувствительным Ge-детектором, управляемым программным обеспечением Genie 2000 (производителем фирмы CANBERRA). Для
всех образцов был выбран одинаковый режим измерения, продолжительность накопления
спектра образца составляла 24 часа.
Геометрическая эффективность для образцов были определено с помощью программного обеспечения «ISOCS Lab SOCS».
Элементный состав образца определено Атомно-абсорбционным спектрометром, после
предварительной проб-подготовки.
Результаты
В данной работе были изучены радионуклидный и минеральный состав образцов термальных вод, взятых скважина Джарлы. При изучении радионуклидного состава взятых термальных
вод были получены ниже следующие результаты: 40K – 4,477·10-3Бк/г; 208Tl < 1,17·10-4 Бк/г; 210Bi
< 1,48·10-4 Бк/г; 214Bi < 2,48· 10-4 Бк/г; 214Pb < 2,39·10-4 Бк/г; 226Ra – 2,607 ·10-4 Бк/г; 226Ra <
1,94·10-4 Бк/г. В предлагаемых образцах термальных вод не были обнаружены искусственные
радионуклиды.
При изучении химического состава этих термальных вод были получены ниже следующие
результаты: Na - 5,5 г/л; K – 2, 4 г/л; Mg – 3,2 г/л; Ca – 2,4 г/л; HCO₃ - 0,15 г/л; Cl – 2,15 г/л; Fe –
0,03 г/л и были обнаружены следы Cu и Zn. В предлагаемых образцах термальных вод не были
обнаружены ионы SO₄²⁻. Жесткость этих вод является жесткость гидрокарбонатным.
Результаты исследования показывают, что изученные образцы являются мало радиоактивными и минеральный состав характерен для подземных вод. Воды с такими показателями успешно могут использоваться как источником тепловой энергии и как средства лечения. При использовании Джарлинских термальных вод на 10 гектарах в парниках можно выращивать качественный
сельскохозяйственный урожай. Это, как источник альтернативный энергии. При эффективном использовании термальных вод в тоже время ликвидирует дымовые газы, выпускаемые в атмосферу.
Благодаря использованию термальных вод Джарлы, возможно исключить использование нефть и газ в теплицах как топлива. Единственная проблема использование этой воды
проблемы его образование накипи и коррозия. Что бы решит проблему образование накипи и
коррозии в трубах при использовании термальных вод Джарлы, мы использовали многофункциональный реагент Абшерон-2017. Было определено, что при использовании этого реагента расходом 200г/м3. Внутренняя поверхность трубы, транспортирующей воду, защищаются от коррозии ≥ 90% и ликвидирует образование накипи на 100%.
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JARLI QUYUSUNUN TERMAL SULARININ MİNERAL VƏ
RADİONOKLİD TƏRKBİ
Ə.C. Mikayılova
AMEA Radiasiya Problemləri İnasitutu
Təqdim edilən işdə Azərbaycan Respublikasında müxtəlif istiqamətlərdə (kənd təsərrüfatı və
səhiyyədə) istifadəyə yararlı və böyük perspektivə malik olan Jarlı quyusundan götürülmüş termal su
nümunələrinin radionuklid və mineral tərkibi öyrənilmişdir. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, tədqiq
olunmuş su nümunəsinin mineral tərkibi yeraltı sular üçün xarakterikdir və yüksək radioaktiv çirklənmə
müşahidə olunmur.
Açar sözlər: termal sular, radionuklid tərkib, "Jarly" quyusu, Atom Absorbsiya spektrometri,
Azərbaycan.
MINERAL AND RADIONUCLIDE COMPOSITION OF THERMAL WATERS
OF THE JARLY WELL
A.C. Mikayilova
Institute of Radiation Problems of ANAS
In the given work, it was studied the radionuclide and mineral composition of the thermal water samples taken from the Jarly well, which has a great perspective of use in various directions (agricultural and health) of the Azerbaijan Republic. In results of the research show that, the mineral
composition of the studied water sample is characteristic of groundwater and high radioactive pollution is not observed.
Key words: thermal waters, radionuclide composition, "Jarly" well, Atomic Absorption Spectrometry, Azerbaijan
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CHANGES IN THE KINETIC PROPERTIES NAD-DEPENDENT MALATE DEHYDROGENASES OF WHEAT LEAVES IN RESPONSE TO DROUGHT
U.A. Gurbanova
Institute of Molecular Biology and Biotechnology Azerbaijan National Academy of Sciences
Changes in the kinetic parameters of NAD-malate dehydrogenase (L-malate-NAD-oxidoreductase,
NAD-MDH, EC 1.1.1.37) in subcellular fractions of leaf assimilating tissues have been studied in wheat
genotypes with contrasting productivity and drought tolerance during the flowering phase under normal
and drought conditions. For this purpose, subcellular fractions were consistently precipitated with
(NH4)2SO4 and partially purified using gel-chromatography. Kinetic parameters of fractions having high
activity were studied after concentrating them using the ultrafiltration method. NAD-MDH isoforms in the
cytosolic fraction were found to catalyze the reaction of the conversion of oxaloacetate into malate, while
the isoforms located in the chloroplasts andmitochondrial fraction catalyze the conversion of malate into
oxaloacetate.
Keywords: kinetic parameters, NAD-malate dehydrogenase, drought, Barakatli-95, Garagylchyg-2.
Introduction
Drought is a major environmental stress, which threatens the productivity of wheat in the world.
Although drought prevents the wheat at all stages of growth, it is more critical phases during flowering and grain filling and leads to significant yield losses. The degree and duration of stress
determine the extent of crop losses. A thorough understanding of the final drought effects is crucial
for improving drought tolerance of wheat, the marker-assisted selection is increasingly used in
breeding for this resistance. Grain production needs to be doubled to feed an increasing world population which is estimated to reach approximately 9 billion by 2050 [1]. The existing trends in wheat
yield increase are inadequate to meet this projected demand [6]. According to estimates, the demand
for wheat will increase nearly by 60% to 2050. However, abiotic and biotic stress factors may
decrease wheat production by 29% [3]. Therefore, the modern researches are directed to the
improvement of the plant tolerance against adverse environmental factors. The study of the functional
roles of physiological and biochemical systems, as well as the elucidation of defense and adaptation
mechanisms is important for the successful solving of the problem. From this point of view, it is
especially important to study kinetic properties of NAD-malate dehydrogenase (NAD-MDH) playing
an important role in the plant metabolism [4, 12, 17]. MDH is a key enzyme that catalyzes the reversible oxidation of oxaloacetate to malate and plays an important role in the physiological processes
of plant growth and development. However, cytosolic malate dehydrogenase (cMDH), which is crucial for malate synthesis in the cytosol, still has not been extensively characterized in plant [10].
Malate participates in some physiological processes such as stomatal movements through the regulation of the osmotic pressure, control over cell pH, redox homeostasis, transport and exchange of
reduced equivalents among cell compartments [5, 7, 8]. The major purpose of the presented research
was to study the kinetic properties of NAD-MDH in the separated subcellular fractions, isolated from
wheat leaves.
Materials and methods
The objects of the research were Barakatli-95 and Garagylchyg-2 genotypes of durum wheat
(Triticum durum) with contrasting drought tolerance. Watering continued from the stage of the
intensive growth of flag leaves and the formation of reproductive organs until the end of vegetation
of plants grown under natural conditions, and in the experimental variants artificial soil-drought was
imposed by ceasing watering.

118

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №2

Mesophyll cells and their subcellular fractions were obtained from wheat leaves using mechanical methods. To obtain the enzyme preparation, leaves were washed, dried on the filter paper
and homogenized for 3 min with 30 sec pauses at +4oC in 100 mМ Тris-HCl (pH 8,0) buffer (1:5,
m:V), containing 20 мМ MgCl2∙6H2O, 1 мМ ЕDТА·4Na, 5 мМ DТТ and 1% PVP. The obtained
homogenate was filtered through 2 layers of capron cloth and filtrate was precipitated for 10 min at
1000g and for 30 min at 5000g. The obtained supernatant was used for the determination of the
activity [16].
NAD-MDH activity was determined spectrophotometrically. The enzyme activity was
determined according to the increase in absorption for 1 min due to the reduction of NAD+ and
formation of NADH. The measurement was carried out at 340 nm. The reaction mixture consists of
100 mM Tris-HCl (pH 8.0), containing 1 mM EDTA·4Na, 10 mM MgCl2, 10 mg/ml BSA, 12 mM
NADH, 10mM oxaloacetate and the enzymatic extract. The reaction started by adding oxaloacetate
to the reaction medium [13].
Kinetic parameters of the reaction - Vmax and Km were determined according to the
Michaelis-Menten and Lineweaver-Burk equations.
Total protein was measured according to the Sedmak method [9].
Statistical analysis of the results. The values presented in tables and figures are the average
mathematical indices. They reflect average squared deviation (M±m). P<0.05 (P - is a reliability
coefficient)
Results and Discussion
The rate of biochemical reactions is known to depend directly on the concentrations of
substrates [2]. Subcellular fractions were consistently precipitated with (NH4)2SO4 and partially
purified using gel-chromatography. Kinetic parameters of fractions having high activity were
studied after concentrating them using the ultrafiltration method.
The study of the dependence of the changes in the rate of direct and reverse reactions,
catalyzed by NAD-MDH, on the concentrations of the substrates - oxaloacetate and malate showed
that isoforms localized in subcellular fractions of assimilating tissues of wheat leaves catalyzed the
reaction rate more strongly at 1.0 mM concentration of oxaloacetate under normal watering. Under
drought conditions NAD-MDH activity increased by 25% at 1.0 mM concentration of oxaloacetate.
As seen in figure 1 in flag leaves of wheat genotypes Km and Vmax values for oxaloacetate are
different depending on the experimental variants and sub-cellular fractions. Thus, Km OAA and
VmaxOAA in the cytosolic fraction of the Barakatli-95 genotype were found to be 1.23 mM and 8.9
EU/mg·protein in control, 2 mM and 10.5 EU/ mg·protein in the drought variant, respectively
(Table1) For the mitochondrial fraction these parameters were estimated to be KmOAA=1.56 mM,
VmaxOAA=17.9 µmol OAA/mg protein·min under normal watering and KmOAA=1.33 mM,
VmaxOAA=19.9 µmol OAA/mg protein min·under drought. For the chloroplast fraction these
parameters were estimated to be KmOAA=1.53 mM, VmaxOAA=1.95 µmol OAA/mg protein·min
under normal watering and KmOAA=1.33 mM, VmaxOAA=2.53 µmol OAA/mg protein min·under
drought. For the cytosolic fraction of the Garagylchyg-2 genotype these parameters were as follows:
KmOAA=0.9 mM, VmaxOAA=17.6 µmol OAA/mg protein.min under normal watering and
KmOAA=1.11 mM, VmaxOAA=13.9 µmol OAA/mg protein.min under drought. Whereas, in the
mitochondrial fraction these values were found to be KmOAA=2.1 mM, VmaxOAA=29.2 µmol
OAA/mg protein·min under normal watering, and KmOAA=1.6 mM, VmaxOAA=19 µmol OAA/mg
protein.min under drought.
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Figure. 1. Kinetics of the changes in the reaction rate of the oxaloacetate reduction, catalyzed by NADMDH depending on the substrate concentration in various sub-cellular fractions of the Barakatli-95 and
Garagylchyg-2 leaves. 1-control, 2-drought. A-cytosolic, B-chloroplast,
C-mitochondrial fractions, OAA-oxaloacetate.

The comparison of the results showed that in the Garagylchyg-2 variety Km values are low in
mitochondrial fractions and and the values of Vmax are high. The values of Vmax were always higher
compared with the control variants.
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Table 1
Kinetic parameters of the reaction catalyzed by NAD-MDH in subcellular fractions of flag leaves
in wheat genotypes under drought

Garagylchyg-2

Barakatli-95

Genotip Fractions

Cytosolic
Chloroplast
Mitochondri
Cytosolic
Chloroplast
Mitochondri

Variants

C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D

OAA
(1-10mM)
Km
1,23±0,04
2,0±0,05
1,53±0,02
1,33±0,02
1,56±0,03
1,33±0,02
0,9±0,01
1,11±0,06
1,25±0,02
1,28±0,03
2,1±0,09
1,6±0,02

Vmax
8,9±0,3
10,5±0,5
1,9±0,03
2,53±0,02
17,9±0,8
19,9±0,9
17,6±0,8
13,9±0,6
1,64±0,02
1,54±0,02
29,2±1,2
19,0±0,7

Malate
(5-100mM)
Km
Vmax
17,0±0,27
32,3±0,57
16,8±0,25
37,0±0,65
6,0±0,18
3,2±0,12
4,9±0,14
4,8±0,15
7,5±0,07
4,2±0,15
8,0±0,08
6,5±0,23
18,0±0,7
37,7±0.80
19,1±0,7
35,2±0.65
7,0±0,09
4,5±0,15
6,3±0,15
4,8±0,15
6,4±0,19
4,8±0,15
5,9±0,15
5,0±0,20

Note:(Vmax-µmol OAA/protein . min; Km-mM)

According to Km values, cytoplasmatic MDH showed less affinity to malate compared with
oxaloacetate. Other isoforms showed similar properties. Km values changed depending on plant
species, the type of the metabolism, the function of the enzyme and the conditions of the plant growth.
Compared with NAD-MDHs of other fractions, mitochondrial NAD-MDH was more
sensitive to the high concentrations of oxaloacetate and NADH. It is attributed to the regulation of
metabolic processes in the relation to environmental conditions and cell demands. It is known that
high concentrations of in vivo oxaloacetate and NADH cause the breakdown of multi-enzyme complexes involved in the Krebs cycle or the dissociation of the MDH molecule located in the inner
membrane [14].
Fig. 2 showed kinetics of the influence of various malate concentrations on the NAD-MDH
activity in wheat leaves. Lineweaver–Burk plots, presented in variants have the same patterns corresponding to non-concurrent inhibition [2, 11]. As seen in the figure in subcellular fractions of wheat
leaves the enzyme activity increased at 10-30 mM concentrations of malate under normal watering
as well as under drought condition. Whereas, for amaranth leaves this value was found to be 20-40
mM. Various isoforms of NAD-MDH differ in their specific activities, reaction rates and catalytic
efficiencies of the direct and reverse reactions. NAD-MDH has two various conformation states,
differing in the kinetic parameters. For the cytosolic fraction of the Barakatli-95genotype these
parameters were are KmOAA=17.0 mM, VmaxOAA=32.3 µmol OAA/mg protein.min under normal
watering and KmOAA=16.8 mM, VmaxOAA=37.0 µmol OAA/mg protein.min under drought. İn the
chloroplast fraction of the Barakatli-95genotype these values were found to be KmOAA=6.0 mM,
VmaxOAA=3.2 µmol OAA/mg protein·min under normal watering, and KmOAA=4.9 mM,
VmaxOAA=4.8 µmol OAA/mg protein.min under drought. The comparison of the results showed
that in the chloroplast fraction Km values are low in cytosolic fraction of the Barakatli-95genotype.
For the cytosolic fraction of the Garagylchyg-2 genotype these parameters were as follows:
KmOAA=18.0 mM, VmaxOAA=37.7 µmol OAA/mg protein.min under normal watering and
KmOAA=19.1 mM, VmaxOAA=35.2 µmol OAA/mg protein.min under drought. Whereas, in the
mitochondrial fraction these values were found to be KmOAA=6.4 mM, VmaxOAA=4.8 µmol
OAA/mg protein·min under normal watering, and under drought KmOAA=5.9mM, VmaxOAA=5.0
121

BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR ELMLƏRİ

µmol OAA/mg protein.min The comparison of the results showed that in the Garagylchyg-2 variety
KmandV maxvalues are low in mitochondrial fractions. The values of Vmax are high in the cytosolic
fraction of the Garagylchyg-2 genotype.

Figure. 2. Kinetics of the changes in the rate of the reaction of malate reduction catalyzed by NAD-MDH
depending on the substrate concentration in various sub-cellular fractions of the Barakatli-95 and
Garagylchyg-2 leaves. 1-control, 2-drought, A-cytosol, B-chloroplasts, C-mitochondriafractionse.

As malate oxidation is accompanied by the overcoming of the additional energetic barrier and
significant conformation changes occurred in the structure of the molecule during catalytic act, the
reaction rate is not stable. Malate transfers the released hydrogen ion to the coenzyme and the substrate molecule binds with MDH. Only after the formation of the reaction products and the returning
of the MDH molecule to the initial conformation state, the catalytic conversion of the substrate occurs. The rate of the catalytic process decreases due to these transitions. The conversion of oxaloacetate is not related to the conformational changes.
The differences in the catalytic properties of NAD-MDHs in various subcellular fractions are
related to their physiological functions. The higher reaction rate of the malate oxidation compared
with the reduction of oxaloacetate in the cytosol and glyoxysomes is attributed to low pH values.
The higher rate of the oxaloacetate conversion into malate in mitochondria and etioplasts is
attributed to the higher pH in these organoids [15]. Dimer forms of glyoxisomal and cytoplasmatic
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MDH show higher catalytic activity. A tetramer form of the enzyme localized in mitochondria and
chloroplasts is distinguished by low specific and catalytic activity.
Results
The obtained data show that the studied enzyme has a complex izoenzyme spectrum and plays
an important role in various metabolic processes, including adaptation processes of plants, distribution
of carbon and energy. NAD-MDH isoforms in cytosol fractions of wheat genotypes perform the
conversion of oxaloacetate into malate. Whereas, isoforms localized in chloroplasts and mitochondria
catalyze the conversion of malate into oxaloacetate. Isoenzymes of NAD-MDH differ in their
physicochemical properties, and kinetic parameters. The lability of the isoenzymes is attributed to the
adaptive properties of NAD-MDH.
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QURAQLIĞIN TƏSİRİNDƏN BUĞDA YARPAQLARINDA
NAD-MALATDEHIDROGENAZANIN KİNETİK PARAMETRLƏRİNİN DƏYİŞMƏSI
U.Ə. Qurbanova
AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
Məhsuldarlığına və quraqlığa davamlılığına görə fərqlənən buğda genotiplərində inkişafının
çiçəkləmə fazasında normal suvarılma və quraqlıq şəraitində yarpaqların assimilyasiyaedici toxumalarının
subhüceyrə fraksiyalarında NAD-malat dehidrogenaza (l-malat-NAD-oksidoreduktaza, EC 1.1.1.37)
fermentinin kinetik parametrlərinin dəyişməsi tədqiq edilmişdir. Bu məqsədlə ayrılmış subhüceyrə
fraksiyalarını ardıcıl olaraq (NH4)2SO4-la çökdürüb daha sonra gel xromatoqrafiya üsulundan istifadə
edərək qismən təmizlənmişdir. Yüksək aktivliyə malik fraksiyaları ultrafiltirasiya üsulu ilə konsentrasiya
etdikdən sonra onların kinetik parametrləri öyrənilmışdir. Tədqiqatın nəticəsi olaraq müəyyən edilmişdir
ki, kinetik xassələrinə görə buğda genotiplərinin sitozol fraksiyalarında olan NAD-MDH izoformaları
oksalasetatın malata çevrilməsi reaksiyasını, xloroplast və mitoxondri fraksiyalarında lokalizasiya olunan
izoformalar isə malatın oksalasetata çevrilməsi reaksiyasını kataliz edir.
Açar söz: kinetik parametrlər, NAD-malatdehidrogenaza, quraqlıq, Bərəkətli-95,Qaraqılçıq-2
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ИЗМЕНЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ NAD-ЗАВИСИМЫХ
МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗ ЛИСТЬЕВ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ
У.А. Гурбанова
НАНА Институт молекулярной биологии и биотехнологий
Изменения кинетических параметров НАД-малатдегидрогеназы (l-малат-НАД-оксидоредуктазы, КФ 1.1.1.37) в субклеточных фракциях листьев, ассимилирующих тканей, изучались в генотипах пшеницы с контрастной продуктивностью и засухоустойчивостью в фазе
цветения при нормальном поливе и при засухе. Для этой цели субклеточные фракции последовательно осаждали с помощью (NH4)2SO4 и частично очищали с использованием гельхроматографии. Кинетические параметры фракций, обладающих высокой активностью, изучались после их концентрирования с использованием метода ультрафильтрации. Было обнаружено, что изоформы NAD-MDH в цитозольной фракции катализируют реакцию превращения оксалацетата в малат, тогда как изоформы, расположенные в митохондриальной
фракции, катализируют превращение малата в оксалоацетат.
Ключевые слова: кинетические параметры, НАД-малатдегидрогеназа, засуха, Баракатли-95, Гарагылчыг-2
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ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Э.Г. Агаева
Бакинский Государственный Университет
female.infertility@yahoo.com
В статье приводятся результаты опроса, проведённого автором среди гинекологов в
связи с женским бесплодием. Показаны пути решения вопроса бесплодия в семьях вместе со
статистическими данными. Отмечены три основные проблемы, связанные с женским бесплодием в Азербайджане.
Ключевые слова: женское бесплодие, статистика, опрос, бесплодный брак
В 2015-ом году повесилась Нурана Васиф гызы Паныева.
Она обвинялась родственниками в том, что в свои
22 (!) года не способна была родить ребенка
(информация из СМИ Азербайджана.
Актуальность проблемы женского бесплодия связана со значительной ролью материнства в человеческом обществе. Быть матерью - это высшая степень реализации женственности. Так как в социуме женщина, неспособная к воспроизведению потомства, в лучшем случае,
воспринимается как достойная сочувствия, запаздывание деторождения является стрессовым
фактором для неё.
Азербайджан традиционно относится к странам с преимуществом многодетных семей,
прочность союза мужчины и женщины у нас в стране обуславливается наличием совместных
детей. Поэтому проблема бесплодия – как мужского, так и женского, является важной для
нашего социума и болезненной для семей, которые с ней столкнулись. Обычно ответственность за бесплодие принято возлагать на женщину, хотя статистические данные показывают
достаточно высокий процент и мужского бесплодия в семьях. С. Керимовa [2] причинами
бесплодного брака считает:
 40% – мужской фактор,
 50% – женский фактор,
 10% –неустановленные факторы бесплодия.
Нами был проведён опрос среди практикующих гинекологов, работающих в женских
консультациях с контингентом пациенток из Баку и регионов Азербайджана. Опрос проводился с целью исследовать состояние с женским бесплодием в Азербайджане. Всего в опросе приняло участие 19 экспертов. На вопрос «Является ли проблема женского бесплодия актуальной для Азербайджана?», ответ выглядел следующим образом:
 Да - 68,42%
 Затрудняюсь ответить – 10,53%
 Нет – 21,05%
Из опроса становится ясно, что большинство практикующих гинекологов считают проблему женского бесплодия актуальной для нашей страны.
Женское бесплодие – это проблема не только личная, но и социальная. Во-первых, это
проблема женщины. Трудно представить женщину, которой диагноз «женское бесплодие»
кажется привлекательным. Во-вторых, бесплодие женщины означает бездетность её семьи.
Зачастую люди создают семьи для того, чтобы в их доме росли свои дети. В-третьих, это
проблема для социума. Ведь увеличение количества бесплодных женщин будет негативно
влиять на демографическую ситуацию в стране, в которой и так, по статистике ВОЗ, процент
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населения младше 15 лет уменьшается с каждым годом, в то время как аналогичные показатели для населения старше 60 лет увеличиваются [4].
Психосоматический подход актуализирует эмоционально-личностные аспекты женского бесплодия, смещая акценты с соматических факторов в развитии, течении и лечении данного заболевания на психологические. Опрошенные нами гинекологи на вопросы о психологических аспектах женского бесплодия дали ответы, отразившиеся в нижеприведённой таблице:
Таблица

Вопрос
Есть ли влияние психологического состояния на бесплодие?
Есть ли влияние бесплодия на психологическое состояние?
Есть ли необходимость участия психолога в лечении женского бесплодия?

Да
89.48 %

Затрудняюсь ответить
5.26 %

Нет
5.26 %

94.74 %

5.26 %

0%

78.94 %

10,53 %

10,53 %

Как показывают результаты опроса, специалисты, на практике встречающие с женским
бесплодием, в подавляющем большинстве отмечают взаимовлияние психологического состояния и данного расстройства репродуктивной функции у женщин. Примечательным является факт, что большинство гинекологов высказалось за участие психологов в процессе лечения женского бесплодия.
Любая проблема подразумевает наличие её решения. Проблема женского бесплодия
проявляется с созданием семьи, поэтому этот вопрос в некоторых аспектах должен рассматриваться в связи с бесплодным браком. Как поступают семьи, столкнувшиеся с проблемой
бесплодия? Можно выделить следующие тактики бесплодных семей:
1. Ожидание (в начале совместной жизни, в первые год-два брака) или смирение (женатые более 10 лет) пары, не предпринимающие попыток стать родителями, продолжающие
свою семейную жизнь. Нужно понимать неточность любой статистики бесплодных браков,
так как рассматриваются семьи, имеющие регистрацию в органах ЗАГС. В то время как есть
пары, живущие в гражданском или религиозном браке, сталкивающиеся с проблемой бесплодия, но не учитывающиеся при составлении статистики бесплодных семей. С другой стороны, есть семьи, которые откладывают рождение детей на несколько лет по другим, не клиническим показателям, в то же время «пополняя» статистику бесплодных браков.
2. Лечение– наиболее активная часть бесплодных семей, на основе которых часто и составляется статистика по бесплодию. Процент встречаемости женского бесплодия в практике
опрошенных нами врачей составил 24%. Это означает, что почти у четверти женщин причиной
обращения к гинекологам является бесплодие. Несмотря на то, что бесплодие встречается в
одинаковой степени как у мужчин, так и у женщин, процент обращения женщин к врачам гораздо выше по сравнению с мужчинами. По информации Государственного Комитета по Статистике, в 2015-м году соотношение мужчин и женщин, которым впервые был поставлен диагноз
«бесплодие» был 15,5 % к 84,5 % [1]. Наряду с традиционным консервативным лечением, в
практику введены современные методы борьбы с бесплодием, например, ЭКО. По информации
Комитета по Статистике, в 2015-м году 1528 женщин обратились к методу ЭКО [1].
3. Развод–пары, которые разводясь, указывают в качестве причины невозможности
дальнейших отношений отсутствие ребёнка в семье. По сообщению отдела Информации и
Аналитических исследований Государственного Комитета по Проблемам Семьи, Женщин и
Детей, 10-12% семей распадаются по причине невозможности иметь совместных детей [3].
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Не всегда при разводе указываются истинные причины. Так, в 2015-м году около 54 % разведённых не имели детей [1]. Даже учитывая, что среди семей, которые при разводе были бездетными, есть определённый процент не успевших стать родителями из-за короткого пребывания в браке или добровольно откладывая «на потом», скорее всего, определённое количество семей, разводясь из-за бесплодия, предпочитают не афишировать истинную причину
невозможности дальнейшего продолжения совместной жизни.
4. Усыновление – по статистике, в 2015-м году было усыновлено 805 детей [1]. Надо
полагать, что при упрощении данной процедуры, показатели были бы намного выше приведённых в статистике.
Говоря о женском бесплодии, нельзя не упомянуть так называемое социальное бесплодие.
Социальным называют такой вид бесплодия, при котором женщина может и не иметь проблем в
репродуктивной системе, но по тем или иным социальным или психологическим причинам не
стала матерью. По информации Государственного Комитета по Статистике, 10% женщин старше 35 лет не имеют детей, 6% не состоят в браке [1]. Для нашей страны этот феномен актуален
также в связи с проходившими на её территории военными действиями. Женщины, на чью молодость пришлась война и чьи ровесники погибли в боях, так и не смогли иметь семью и детей.
Немаловажен и фактор покидания мужчин репродуктивного возрастастраны с целью заработка.
Их ровесницы здесь имеют меньшие возможности создать семью.
Резюмируя, отметим следующие проблемы, решение которых положительно повлияет на
ситуацию с женским бесплодием в Азербайджане: информационно-исследовательская – включает в себя информационную открытость структур, занимающихся проблемой женского бесплодия, составление собственных статистических данных, создание условий для привлечения специалистов разных профилей к данной проблеме, заинтересованность в результатах исследований и применение их на пользу общества. Вопрос бесплодных браков, мужского и женского
бесплодия надо держать в центре профессиональных интересов не только врачам, но и психологам, социологам, философам и представителям других специальностей, которые могут своими
исследованиями положительно повлиять на решение этой проблемы в нашей стране;
лечебно-профилактическая – доступность лечения для всех категорий граждан, принцип
«не навреди» важнее любых научных достижений, исследование негативных аспектов новых
методов лечения, изучение причин, приводящих к бесплодию (в том числе, таких малоисследованных, как питание, прививки, гигиенические средства, целенаправленное увеличение бесплодных женщин с целью регуляции численности населения и т.д.) с профилактической целью. Популярность метода ЭКО в нашей стране возрастает, в то время как только 12% обратившихся за помощью к этому методу стало родителями [1]. При этом практически нет исследований о негативных последствиях этого метода для женщин и их родившихся детей;
социально-психологическая – психологическая поддержка бесплодных пар на всех стадиях работы с проблемой, социальная поддержка людей с абсолютным бесплодием, поиск
альтернативных методов реализации материнского чувства, деактуализация общественной
парадигмы об обязательном наличии детей в семье. Общество должно научиться терпимому
отношению к тем, кто не оправдывает их ожиданий в соответствии общепринятым нормам.
Женщины, по тем или иным причинам не ставшие матерями, не должны считаться неполноценными и достойными осуждения. Тогда таким как Нурана Паныева не придётся лишать
себя жизни в столь юном возрасте.
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AZƏRBAYCANDA QADIN SONSUZLUĞU PROBLEMİ
E.Q. Ağayeva
Bakı Dövlət Universiteti
Məqalədə qadın sonsuzluğu ilə əlaqədar müəllifin ginekoloqlarla apardığı sorğunun nəticələri yer
alıb. Ailələrdə sonsuzluq məsələsinin həlli yolları statistik göstəricilərlə birlikdə verilib. Azərbaycanda
qadın sonsuzluğuyla bağlı üç əsas problem qeyd olunub.
Açar sözlər: qadın sonsuzluğu, statistika, sorğu, sonsuz ailə.
THE PROBLEM OF FEMALE INFERTILITY IN AZERBAIJAN
E.G. Aghayeva
Baku State University
In article has been presented the results of a survey conducted by the author among gynecologists due to female infertility. The article provides the ways of solving the issue of infertility in the
families together with statistical data. Noted three main problems related to female infertility in
Azerbaijan.
Keywords: female infertility, statistics, interview, barren marriage
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ИНФУЗОРИЙГОРНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
С.Ш. Гасымова
Институт зоологии НАН Азербайджана
sara-qasimova85@mail.ru
В статье приводятся данные по фауне почвенных свободноживущих инфузорий взятых с различных участков лесной зоны Юго-Восточного Азербайджана. В 2015-2016гг. в
результате проведенных исследований было выявлено 66 видов инфузорий педобионтовиз33
семейств.Наибольшее видовое обилие инфузорий педобионтов наблюдалось в лесных почвах
Масаллы и Ленкорани, а наименьшее вблизи г. Астара.
Ключевые слова: Юго-восточный Азербайджан,инфузории,педобионт, почва
Введение
Почвенныеинфузории-это неотъемлемый компонент естественных и антропогенныхбиогеоценозов. Они вслед за микроорганизмами являются пионерами заселения различных стерильных субстратов как в почвах, так и водных экосистемах.
Подавляющее большинство инфузорий,обитающихв почве, являются бактериофагами
поедая, в том числе и патогенных бактерий выполняя роль природных санитаров и регуляторов численности почвенной микрофлоры.
Известно, что подзолистыепочвы угнетают рост большинства сельскохозяйственных
культур за счет присутствия в них определенныхбактерий-ингибиторов, выделяющих токсичные вещества. Однако многие виды почвенных инфузорий охотнопоедают этихбактерий-ингибиторов роста сельскохозяйственных культур. Таким образом, инфузории являются естественными антагонистами этихбактерийи помимо утилизации мертвого органического вещества в
почве играют важную роль в снятии бактериального токсикоза с почвы.
Известно, что инфузории педобионты в силу своего интенсивного метаболизма очень
быстро реагируют на самые незначительные изменения в окружающей среде. На основании изменений их физиологических показателей (скорость агамного размножения, фагоцитоз, осморегуляция) инфузорий используют в качестве биоиндикаторов для тестирования различных видов
загрязнения окружающей среды [1].
В настоящее время широко применяется, в том числе и в Азербайджане, комплексный
метод биоиндикации на популяционном уровне и уровне сообществ. При этом результаты
биотестирования многих видов техногенного загрязнения (нефть, тяжелые металлы, инсектициды) проявляются интеграционным ответом всего сообщества и часто полученные результаты даже более корректны, чем при тестировании на клеточном уровне [2].Помимо зооиндикации на клеточно-организменном уровне биотестирование на популяционном уровнес
помощью инфузорий педобионтовдает возможность проследить изменчивость структурысообществавзависимостиот наличия органического вещества, различных токсикантов, механического состава, а также физических свойств почв, определяющих стратиграфию распределения простейших по вертикали.
Исходя из большой практической и теоретической значимости почвенных инфузорий, а
также их слабой изученности в почвах южных регионов Азербайджана,целью наших исследований являлось изучение видового разнообразия, вертикального и горизонтального распределенияи адаптивных особенностей инфузорий педобионтов разных биотопов как естественных горных лесов, так и окультуренных ценозов.
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Материал и методика
Сбор материала осуществлялся посезонно в 2015-2016 гг. с различных участков лесной
зоны Ленкоранской природной области,которая, как известно, климатическипредставляет
собой район влажных субтропиков(рис.).

Рисунок. Точки сбора почвенных проб в Ленкоранской области

Всего за время исследований было собрано и обработано более120 почвенных проб,
взятых с различных точек сбора(Рис.).Сбор почвенных проб с поверхности осуществлялся в
небольшие пластмассовые контейнеры. Для изучения послойного распределения инфузорий
педобионтов с более глубоких слоев, в почву забивали металлическую трубку, диаметром
3см и длиной 30см. Вырезанной трубкой почвенный монолит затем разрезали и исследовали
послойно.Часть собранных проб обрабатывались на месте, а основная часть доставлялась в
лабораториюи обрабатывались по стандартной методике [3]. Для определения видового состава широко применялись методы импрегнации инфрацилиатуры нитратом серебра [4]и
протарголом[5]. Количественный учет проводили просмотром залитого 5 мл дистиллированной воды 1 см3 почвы в камере Богорова. Таксономическую идентификацию инфузорий проводили по монографиямФойсснера[6] и Алекперова[3].
Результаты исследований
Всего за время исследований нами было отмечено 65 вида свободноживущих инфузорий, относящихся к 33 семействам.
Видовой состав и распределение найденных почвенных инфузорий по точкам сборапредставлены в таблице.
Таблица
Видовой состав и распределение инфузорий педобионтов в лесных почвах
Юго-Восточного Азербайджана

Точки сбора
2
3
4

Виды инфузорий
1

1.
2.
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Отряд Heterotrichida Stein, 1859
Сем. Blepharismidae Jankowski in Small et Lynn,
1985
Blepharisma hyalinum Perty, 1849*
+
B. dileptus Kahl, 1928
+

+
+

5

+
+
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.

27.
28.

B. salinarum Florentin, 1899
B. tardum Kahl, 1928
B. steini Kahl, 1932*
Сем. Spirostomatidae Stein, 1867
Spirostomum minus Roux, 1901
S. teres Claparede et Lachmann, 1858
Сем. Condylostomatidae Kahl in Dofflein and
Reichenov, 1927
Condylostoma kasymovi Alekperov, 1984
C. arenarium Spiegel,1926
Сем. Climacostomidae Repak, 1972
Climacostomum emarginatum Stokes, 1885
Отряд Hypotrichida Stein, 1859
Сем. Kahliellidae Tuffrau, 1979
Kahliella acrobates Horvath, 1932*
K. microstoma Alekperov, 1985*
Сем. Holostichidae Faure-Fremiet, 1961
Holosticha azerbaijanica Alekperov and Asadullayeva, 1999
H. grisea Kahl, 1932
Сем. Bakuellidae Jankowski, 1979
Pseudobakuella alveolata Maupas, 1883
Сем. Urostylidae Butschli, 1889
Urostyla marina Kahl, 1932
Сем. Oxytrichidae Ehrenberg, 1838
Oxytricha fallax Stein, 1859*
O. ovalis Kahl, 1932*
O. chlorelligera Kahl, 1932
Отряд Euplotida Jankowski, 1980
Сем. Euplotidae Ehrenberg, 1838
Euplotes сharon Müller, 1786
Сем. Aspidiscidae Ehrenberg, 1838
Aspidisca fusca Kahl, 1928
Отряд Metopida Jankowski, 1980
Сем. Lacrymariidae Foissner, 1983
Lacrymaria coronata Clap. et L., 1858
L. acuta Kahl, 1933
Отряд Chlamydodontida Deroux, 1976
Сем. Chilodonellidae Deroux, 1970
Trighigmostoma cucullulus Müller, 1786
Сем. Chlamydodontidae Stein, 1859
Chlamydodon mnemosine Ehrenberg, 1857
C. rectus Ozaki and Yagiu, 1941
Отряд Nassulida Jankowski, 1968
Сем. Nassulidae de Fromentel, 1874
Nassula citrea Kahl, 1930
Сем. Colepidae Ehrenberg, 1838
Coleps hirtus Müller, 1786*

Продолжение таблицы
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
+
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Продолжение таблицы
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.
49.

50.

51.
52.

53.
54.
132

Сем. Holophryidae Perty, 1852
Holophrya vorax Bragesco, 1960
Сем. Placalidae Song and Wilbert, 1989
Placus longinucleatus Song and Wilbert, 1989
Сем. Prorodontidae Kent, 1880
Pseudoprorodon ovum Ehrenberg, 1833
P. ellipticus Kahl, 1932
Сем. Urotrichidae Small et Lynn, 1989
Urotricha turanica Alekperov, 1977
U. armata Kahl, 1931
U. sphaerica Groliere, 1977
Сем. Acropisthiidae Foissner, 1988
Chaenea tesselata (Kahl, 1935) Dragesco, 1965
C. teres (Dujardin, 1841) Kahl, 1881
C. robusta Kahl, 1930
Отряд Scuticociliatida Small, 1967
Сем. Loxocephalidae Jankowski, 1964
Sathrophilus agitatus Corliss, 1960*
S. mobilis Kahl, 1931*
Cinetochilum margaritaceum Ehrenberg, 1831*
Отряд Philasterida Small, 1967
Сем. Cyclidiidae Ehrenberg, 1838
Homalogastra setosa Kahl, 1926*
Сем. Enchelyidae Ehrenberg, 1838
Enchelyodon sulcatus Kahl, 1930*
E. lencoranica Alekperov, 1984
Сем. Spathidiidae Kahl in Dofflein and Reichenov, 1929
Spathidium procerum Kahl, 1930*
Сем. Tracheliidae Ehrenberg, 1838
Dileptus falciformis Kahl, 1932
D. sulcata Claparede et Lachmann, 1885
Отряд Parastomatida Jankowski, 2007
Сем. Pleuronematidae Kent, 1881
Pleuronema coronatum Kent, 1881
P. crassum Dujardin, 1836
Отряд Microthoracida Jankowski, 1967
Сем. Microthoracidae Wrzesniowski, 1870
Microthorax pusillus Engelmann, 1862*
Отряд Synhymeniida Puytorac et al., 1974
Сем. Orthodonellidae Jankowski, 1968
Zosterodasys agamalievi Deroux, 1978
Z.cantabrica Fernandez-Leborans and Alekperov,
1996
Отряд Colpodida Puytorac et al., 1974
Сем. Colpodidae Bory de St. Vincent, 1826
Bresslaua dissimilis Alekperov, 1985*
Tillina magna Gruber, 1879*

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
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55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.

T. minor Alekperov, 1985*
Colpoda cucullus Müller, 1786*
C. inflata Stokes, 1885*
C. bifurcata Alekperov, 1993*
C. steini Maupas, 1883*
Отряд Peniculida Faure-Fremiet in Corliss, 1956
Сем. Frontoniidae Kahl, 1926
Frontonia arenaria Kahl, 1933
F. macrostoma Dragesco, 1960
Сем. Parameciidae Dujardin, 1840
Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838
P. woodruffii Wenrich, 1928
Сем. Turaniellidae Didier, 1971
Colpidium colpoda Losana, 1829
C. striatum Stokes, 1886*
Всего:

Продолжение таблицы
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
43

+
+
47

+
+
30

+

+

26

37

+
+

Примечание: 1-Ленкоран, 2- Масаллы, 3- Лерик, 4- Ярдымлы, 5- Астара.
* - типичные почвенные виды

Как видно из таблицы, наибольшее видовое обилие (47 видов) было отмечено в лесных
почвах вблизи Масаллы.Далее по видовому обилию инфузорий, следуют лесные почвы окрестности, Ленкорани, где было отмечено 43вида. Видовое обилие инфузорий педобионтовнаблюдалось в лесных почвахМасаллы и Ленкорани, а наименьшее видовоеразнообразие26 видов вблизи
Астара.
Как видно из таблицы, наибольшее видовое разнообразие отмечено для семейства Colpodidae, из представителей которого было отмечено всего 7 видов. 4 из них относятся к педобионтному роду Colpoda. Почти все представители этого рода являются типично почвенными обитателями и эврибионтами с широкой экологической пластичностью. Кроме этого
были отмечены также два вида, представителей рода Tillina, также известных обитателей
почв, но которые встречаются временами и в пресных водоемах. Характерно, что представители Tillina и Colpoda былиотмечены на всех точках наших исследований и практически
круглогодично, временами выпадая из почвенных сообществ инфузорий только в зимний период. Таким образом, на основании полученных данных мы относим представителей родов
Tillina и Colpodaк фоновым видам, в отличие от единственного вида Bresslauadissimilis, который, несмотря на то, что является также педобионтом, относится к редким видам, присутствующих в почвенных сообществах обычно единичными экземплярами.
Нужно отметить, что особые природно-климатические условия Ленкоранской природной области наложили свой отпечаток на закономерности распространения инфузорий в горно-лесных и горно-луговых почвах. Глубина проникновения инфузорий в почву ограничивается в среднем горизонтом 15-20 см. Аккумуляция инфузорий в лесных почвах весной
наблюдается в верхнем горизонте почвенной подстилки слоя 5 см, летомв связи с уменьшением влажности в верхних слояхнаблюдается миграция инфузорий педобионтовв более глубокие слои (10-15 см), а осенью с увеличением осадков и влажности в верхних почвенных
горизонтах, основная масса почвенных инфузорий снова локализуется в лесной подстилке и
в верхнем слое почв.Биомасса, создаваемая почвенными инфузориями, вполне сопоставима с
биомассой многих мелких многоклеточных.
Следует также отметить и еще один специфический комплекс инфузорий, в лесных
почвах Юго-Восточного Азербайджана. Ранней весной и осенью, при максимальной влажно133
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сти лесной почвы мы часто отмечали инфузорий, которые обычно обитают в пресных водах.
Среди них можно отметить представителей таких родов, как Zosterodasys, Nassula, Aspidisca,
Blepharisma, Frontonia, Urotricha и др. Это явление уже было отмечено более ранними исследователями[7] и объясняется тем, что при высокой влажности лесных почв, в ее верхних
горизонтах полости между почвенными частицами полностью заполняются водой атмосферных осадков. Таким образом, в поверхностных слоях лесной почвы особенно в лесной подстилке в период наибольшего увлажнения, условия обитания становятся схожими с пресными водами. На наш взгляд, благодаря сильной влажности в этот период верхние слои сильно
увлажненной почвы, происходит их заселение факультативными видами, обычными местами
обитания которых являются пресные воды. Видимо в период атмосферных осадков и происходит инвазия факультативных видов, которые по мере уменьшения влажности сначала мигрируют в более влажныe глубокие слои лесной почвы, а затем и выпадают из сообщества.
Таким образом, полученные данные доказывают что, инфузории педобионты вносят
существенный вклад и способствуют повышению плодородия почв.
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CƏNUB-ŞƏRQİ AZƏRBAYCANIN DAĞ-MEŞƏ TORPAQLARININ
İNFUZORLARININ NÖV TƏRKİBİ
S.Ş. Qasımova
AMEA Zoologiya İnstitutu
Məqalədə cənub-şərqi Azərbaycanın meşə torpaqlarının infuzor faunası haqqında məlumat verilir.
2015-2016-cı illərdə aparılmış tədqiqatlar nəticəsində Lənkəran təbii vilayətinin meşə torpaqlarından 33
fəsiləyə daxil 65 pedobiont infuzor növü qeydə alınmışdır. Pedobiont infuzorların növ zənginliyi
Masallı və Lənkəranda, ən az növ müxtəlifliyi isə Astara rayonunda müşahidə olunmuşdur.
Açar sözlər: Cənub-şərqi Azərbaycan, infuzorlar, torpaq, pedobiont.
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THE SPECIES COMPOSITION OF MAUNTAIN-FOREST SOIL SILIATES
OF THE SOUTHEAST AZERBAIJAN
S.Sh. Qasimova
Institute of Zoology, ANAS
The data on fauna of the soil siliates of Southeast Azerbaijan is given in article. As a result of
researches conducted in 2015-2016 years 66 species of pedobiont siliates related to 33 families were
recorded. The abundance of pedobiont siliates was observed in Masalli and Lankaran forest soils,
however the least species diversity have been marked in Astara region.
Keywords: Southeast Azerbaijan, Siliates, soil, pedobiont
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CАПРОКСИЛЬНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ КАК ИНДИКАТОРЫ ВЕКОВЫХ ЛЕСОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКE МОЛДОВА
Е. Бабан
Институт Зоологии АНРМ, Республика Молдова
baban.elenav@gmail.com
Работа посвящена изучению и анализ сапроксильных комплексов, в том числе сапроксильных видов жуков-индикаторов лесов европейского значения, характерных для вековых
лесов с лиственными породами, такими как в странах Центральной Европы. В результате
был составлен список сапроксильных насекомых, включающий 34 вида, относящихся к
отряду жесткокрылых.
В список сапроксильных видов были включены также виды сапроксильных жуковиндикаторов, принадлежащих к 6 семействам: Carabidae, Rhysodidae, Lucanidae, Scarabaeidae,
Cucujidae и Cerambycidae.
Впервые на основе некоторых индикаторных видов сапроксильных жуков на территории
Республики Молдовы были выявлены 10 типов лесов европейского значения общей площадью
76,3 га – дубовый лес с примесью граба (6,7 га), дубовый лес с примесью липы и ясеня (8,4 га), лес
из дуба черешчатого с примесью дуба скального (3,2 гa), дубовый лес I (25,1 гa), буковый лес (6,8
гa), грабовый лес с примесью дуба черешчатого и липы (7,8 гa), лес из дуба пушистого (4,8 гa),
дубовый лес с примесью клена (3,6 гa), тополевый лес с примесью ивы (5,2 гa) и дубовый лес II
(4,7 гa) и были предложены рекомендации по их защите и сохранению.
Ключевые слова: биоразнообразие, энтомофауна, сапроксильные жуки.
Введение
Cохранение биоразнообразия является приоритетной задачей в Республикe Молдова. В
Молдове разработана Национальная стратегия и план действий по защите и сохранению
биоразнообразия на длительный период и подписан ряд международных соглашений по
сохранению биологического разнообразия [4-6].
Молдова является страной с небольшой степенью облесения (лесистые площади составляют лишь 10-12% от всей территории). Как и по всей Европе, древние леса в Молдове
находятся под угрозой исчезновения, потому что до сих пор они рассматриваются как один
из видов растительности и менее, как функциональная составляющая экосистемы. Из-за разрушения естественной среды обитания претерпевает большие изменения биоразнообразие,
становятся редкими или исчезают многие виды растений и животных, исчезают сапроксильные комплексы, включая сапроксильных индикаторов, которые играют важную роль в разложении органических остатков и в обеспечении питательными веществами деревьев, а также лесную флору и фауну в целом [1-3, 7].
Совет Европы разработал уникальную методику для выявления, отбора и сохранения
вековых лесов Европы на основе сапроксильных видов-индикаторов, характерных для этих
лесов, с целью защиты и сохранения европейских вековых лесов, сапроксильных комплексов, сапроксильных редких видов и видов-индикаторов, а также их естественной среды обитания на европейском континенте. Цель этой акции заключалась в предоставлении конкретной помощи европейским странам в определении на их территории лесов европейского значения и содействии в сохранении беспозвоночных сапроксильных комплексов, а также сапроксильных видов-индикаторов этих лесов, становящихся редкими и под угрозой исчезновения [8-10].
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Материалы и методы исследования
Исследования проводилось в период вегетации в 2014-2016 годы. Были исследованы 15
типов древних лесов на территории Республики Молдова: научные заповедные леса (Кодры,
Плаюл Фагулуй, Пэдуря Домнеаскэ) и ландшафтные заповедники (Флэмында, РудьАрионешть, Фетешти, Кодры Тигечь), различные с точки зрения растительности (дубовый лес
с примесью клена, ясеневый лес, тополевый лес с примесью ивы, дубовый лес с примесью граба; дубовый лес с примесью бука, дубовый лес с примесью липы и ясеня, буковый лес, лес из
дуба черешчатого с примесью дуба скального, дубовый лес I, лес из дуба пушистого, лес из
вяза с примесью ясеня и клена, лес из ясеня с примесью гледичии, лес с примесью дуба скального, дубовый лес II, сосновый лес.
При анализе участков древних лесов, сапроксильные виды-индикаторы были выбраны
по определенным критериям:
 виды жесткокрылых, связанных с доминирующими видами вековых деревьев в
европейских лесах;
 виды жесткокрылых, зависящих от мертвой древесины старых деревьев в качестве
среды обитания;
 виды жесткокрылых, которые в настоящее время имеют очень локализованное
распространение на европейском континенте;
 виды жесткокрылых средних и крупных размеров;
 виды жесткокрылых, которые могут быть обнаружены сравнительно легко;
 виды жесткокрылых, которые могут быть определены относительно легко.
Для выявления сапроксильных видов жесткокрылых-индикаторов были исследованы
различные места их обитания [11, 12]:

дуплистые деревья;

травмированные/вырубленные деревья;

древесные грибы;

сухие ветки;

сухие корни;

стволы в последних стадиях разложения;

обработанные стволы.

Результаты и их обсуждение
Плановые исследования включали изучение и анализ сапроксильных комплексов, в том
числе сапроксильных видов жуков-индикаторов лесов европейского значения, характерных
для вековых лесов с лиственными породами, такими как в странах Центральной Европы. В
результате был составлен список сапроксильных насекомых, включающий 34 вида насекомых, относящихся к отряду жесткокрылых.
В список сапроксильных видов были включены также виды сапроксильных жуковиндикаторов, принадлежащих к 6 семействам: Carabidae, Rhysodidae, Lucanidae, Scarabaeidae,
Cucujidae и Cerambycidae. Они были идентифицированы на деревьях различных пород, которые можно рассматривать в качестве основной естественной сапроксильной среды обитания
(таблица 1).
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Таблица 1
Трофические связи сапроксильных насекомых-индикаторов с основными
породами деревьев-хозяев

Сапроксильные жесткокрылые

Ca

Ce

Fa

Виды деревьев-хозяев
Fr Po Py Qu Ro

Sa

Ul

Carabidae
Carabus intricatus Linnaeus, 1761
Rhysodidae
Rhysodes germari Ganglbauer, 1892
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787)
Lucanidae
Lucanus cervus Linnaeus, 1758
Scarabaeidae
Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767)
Gnorimus octopunctatus (Fabricius, 1775)
Liocola lugubris (Herbst, 1786)
Cucujidae
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)
Cerambycidae
Morimus funereus Mulsant, 1863
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Saperda punctata (Linnaeus, 1767)
* Ca – Carpinus, Ce – Cerasus, Fa – Fagus, Fr – Fraxinus, Po – Populus, Py – Pyrus, Qu – Quercus, Ro –
Robinia, Sa – Salix, Ul – Ulmus.

Большинство сапроксильных видов-индикаторов принадлежат семействам Cerambycidae и
Scarabaeidae. В стадии взрослой особи и личинки эти виды питаются листьями, почками, побегами и разложившимися или полуразложившимися древесными волокнами.
По литературным данным известно, что взрослые особи и личинки видов семейства
Cerambycidae, которые имеют довольно большой габитус, являются первичными инициаторами
процесса разложения древесины, облегчая, таким образом, доступ к этим ресурсам и другим
сапроксильным организмам, что было подтверждено и нашими наблюдениями. Представители
семейства Scarabaeidae (Protaetia aeruginosa и Gnorimus octopunctatus) встречаются в древесине
гнилой и влажной, а виды семейства Carabidae (Carabus intricatus) – в сухой.
В исследованиях, проведенных на территории Молдовы, были проанализированы 15 лесных участков, в соответствии с требованиями и методикой, разработанной под эгидой Совета
Европы. В результате выявления и идентификации сапроксильных видов-индикаторов были выделены 10 типов лесов европейского значения общей площадью 76,3 га – дубовый лес с примесью граба (6,7 га), дубовый лес с примесью липы и ясеня (8,4 га), лес из дуба черешчатого с
примесью дуба скального (3,2 гa), дубовый лес I (25,1 гa), буковый лес (6,8 гa), грабовый лес с
примесью дуба черешчатого и липы (7,8 гa), дубовый лес II (4,7 гa), лес из дуба пушистого (4,8
гa), дубовый лес с примесью клена (3,6 гa) и тополевый лес с примесью ивы (5,2 гa).
Общая характеристика этих лесов (тип леса, номер участка и подучастка, нынешний состав,
возраст, площадь), перечень сапроксильных беспозвоночных-индикаторов, а также комплексы
сапроксильных беспозвоночных, обнаруженных на этих участках, приведены в таблице 2.
В каждом из этих лесов было зарегистрировано по 3-5 видов насекомых-индикаторов,
в дополнение к ним были собраны и другие виды сапроксильных беспозвоночных, характерных для лиственных лесов Молдовы.
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Вид Lucanus cervus L. был зарегистрирован на всех четырех лесных участках, имеющих
международное значение. Кроме того, этот вид был наиболее распространенным во всех типах
исследованных местообитаний.
Таблица 2
Леса европейского значения на территории Республики Молдова

Характеристика леса
Тип леса:
Буковый лес (Заповедник
„Plaiul Fagului”)
Участок 26 Состав:
80% бук (100,160 лет)
20% граб (60 лет)
Тип леса:
Лес из дуба черешчатого
с примесью дуба скального (Заповедник „Plaiul
Fagului”)
Участок 29 Состав:
30 % дуб (160 лет)
20% бук (160 лет)
50% граб (120 лет)
Тип леса:
Дубовый лес I (Заповедник
„Plaiul Fagului”)
Участок 17
Состав:
40% граб (110 лет)
30% бук (150 лет)
20% ясень (110 лет)
10% дуб (130 лет)
Тип леса:
Дубовый лес с примесью
граба (Заповедник „Codrii”)
Состав:
Дуб – 60%
Граб – 30%
Ясень – 10%
Тип леса:
Дубовый лес с примесью
липы и ясеня
(Заповедник „Codri”)
Состав:
Дуб (80-110 лет)
Липа (50-70 лет)
Ясень (120 лет)
Тип леса:
Грабовый лес с примесью
дуба и липы (Ландшафтный заповедник
”Codrii Tigheci”)

S
(га)

6,8

Сапроксильные беспозвоночныеиндикаторы

Сапроксильные
комплексы
беспозвоночных

Dorcus parallelopipedus L.
Protaetia aeruginosa (L.) Prionus coriarius (L.)
Uleiota planatus L.
Lucanus cervus L.
Morimus funereus Muls. Pterostichus melanarius (Il.)
Carabus coriaceus L.

Carabus intricatus L.
Lucanus cervus L.
Morimus funereus Muls.
Protaetia aeruginosa (L.)

Dorcus parallelopipedus L.
Carabus coriaceus L.
Prionus coriarius (L.)
Platynus assimile (Payk.)
Pterostichus oblongopunctatus
(F.)
Perostichus niger (Sch.)

25,1

Carabus intricatus L.
Lucanus cervus L.
Morimus funereus Muls.
Rhysodes germari Gang.
Rhysodes sulcatus (F.)

Carabus coriaceus L.
Platynus assimile (Payk.)
Prionus coriarius (L.)
Pterostichus melanarius (Ill.)
Pterostichus niger (Schl.)
Pterostichus oblongopunctatus
(F.)
Uloma culinaris L.

6,7

Carabus intricatus L.
Rhysodes sulcatus (F.)
Lucanus cervus L.
Morimus funereus Muls.
Protaetia aeruginosa (L.)
Cucujus cinnaberinus
(Scop.)

Carabus coriaceus L.
Prionus coriarius (L.)
Platynus assimile (Payk.)
Pterostichus oblongopunctatus
(F.)
Perostichus niger (Schall.)

3,2

8,4

7,8

Agonum assimile (Payk.)
Lucanus cervus L.
Ampedus balteatus (L.)
Protaetia aeruginosa (L.)
Prionus coriarius (L.)
Morimus funereus Muls.
Pterostichus melanarius (Ill.)
Pterostichus oblongopunctatus
(F.)
Lucanus cervus L.
Protaetia aeruginosa (L.)
Morimus funereus Muls.
Carabus intricatus L.

Platynus assimile (Payk.)
Prionus coriarius (L.)
Pterostichus melas (Crtz.)
Pterostichus melanarius (Ill.)
Pterostichus oblongopunctatus
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Состав:
Дуб (80-110 лет)
Липа (50-70 лет)
Ясень (120 лет)
Тип леса:
Дубовый лес II
(Ландшафтный заповедник ”Codrii Tigheci”)
Состав:
Дуб (80-110 лет)
Липа (50-70 лет)
Ясень (120 лет)
Тип леса:
Лес из дуба пушистого
(Ландшафтный заповедник „Flamînda”)
Участок 7
Состав:
Дуб пушистый (80-110
лет)
Дуб (50-70 лет)
Вяз, граб, клен
Тип леса:
Дубовый лес с примесью
клена (Науч. заповедник
”Pădurea Domnească”)
Участок 49, Подучасток C
Состав:
80% дуб (200 лет)
20% клен (90 лет)
Тип леса:
Тополевый лес с примесью ивы (Науч. заповедник ”Pădurea Domnească”)
Участок 55, Подучасток G
Состав:
70% тополь (150 лет)
30% ива (80 лет)

(F.)

4,7

4,8

Lucanus cervus L.
Oryctes nasicornis L.

Platynus assimile (Payk)
Prionus coriarius (L.)
Pterostichus melas (Crtz.)
Pterostichus melanarius (Ill.)

Carabus coriaceus L.
Platynus assimile (Payk.)
Prionus coriarius (L.)
Lucanus cervus L.
Pterostichus melanarius (Ill.)
Protaetia aeruginosa (L.)
Pterostichus oblongopunctatus
Rhysodes germari Gangl.
(F.)

3,6

Agonum assimile (Payk.)
Ampedus pomonae (Steph.)
Protaetia aeruginosa (L.) Dorcus parallelopipedus L.
Nebria sp.
Lucanus cervus L.
Prionus coriarius (L.)
Saperda punctata (L.)
Pterostichus oblongopunctatus
(F.)
Uloma culinaris L.

5,2

Cucujus cinnaberinus
(Scop.)
Lucanus cervus L.
Rhysodes sulcatus (F.)

Ampedus balteatus (L.)
Ampedus pomonae (Steph.)

Осознавая важное значение европейских вековых лесов для сохранения природных мест
обитания и роли сапроксильных насекомых, как индикаторов качества этих местообитаний,
необходимо осуществить на практике конкретные меры по сохранению вековых лесов,
биоразнообразия, редких и исчезающих видов и их естественных мест обитания, в соответствии
с обязательствами по международным конвенциям.
Выводы
1. В комплексе сапроксильных беспозвоночных, выявленных в исследованных типах лесов, на территории Республики Молдова были обнаружены 34 вида сапроксильных жуков, в том
числе 11 сапроксильных видов-индикаторов лесов европейского значения, принадлежащих к
шести семействам: Carabidae, Rhysodidae, Lucanidae, Scarabaeidae, Cucujidae и Cerambycidae.
2. На основе сапроксильных беспозвоночных видов-индикаторов, на охраняемых государством природных территориях Республики Молдова было выделены 10 типов лесов
европейского значения общей площадью 76,3 га – дубовый лес с примесью граба (6,7 га), дубовый лес с примесью липы и ясеня (8,4 га), лес из дуба черешчатого с примесью дуба скаль140
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ного (3,2 гa), дубовый лес I (25,1 гa), буковый лес (6,8 гa), грабовый лес с примесью дуба черешчатого и липы (7,8 гa), дубовый лес II (4,7 гa), лес из дуба пушистого (4,8 гa), дубовый лес
с примесью клена (3,6 гa) и тополевый лес с примесью ивы (5,2 гa) и разработаны рекомендации по их защите и сохранению.
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THE SAPROXYLIC COLEOPTERAN INDICATORS OF FORESTS OF EUROPEAN
IMPORTANCE FROM REPUBLIC OF MOLDOVA
Е. Бабаn
This paper presents a study on saproxylic beetles complexes and identifying of European significance secular forests of the Republic of Moldova.In the Saproxilic invertebrates complex discovered in the forest types investigated there were identified 34 species of saproxilic beetles, including 11 saproxilic species belonging to 6 families of the Coleoptera order: Carabidae, Rhysodidae, Lucanidae, Scarabaeidae, Cucujidae and Cerambycidae, which are indicators of forests from
Moldova of European importance. Based on saproxylic beetles species-indicators, 10 forest types of
European significance have been identified (76,3 ha) in the State protected areas of Moldova: beech
forest (6,7 ha), english oak forest mixed with sessile (3,2 ha), sessile forest (25,1 ha), sessile forest
mixed with hornbeam (6,8 ha), sessile forest with lime-ash mixture (8,4 ha), hornbeam forest with
English oak and lime mixture (7,8 ha), sessile forest (4,7 ha), downy oak forest (4,8 ha), poplar forest mixed with willow (3,6), poplar forest mixed with willow (5,2 ha). Guidelines were developed
on their protection and preservation.
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TALIŞ FLORASINDA ASTERACEAE DUMORT FƏSİLƏSİNİN FLORİSTİK
XÜLASƏSİ
E.M. Nəzərov, V.N. Kərimov
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
AMEA Botanika İnstitutu
Məqalədə Asteraceae Dumort nümayəndələrinin Talış florasında yayılmış fəsiləsi, yarımfəsilələri,
tribaları, yarımtribaları, cinsləri, cinslərin bölgədə yayılmış növləri A.M Əsgərov Azər-baycan Florasının
Konspekti “Baki 2011” və Flora Azərbaycan “ССР, Баку, 1961 VIII, с. 174-617” əsərləri əsasında
müqayisəli şəkildə tərəfimizdən dəqiqləşdirilmişdir. Həmçinin məqalədə cins və növlərin Beynəlxalq
Botaniki Nomenklatura əsasında prioritet adları dəqiqləşdirilmiş şəkildə göstərilmişdir.
Açar sözlər: Talış florası, asteraceae, compositae, Azərbaycan florası, yarımfəsilə, triba.
Azərbaycan Respublikası zəngin bitki örtüyünə malikdir. Bu zəngin təbiətin ən çox yayılmış bitki
növləri Astrakimilər (Asteraceae Dumort.) fəsiləsində cəmləşmişdir. İkiləpəli bitkilərin ən böyük və
təkamül nəticəsində inkişaf etmiş fəsilələrindən biri kimi bütün dünyada 1620-dən çox cinsi, 23500-ə
qədər növü əhatə edir [2,3,4,5,6].
Asterales-Asterçiçəklilər monotip sıradır. Onun tərkibinə yalnız Astrakimilər (Mürəkkəbçiçəklilər) Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke) fəsiləsi daxildir [2,3,6].
Fəsilə tаm inkişаfdа olmaqla, yеni növlər əmələ gətirməkdə dаvаm еdir. Аzərbаycаn flоrаsındа
Аstеrаcеае dumort fəsiləsinin 125 cinsdə birləşmiş 584 növü vardır [2,3,6,7,8,9]. Bunlardan da 11 cinsə
aid 20 növə becərilən şəkildə təsadüf olunur [7, 8, 9].
Asteraceae fəsiləsinin bir çox cinslərinin polimorf olması, növlərinin öz aralarında hibridləşməsi,
eləcə də küllü miqdarda toxum əmələ gətirərək yayıldıqları əraziyə tez uyğunlaşıb inkişaf etmələri
növəmələgəlmə prosesinin fəal getməsinə və yeni növlərlə zənginləşməsinə səbəb olur. Nəticədə yeniyeni taksonlar əmələ gəlir və onları da taksonomik cəhətdən təyin etmək çətinləşir. Son 30 ildə
Asteraceae fəsiləsinin sistematik tərkibinin tədqiqi yarımfəsilələrin sayının 2-dən 12-yə, tribaların 13
(15)-dən 43-ə qədər artmasına səbəb olmuşdur [10, 11, 12, 13].
İlk dəfə olaraq Н. Kassini Asteraceae fəsiləsini 20 tribaya bölmüşdür: Lakin onun bu bölgüsü
С.F.Lessing və A.De Candolle tərəfindən qəbul olunmamışdır. Sonralar Н.Kassinin bu sistemi müəyyən
dərəcədə G.Bentam tərəfindən bərpa olunmuşdur və o, fəsiləni 13 tribaya bölmüşdür.
Asteraceae fəsiləsinin triba səviyyəsində təsnifatı О. Hoffmann və A. Kronquist tərəfindən də
tədqiq edilmişdir. Onların sistemi G.Bentam sistemindən az fərqlənmişdir. 1975-ci ildə astrakimilərə
həsr olunmuş I Beynəlxalq konfransda A. Kronquistin sistemi bəyənilmişdir.
Daha sonra J.L.Panero və V.A.Funk fəsiləni 11 yarımfəsilə və 38 tribaya bölmüşlər. Asteraceaenin təsnifatındakı dəyişikliklər G.Bentham dövründən sonra fəsilənin təsnifatında böyük çevriliş hesab
olunur [10].
Elə həmin vaxtda C.Jeffrey Asteraceae fəsiləsinin 5 yarımfəsilə və 17 tribadan ibarət yeni sistemini vermişdir: [13].
Asteraceae fəsiləsinin öyrənilməsinə həsr olunmuş yeni tədqiqatlar C. Jeffrey-nin əvvəl təklif
etdiyi sistemini dəyişməsinə, 5 yarımfəsilə və 24 tribadan ibarət yeni təsnifatını verməsinə səbəb
olmuşdur: [14]. Bu sahədə aparılan sonuncu tədqiqatlar J.L.Panero və V.A.Funka məxsusdur. Onlar
Asteraceae fəsiləsinin yeni təsnifatını verməklə onu 12 yarımfəsilə və 43 tribaya bölmüşlər [9, 10, 11,
12, 13].
Asteraceae Dumort. Fəsiləsi Talışda ənənəvi olaraq, iki yarımfəsiləyə ayrılır.
1. Asteroideae (və ya Tubuliflorae) 2. Cichorioideae (və ya Liguliflorae).
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Birinci yarımfəsiləyə daxil edilən növlərin çiçək qrupunda (səbətlərdə) ortada olan çiçəklər
boruşəkilli, kənarda yerləşən çiçəklər isə dilcikşəkilli, yaxud qıfşəkilli olur, demək olar ki hamısı südləyənsiz bitkilərdir.
İkinci yarımfəsilə, səbətləri ikicinsli dilcikşəkilli çiçəklərdən təşkil olunmuş növlərdir, hamısı
südləyənli bitkilərdir. Fəsilə nümayəndələrinin əksəriyyətinin toxumları yüngül olduğu üçün külək
vasitəsilə tozlanır. Mürəkkəbçiçəklilər birillik, çoxillik ot, kol, yarımkol bitkilərdir. Yarpaqları sadədir,
növbəli bəzi növlərdə qarşılıqlı və ya dəstə şəklində yerləşir. Yarpağın ayası tamdır və ya bölümlüdür,
yarpaqaltlığı olmur. Fəsilə üçün ən səciyyəvi xüsusiyyət bura daxil olan bitkilərin çiçəklərinin səbət
çiçək qrupunda yığılmasıdır. Fəsilə Magnoliophita tipinin, Magnoliopsida sinifinə (Asteraceae Dumort.
= Compositae Vall. (Adans) aiddir [1, 4, 11].
Botanika İnstitutunun herbari fondunda saxlanılan çoxsaylı herbari nüsxələrindən, son nomenklatura [8] və işə aid ədəbiyyat məlumatlarını [1, 7, 2, 3, 4] nəzərə almaqla, aparılmış tədqiqatlara
əsasən, növlərin morfoloji əlamətləri və bioloji xüsusiyyətləri əsas götürülməklə, aşağıdakı tərkibdə, ilk
dəfə olaraq, Asteraceae Dumort. fəsiləsinin Talış florasında taksonomik spektrini tərtib etmişik.
Şöbə. Magnoliophyta
Sinif. Magnoliopsida – Dicotyledons
Sıra. Asterales
Fəsilə. Asteraceae Dumor
ASTEROIDEAE LINDL
Triba- I. Anthemideae
Yarım triba Matricariinae
I. Achillea L. Boymədərən.
1. A.millefolium L. (A.setacea
auct.Cauc.). Adi boymədərən
2. A.tenuifolia Lam. Nazikyarpaq
boymədərən
3. A.vermicularis Trin. Soxulcanvari
boymədərən
4. A.wilhelmsii C. Koch. (A.santolina
auct).
5. A.nobilis L. Nəcib boymədərən
6. A.biebersteinii C. Afan. Biberşteyn
boymədərəni
7. A.filipendulina Lam. Topulqayarpaq
boymədərən
8. A.neilrechii A.Kern
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cardueae
Yarım triba Centaureinae
II. Acroptilon Cass. Kəkrə
9. A.repens (L.) D.C. Sürünən kəkrə
III. Amberboa (Pers.) Less. Amberboa.
10. A.amberboi (L.) Tzvel.
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. İnuleae
Yarım triba İnulinae

IV. Amblyocarpum Fisch. et C.A.Mey.

Ambliokarpum.
11. A.inuloides Fisch. et C.A.Mey.
Andızvari ambliokarpum
Triba-II. Anthemideae
Yarım triba Anthemidinae
V. Anthemis L.Sığır gözü,
Çobanyastığı.
12. A.coelopoda Boiss.
13. A.haussknechtii Boiss. et Reut. (A.
grossheimii Sosn.). Qrossheym sığır
gözü (çobanyastığı)
14. A.woronowii Sosn.Voronov sığır
gözü (çobanyastığı)
15. A.austriaca Jacg.Avstriya sığır gözü
(çobanyastığı)
16. A.candidissima Willd.ex Spreng.
Parlaq sığır gözü (çobanyastığı)
17. A.cotula L. Pisiy sığır gözü
(çobanyastığı)
18. A.dumetorum Sosn. Kolvari sığır
gözü (çobanyastığı)
19. A.triumfettii (L.) All.
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cardueae
Yarım triba Carduinae
VI. Arctium L. Atpıtrağı
20. A.lappa L. İri atpıtrağı
21. A.tomentosum Mill.
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 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Anthemideae
Yarım triba Artemisiinae
VII. Artemisia L. (Artanacetum
Rzazade). Yovşan.
22. A.absinthium L. Acı yovşan
23. A.annua L. Birillik yovşan
24. A.chamaemelifolia Vill. Sığırgözvari
yovşan
25. A.fragrans Willd. İyli yovşan
26. A.incana (L.) Druce . Dəstəli yovşan
27. A.marschalliana Spreng. Çöl yovşanı
28. A.abrotanum L.
29. A.scoparia Waldst. Et Kit. Pürən
yovşan
30. A.vulgaris L. Adi yovşan
Triba-II. Astereae
Yarım triba Astereae incertae sedis
VIII. Aster L. Aster.
31. A.alpinus L. Alp asteri
32. A.ibericus Stev. Ex Bieb. Gürcü asteri
IX. Bellis L. Qızçiçəyi.
33. B.hyrcanica Woronow. Hirkan
qızçiçəyi
Triba-III. Heliantheae Cass
Yarım triba Coreopsideae
X. Bidens L. Yatıqqanqal.
34. B.tripartita L. Üçbölümlü
yatıqqanqal
Triba-IV. Gnaphalieae
XI. Bombycilaena (DC.) Smoljian.
35. B.erecta (L.) Smoljian.
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Calenduleae
Yarım triba Calendulinae
XII. Calendula L. Gülümbahar.
36. C.persica C.A.Mey. (C.gracilis DC.).
İran gülümbaharı
37. C.officinalis L.
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Astereae
XIII. Callistephus Cass. Kallistefus.
38. C.chinensis (L.) Nees.
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cichorieae
Yarım triba Chondrillinae
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XIV. Calycocorsus F. M. Schmidt.

Kalikokorsus.
39. C.tuberosus (Fisch.et C.A.Mey.)
Rauschert (Willemetia
tuberoseFisch.et C.A.Mey.)
Triba-II. Cardueae
Yarım triba Carduinae
XV. Carduus L. Şeytanqanqalı.
40. C.beckerianus Tamamsch. Bekker
şeytanqanqalı
41. C.cinereus M. Bieb.Bozaq
şeytanqanqalı
42. C.furiosus Tamamsch.
43. C.hajastanicus Tamamsch.
44. C.hystrix C.A.Mey. Histriks
şeytanqanqalı
45. C.pseudocollinus (Schmalh.) Klokov.
46. C.albidus Bieb. Ağımtul
şeytanqanqalı
47. C.onopordioides Fisch.Ex Bieb.
Bizsəbət şeytanqanqalı
48. C.seminudus Bieb. Yarımçılpaq
şeytanqanqalı
49. C.thoermeri Weinm. Termer şeytanqanqalı
Yarım triba Carlininae
XVI. Carlina L. Yumaqotu.
50. C.vulgaris L.Adi yumaqotu
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. İnuleae
Yarım triba İnulinae
XVII. Carpesium L.Karpezium.
51. C.abrotanoides L.Abrotanvari
karpezium
52. C.cernuum L. Əyilmiş karpezium
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cardueae
Yarım triba Centaureinae
XVIII. Carthamus L. Ulaxqanqalı.
53. C.glaucus Bieb.Çal ulaxqanqalı
54. C.lanatus L. Tüklü ulaxqanqalı
XIX. Centaurea L. (Amlyopogon Fisch.
et C.A.Mey., Microlophus Cass.,
Sosnovskya Takht.,
Tetramorphae DC.). Güləvər.
55. C.acmophylla
Boiss.(C.schelkovnikovii Sosn.).
Tikanyarpaq güləvər
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56. C.behen L. (Microlophus behen (L.)
Takht.)
57. C.caspia Grossh.
58. C.cyanus L. Əkin güləvəri
59. C.diffusa Lam. Səpələng güləvər
60. C.hohenackezi Stev.
61. C.hyrcanica Bornm. Hirkan güləvəri
62. C.meyeriana Tzvel. (Amblyopogon
meyerianus (Tzvel.) Karjagin)
63. C.ossethica D. Sosn. Osetin güləvəri
64. C.ovina Pall. ex Willd. Qoyun
güləvəri
65. C.pseudoscabiosa Boiss. et Buhse.
Yalançı çətir güləvər
66. C.pseudosquarrosa Mikheev nomnov.
(C.squarrosa Willd).
67. C.rhizantha C.A.Mey.Kökü çiçəkli
güləvər
68. C.iberica Trev. ex Spreng. Gürcü
güləvəri
69. C.reflexa Lam. Qatlanmış güləvər
70. C.solstitialis L. Günəbaxanvari
güləvər
71. C.xanthocephala (DC.) Sch. Bip.
Yarım triba Carduinae
XX. Chardinia Desf. Şardenia.
72. C.orientalis (L.) O. Kuntze. Şərq
şardeniyası
XXI. Chartolepis Boiss.Xartolepis.
73. Ch.biebersteinii Jaub. et Spach.
Biberşteyn xartolepsi
74. Ch.pterocaula (Trautv.)
Czer.Qanatgövdə xartolepis
75. Ch.glastifolia (L.) Cass. Yarpaq
xartolepis
Triba-II. Cichorieae
Yarım triba Chondrillinae
XXII. Chondrilla L. Şingilə.
76. Ch.acantholepis Boiss.
77. Ch.juncea L. Cıqvari şingilə
XXIII. Cichorium L. Kasnı,
Cırtdaquş.
78. C.pumilum Jacq. (C.glandulosum
auct.non Boiss. et Huet).
79. C.intybus L. Adi kasnı (cırtdaquş)
Triba-III. Cardueae
Yarım triba Carduinae
XXIV. Cirsium Mill. Em Scop.
Qanqal.

80. C.aduncum Fich. et C.A.Mey. ex
DC. Qırmaqlı qanqal
81. C.elodes Bieb. Bataqlıq qanqalı
82. C.macrobotrys (C.Koch) Boiss.
İrisalxımlı qanqal
83. C.schelkownikowii Petr.
Şelkovnikov qanqalı
84. C.setosum (Willd.) Bieb.
85. C.sorocephalum Fisch. et C.A.Mey.
Sıxsəbət qanqal
86. C.arvense (L.) Scop. Çöl qanqalı
87. C.ciliatiforme Petr.
88. C.ciliatum (Murr.) Moench. Kirpikli
qanqal
89. C.echinus (Bieb.) Hand.-Mazz. İynəli
qanqal
90. C.incanum (S.G.Gmel.) Fisch.
Bozumtul qanqal
91. C.lojkae Somm. et Levier.
92. C.obvallatum (Bieb.) Fisch.
Bükülmüş qanqal
93. C.rhizocephalum
C.A.Mey.Kökbaşcıqlı qanqal
94. C.szovitsii (C.Koch) Boiss. Soviç
qanqalı
95. C.vulgare (Savi) Ten. Adi qanqal
Yarım triba Centaureinae
XXV. Cnicus L. Lopatikan.
96. C.benedictus L. Sp. pl. Boiss. Adi
lopatikan
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Astereae
XXVI. Conyza Less.
97. C.albida Willd. ex. Spreng.
98. C.bonariensis (L.) Cronq.
XXVII. Conyzanthus Tamamsch.
99. C.graminifolius (Spreng.) Tamamsch.
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cardueae
Yarım triba Carduinae
XXVIII. Cousinia Cass. Kuziniya.
100.
C.cynaroides (Bieb.) C.A.Mey.
Qanqala oxşar kuziniya
101.
C.grandiceps Bunge
102.
C.hohenackeri Fisch. et
C.A.Mey. Hohenaker kuziniyası
103.
C.macrocephala C.A.Mey. İribaş
kuziniya
104.
C.onopordioides Ledeb.
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105.
C.pterocaulos (C.A.Mey.)
Rech.f.
Triba-II. Cichorieae
Yarım triba Crepidinae
XXIX. Crepis L. (Barkhausia Moench).
Tayaotu
106. C.alpina L. (Barkhausia alpina (L.)
DC.)
107. C.marschallii (C.A.Mey.)
F.W.Schultz (Barkhausia marschallii
C.A.Mey).
108. C.micrantha Czer. (C.parviflora
Desf).
109. C.rhoeadifolia Bieb. (Barkhansia
rhoeadifolia (Bieb.) Rechb).
110. C.sancta (L.) Babc. ssp. Sancta
(Pterotheca sancta (L.) Koch).
111. C.foetida L.
112. C.pulchra L.
(C.pulcherrimaGrossh.). Gözəl
tayaotu
113. C.sonchifolia (Bieb.) C.A.Mey.
Südotuyarpaqlı tayaotu
Triba-III. Cardueae
Yarım triba Centaureinae
XXX. Crupina (Pers.) DC. Krupina.
114. C.crupinastrum (G.Moris) Vis.
Krupinastr krupinası
115. C.vulgaris Cass. Adi krupina
Yarım triba Carduinae
XXXI. Cynara L.
116. C.scolymus L.
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Astereae
Yarım triba Astereae incertae sedis
XXXII. Dichrocephala L. Her. İki başlı.
117. D.integrifolia (L.f.) O. Kuntze
(D.bicolor (Roth) Schlecht).
Triba-II. Doroniceae
Yarım triba Doroniceinae
XXXIII. Doronicum L. Doronikum.
118. D.macrophyllum Fisch. İriyarpaq
doronikum
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cardueae
Yarım triba Echinopsinae
XXXIV. Echinops L. Toppuztikan.
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119. E.bipinnatus Freyn. İkiqatlələkvari
toppuztikan
120. E.ritro L.
121. E.galaticus Freyn. Halat
toppuztikan
122. E.orientalis Trautv. Şərq
toppuztikanı
123. E.pungens Trautv. Tikanlı
toppuztikan
124. E.sphaerocephalus L. Girdəbaş
toppuztikan
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Heliantheae Cass
Yarım triba Heliantheae
XXXV. Eclipta L. Eklipta.
125. E.prostrata (L.) L. Zehli eklipta
Triba-II. Astereae
XXXVI. Erigeron L.Xırdaləçək.
126. E.orientalis Boiss. (E.acer
auct.Fl.Cauc). Şərq xırdaləçəyi
127. E.talyschensis Tzvel.
Triba-III. Heliantheae Cass
Yarım triba Eupatorieae
XXXVII. Eupatorium L. Eupator.
128. E.cannabinum L. Sp. pl. Boiss.
Kənəfvari eupator
Triba-IV.
Gnaphalieae
Yarım triba Gnaphaliinae
XXXVIII. Filago L. Küllücə.
129. F.arvensis L. Çöl küllücəsi
130. F.pyramidata L.
131. F.vulgaris Lam.
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cichorieae
Yarım triba Crepidinae
XXXIX. Garhadiolus Jaub. et Spach.
Qaradiolus.
132. G.angulosus Janb. et Spach.
(C.hedyonois (L.) All).
Adi
qaradiolus
Yarım triba Scorzonerinae
XL. Geropogon L. Geropoqon,
Yemlikvari.
133. G.hybridus (L.) Sch. Bip.
Hamar
geropoqon (yemlikvari)
Yarım triba Hypochaeridinae
XLI. Hedypnois Hill. Hedipnois.
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134. H.cretica (L.) Dum.-Cours. Krit
hedipnois
135. H.rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt
(H.persica Bieb.).
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Heliantheae Cass
Yarım triba Heliantheae
XLII. Helianthus L. Günəbaxan.
136. H.annuus L. Adi günəbaxan
Triba-II. Gnaphalieae
Yarım triba Gnaphaliinae
XLIII. Helichrysum Mill. Quruçiçək.
137. H.araxinum Takht. ex Kirp.
Araz
quruçiçəyi
138. H.armenium DC.
Erməni
quruçiçəyi
139. H.plicatum D.C. Qatlı quruçiçək
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cichorieae
Yarım triba Hypochaeridinae
XLIV. Helminthotheca Zann.
(Helminthia Juss.). Helminsiya.
140. H.echioides (L.) Holub (Helminthia
echioides (L.) Juss.). Cəhrayı
helminsiya
Yarım triba Hieraciinae
XLV. Hieracium L. (incl. Pilosella
Hill). Qırğıotu.
141. H.bifurcum Bieb. (C.Koch ex
Naeg.et Peter) Juxip). Uzunincə
qırğıotu
142. H.caucasicum Nageli. et Peter
(Nageli et Peter) Juxip). Hohenaker
qırğıotusu
143. H.cincinnatum Fries
(H.syreistschikovii (Zahn) Juxip).
Qıvrım qırğıotu
144. H.echioides Lumn. (H.asiaticum
(Nageli et Peter) Juxip). Çəhrayımtıl
qırğıotu
145. H.fallax Willd. Saxoki qırğıotusu
146. H.macroradium (Zahn) Juxip.İrıştalı
qırğıotu
147. H.macrotrichum BoissBalanse
qırğıotusu
148. H.maschukense Litv. et Zahn
(H.buhsei (Nageli et Peter) Juxip;
Voronov qırğıotusu

149. H.mollicaule Vuk. (H.bauhiniflorumBaukinçiçək qırğıotu (Naeg. et Peter)
Juxip; H.kolenatii). Lənkəran
qırğıotusu
150. H.multisetum (Naeg. et Peter) Rech.
F. Çoxqıllı qırğıotu
151. H.olympicum Boiss. Olimpiya
qırğıotusu
152. H.persicum Boiss Şelkovnikov
qırğıotusu
153. H.procerum Fries. Hündürboy
qırğıotu
154. H.raddeanum Zahn (H.regelianum
auct.Cauc.).
155. H.robustum Fries.Qüdrətli qırğıotu
156. H.rubrobauhini (Schelk. et Zahn)
Juxip. Qırmızı bauqinvari qırğıotu
157. H.svaneticiforme (Litv. et Zahn)
Kem.-Nath. Svaneti qırğıotusu
158. H.vagum Jord.Azğın qırğıotu
159. H.virgultorum Jord.
160. H.auriculoides Long.
Triba-II. Cardueae
Yarım triba Centaureinae
XLVI. Hyalea (DC.) Jaub. et Spach.
161.
H.pulchella (Ledeb.) C.Koch.
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. İnuleae
Yarım triba İnulinae
XLVII. İnula L. Andız.
162. İ.caspica Blum ex Ledeb. Kaspi
andızı
163. İ.conyza DC. Adi andız
164. İ.orientalis Lam. Şərq andızı
165. İ.aspera Poir. in Lam. Dağınıq andız
166. İ.germanica L. Alman andızı
167. İ.britannica L. Britaniya andızı
168. İ.oculus-christi L. Gözvari andız
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cardueae
Yarım triba Carduinae
XLVIII. Jurinea Cass. Yastıbaş.
169. J.germanica L. Alman yastıbaşı
Triba-II. Cichorieae
Yarım triba Scorzonerinae
XLIX. Koelpinia Pall. Kelpiniya.
170.
K.linearis Pall. Xətvari kelpiniya
Yarım triba Lactucinae
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L. Lactuca L. Latuk, Südləmə.

171. L.azerbaijanica Rech.f.1977.
Azərbaycan südləməsi
172. L.georgica Grossh.Gürcü südləməsi
173. L.saligna L. Şoran südləməsi
174. L.tatarica (L.) C.A.Mey. Tatar
südləməsi
175. L.undulata Ledeb. Dalğalı südləmə
176. L.sativa L. Kahı südləməsi
177. L.serriola L. Kompas südləməsi
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Gnaphalieae
Yarım triba Gnaphaliinae
LI. Laphangium (Hilliard et
B.L.Burtt) Tzvel.
178. L.luteo-album (L.) Tzvel.
(Gnafalium luteo-album L.)
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cichorieae
Yarım triba Crepidinae
LII. Lapsana L. Ziyilsəbət.
179. L.communis L. Adi ziyilsəbət
180. L.intermedia Bieb. Ortaboy
ziyilsəbət
Yarım triba Hypochaeridinae
LIII. Leontodon L.Külbaba.
181. L.asperrimus (Willd.) Endl.Pırpız
külbaba
182. L.caucasicus (Bieb.) Fisch.
183. L.hispidus L. Tüklü külbaba
184. L.kotschyi Boiss. (L.talyschensis
Askerova). Talış külbabası
Yarım triba Lactucinae
LIV. Mycelis Cass.Miselis.
185. M.muralis (L.) Dumort. Divar
miselisi
186. M.deltoidea (Bieb.) Sennikov
(Cicerbita deltoidea (Bieb.) Beauv.,
Cephalorhynchus talyschensis Kirp.).
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Astereae
LV. Myriactis Less. Miriaktis.
187. M.wallichi Less. (M.gmelinii (Fisch.
et C.A.Mey.) DC.).Gmelin miriaktisi
LVI. Novopokrovskia Tzvel.
188. N.nigromontana (Boiss. et Buhse)
Tzvel. (Erigeron nigromontanus
Boiss. et Buhse).
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 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cardueae
Yarım triba Carduinae
LVII. Notobasis Cass. Notobazis.
189. N.syriaca (L.) Cass. Suriya
notobazisi
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Gnaphalieae
Yarım triba Gnaphaliinae
LVIII. Omolotheca Cass.
190. O.Sylvatica (L.) Sch.Bip. Schultz
(Gnaphalium sylvaticum L.)
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cardueae
Yarım triba Carduinae
LIX. Onopordum L. Çakqal qanqalı.
191. O.cinereum Grossh.
192. O.acanthium L.Adi çakqal qanqalı
193. O.heteracanthum C.A.Mey.
Müxtəlif-tikanlı çakqal qanqalı
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. İnuleae
Yarım triba Inulinae
LX. Pallenis Cass.Pallenis.
194. P.spinosa (L.) Cass. Dalar pallenis
Triba-II. Senecioneae
Yarım triba Tussilagininae
LXI. Petasites Hill. Petazites.
195. P.albus (L.) Gaertn. Ağ petasites
196. P.hybridus (L.) Gaertn., C.A.Mey. et
Scherb.
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cardueae
Yarım triba Carduinae
LXII. Picnomon Adans. Piknomon.
197. P.acarna (L.) Cass. Sıx piknomon
Triba-II. Cichorieae
Yarım triba Hypochaeridinae
LXIII. Picris L.Kəkrəvari.
198. P.canescens (Steven) Y.N.Vassil.
199. P.strigosa Bieb. Qıllı kəkrəvari
Yarım triba Scorzonerinae
LXIV. Podospermum DC.
200. P.armeniaum Boiss. et A.Huet.
(Scorzonera pallasiana Krasch. et
Lipsch.)
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201. P.grossheimii (Lipsch. et Vass.)
Kuth. (Scorzonera grossheimii
Lipsch. et Vass.)
202. P.kirpicznikovii (Lipsch.) Kuth.
(Scorzonera kirpicznikovii Lipsch.)
Triba-III. Cardueae
Yarım triba Centaureinae
LXV. Psephellus Cass.Psefellus.
203. P.zuvandicus Sosn. in Zam. Zuvand
psefellusu
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. İnuleae
Yarım triba İnulinae
LXVI. Pulicaria Gaertn.Pulikariya.
204. P.vulgaris Gaertn (P.prostrata
Aschers. Nom. Illeg.). Dağınıq
pulikariya
205. P.dysenterica (L.) Bernh.
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cichorieae
Yarım triba Crepidinae
LXVII. Rhagadiolus Scop. Raqadiolis.
206. Rh.hebelaenus (DC.) Vass. (R.edulis
auct., non Gaertn.).Yeməli raqadiolis
Yarım triba Lactucinae
LXVIII. Scariola F. W. Schmidt
207. S.orientalis (Boiss.) Sojak (Lactuca
orientalis Boiss.).
Yarım triba Scorzonerinae
LXIX. Scorzonera L. Təkəsaqqalı,
Keçiyemliyi.
208. S.parviflora Jacq. Xırdagül
təkəsaqqalı (keçiyemliyi)
209. S.grossheimii Lipsch. Grossheym
təkəsaqqalı (keçiyemliyi)
210. S.leptophyllan (DC.) Grossh.
Nazikyarpaq təkəsaqqalı keçiyemliyi
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Senecioneae
Yarım triba Senecioninae
LXX. Senecio L. (Adenostyles Cass.,
Pojarkovia Askerova
p.p.incl.typo). Xaçgülü.
211. S.othonnae Bieb. Otto xaçgülü
212. S.pseudoorientalis Schischk.
(S.orientalis Willd.). Şərq xaçgülü
213. S.grandidentatus Ledeb. İridişli
xaçgülü

214. S.vernalis Waldst. Yaz xaçgülü
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cardueae
Yarım triba Centaureinae
LXXI. Serratula L. Qıfsəbət.
215. S.haussknechtii
Boiss.(S.transcaucasica (Bornm.)
Sosn. ex Grossh.). Zaqafqaziya
qıfsəbəti
216. S.quinquefolia Bieb. ex Willd.
Beşyarpaq qıfsəbət
217. S.radiata (Waldst. et Kit.) Bieb.
Şüalı qıfsəbət
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Heliantheae Cass
Yarım triba Millerieae
LXXII. Sigesbeckia L. Ziqebekia.
218. S.orientalis L. Şərq zigebekiyası
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cardueae
Yarım triba Carduinae
LXXIII. Silybum Adans. Alaqanqal.
219. S.marianum (L.) Gaertn.Adi
alaqanqal
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Astereae
LXXIV. Solidago L.Qızıl səbət.
220. S.talyschensis Tzvel.Talış qızıl
səbəti
221. S.virgaurea L. Qızılçubuq qızıl səbət
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cichorieae
Yarım triba Hyoseridinae
LXXV. Sonchus L. Südotu,
Quzukökəldən.
222. S.asper (L.) Hill. Kələkötül südotu
223. S.nymanii Tineo et Guss.
224. S.oleraceus L. Bostan südotu
Triba-II. Cardueae
Yarım triba Centaureinae
LXXVI. Stemmacantha Cass.
225. S.pulchra (Fisch. et C.A.Mey.)
Dittrich (Rhaponticum pulchrum).
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Anthemideae
Yarım triba Anthemidinae
LXXVII. Tanacetum L.
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226. T.duderanum (Boiss.) Tzvel.
227. T.punctatum (Desr.) Grierson
(Pyrethrum punctatum).
228. T.parthenifolium (Willd.) Sch.Bip.
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cichorieae
Yarım triba Crepidinae
LXXVIII. Taraxacum Wigg. Acıqovuq,
Zəncirotu.
229. T.azerbaijanicum Soest.
T.neolobulatum.
230. T.bessarabicum (Hornem.)
Hand.Mazz. Bessarabiya acıqovuğu
231. T.erythrospermum Andrz.
(T.praticola Schischk. et Grossh.,
T.prilipkoi Czer.). Çəmənlik
acıqovuğu
232. T.lenkoranense R. Doll. Lənkəran
acıqovuğu
233. T.montanum (C.A.Mey.) DC. Dağ
acıqovuğu
234. T.neolobulatum Soest. Kiçikdilim
acıqovuq
235. T.ruberuliforme Soest.
236. T.serotinum (Waldst. et Kit.) Poir.
Gec acıqovuq
237. T.stenolepium Hand.-Mazz.
Darpulcuq acıqovuq
238. T.syriacum Boiss.
239. T.bakuense R. Doll.
240. T.desertorum Schischk. Səhra
acıqovuqu
Yarım triba Scorzonerinae
LXXIX. Tragopogon L. Yemlik.
241. T.graminifolius D. C. Prodr.
Taxılyarpaqlı yemlik
242. T.reticulatus Boiss. Torvari yemlik
243. T.collinus D. C. Prodr. Boiss. Təpə
yemliyi
244. T.sosnovskyi Kuthath. Sosnovski
yemliyi
245. T.dubius Scop. Fl. Carn. Jacq. M. B.
Fl. Şübhəli yemlik
246. T.coloratus C. A. M. Rəngli yemlik
247. T.krascheninnikovii S. Nikit.
Kraşeninnikov yemliyi
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248. T.macropogon C. A. M. Kəkilli
yemlik
249. T.kemulariae Kuth. Kemularla
yemliyi
250. T.acanthocarpus Boiss. Tikanmeyvə
yemlik
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Anthemideae
Yarım triba Anthemidinae
LXXX. Tripleurospermum Sch.
251. T.disciforme (C.A.Mey.) Sch. Bip.
252. T.perforatum (Merat) M. Lainz.
253. T.tenuifolium (Kit.) Freyn
Triba-II. Astereae
LXXXI. Tripolium Nees. Duzlaq asteri
254. T.pannonicum (Jacq.) Dobrocz. Adi
duzlaq asteri
Triba-III. Senecioneae
Yarım triba Tussilagininae
LXXXII. Tussilago L. Dəvədabanı.
255. T.farfara L. Adi dəvədabanı
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cichorieae
Yarım triba Hypochaeridinae
LXXXIII. Urospermum Scop.
Urospermum.
256. U.picroides (L.) Scop. ex
F.W.Schmidt. Kəkrəvari urospermum
 ASTEROIDEAE LINDL
Triba-I. Heliantheae Cass
Yarım triba Heliantheae
LXXXIV. Xanthium L. Pıtraq.
257. X.spinosum L. Boiss. Tikanlı pıtraq
258. X.strumarium L. Boiss. Adi pıtraq
 CİCHORİOİDEAE JUSS
Triba-I. Cardueae
Yarım triba Carduinae
LXXXV. Xeranthemum L. Süpürgəotu.
259. X.squarrosum Boiss. Dağınıq
süpürgəotu
260. X.cylindraceum Sibth. et Smith.
Silindrvari süpürgəotu
261. X.inapertum Willd. Sp. pl Boiss.
Örtülü süpürgəotu
262. X.longepapposum F. et M. Boiss.
Uzunkəkilli süpürgəotu
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Cədvəl 1
Asteraceae fəsiləsinin Talış üzrə sistematik analizi
Yarımfəsilələr

Tribalar
I. Anthemideae

Yarımtribalar
1. Anthemidinae
2. Artemisiinae
3. Matricariinae

II. Astereae

4. Astereae incertae
sedis

III. Inuleae

5. Inulinae

IV. Heliantheae Cass

6.
7.
8.
9.

V. Senecioneae

10. Senecioninae
11. Tussilagininae

VI. Gnaphalieae

12. Gnaphaliinae

VII. Doroniceae

13. Doroniceinae

VIII. Cardueae

14.
15.
16.
17.

IX. Calenduleae

18. Calendulinae

ASTEROIDEAE LINDL
(36 Cins, 82 Növ)

CICHORIOIDEAE JUSS
(49 Cins, 180 Növ)

X. Cichorieae

Heliantheae
Coreopsideae
Eupatorieae
Millerieae

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Carduinae
Carlininae
Centaureinae
Echinopsinae
Cichoriinae
Chondrillinae
Crepidinae
Hieraciinae
Hyoseridinae
Hypochaeridinae
Lactucinae
Scorzonerinae

Son nomenklatura (Черепанов, 1995) və ədəbiyyat məlumatlarını (Флора Азербайджана,
1961; Əsgərov, 2008, 2011) nəzərə almaqla, aparılmış tədqiqatlara əsasən, növlərin morfoloji
əlamətləri və bioloji xüsusiyyətləri əsas götürülməklə, yuxarıdakı tərkibdə, ilk dəfə olaraq, Asteraceae
dumort fəsiləsinin Talış florasında taksonomik spektrini tərtib etmişik.Apardığımız araşdırmalara görə
Talış florasında Asteraceae Dumort. fəsiləsinin 2 yarımfəsilədə, 10 tribada, 26 yarımtribada, 85 cinsdə
birləşmiş 262 növünə rast gəlinir.
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FLORİSTİCAL SUMMARY OF TALYSH ASTERACEAE DUMORT FAMİLY
E.M. Nazarov,V.N. Karimov
Azerbaijan State Agrarian University
Institute of Botany
In the article families, subfamilies, tribas, subtribas, genus of Asteraceae Dumort representative
in Talysh flora and the genus species spread in this area were compositae specified on the base of
A.M.Askerov`s concept of Azerbaijan Flora and Flora Azerbaijan “USSR , Baku, 1961 VIII.
Keywords: Flora of Talysh, asteraceae, compositae, flora of Azerbaijan, subfamily, tribe.
ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СЕМЕЙСТВА ТАЛЫШСКАЯ
ASTERACEAE DUMORT
Э.М. Назаров, В.Н. Каримов
Азербайджанский государственный аграрный университет
Институт ботаники
В данной статье, на основе произведений Конспект Азербайджанской Флоры. и "Флора
Азербайджанской ССР. Баку 1961 год.том VIII. А. М. Аскеров в сложноцветные форме уточнил распространене представитемий семейств, подсемейств, родов и видов в данном регионе.
Ключевые слова: Флора Талыша, сложноцветных, сложноцветные, Флоры Азербайджана, подсемейство, триба.
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ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ TUT (MORUS ALBA L.) BİTKİSİNİN ƏSAS ZƏRƏRVERİCİSİ KOMSTOK YASTICASININ (PSEUDOCOCCUS COMSTOCKI KUW.) BİOLOJİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ONA QARŞI MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ
N.Z. Məmmədova
AMEA Dendrologiya İnstitutu
memmedova_nigar89@mail.ru
Məqalədə Abşeron şəraitində tut bitkisinin əsas zərərvericisi - komstok yastıcasının bioloji xüsusiyyətləri və ona qarşı mübarizə tədbirləri haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Tədqiqat işində kimyəvi
preparatlardan zərərvericiyə qarşı istifadə olunmuş, ancaq fiziki-kimyəvi üsulun tətbiq olunmasının
daha əlverişli olması müəyyən edilmişdir.
Açar sözlər: tut, bitki, zərərverici, yastıca, mübarizə üsulu.
Giriş
Əhalinin ərzaq mallarına artmaqda olan tələbatının ödənilməsi, ölkəmizdə məhsul bolluğu yaradılması uğrunda mübarizə hazırda geniş vüsət almışdır. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına ziyan vuran zərərvericilərlə mübarizə aparmadan istehsal olunan məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətindən söhbət gedə bilməz.
Respublikamızda kənd təsərrüfatı, eləcə də yaşıllaşdırma təsərrüfatında xüsusi əhəmiyyətə malik
olan bitkilərdən biri də tut bitkisidir. Belə ki, tut bitkisinin yarpaqları ipək qurdlarının yemləndirilməsi
üçün əvəzsiz qida olduğu kimi meyvələri də insanlar tərəfindən yeyilir. Ağ tut meyvə və bəzək bitkisi
kimi becərilir. Bitkinin oduncağı möhkəm olduğundan ondan musiqi alətlərinin hazırlanmasında da
istifadə olunur. Qırmızı tut şaxtaya və quraqlığa davamlıdır. Meyvələrindən spirt və sirkə hazırlanır.
Ümumiyyətlə, tut bitkisi meşəqoruyucu zolaqların salınmasında, eləcə də torpaq eroziya-larının
qarşısının alınmasında istifadə olunur. Yaşıl bitkilər şəhərin səs fonunu tənzimləyir ki, iynəyarpaqlı
ağaclardan şam, tuya, küknar, ağ şam, enliyarpaqlılardan cökə, vələs, tut bu baxımdan daha əlverişli
bitkilər hesab edilir [4].
İnsanların həyatında mühüm əhəmiyyətə malik olan digər çoxillik ağac və kol bitkiləri kimi tut
bitkisi də hər il bir sıra xəstəlik və zərərvericilərin mənfi təsirinə məruz qalır. Bu bitkinin həm yarpağı,
həm də meyvələrindən istifadə olunması, bitkiyə yoluxan müxtəlif xəstəlik və zərərvericilərə qarşı
mübarizə işlərinin təşkilində xüsusi diqqət tələb edir. Yəni bu bitkilərin mühafizə olunmasında istifadə
olunan vasitələr ekoloji cəhətdən daha təmiz olmalıdır ki, onun yarpaq və meyvələrindən istifadə
mümkün olsun. Bütün bunlar tut bitkisinin xəstəlik və zərərvericilərinin hərtərəfli öyrənilməsi və onlara
qarşı mübarizə tədbirlərinin elmi cəhətdən əsaslandırılması üçün bir sıra elmi - tədqiqat işlərinin aparılmasının vacib olduğunu bir daha sübut edir.
Bununla yanaşı, bəzən bu qiymətli bitkilər çox vaxt bir sıra zərərli orqanizmlərin mənfi təsirinə
məruz qalırlar. Bu zaman bitkilərin yarpaqları həşəratlar tərəfindən yeyilərək çılpaqlaşır, şirəsi sorularaq
müxtəlif morfoloji, fizioloji və biokimyəvi dəyişikliklərə uğrayır. Müxtəlif qrup zərərvericilərin təsirindən bitkilər özünün estetik görünüşünü itirir, inkişafdan qalır və quruyaraq məhv olurlar. Ona görə də
tut bitkisinin müxtəlif zərərli orqanizmlərin xoşagəlməz mənfi təsirindən qorunması istiqamətində elmi
araşdırmaların aparılması zərurəti yaranmışdır. Elmi -tədqiqat işinin əsas istiqaməti; ya-şayış ərazilərində, o cümlədən park və bağlarda becərilən çoxillik ağac və kol bitkilərini zərərvericilərin təsirindən
qorumaq üçün ekoloji cəhətdən təhlükəsiz bitki mühafizə vasitələrindən istifadə edərək kompleks
mübarizə sisteminin hazırlanması və təsərrüfata tətbiq etməkdən ibarətdir.
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Material və metodlar
Respublikamızda komstok yastıcasının (Psevdococcus comstocki Kuw.) biologiyası və ona
qarşı mübarizə tədbirləri 1970 - ci illərdə S.R.Məmmədova tərəfindən ətraflı öyrənilmişdir. Dövlət
Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən aparılan müşahidələr göstərir ki, komstok yastıcası polifaq olub,
350 növə qədər müxtəlif bitki ilə qidalanır. Respublikamızda nar və tut bitkiləri zərərvericiyə daha
güclü yoluxur. Komstok yastıcasının dişi fərdlərinin bədəni 3-4 mm, yumurta qoyduqları dövrdə isə
5-6 mm olmaqla, üzəri ağ, mumabənzər kütlə ilə örtülmüş olur. Erkək fərdləri 1,0-1,5 mm böyüklüyündə, parlaq qanadlı, bədəni qırmızımtıl-qəhvəyi, gözləri qaradır. Yastıca 3 yaş mərhələsi keçirir,
birinci yaşda 0,45 mm, ikinci yaşda 1,2 mm, üçüncü yaşda isə 1,7 mm böyüklüyündə olur. Qışı yumurta fazasında ağacların qabığı altında, yarpaqlarda və üstü mühafizə olunan örtüklü yerlərdə
keçirir. Müəyyən edilmişdir ki, hər kasayarpaqda 3-4 ədəd yumurta kisəsinə təsadüf olunur və onun
içərisində 73-187 ədəd yumurta qışlayır. Yumurtaların üzəri ağ, mumabənzər kütlə ilə örtülmüş olur.
Yazda qışlamış yumurtalardan çıxan sürfələr cavan yarpaqların və zoğların ətrafında, böyük kütlələri
gövdə və budaqlar üzərində də əmələ gəlir. Zərərvericinin qışlamış yumurtalarından kütləvi halda
çıxması və bitkiləri yoluxdurması bizim şəraitdə aprel ayının 2-ci yarısında baş verir. 1-ci yaşda olan
sürfələr inkişafını 12-16 gündə, 2-ci yaşda 10-20 günə, 3-cü yaşda 8-14 gündə qurtarır. 1-ci nəslin
inkişafı təxminən 45-50 gün ərzində başa çatır. İqlim şəraiti ilə əlaqədar olaraq komstok yastıcası 3-4
nəsil verir. Mayalanmış dişi fərdlər yumurtalarını bitkilərin gövdə və budaqları üzərindəki qabıqlar
altına, torpağa və başqa örtülü yerlərə qoyur. Yumurtaqoyma dövrü bir aya qədər davam edir və sonra
dişi fərd tələf olur. Komstok yastıcasının vurduğu ziyan nəticəsində bitkilərin böyüməsi və inkişafı
zəifləyir, məhsuldarlıq azalır, keyfiyyəti aşağı düşür. Zərərverici tərəfindən güclü zədələnmiş bitkilər
quruyub sıradan çıxır [2].
Abşeron bölgəsində becərilən müxtəlif tut növlərinin (Morus alba L., Morus niqra L., Morus
rubra L.) zərərvericilərinin növ tərkibini öyrənmək üçün bölgələrin müxtəlif ərazilərində, parklarda,
bağlarda, ictimai müəssisələrin həyətyanı sahələrində olan tut ağaclarına baxış keçirilərək müşahidələr
aparılmışdır. Müşahidələr vegetasiya ərzində bir neçə dəfə davam etdirilmişdir. Bu zaman bitkilərin 4
tərəfindən və hər tərəfdən I və ya II yarusda olan yoluxmuş yarpaq, budaq, zoğ, çiçək və çiçək qrupu
yığılaraq nümunələr hazırlanmış və mikroskop altında baxılmışdır. Aşkar olunmuş zərərverici növünün
təsnifatda adı təyin edilmiş, həmçinin zərərvericinin bitkiyə vurduğu zədənin xarakteri, əhəmiyyəti,
əlamətləri və s. qeyd olunmuşdur.
Abşeron bölgəsində olan müxtəlif bitkilərin ayrı-ayrı yastıca növləri ilə yoluxma dərəcəsini
qiymətləndirmək üçün yastıcanın növündən və vurduğu zədənin xarakterindən asılı olaraq xüsusi
təyin olunmuş metodlardan istifadə edilmişdir. Bunun üçün əvvəlcə sahənin müxtəlif yerlərində
yastıca ilə yoluxmuş model ağaclar seçilərək etiket vurulmuşdur. Model ağaclarda vegetasiyanın
müxtəlif dövrlərində yastıcanın növündən asılı olaraq orta hesabla 10 sm2 zoğ - budaq və ya yarpaq
səthində zərərvericinin müşahidəsi aparılmışdır. Müşahidələr vegetasiya dövründə 8-10 dəfə aparılmışdır. Sahənin böyüklüyündən asılı olaraq nümunə götürülmüş bitkilərə sayı 5-10 ədəd olmaqla
şahmat və ya diaqonal qaydasında baxılmışdır. Zərərvericinin sıxlığı orta hesabla 1 yarpaq və ya 10
sm2 zoğ və ya budaqda olan zərərvericinin miqdarı ilə təyin olunmuşdur.
Yastıcaların əksəriyyəti ildə 1-2 nəsil verir. Yumurtanı yumurta kisəsinə qoyurlar. Sürfə I yaşda hərəkətli olur və yastıcaların yayılmasında rol oynayır. Sonra isə sürfə bitkinin şirəsini soraraq
hərəkətsiz olur və bu vəziyyətdə yetkin mərhələyə keçir [1].
Komstok yastıcası (Pseudococcus comstocki Kuw.) bitkinin bütün yerüstü orqanlarına – yarpaq, budaq və gövdəyə yoluxur. Ona görə də zərərvericinin bitkidə yoluxma dərəcəsini qiymətləndirərkən uyğun 5 ballı (3) şkaladan istifadə etmək daha məqsədəuyğundur.
5 ballı şkala aşağıdakılardan ibarətdir:
O ball - zərərverici bitkidə yoxdur;
I ball - zərərverici yarpaq, budaq və gövdədə tək-tək rast gəlinir;
II ball - zərərverici yarpaq və budaqların səthinin 25%-ni örtür;
III ball - zərərverici yarpaq, budaq və gövdənin səthinin 50%-ni örtür;
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IV ball - zərərverici bitkinin səthini bütünlüklə örtür.
Zərərvericilərin qeydə alınmasında işıq və feromon tutuculardan istifadə olunmuşdur. Həmçinin ağacın gövdə hissəsinə tutucu kəmərlər bağlanmışdır. Qeyd və müşahidələr 5 - 10 gündən bir
aparılmışdır.
Koksidilərin 40 mindən artıq növü məlumdur. Onların əksəriyyəti tropik ölkələrdə yaşayırlar.
Ümumiyyətlə koksidilərin 300 - dən çox növü müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin zərərvericiləridir [3].
Zərərvericilərin inkişaf dinamikasını öyrənmək üçün stasionarda 10 model yoluxmuş bitki götürülərək etiketlər asılmışdır. Qeyd və müşahidələr 10 gündən bir aparılmışdır. Model bitkilərdə zərərvericinin miqdarının dinamikası öyrənilmişdir (Cədvəl 1.).
Nəticə və onların müzakirəsi
Mübarizə üsullarını həyata keçirmək üçün bitkilərin vegetasiyası dövrünün əvvəlindən, yəni mart
- aprel aylarından başlayaraq noyabr - dekabr aylarına qədər müşahidələr aparılmışdır. Bu zaman sahəyə
diaqonal və şahmat üsulu ilə qeydlər olunmuşdur. Müşahidə zamanı bitkinin müxtəlif orqanlarından
(zoğ, budaq, yarpaq, çiçək qrupu, meyvə və s.) nümunələr götürülərək sahənin xəstəliklə yoluxması
qeydə alınmışdır.
Aparılan tədqiqatlar əsasında Abşeron bölgəsində - parklarda, bağlarda tut bitkisinin bəzi
növlərində (Morus alba L., Morus niqra L., Morus rubra L.) komstok yastıcasının (Pseudococcus
comstocki Kuw.) yayılması öyrənilmişdir.
Tut bitkisinin başlıca zərərvericisi olan komstok yastıcasına qarşı bir sıra kimyəvi preparatlar
sınaqdan keçirilmiş və fiziki – mexaniki üsuldan istifadə edilmişdir. Bu məqsədlə təcrübələr AMEA
Dendrologiya İnstitutunun ərazisində olan tut bitkilərində qoyulmuşdur. Təcrübələr 3 təkrar variantda
aparılmış, hər variantda 3 bitki dərmanlanmışdır. Dərmanlamalarda əl çiləyicisindən istifadə olunmuşdur. Təcrübə aşağıdakı variantlardan ibarət olmuşdur:
I variant - Poliqor (Bi-58, yeni 40%-li k.e.) - 0,2%-li məhlulu ilə ağacların dərmanlanması;
II variant – Desisin (25%k.e) - 0,25%-li məhlulu ilə ağacların dərmanlanması
(etalon təsərrüfat variantı);
III variant - Hekplanın - 20%-i.t məhlulu ilə ağacların dərmanlanması
IV variant – Nəzarət (heç bir tədbir keçirilməmişdir) (Cədvəl 2.).
Cədvəl 1
AMEA Dendrologiya İnstitutu ərazisində tutda komstok yastıcasının miqdar dinamikası

05.05.2016
17.05.2016
24.05.2016
07.06.2016
16.06.2016

Bitki və
zərərvericinin
adı

Tut bitkisində
komstok yastıcası

Qeydin tarixi

Bitkinin fenofazası

Tam yarpaqlama
fazası
Meyvə əmələ gəlmə dövrü
“ ”
Meyvələrin
yetişməsi
“ ”

Baxılmış 1 sm2
budaq və zoğda
zərərvericinin
miqdarı
(orta hesabla)

Zərərvericinin
inkişaf fazaları

5

Sürfə

7

Sürfə

9

Sürfə

12

Sürfə

14

Sürfə
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Cədvəl 2
Tut tingliyində komstok yastıcasına qarşı kimyəvi preparatların təsir miqdarı

16.06.2016

Təcrübənin
tarixi

Təcrübənin
variantları

1 sm2 gövdə səthində zərərvericinin
miqdarı (orta hesabla)
Dərmanlamadan
əvvəl

Dərmanlamadan
sonra
5 gün
10 gün

Təsir miqdarı
%-lə,
10 gün

Poliqor (20%
k.e.)-0,2%

13

5

2

84,6

Desis (2,5%-li
k.e)-0,2%

11

5

3

72,7

Hekplan(20%
i.t – 0,2%)

11

6

4

63,6

Nəzarət
(dərmansız)

10

+14

+16

Qeyd: “+” işarəsi nəzarətdə olan variantda zərərvericinin sayının artmasını göstərir.

Kimyəvi üsulun digər üsullarla müqayisədə üstünlüyü ondan ibərətdir ki, ondan istifadə etdikdə
az əmək sərf olunur, mexanizasiyadan geniş istifadə etmək və bir neçə növ zərərvericilərlə mübarizə
aparmaq olur. Ancaq digər üsullar zərərvericinin ocaqlarını məhv edə bilmədikdə kimyəvi üsuldan
istifadə olunmalıdır. Tut bitkisinin yarpaqları ipək qurdunun yemləndirilməsində qida olduğu üçün,
meyvələri isə insanlar tərəfindən yeyildiyinə görə bitkinin zərərvericisinə qarşı kimyəvi mübarizə
üsulunun tətbiq edilməsi əlverişli deyil. Zərərvericiyə qarşı bioloji və fiziki – mexaniki üsullardan
istifadə olunması daha məqsədəuyğundur. Bioloji üsulda quşları cəlb etmək üçün ağacların arasına
kollar əkilməli, ağaclara taxtadan düzəldilmiş evciklər asılmalıdır. Fiziki – mexaniki üsulda ağacların
gövdələrinin üzərinə yapışqanlı halqalar, yəni tutucu kəmərlər bağlanmalı, ağacın üzərində olan
zərərvericinin yumurta yuvaları, pupları və sürfələri təmizlənməli, yoluxmuş yarpaqlar, zoğlar, budaqlar
kəsilməlidir. Bioloji və fiziki – mexaniki üsullar çətin olduğu və çox vaxt tələb etdiyi üçün kiçik
sahələrdə tətbiq edilməsi daha əlverişlidir.
Elmi-tədqiqat işində Dendrologiya İnstitutunun ərazisində olan tut bitkilərinin zərərvericisinə
qarşı fiziki - mexaniki üsuldan istifadə edilmiş, ağacların gövdələrinin üzərinə yapışqanlı halqalar, yəni
tutucu kəmərlər bağlanmış, ağacın üzərində olan zərərvericinin yumurta yuvaları, pupları və sürfələri
təmizlənmş, yoluxmuş yarpaqlar, zoğlar, budaqlar kəsilmişdir.
Kimyəvi preparatlardan istifadə etdikdə poliqor preparatını (40%-li e.k) zərərvericiyə daha çox
təsir etməsi (84,6%) müəyyən edilmişdir. Aparılmış elmi - tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, tut
bitkisinin zərərvericisi - komstok yastıcasına (Pseudococcus comstocki Kuw.) qarşı Abşeron şəraitində
fiziki – mexaniki üsuldan da istifadə olunması daha əlverişli hesab olunur.
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BIOLOGICAL FEATURES AND CONTROL MEASURES
AGAINST PSEUDOCOCCUSCOMSTOCKI KUW. PEST OF MORUS ALBA L. IN
ABSHERON CONDITION
N.Z. Mammadova
Institute of Dendrology of ANAS
memmedova_nigar89@mail.ru
In this article is given comprehensive information on the biological characteristics of main pests
of Morus alba L. - Pseudococcus comstocki Kuw. in Absheron condition and control measures against
it. In research work against pests are used chemical preparations, but are determined that physicalchemical control measures are very suitable.
Keywords: Morus alba L., plant, pest, Pseudococcus, control measure
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНОГО ВРЕДИТЕЛЯ ШЕЛКОВИЦЫ
(MORUS ALBA L.) – ЧЕРВЕЦА КОМСТОКА (PSEUDOCOCCUS COMSTOCKI KUW.)
В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА И МЕТОДЫ БОРЬБЫ ПРОТИВ НЕГО
Н.З. Мамедова
Институт Дендрологии НАНА
memmedova_nigar89@mail.ru
В статье даны всесторонние сведения о биологических особенностях основного вредителя шелковицы – червеца комстока в условиях Апшерона и о методах борьбы против него.
В исследовательской работе против вредителя использованы химические препараты, но выявлено, что использование физико - химического метода борьбы является более целесообразным.
Ключевые слова: шелковица, растение, вредитель, червец, метод борьбы
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DİLDƏ GEDƏN SEMANTİK PROSESLƏR
A.A. Hüseynova-Qəhrəmanlı
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Məqalə alınma terminlərin Azərbaycan dilində gedən semantik proseslərinə həsr edilib. Semantik
proseslər, derivasiya, transterminləşmə anlayışları tədqiqatın əsas obyekti kimi araşdırılır. Leksik sistemdə terminlərdə mənanın daralması, genişlənməsi, polisemiya, omonimlik hadisəsi təhlil edilir.
XXI əsrdə alınma terminlər semantik derivasiya, semantik proseslərdə aktiv iştirak edirlər. Semantik proseslər zamanı alınma terminlərin resipient dilə məna transformasiyası baş verir, bəzən isə
əksinə etimon dildə olan mənalar resipient dildə tam üst-üstə düşmür. Məqalədə bir terminin ayrı elm
sahələrində müxtəlif mənaları ifadə etməsi - transterminləşməsi göstərilir. Ümumiyyətlə, semantik proses – çətin və dinamik hadisədir.
Açar sözlər: semantik proseslər, semantik derivasiya, polisemiya, transterminləşmə, məna genişlənməsi.
Dil canlı leksik sistemdir. İstənilən dövr ərzində leksika dilin ən dinamik layı hesab olunur. O
dildə mücərrədliyin ən kiçik dərəcəsini göstərir, bir halda ki, sözlər həmişə konkret istiqamətlənir: o
alına bilər, yaxud dildə olan elementlərlə dəyişə bilər. Dilin lüğət tərkibi daima yeni leksik vahidlərlə
artır. Fasiləsiz inkişaf edən cəmiyyət, daimi dəyişiklər və sosial, iqtisadi, siyasi, elmi-texniki həyata yeni
girişlər dildə əks olunmaya bilməz.
Lüğət tərkibində bir xalqın digəri ilə müxtəlif dövrlərdə əlaqəsi əks olunur, belə ki, leksikanın
inkişafı alınma, əcnəbi sözlər hesabına baş verir. Dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi uzun prosesdir. O
yeni sözün yaranması və yaxud mövcud olan sözün mənasının dəyişməsindən başlayır. Yeni sözlər
tədricən çoxmənalı olmağa başlayır, mənalar arasında daima semantik əlaqə meydana çıxır, yaxud da ki
daxili formanın yaddan çıxması, yeni kök və əsasların yaranması baş verir. Açıq sistem olması ilə
fərqlənən leksikada daim dinamik proseslər gedir: bir sıra leksik vahidlər dili tərk edir, yeni sözlər daxil
olur, yaxud da ki dildə mövcud olan sözlərin yeni mənaları meydana çıxır.
Terminyaratma prosesində terminoloji leksikanın zənginləşməsində əsas vasitələrdən biri də da
semantik üsuldur.Yeni yaranmış müxtəlif elmi anlayışları ifadə etmək üçün dildə hazır mövcud olan
leksik vahidlərin yeni məna qazanması daha əlverişli üsula çevrilir. Semantik üsul yeni termin yaratmaq
deyil, dildə hazır şəkildə mövcud olan sözlərə yeni məna çaları verməklə, semantik yükü artırmaqla yeni
termin yaratmaqdır. “Söz o zaman yeni semantik vahidə çevrilir ki, öz paradiqması üçün normal olmayan, qeyri-adi sintaqmatik mühitdə işlənir və bu vəziyyətdə söz formal-fonetik qabığını dəyişmədən
motivləşmiş sözə çevrilir, nitqdə üzə çıxan yeni məna qazanır” [2,307].
Terminoloji leksika və ədəbi dil leksikasının qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində ədəbi dilin sözləri
mövcud dil işarəsinin məzmun tərəfinin terminoloji cəhətdən yenidən mənalandırılması ilə yaranır.
Terminoloji sistem öz leksik sistemini ədəbi leksika hesabına formalaşdırır və ümumiləşdirir, bilik
sahəsində anlayışların lazımi adlandırılmasını təmin edir.
Dilçilikdə semantik proseslərə müxtəlif cür yanaşırlar. Jerebilonun lüğətində semantik proses belə
izah olunur: “sözün mənasının dəyişməsi tarixi olaraq şərtlənir. Sözün dəyişməsinin səbəbi- onun istif-adəsidir. Sözün yaranması zamanı sözyaratma və leksik mənanın tam üst-üstə düşməsi müşahidə olunur.
Sözün ünsiyyətdə müxtəlif şərtlərlə istifadəsi sözün semantik strukturunun və onun ayrı-ayrı mənalarının zənginləşməsinə gətirib çıxarır” [7,320]. O iki əks olan semantik prosesi göstərir: 1) Mənanın
genişlənməsi (ifadə olunan anlayışın həcminin artması), 2) Mənanın daralması (ifadə olunan anlayışın
həcminin məhdudlaşması, daha doğrusu, adlandırılan predmet və hadisələrin sayının məhdudlaşması,
nəticədə yeni məna yaranır).
N.M.Aliferenko isə bu prosesi belə izah edir. Onun fikrincə, sözdə semantik proseslər semlərin dərəcə (rütbə) statuslarının dəyişməsilə yaranır, onların mərkəzəqaçan və mərkəzdənqaçma
yerdəyişmələri, semema hüdudlarında ayrıca semlərin reduksiya və aktuallaşmasıdır [4,246].
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Dil sistemi daima inkişaf edir. Buna görə də bütün semantik dəyişiklərə dilin semantik sistemi
və onun sistem yaruslarının inkişaf etapları kimi baxılması qaçılmazdır. D. N. Şmelev hesab edir ki,
dildə baş verən semantik dəyişiklərin tədqiqatı zamanı dil sisteminə münasibətdə dildaxili, həmçinin dilxarici faktorları öyrənmək lazımdır. Bununla belə o qeyd edir ki, leksik-semantik dəyişiklər
dildə digər dəyişiklərlə müqayisədə daha yüksək dərəcədə həmin dildə danışanların həyat və fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu göstərir [13,9].
Terminoloji sistem intra və ekstralinqvistik faktorların təsiri ilə fəaliyyət göstərir ki, bu da bu
sistemi yenidən paylaşan semantik əlaqələrin daima dəyişməsinə səbəbdir. “İnkişaf edən yeni funksional münasibətlər köhnələr üzərində qurulur, bir zaman müddətində onlar bir yerdə mövcud ola
bilər, sonra ya köhnəni sıxışdırır, ya da müxtəlif funksional yeri tutur” [15,57].
XXI əsrdə alınma terminlərin semantik adaptasiyası fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Yeni alınmaların leksik-semantik formalaşması sürətli templə gedir: alınmalar qısa müddətdə mənanın diffuziyadan azad olaraq leksik vahidin tam vahidi olmağa çalışırlar. Müasir dildə alınma terminlər semantik
derivasiya, determinləşmə, transterminləşmə, reterminləşmə proseslərində aktiv iştirak edirlər.
Semantik prosesləri izah edərkən semantik derivasiya anlayışını da izah etmək lazım gəlir. Semantik derivasiya anlayışı bir əsasın ümumiləşmə və xüsusiləşməsinin yaranması ilə yeni sözün əmələ
gəlməsi kimi başa düşülür. Semantik derivasiya prosesində semantik strukturlar yeni mənalarla zənginləşir, terminlərin işlənmə sferaları genişlənir.
Semantik derivasiya – sözdə semantik törəmə mənaların, sözün semantik tutumunun genişlənməsi
hadisəsinin yaranması prosesdir. “Semantik derivatların yaranması semantik sözyaratma prosesini tamamlayır, nəticədə unikal məna ilə yeni dil vahidləri yaranır” [8,144].
İstənilən elm sahəsinin terminologiyasının yaranan andan leksik vahidlər ümumi leksikanın əsas
kütləsindən özünü təcrid etməyə meyillənir, dildə artıq mövcud olan sözlərin yeni məna çalarlarını
əmələ gətirərək onlar və özü arasında baryer yaradır, hansı ki bu və ya digər semantik modifikasiya
nəticəsində özlərinə xüsusi ifadə vasitələri tələb edən tamamilə yeni məna qazandırır.
Dildə gedən semantik prosesləri iki əsas yerə bölmək olar:
1) Mənanın genişlənməsi;
2) Mənanın daralması.
Mənanın daralması terminyaratmada leksik-semantikanın növü kimi daha səciyyəvidir. Terminin
mənasının daralması özünü terminoloji sahədə göstərir. Daralma mexanizmi haqqında bir neçə müzakirələr mövcuddur. “Sözdə onun leksik mənası ayrılır və ona ciddi, dəqiq təyin etmə-definisiya birləşir. Hər sözün mənası əlamətlərin diferensiyası sırasında dağılır. Terminologiya onlardan bir neçəsini
və hətta birini seçir və bu əlamətləri elmi əsasa qoyur” [10,152]. Ədəbi dilin sözləri öz mənalarını sıxır,
baza sözün bütün diferensiya əlamətlərini implisit ifadə edərək müəyyən bilik sahəsinin leksik
sistemində ixtisaslaşdırır.
Y.A.Maslovun fikrincə, alınma leksika içərisində daha doğrusu, dünyanın bir çox dillərində geniş
şəkil alan beynəlmiləl sözlər adlanan xüsusi sinif ayrılır. Alınma zamanı sözün semantikasında bəzən
dəyişiklik baş verir, eyni zamanda semantik həcminin daralması, daha doğrusu, dil sözü mənimsəyərkən
mənbə dildə olan bütün mənaları qəbul etmir. Lakin Maslovun fikrində dolaşıqlıq vardır. Çünki beynəlmiləl sözlər beynəlmiləl statusunu ona görə qazanır ki, o keçdiyi dildə də eyni semantik mənanı ifadə
edir. S.Sorokin hesab edir ki, alınmaya prototipin semantik strukturunun daralması xasdır “ ..alınma
sözlər daha çox birmənalıqla səciyyələnir. Onlar terminləşməyə meyillidirlər, daha doğrusu, alınan dildə
məşhur predmet və anlayışların birbaşa işarələri kimi iştirak edirlər. Digər dilin orbitinə cəlb edilərkən
onlar mənbə dildə olan müxtəlif mənaların geniş dairəsindən ayrılır, “daxili forma” lardan azad olur, bir
xüsusi spesifik mənada birləşir” [12,59].
Semantik strukturda semlərin inkişafı nəticəsində söz sırasında adlandırma həcminin genişlənməsi əsasında yeni leksik-semantik variantlar yaranır. Semantik derivasiya prosesində yeni leksik-semantik variantlar mənanın genişlənməsində baş verir. Məsələn, akrobat – əvvəllər yalnız sirkdə akrоbatik nömrələr göstərən artist; canbazdır. Məna genişlənərək həm də idmanda gimnastika ilə
məşğul оlan idmançı mənasını da bildirir. Yaxud, arena (lat. arenahərf. qum, xüsusi meydan).
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əgər 1) sirk meydançası; 2) tamaşa göstərilən, yarış keçirilən, konsert verilən və digər fəaliyyət göstərilən yeri bildirirdisə, sözün mənası genişlənərək biologiyada orqanizmin yayılıb mövcud olduğu
bütün yerlərin məcmusunu bildirir. Bonus terminin mənasının genişlənməsi:1) bağlanan müqavilə
üçün icraçı tərəfin verdiyi pul, mükafat; 2) ticarət vasitəçisinin onun iştiraki ilə aparilmiş dövriyyənin ümumi məbləğindən faiz şəklində aldığı əlavə mükafat; 3) əqdin şərtlərinə müvafiq olaraq
satıcının etdiyi əlavə güzəşt, endirim; 4) əlavə dividend.
Yeni alınma sözün leksik mənasının formalaşmasında vacib rolu semantik alınma üsulu oynayır.
Azərbaycan dilində ekvivalenti olmayan sözlərin alınması zamanı etimon sözün leksik mənasının
köçürülməsi baş verir. Burada biz spesifik hadisəyə etimon sözün leksik mənasının transformasiyasına
diqqət yetirək. Məs: akkreditiv (iqtisadiyyatda) – bir kredit müəssisəsinin (bankın) digərinə depozitə
qoyduğu vəsaitdən maddi sərvətin, xidmətlərin ödənişi və ya nağd pul verilməsini həvalə edən pul
sənədidir. Alqoritm– ixtiyari konkret məsələni həll etmək üçün tələb olunan görüləcək işlərin ardıcıllığını müəyyən edən qaydaların yığımı. Bu terminlərin etimon dildə olan leksik mənalarının tam
transformasiyası baş vermişdir.
Lakin S.Sadıqova qeyd edir ki, obyekt dildə alınma sözün mənasının genişlənməsi və ya daralması, onun məcazi mənada işlənməsi semantik transformasiya kimi başa düşülür [3,295].
Qeyd edək ki, intensiv beynəlmiləlləşən leksikada semantik mənimsəmə prosesi spesifik xüsusiyyətlər qazanır. Semantik proseslər nəticəsində terminlər Azərbaycan dilinə keçdikdə mənbə dildə
olan mənasını itirə bilərlər. Tez-tez rast gəlinən hadisə mənanın ayrılmasıdır, onların əşyavi-məntiqi
məzmun ilə üst-üstə düşməməsidir. Azərbaycan dilində işlənən alınma terminlər ingilis dilində olan heç
də bütün mənaları ifadə etmir, bəzən bir-iki mənanın üst-üstə düşməsini müşahidə etmək olar. Məs:
Sayt termini ingilis dilində bu mənaları bildirir: 1) Meydan, sahə; 2) Yer: yerləşmə; 3) inform. Veb-sayt,
internet-səhifə [20]. Lakin Azərbaycan dilində isə bu söz üçüncü məna, yəni informatika ilə bağlı olan
anlayışı bildirir. Yaxud İmic ingilis dilində “Təsəvvür (nə isə haqqında)”, “Statut (müqəddəsliklə
bağlı)”, “Obraz, əksetmə (güzgüdə)”, “Metafora” mənalarını ifadə edir [20]. Azərbaycan dilində isə bu
söz yalnız təbliğatın və reklamın müəyyən təşkilat, məhsul və ya şəxs haqqında, onun əsas keyfiyyətlərinin vurğulamaqla yaratdığı obraz, təəssürat; hər hansı ictimai-siyasi xadim, yaradıcı insan, sənət
adamı, aktyor, teleaparıcı, biznesmen, müəssisə rəhbəri və s. haqqında onun şəxsi xarakterinin, ictimai
mövqeyinin, əxlaq və davranışının formalaşdırdığı ictimai rəy mənasını bildirir.
Gördüyümüz kimi, sözlərin mənaları təkcə semantik planda deyil, həmçinin bu və ya digər
terminologiyaya məxsus sferalarda müxtəlif şəkildə göstərilə bilər.
Alınma terminlərin semantik dəyişikləri XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində nəinki alınma
leksika ilə bağlıdır, həmçinin dil prosesləri və dil inkişafının əsas tendensiyası ilə bağlıdır. Məsələn,
ümumişlək leksikadakı sözlərdən terminoloji mənanın yaranması, əcnəbi sözlərin öz ekvivalenti ilə
müqayisədə ixtisaslaşması, mənanın diferensiasiyası.
Sözün yeni məna qazanması yeni sözün yaranmasına gətirir ki, bu da dil omonimiyasını gücləndirir. Terminologiyada omonim münasibətlər müxtəlif terminoloji sistemdə qrafik və akustik olaraq
eyni olan terminlərin işlənməsi ilə yaranır. Bu haqda A.A.Reformatski yazır: “Eyni və həmin termin
həmin dilin müxtəlif terminologiyasına daxil ola bilər ki, bu da elmlərarası terminoloji omonimləşməni
ifadə edir” [9,115]. Lakin sahələrarası və elmlərarası polisemiyanı omonimləşməyə aid edənlər də var.
Q.A.Dianova da həmçinin hesab edir ki, terminologiyada digər elmlərdə istifadə olunan omonim
terminlərin yaranması mənbələrindən biri reterminləşmədir. “Söz və anlayışların assosiativ əlaqələri ona
gətirib çıxarır ki, eyni elmlər sahəsində tətbiq edilən söz digər sferaya keçir” [6,75-76].
Elmlərarası omonimləşmə üçün iki əlamət səciyyəvidir: 1) termin-omonim müxtəlif definisiyaya malikdir, 2) termin –omonimlər müxtəlif terminoloji sistemdə işlənirlər.
Y.P. Solodubun fikrincə isə “omonimləşmə dünyanın bütün dilləri üçün universal, xas olan hadisədir ki, leksikanın sistem təşkilinin əsas prinsiplərini – tərkibinə daxil olan əlaqələr arasındakı
semantik əlaqələri qurmaq imkanını məhv edir” [11,102]. Əslində Solodubun fikri ilə razılaşmaq
mümkün deyil, çünki bu kimi pozulmalar çox məhdud xarakter daşıyır, əks olaraq o, dilin leksik
sisteminin tam və yaxud da hissə-hissə dağılmasına gətirib çıxarardı. Semantik əlaqələrin qurulmasına
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gəlincə, burda biz məntiqi olaraq son nəticə ilə etimoloji təhlil aparmalıyıq ki, burda bizim omonimlərlə,
yoxsa mənanın polisemantliyi ilə işimiz var [14,201].
Terminlərin müxtəlif elm sahələrində işlənməsi semantik çalarlıq yaradır. Terminlərin omonimləşməsi dilçilikdə transterminləşmə hadisəsini yaradır.
Transterminləşmə - Son dövrlər elm sahələrinin fasiləsiz inkişafı onların inteqrasiyası və
diferensiasiyasını sürətləndirir. Diferensiasiya prosesi zamanı bir terminoloji sahədə işlənən termin öz
semantikasını dəyişərək digər, yaxud da yeni yaranmış elm sahəsinə daxil ola bilir. Bu zaman transterminləşmə prosesi yaranır. Transterminləşmə terminoloji qatda baş verən proseslərdən biridir.
M.İsmayılova transterminləşmə prosesini terminin konversiyası hadisəsi hesab edir: “Terminin konversiyası bir sahə termininin morfoloji və fonetik tərkibini saxlamaqla tam və ya qismən
semantik modifikasiyaya uğramasını bildirir. Terminin konversiyası bir nitq hissəsindən digərinə
keçidi deyil, bir sahə termin sistemindən başqasına keçməsini səciyyələndirir. Belə proses nəti-cəsində yeni termin yaradılır. Termin yaranmasının bu üsulu transterminləşmə adlanır” [1,91].
Transterminləşmə iki və daha çox elm sahələrində baş verə bilər. Müxtəlif elm sahələrində işlənən terminlərə aşağıdakı nümunələri göstərmək olar:
Atom – 1. Fizikada Kimyəvi elementin bu elementə aid xüsusiyyətini saxlayan ən kiçik
zərrəciyidir. 2. informatikada LİSP proqramlaşdırma dilində: kodun, yaxud verilənlərin baza strukturu.
Plazma- 1) biologiyаda - qanın, limfаnın maye tərkib hissəsi; 2) fizikada - qarmaqarışıq hərəkətdə olan müsbət və mənfi hissəciklərdən yarаnan qazаoxşar mühit.
Unison - 1) musiqidə - ahəng uyğunluğu, iki səsin eyni melodiya çıxarması; 2) fizikada - iki
titrəyiş mənbəyində tənliklər bərabərliyi;
Bufer – 1) dəmiryol – Dəmiryol vaqonlarında, avtomobillərdə və s.-də toqquşma zamanı
zərbənin, təkanın gücünü azaltmaq üçün yaylı qurğu. 2) hüquqda – münaqişə aparan tərəflər arasında
neytral sayılan ərazi, xüsusi təhlükəsizlik zonası. 3) informatikada - Verilənləri saxlamaq üçün aralıq
yer. Verilənləri yaddasaxlama qurğusunda yerləşdirənə qədər və ya oradan oxuduqdan sonra müvəqqəti
saxlamaq üçün yaddaşda ayrılmış yer [19].
Amorf - 1) formasız, qeyri-müəyyən, dağınıq; 2) kim. maddənin qeyri-kristal quruluşa malik
forması. 3) dilç. Əsas və şəkilçilərə ayrıla bilməyən söz forması [19].
Aktiv - 1. Partiya təşkilatının və ya başqa ictimai təşkilatın ən fəal hissəsi. 2) maliyyədə - Mühasibatda: balansın, müəyyən tariхdə müəssisə, ya idarənin mövcud оlan bütün qiymətli şеy-lərindən və ya
bоrc tələblərindən ibarət оlan hissəsi (passiv əksi) [18].
N.P.Qlinskaya transterminləşmənin üç mərhələsini göstərir: 1) Ancaq dil substrat terminin digər
konseptosferə mənsubluğunu tam saxlamaqla möhkəmlənməsi; 2) qəbul edən konseptosferin ayrı-ayrı
koqnitiv, sonra isə semantik əlamətlərin köçürülməsi; 3) kateqorial superstatın alınması (mənimsənilməsi) [16].
T.V Rıjenkova transterminləşməni implisit və eksplisit olmaqla iki yerə ayırır. Eksplisit transterminləşmə bu cür formalaşır: 1) ilk arxisem saxlanılmaqla diferensial sem məzmununun dəyişməsi; 2)
yeni arxisemin qazanılması; 3) yeni arxisemin yaranması və bəzi diferensial semlərin əvəz edilməsi. Bir
halda ki, əgər transterminləşmə implisitdirsə, termin bir sahədən digərinə keçirsə, hər hansı bir dəyişikliyə məruz qalmır [17].
Beləliklə, leksik omonimlər eyni səslənən sözlərdir ki, eyni anlama malik deyillər və assosiativ
əlaqəli deyillər. Elmi-texniki terminologiyada omonimləşmə: 1) müxtəlif dil vahidlərinin səs uyğunluğu olan, lakin mənaca bir-biri ilə əlaqəsi olmayan; 2) elmlərarası polisemiyanın nəticəsidir.
Polisemiya bizi əhatə edən dünyanın qavranılması üsullarının dəyişilməsinə imkan yaradır və
həqiqətlərin dərk edilməsi və konseptuallaşmasının əsas priyomlarından biri hesab olunur.
Polisemiyanın yaranma səbəblərini araşdıran S.N. Çistyuxina yazır ki, “Avropa dilləri üçün
polisemiya dil universalisi hesab olunur. Çoxmənalılığın bu qədər geniş yayılması bir tərəfdən dilin
dayanmadan inkişafını və mövcud leksik vahidlərdən yeni mənaların qazanmasını, lakin digər tərəfdən dil işarələrinin adlandırılma və təsvirinə ehtiyacı olan sonsuz (daimi) çoxlu varlıqların məhdudlaşmasını göstərir” [14].
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Elm və texnika dilində polisemiya yeni anlayışların adlandırılması üsulu sayılır. Polisemiya
terminoloji anlayışlar arasında və yaxud da ümumişlək və terminoloji anlayışlar arasında semantik
əlaqəni təyin edir ki, bu da terminin daha rahat qavranılması və yadda saxlanılmasına kömək edir.
XX əsrdə polisemiya ilə mübarizə gedirdi və birmənalılığın terminin əsas əlaməti olması israr
edilirdi. Lakin təcrübədə elm və texnikanın bütün sahələrində çoxmənalı terminlərin aktiv istifadəsi
müşahidə edilir. Çoxmənalı terminlər birmənalı və omonim terminlər arasında yerləşir və bir terminoloji sistem daxilində funksionallaşırlar.
Məsələn, kamera (alm. Kammera< lat. camera günbəz < yun. kamara günbəz, günbəzli otaq).
1) kino çəkilişi üçün işlədilən aparatın adı (kinokamera); 2) dövlət idarələrində və ya ictimai
təşkilatlarda xüsusi məqsədlər və mühüm işlər üçün nəzərdə tutulan otaq; 3) hər hansı cihazın, maşının
qurğunun, tikilinin daxilində qapalı, boş yer; 4) kiçik tamaşaçı və ya dinləyici dairəsi üçün nəzərdə
tutulan incəsənət əsəri. Kamera musiqisi; 5) həbsxanada dustaqların salındığı otaq.
Burada dövlət idarələrində və ya ictimai təşkilatlarda xüsusi məqsədlər və mühüm işlər üçün
nəzərdə tutulan otaq; hər hansı cihazın, maşının qurğunun, tikilinin daxilində qapalı, boş yer və həbsxanada dustaqların salındığı otaq mənaları terminin çoxmənalılığını göstərir. Lakin onun birinci və
dördüncü mənası isə omonimləşmənin nəticəsidir.
Polisemiya leksik vahidlərin universal xüsusiyyəti hesab olunur, eləcə də terminlərin. Elm və texnika dilində çoxlu sayda çoxmənalı terminlərin işlənməsinə baxmayaraq, müxtəlif mənaların lek-sik
vahidlərlə ifadə olunma üsulları və onlar tərəfindən yeni anlamların inkişafı tamamilə müxtəlif ola bilər.
Çoxmənalı terminlər semantik olaraq sıx əlaqəli ola bilər, cüzi (zəif) semantik əlaqə göstərərək ayrıla da
bilərlər.
Terminlərdə polisemiya ilkin mənadan yaranan yeni məna və ya məna çalarlarını əhatə edir.
Sözün bu cür potensial əlaqələnməsi leksik-semantik variantları əmələ gətirir.
“Sözün başqa dil vahidləri mühitində digər formaların müdaxiləsi sayəsində çoxmənalı olması
leksikanın sistemliliyinin göstəricilərindən biri kimi diqqəti cəlb edir. Dildə polisemiya hadisəsi də
sistemin struktur münasibətlərinin nəticəsi kimi sözün malik olduğu potensial mənaların və onun işlənmə
imkanının vəhdətidir. Sözün işlənməsi bir tərəfdən onun məna strukturasındakı imkanın reallaşmasıdırsa,
digər tərəfdən işlənmə imkanı da tədricən onun məna tutumunun genişlənməsidir” [2,283].
Beləliklə, leksikada semantik proses geniş yayılmış, eyni dərəcədə ekstralinqvistik və həm də
dil faktorları ilə şərtlənir. Leksikada semantik dəyişiklər yeni realilərin adlandırılması ilə yanaşı, həm
də lüğət tərkibinin zənginləşməsinə vasitə olur.
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THE SEMANTIC PROCESS IN LANGUAGE
A.A. Huseynova-Gahramanli
ANAS Institute of Linguistics named after Nasimi
This article is dedicated to semantic process of borrowing terms in Azerbaijani language. Notion
of the semantic process, derivation, transterminology is the main object of research. Here is analyzed the
phenomenon of meaning expansion, meaning contraction of terms, polysemy, homonym in the lexical
system. In XXI century the borrowing terms are actively used in semantic process, semantic derivation.
In semantic process the borrowing terms convey meaning transformation to recipient language, but
some cases meaning of borrowing entirely not coincide in Azerbaijani language. In study is emphasized
that term can use in different sciences with various meaning, i.e. transterminology. In generally,
semantic process – complicated and dynamic phenomenon.
Keywords: semantics process, semantics derivation, polysemy,transterminology, meaning expansion.
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ЯЗЫКЕ
А.А. Гусейнова-Гахраманлы
НАНА Лингвистический Институт им.Насими
Статья посвящена семантическим процессам заимствованных терминов в Азербайджанском языке. Понятие семантические процессы, деривация, транстерминологизация рассматривается как основной объект исследования. Анализируются явления расширения значений,
сужения значений терминов, полисемия, омонимия в лексической системе.В XXI веке заимствованные термины активно участвуют в семантических процессах, семантических деривациях. В
семантических процессах заимствованные термины передают в язык реципиент трансформацию
значения, но иногда в Азербайджанском языке значения не совпадают полностью. В статье
описываются употребление терминов в разных значениях в различных отраслях науки, т.е. их
транстерминологизация. В целом семантический процесс – сложное и динамичное явление.
Ключевые слова: семантические процессы, семантическая деривация, полисемия, транстерминологизация, расширения значение.
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MÜASİR ƏRƏB ÖLKƏLƏRİNDƏ QURANÇILIQ CƏRƏYANI VƏ ONUN ƏSAS
TƏMSİLÇİLƏRİ
D.Ş. Cəfərli
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutu
jafarli.d.sh@gmail.com
XX əsrdə bir tərəfdən elmi-texniki tərəqqi, digər tərəfdən isə Qərb mədəniyyəti ərəb dünyasındakı ictimai, siyasi vəziyyətə təsir etdiyi kimi dini düşüncəyə də öz təsirini göstərmişdir. Müasir
dövrdə ərəb ölkələrində Qurançılıq cərəyanının inkişaf tendensiyası həm ümumən İslam dininin daxilində cərəyan edən proseslər və həm də bu təlatümlü dövrdə Ərəb dünyasının siyasi inkişaf di-namikası ilə sıx bağlı olmuşdur. Hazırki məqalədə müxtəlif ərəb ölkələrində Qurançılıq cərəyanının əsas
təmsilçiləri və onların başlıca müddəaları tədqiq olunub. Onlar arasındakı fikir ayrılıqları ətraflı şəkildə araşdırılıb.
Açar sözlər: Qurançılar, ərəb ölkələri, Quran, hədis, sünnə
Ərəb ölkələrində Qurançılıq cərəyanının inkişaf tendensiyası həm ümumən İslam dininin daxilində cərəyan edən proseslər və həm də bu təlatümlü dövrdə ərəb dünyasının siyasi inkişaf dinamikası
ilə sıx bağlı olmuşdur. Bu mövzular üzrə bir çox araşdırmaların müəllifi A. Məmmədov müasir dövrün
islam hərəkatlarını ideoloji xətt əsasında üç qrupa bölərək onların hər birini ayrıca tədqiq etmişdir.
Məmmədov bu cərəyanları ənənəviçilik, təməlçilik və modernistlər kimi təsnif etmiş və onları müxtəlif
sosial təbəqələrin ideoloji özünüifadəsi üçün əsas platforma kimi qiymətləndirmişdir [4, s.40]. Ərəb
ölkələrində müasir İslam ideya cərəyanlarını ayrıca araşdırmış digər tədqiqatçı R.Mürsəlov XX əsrdə
elmi-texniki tərəqqinin və Qərb mədəniyyətinin Ərəb dünyasındakı ictimai, siyasi eləcə də dini
düşüncəyə təsiri üzərində xüsusi dayanmışdır. O, qloballaşma və Qərbin get-gedə artan mədəni təsiri
nəticəsində ərəb ölkələrindəki islami qüvvələrin mühüm bir hissəsinin Şərq və Qərb mədəniyyətlərini
özündə sintez edən ideyalarla çıxış etməsini vurğulayır. Mürsəlov Qurançıların da daxil olduğu
modernist qrupların dinin təsir dairəsini əxlaq və mənəviyyat məsələləri ilə məhdudlaşdırmağın tərəfdarı
olduqlarını bildirir. Bundan başqa, müəllif moder-nistlərin müəyyən mənada XIX əsr islahatçılıq
ənənələrini davam etdirdiklərini, Qərbdən özünün tədricə qarşı çıxdıqlarını və İslam dinini sekulyarizmlə barışdırmağa çalışdıqlarını önə çəkir. Mürsəlov özünün “Müasir islamdaxili proseslər” kitabında modernistlərin xarakterik xüsusiyyətləri kimi onların bir sıra Quran ayələrini yeni, fərqli tərzdə
şərh etməklə bəzi dini hökmlərin fərqli məcrada icrasını mümkün saymalarını nəzərə çatdırır [5, s.2629]. Qeyd olunan məqamlar Qurançılıq cərəyanının bir çox nümayəndələrinin əsərlərində daha qabarıq
nəzərə çarpır.
Son dövrlərdə Qurançılıq fikirlərinin dünyanın müxtəlif yerlərində nisbətən artdığını görmək
mümkündür. Müasir müsəlman ölkələrinə Qurandan kənar hər hansı bir qaynağa, xüsusilə də hədis və
sünnəyə şəriət məsələlərində mənbə kimi istinad edilməsinə qarşı etirazlar Misirdən başqa Malaziya,
Küveyt və Cənubi Afrika kimi bir çox müsəlman ölkələrində olmuşdur və indi də baş verməkdədir [13].
Müasir dövr Qurançılıq fəaliyyətlərinin ötən dövrlərdən fərqli xarakterik xüsusiyyəti kimi Qurançı müəlliflərin əsərlərinin həm ənənəvi çap məhsulları şəklində nəşr olunduğunu, həm də internet
şəbəkəsi vasitəsi ilə, elektron mediada və sosial şəbəkələrdə yayıldığını qeyd etmək olar. Hədisi inkar
edənlərin ən məşhur nümayəndələri misirli Rəşad Xəlifə, Əhməd Sübhi Mənsur və başqalarının fikirlərinin əhl əl-Quran və ya Qurançılar kimi məşhur olan çox səpkili qruplar arasında nüfuz qazandığını söyləmək mümkündür [6, s.1].
“Qurançılıq” təfəkkürünün müasir dövrdə ən tanınmış nümayəndəsi olan Rəşad Xəlifə 1935-ci
ildə Misirin Kafr əl-Zayat bölgəsində sufi ailəsində anadan olmuşdur. O, ali təhsilini Qahirənin “Əyn
uş-Şəms” universitetində almışdır. Sonra təhsilini Amerika Birləşmiş Ştatlarının Arizona Universitetində (1959-1961) davam etdirmiş və Kaliforniya Universitetində (1962-1964) biokimya ixtisası üzrə
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doktorluq dərəcəsi almışdır. Qurani-Kərimin ingilis dilinə tərcüməsinin onu qane etmə-diyini söyləyən
Rəşad Xəlifə Quranı yenidən tərcümə etmək qərarına gəlmişdir [8]. Tərcümə üzə-rində işlərkən Quranın
bəzi surələrinin əvvəlində olan “müqqətə hərifləri” üzərində israrla dayanan R.Xəlifə mətnin kompüter
analizi əsasında riyazi modelləri üzə çıxardığını iddia etmiş və bunu Qu-ranın ilahi mənşəyinin sübutu
kimi göstərmişdir. Beləliklə də o, apardığı tədqiqatın nəticəsi olaraq 1974-ci ildə İslam dünyasında geniş
müzakirələrə və səs-küyə səbəb olan “Quranda 19 möcüzəsi” kimi təqdim etdiyi “riyazi sistem”in
mövcudluğunu elan edir. Rəşad Xəlifənin “Mucizətul-Quranil-Kərim” əsəri 1983-cü ildə Beyrutda nəşr
olunur. Qurani-Kərimin “Tövbə” surəsinin 128 və 129-cu ayələrinin həmin riyazi sistemə uyğun
gəlmədiyini əsas gətirərək bu iki ayənin Allah kəlamı olmadığını və Qurana sonradan əlavə edildiyini
iddia edir [17]. Tövbə surəsinin qeyd edilən son iki ayəsinin çıxarıldığı Quran nüsxəsini isə tərcüməsi ilə
birlikdə “Quran: The final testament” (“Quran: Sonuncu Mesaj”) adıyla 1989-ci ildə Amerika Birləşmiş
Ştatlarında nəşr etdirir.
Onun hədis və sünnə barəsindəki fikirlərinin əsas hissəsi 1982-ci ildə çap olunan “Quran, Hədis və
İslam” kitabında öz əksini tapmışdır. Ayrı-ayrı fəsilləri olmayan və 90 səhifədən az olan bu kitabda
mahiyyət etibarı ilə ənənəvi İslam əslində Məhəmməd peyğəmbərin təbliğ etdiyi təlim¬lər¬dən
uzaqlaşaraq şəxsiyyətə pərəstişə və bütpərəstliyə yuvarlanmaqda ittiham olunur. Həmin ki¬tabın müqəddiməsində oxuyuruq: “Davamlı araşdırmalar çox təəccüblü bir faktı üzə çıxarmışdır: Belə ki, son
dərəcə məşhur olan hədis və sünnənin Məhəmməd peyğəmbərə heç bir aidiyyəti yox-dur və onlara itaət
Allaha və onun sonuncu peyğəmbərinə itaətsizlik deməkdir Bu tapıntılar hər yerdə müsəlman kütlələrin
inanclarına ziddir. Müsəlmanlara hədis və sünnənin şeytani ixtira ol¬du¬ğunu söyləmək xristianlara və
yəhudilərə İsanın Allahın oğlu olmadığını söyləmək kimidir.” [3, s.1-2; 6, s.14]. Rəşad Xəlifənin hədis və
sünnəni şeytani ixtira adlandırması bütün dünyada müsəl¬man¬ların qəzəbinə səbəb olmuş və son nəticə
onun qətlə yetirilməsi ilə nəticələnmişdir.
R.Xəlifə kitabında dünya müsəlmanlarının qəbul etdiyi doktrinalardan yola çıxaraq bütün
peyğəmbərlərə itaət etməyin vacib olduğunu və peyğəmbərlərin özlərindən söz danışmadıqlarını bildirir. [3, s.1-2; 6, s.12-21] O, belə bir müqəddimə ilə əslində hədis və sünnənin gərəksizliyini sübut
etməyə çalışır. Hədisin gərəkliliyinin əsas sübutu olan Quranın peyğəmbərə itaət etmə barədə olan
aşkar əmrinə toxunmaqla, burada peyğəmbərə bütün məsələlərdə itaət etmək deyil, yalnız Quran¬dakı
əmr və göstərişlərə itaətin nəzərdə tutulduğunu iddia edir. Burada Rəşad Xəlifə pey¬ğəmbərə itaətin
nəyi tələb etməsi və peyğəmbərin təlimlərinin nədən ibarət olması məsələsində müsəlmanların böyük
əksəriyyətindən ayrılır. O, peyğəmbərin yalnız Quranla təmsil olunduğunu iddia edir və kitabında
yazır: “Quran ayələri nəzərdə tutulduğu zaman peyğəmbərə itaət qəti bir şərtdir, alternativi yoxdur.
Elçiyə itaət, Qurana tabe olmaq və yalnız Qurana tabe olmaqla olur” [3, s.1-2]. Yəni, peyğəmbərə
itaət etmək yalnız Quranın dediklərini etməkdir. Bu yanaşma ilə Xəlifə əslində Peyğəmbərin rolunu
və vəzifəsini heçə endirir. “Buxari” və “Müslim” kimi hədis top¬lu-la-rın-dan da Məhəmmədə Qurandan qeyri bir şeyi yazmağın qadağan edilməsi haqda olan bəzi hədisləri misal çəkir. Bununla Xəlifə
hədis tərəfdarlarını öz təlimlərinə əməl etməməkdə ittiham edir [3, s.34; 6, s.15].
Xəlifənin belə yanaşmasının müqabilində islam alimləri Peyğəmbərin Quran ayələrinin bəyanından başqa bir vəzifəsinin də olduğunu qeyd etmişlər. Quran hökmlərini sözlə bəyan etməkdən əlavə
praktikada səhv və xətadan uzaq bir şəkildə tətbiq olunmalıdır. Belə bir vəzifə yalnız Peyğəmbər kimi
şəxsiyyət tərəfindən həyata keçrilə bilərdi. Quranın özündə də (“Allah möminlərə lütf etdi. Çünki
onların öz içərisindən özlərinə (Allahın) ayələrini oxuyan, onları (pis əməllərdən) təmizləyən, onlara
Kitabı (Quranı) və hikməti öyrədən bir peyğəmbər göndərdi” [1, 3:169].) vəhyi bəyan etməkdən əlavə
peyğəmbərin Kitabı və hikməti təlim edib xatırlatmaq kimi başqa vəzifələrinin də olduğu göstərilir.
R.Xəlifənin həmin kitabını tədqiq etmiş ABŞ-ın Florida Universitetinin professoru Aişə Musa
onun irəli sürdüyü müddəaları qısa olaraq aşağıdakı kimi ümumiləşdirmişdir: Quran mükəmməl,
kamil və təfərrüatı ilə izah edəndir, Məhəmmədin yeganə vəzifəsi Quranı çatdırmaq olub, Quranı
izah etmək Məhəmmədə qadağan olunmuşdur, peyğəmbərə itaət etmək yalnız Quranın dediklərini
etməkdir, dini ayinlər Məhəmməddən deyil, İbrahimdən gəlib, şəfaətə etiqad xurafatdır, hədis və
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sünnə fərziyyə və gümana əsaslanır, Quran müsəlmanların yerinə yetirməli olduqları yeganə hədisdir [6, s.15].
Quran ayələri və xüsusilə də hədis sözünün işləndiyi ayələrə istinad etməyə cəhd göstərən
Xəlifə bu ayələrdə hədis sözünün leksik mənasını əsas gətirərək “yeganə itaət edilməli olan hədis
Quran” olduğunu və “bütün başqa hədislər küfr və yoldan azdıran saxtakarlıq” olduğunu bildirir
[3, s.58; 6, s.15]. Xəlifəyə görə bu məsələlər arasında heç bir orta yol yoxdur və hədisin zəif və ya
səhih olması məsələnin mahiyyətini heç bir şəkildə dəyişmir. Xəlifə yazır: “Onlar Məhəmmədin
şəxsiyyətinə pərəstiş edirlər və özləri də Məhəmmədi bütləşdirdiklərini anlamırlar və özlərini əməlisaleh hesab edirlər” [3, s.55; 6, s.16].
Təəccüblü deyil, R.Xəlifənin belə yanaşması müsəlman dünyasında böyük hiddət və qəzəb hissi
oyatmışdır. Lakin Xəlifə bununlada kifayətlənməyib Məhəmməd peyğəmbərin sonuncu peyğəmbər
(nəbi) olduğunu, lakin sonuncu elçi (rəsul) olmadığını, özünün Allah tərəfindən göndərilən sonuncu elçi
olduğunu iddia etmişdir [8]. Bundan sonra 19 mart 1989-cu ildə Səudiyyə Ərəbistanının Mədinə
şəhərində toplaşan 38 nəfərlik qrup onun barəsində “qətli vacibdir” fitvasını vermişdir. Bu fitvanın
nəticəsi olaraq Xəlifə 1990-cı ildə “Al Fuqara” adlı terror təşkilatı tərəfindən qətlə yetirilir [14].
Əhməd Sübhi Mənsur
Qurançılıq təfəkkürünün ərəb ölkələrində ən bariz və ən fəal təmsilçilərindən biri də ənənəvi
sünnü ailəsində böyüyüb başa çatan Əhməd Sübhi Mənsurdur. Əl-Əzhər Universitetinin müəllimi
olan Sübhi Mənsur ənənəvi islam düşüncəsinə qarşı çıxdığı üçün 1980-ci ildə universitetdən kənarlaşdırılır və 1987-ci ildə həbs edilir. Həbsdən azad edildikdən sonra Birləşmiş Ştatlara köçür və 1988ci ildə Amerikada Rəşad Xəlifə ilə tanış olur. Bir neçə aydan sonra Xəlifə rəsulluq iddiası etdikdən
sonra onunla əlaqələrini kəsir və Misirə qayıdır [2, s.199]. Əsasən internet vasitəsi ilə fəaliyyət göstərən Sübhi Mənsur “ahl-alquran.com” adlı internet saytına rəhbərlik edir. Saytda Əhməd Sübhi
Mənsurun siyasi, idieoloji və ictimai fəaliyyətlərini əks etdirən materiallar verilir, onun ingilis, ərəb və
bəzən də fars dillərində olan məqalələri və kitabları yerləşdirilir. Sayt eləcə də digər Qurançıların
məqalələrini də çap etməkdə başlıca vasitə kimi çıxış edir. O, “alarabiya.net” saytına verdiyi müsahibəsində 1977-ci ildə başlatdığı hərəkatı “islah hərəkatı” adlandıraraq ardıcıllarının hal-hazırda on
min nəfəri keçdiyini iddia edir. Əhməd Sübhi Mənsur özünü və ardıcıllarını “Əhli-Quran” adlandırır
və onları belə xarakterizə edir: “Əhli-Quran bu fikirlərə inanan hər kəsi ətrafında toplayan bir qurumun adıdır: “Quran islamın və islam şəriətinin tək mənbəsidir. Quranda müsəlmanların ehtiyac hiss
etdikləri heç bir şey əskik deyildir. Quran hər bir şeyi açıqlamaq üçün nazil olmuşdur. Çünki, Quran,
son peyğəmbər Məhəmmədin yalnız ona tabe olmaq üçün məmur edildiyi Allahın qanunudur” [10].
Mənsur təfsirləri, ayələrin nazil olma səbəblərinin araşdırılmasını Quranı başa düşmə yönündə bir
maneə hesab edir [9]. O, hədis toplularını, xüsusi ilə də “Səhih Buxari”ni kəskin tənqid edir. “ƏlQuran əl-Kərim və kəfə məsdərən liltəşri” adlı kitabında Buxarini islam düşməni adlandırır [10].
Məhəmməd peyğəmbərə istinad edilən hədisləri Buxarının sözü və Buxarinin sünnəsi kimi təqdim
edir [12]. “Ahl-alquran” saytı Xəlifə, Əhməd, Yüksəl və “yalnızca Quran” konsepsiyasının başqa
tərəfdarlarının fikirlərini, Quran “kamil, hərtərəfli və islamın yeganə hüququ mənbəyi olmağa yetərli
kitab və Məhəmməd peyğəmbərin yeganə sünnəsidir” kimi mövzuları əks etdirir [11]. Ahl-alquran.com-da rast gəlinən məqalələr əqidə və əməl məsələlərini nəzərdən keçirir və müəlliflərin problemli hesab etdikləri ənənəvi təfsirlərə, xüsusilə də qadın hüquqları, ifadə və vicdan azadlığı məsələlərində bir-birindən fərqli, bəzəndə ziddiyətli şərhlər verirlər. Qurançılardan bəziləri əməl və ibadətlərin ənənəvi formasını saxlayır və yalnız Quran təlim və prinsiplərinə zidd hesab etdikləri elementləri
ondan götürürlər. Başqa qismin namaz, oruc və həcc kimi məsələlərdə fikirləri ənənəvi təsəvvürlərdən
kəskin şəkildə fərqlənir.
Mahmud Əbu Rəyyənin (1889-1970) həyat və elmi fəaliyyətini tədqiq etmiş alimlər onun
Qurançılıq cərəyanına qoşulmasını hədislərin mötəbərliyinə ciddi şübhə yaranması ilə izah edirlər.
Belə ki, Əbu Rəyyə öz əsərlərində istər üslub, istər məna və istərsə də ağıl və məntiq baxımından
Məhəmməd peyğəmbərə heç bir şəkildə aid edilə bilinməyən hədislərə rast gəldiyini, belə hədislərin
hətta müsəlman alimlərinin səhih saydıqları hədis külliyyatlarına belə yol tapdığını qeyd edir. Belə
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şübhələr nəticəsində hədislərlə bağlı daha dərin araşıdrmalar aparan M. Əbu Rəyyə öz fikirlərini
“Ədva əla sunnətil-Muhammədiyyə” və “Əbu Hureyrə şeyxul muzirrə” adlı iki kitabda açıqlamışdır. Həmin əsərlər müsəlman dünyasında böyük qınağa səbəb olmuş və bir çox alimlər orada ifadə
olunmuş fikirləri təkzib edən çoxsaylı əsərlər yazmışlar. Həmin müəlliflər eyni zamanda Əbu Rəyyəni Qərb şərqşünaslarının təsiri altına düşməkdə və hətta dindən çıxmaqda belə ittiham etmişlər
[18, s.85].
Həmin əsərələrdə müəllif dünyəvi məsələlərdə hədisin heç bir əhəmiyyət daşımadığını iddia
etmiş, peyğəmbər hədislərinin adi insanların sözlərindən heç nə ilə fərqlənmədiyini, hətta bəzi hallarda onlardan daha əhəmiyyətsiz hesab etmişdir. O, dini məsələlərin əhəmiyyətinə gəldikdə isə, Əbu
Rəyyə hədisi Quran və əməli sünnədən sonra yer vermişdir. Hədislərin çoxunun sözbəsöz deyil, sırf
mənanı çatdıracaq şəkildə nəql olunduğuna inanan Əbu Rəyyə hədis alimlərinin səhih və qeyri-səhih
hədisləri bir-birindən ayırd etmək üçün tətbiq etdikləri metodların uğursuz olduğunu qeyd etmişdir. O,
Əbu Hüryerənin saxta hədislər yaratdığını, belə hədislərə “Səhih Buxari” və “Səhih Müs-lim” kimi
mötəbər hesab olunan kitablarda da rast gəlindiyini xüsusi vurğulamışdır. Bundan başqa, Əbu Rəyyə
hədislərin saxtalaşdırılması prosesinin Əməvilər və Abbasilər dövründə da davam etdiyini, eyni
zamanda iudaizm və xristianlığa aid saxta hədislərin dinə nüfuz etməsi ilə hədis sahəsində vəziyyətin
daha da mürəkkəbləşdiyini bildrimişdir [18, s.87-88].
Məhəmməd Şəhrur
Qurançıların tanınmış nümayəndələri sırasında Suriyadan olan dr.Məhəmməd Şəhrurun (1938)
adını qeyd etmək olar. Şəhrur ali təhsilini keçmiş SSRİ-nin paytaxtı Moskvada almışdır. O, 1968-ci ildə
Dəməşq Şəhər Mühəndislik Universitetində magistr təhsili almış və 1972-ci ildə elə həmin universitetdə
doktorluq elmi rütbəsinə layiq görülmüşdür. Şəhrur “əl-kitəb vəl-Quran” (1990), “əd-Doulə vəlmuctəmə” (1994), “əl-İslam vəl-iman” (1996), və “Nəhv üsul cədidə lil fiqhul İslami”, “əl-Vəsiyyə”,
“əl-İrs”, “əl-Qavamə” kimi kitabların müəllifidir. “əl-Kitəb vəl-Quran” onun Quran barədə ən mühüm
kitabı sayılır. O, həmin kitabda leksik mənaya əsaslanaraq Quranı fərqli bir tərzdə təfsir etmiş və lüğəvi
mənanı izah etməklə, sünnəyə və təfsirçilərin fikirlərinə əhəmiyyət verməmək yolu ilə əsrlər boyunca
müsəlmanların düşüncəsinə hakim kəsilmiş fikri ətaləti aradan götürməyə çalışmışdır [20, s.66-67].
Mustafa Kamal əl-Məhdəvi
Qurançılardan biri də Mustafa Kamal əl-Məhdəvidir. O, Liviyanın paytaxtı Tripoli şəhərində
yerləşən Ali Məhkəmənin üzvlərindən biri olmuşdur. Məhdəvi həm də Ərəb İnqilabı dalğasında qətlə
yetirilərək devrilmiş Liviya dövlət başçısı M.Qəzzafinin yaxın dostlarından biri kimi də məşhur
olmuşdur. Heç də təsadüfi deyil ki, Qəzzafinin müəllifi olduğu Beynəlxalq “Yaşıl Kitab”ı Araşdırma
Mərkəzi də məhz əl-Məhdəvi tərəfindən təsis edilmişdir. “Əl-Bəyan bil-Quran” (Quranla bəyanetmə)
kitabının müəllifi olan əl-Məhdəvi gündə altı dəfə namaz qılınmasını vacib sayır. Onun fikrincə, altıncı
namaz Fəcr namazıdır və hər namaz iki rükətdən ibarətdir. Mustafa Kamalın namazda nə təsbih, nə
təhiyyat və nə də salama ehtiyac görmüşdür [20, s.66].
Qurançılar arasında fikir ayrılıqları
Qurançılar cərəyanının müxtəlif təşəkküllərinin həm digər müsəlmanlar arasında və həm də öz
aralarında bir sıra məsələlər ətrafında dərin fikir ayrılıqları vardır. Doktor Mənsur, Binnur, əlMəhdəvi, Şəhrur, Şərif Hadi, Əhl əl-Zikr, Müslim Hənifin təfsirləri və fikirləri bir-birindən kəskin
fərqlənir ki, yalnız Quranla kifayətlənmək məsələsindən başqa onları birləşdirən bir o qədər də çox
məqam yoxdur. Məsələn, dr. Sübhi Mənsur Quranda sərbəst ictihad və dərindən düşünmək, Əhl əlZikr arifmetika və əbcədə əsaslanan təfsir, Saleh Binnur ilhama, Şəhrur isə lüğəvi mənbələr məsələsini xüsusi vurğulayırlar. Ayələrin təfsiri və fiqhi məsələlərin izahında da dərin ixtilaflar mövcud-dur.
Şərif Hadinin Sübhi Mənsuru öz müəllimi adlandırmasına, onun mənəvi rəhbərliyini qəbul etməsinə,
onu Əhl əl-Quranın imamı hesab etməsinə və özü də Əhməd Sübhi Mənsurun saytının kolumnistlərindən biri olmasına baxmayaraq, bir çox məsələlərdə Mənsura qarşı çıxır. Misal üçün, Mənsurdan
fərqli olaraq müsəlmanlar arasında geniş yayılmış təşəhhüd məsələsini qəbul etmir. Məhəmməd
peyğəmbərin əməli sünnəsini qəbul edir, amma onu peyğəmbərliyinə şəhadət verməyi şirk sayır, onun
şəfaətini qəbul edir, amma cəhənnəmdə xulud məsələsi ilə razılaşmır, İsraillə sülhə qarşı çıxır. O, eyni
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zamanda gündəlik beş dəfə namaz qılınmasında israr edir və onu Peyğəmbərin mütəvatir hədislərlə
sübuta yetirilmiş əməli sünnəsi hesab edir. Qurançılar arasındakı fikir ayrılıqları o qədər dərindir ki,
hətta Qurançılardan bəziləri belə bu vəziyyəti hərc-mərclik kimi qiymətləndirmişdir. Doktor Mənsur
da bu ixtilafların olmasını etiraf etməklə bərabər, buna normal yanaşır və Quranın imam olduğunu,
hər kəsin öz fikrinə görə onun özünün məsuliyyət daşıdığını qeyd edir [20, s.67].
M.Məhdəvirad və Z.Təyyebi isə Qurançıları ilahi kitabın və dini hökmlərin izahında Quranda
tövsiyə edilən dərin düşüncə yerinə yanlış istiqamətə yönəltməkdə, insanların fikirlərinə yol göstərməli olan Quranı əslində insani düşüncədən asılı hala salaraq öz fikirlərinə tabe etməkdə ittiham etmişlər. Onlar Quranın təfsirindən sünnədən istifadə edilməməsi, ayələri səhih şəkildə izah etməkdənsə
rasionalizmə əsaslanmaq, öz subyektiv düşüncələrinə Qurandan dəlil gətirmə cəhdini əsassız yanaşma
hesab edirlər. Həmmüəlliflər belə yanaşmanın müsəlmanlar arasında ixtilafları daha da kəskin-ləşdirəcəyini, onları Quran ətrafında birləşdirməkdənsə hətta əsas ritualların icrasında belə pərən-pərən
salacağını qeyd edirlər [19, s.153].
Belə məsələlərdən biri kimi, müəlliflər Qurançıların “Bəqərə” surəsinin 183-cü ayəsindən (“Ey
iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki,
(bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz”) onların orucu konkret bir vaxtda tutmağın heç də
vacib olmaması qənaətinə gəlmələrini göstərirlər. Buna görə də, onlar orucluğun yalnız Ramazan
ayına məhdudlaşmadığını və daha yaxşı olar ki, il ərzində ayların birində tutulmasını tövsiyə etmişlər
[15, s.693 ]. Belə yanaşma Qurançıların öz arasında da fikir ayrılığına səbəb olmuş, onların başqa bir
qrupu isə orucun müddətinin otuz gün olması və şəmsi tarixindəki ayların birində tutulmalı olduğuna
dair yeni iddialar irəli sürmüşdür [15, s.697]. Qurançılıq cərəyanının başqa bir qrupu isə oruc tutulmalı olan günlərin sayını doqquza endirmiş və Ramazan ayının 21-dən başlamaqla ayın sonunadək
davam etməli olduğu haqda qərar çıxarmışdır. Onların bu fikrə gəlmələrinin səbəbi isə “Bəqərə”
surəsinin 184-cü ayəsindəki ((Oruc tutmaq) sayı müəyyən olan günlərdir ) “( ”ایامgünlər) sözünün
“( ”قلتqillət) cəm formasında olması və bu cəm formasının maksimum doqquza qədər olan saylara
tətbiq edilməsidir [15, s.693].
Bir çox islam alimləri Qurançılıq cərəyanının nümayəndələrini Qərbdə yayılmış pozitivist fəlsəfi meyillərin təsiri altına düşməkdə günahlandırmışlar. Onların fikrincə, Quranda rast gəlinən qeyritəbiət və qeybi anlayışların materialist bir şəkildə izah edilməsi belə təsirlərin bariz nümunələridir. Bu
baxımdan ən çox istinad edilən məsələ cərəyanın banilərindən olan Seyyid Əhməd Xanın vəhy
məsələsini açıqlarkən vəhyin enməsi zamanı mələyin Allahla peyğəmbər arasında vasitəçilik etməsi
fikrini qəbul etməməsidir. Cəbrayılı peyğəmbərliyin qüdrətinin məcazi cilvəsi kimi qəbul edən Əhməd Xan vəhylə əql arasında keyfiyyət baxımdan heç bir fərq olmadığı qənaətinə gəlmişdir. Başqa
sözlə desək, Əhməd Xan vəhyi insanın haqla təması zamanı onun daxili dərinliklərindən qaynaqlanan
bir reaksiya saymışdır [22, s.32-35].
Türkiyəli tədqiqatçı M.Öztürk də Qurançıların ilahi kitabın ayələrini öz istədikləri kimi tərcümə və təfsir etmələrinə, bəzi ayələrdəki hökmləri hansı yolla olursa olsun müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırma cəhdlərinə iradını bildirir [7, s.64-65].
M.Öztürk Qurançılıq cərəyanının özünün Qərbdə bir vaxtlar reformasiya ilə başlayıb renessansla davam edən dini hərəkatlanmanın getdiyi yolu davam etdirdiyini düşünür. Katolik kilsəsinin
dövlət aparatı və müqəddəs kitab üzərindəki hakimiyyətinə son qoymaq hisslərini gücləndirən,
protestantlıqda da “sola scripture” (yalnız dini kitab) prinsipinin kök atması ilə nəticələnən bu hərəkatın İslam dünyasında anoloqu kimi Qurançıların meydana çıxmasını məntiqəuyğun sayır. Müəllif
kilsə və adət-ənənələri deyil, yalnız dini kitabı dini hökmlərin mənbəyi olaraq qəbul edən, onu hər
mənada yetərli və dolğun sayan, insani əlavəyə ehtiyacı olmaması fikrini müdafiə edən və xristianprotestant mənşəli bu düşüncələrin davamı kimi Qurançıların XIX əsrdən etibarən müsəlman dünyasına bir növ “sola Corano” (yalnızca Quran) prinsipini yaydıqlarını qeyd edir. Onun fikrincə, müasir
Qurançıların hər zaman güclü ritorika ilə çıxış etmələrinə rəğmən, əslində məzmunca tutarsız və zəif,
üslubca bəzən Xariciləri və bəzən Sələfi, nassları başa düşməkdə və anlatmaqda ya Batinilər kimi ifrat
təvilçi olduqlarını və yaxud da Zahirilər kimi sözlərlə çox manipulyasiya etmək kimi mənfi
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xüsusiyyətləri vardır. Bununla belə, Öztürk Qurançıların islam elm və mədəniyyətilə bağlı olan bir çox
mövzuların müzakirəyə çıxarılması, fərqli bir perspektivdən dəyərləndirilməsi və tənqid olunmasına
gətirib çıxaran bir sıra müsbət xüsusiyyətlərinin də olduğunu nəzərdən qaçırmamışdır [7, s.66-67].
İslam alimləri Qurançıların ilahi kitabın izahında sünnəni qəbul etməmələri və bunun nəticəsində də
öz fikirlərinə həddən artıq istinad etmələrinə görə, onların dinin ən vacib hökmlərindən biri olan namaz
məsələsində öz aralarında belə ortaq fikrə gələ bilməməsinin səbəbi kimi göstərirlər. Belə ki, Quranda hər
bir mətləbin aydın şəkildə izahının olmasını iddia edən Qurançılar hətta namaz kimi çox önəmli dini
ayinlərin forması və rükətlərinin sayı məsələsində eyni mətnlərdən tamam fərqli-fərqli nəticələrə
gəlmişlər. Məsələn, Sübhi Mənsur “Ənam” surəsinin 38-ci ayəsinə (Biz Kitabda (Quranda) heç bir şeyi
nəzərdən qaçırmadıq (əskiltmədik)) istinad edərək Quranda namaz haqda ətraflı bəhs edilməməsini buna
ehtiyacın olmaması ilə izah etmiş, “müsəlmanlar bu kimi məsələlərdə çətinlik yaşamış olsaydılar, onda
Allah-Taala bu məqamları ətraflı izah edərdi” şəklində əsaslandırmışdır [21, s.52].
Sübhi Mənsurdan fərqli olaraq Qurançıların böyük bir qrupu namazın təfərrüatlarına qədər
Quranda izah edilməsi fikrini sübuta yetirməyə çalışmışlar. Bu cərəyanın banilərindən hesab edilən Abdullah Çekraləvi namazın gündə beş dəfə qılınmalı olduğunu bildirmiş, bunun sadəcə hədislərdə belə
qeyd edildiyinə görə deyil, Quranda bu haqda işarələr olduğuna görə edilməli olduğunu yazmışdır [15,
s.367]. Yazılı mənbələrdən göründüyü kimi, Çekraləvinin bu fikri hətta onun öz şagirdləri arasında belə
özünə tərəfdar qazana bilməmişdir. Belə ki, onun şagirdlərindən olan Məhəmməd Ramazan öz müəlliminin Qurandakı namaz haqda ayəni həddən artıq mübaliğəli şəkildə izah etdiyini, hələ də hədislərin
təsiri altında olduğunu düşünmüş və onun bu fikrini qətiyyətlə rədd etmişdir. Ramazan özünün “Əqimusalah” kitabında namazın gündə üç dəfə qılınmalı olduğunu iddia etmişdir. Müəllif bundan əlavə,
namazın digər hökmlərində də dəyişiklik etmiş, rükətlərin sayını ikiyə və səcdələrin sayını isə birə
endirmişdir [15, s.67]. Qurançıların digər məşhur nümayəndəsi Məhəmməd Tofiq Sidqi isə namaz
haqda tamamilə fərqli ideyalarla çıxış etmişdir. Namazın xırdalıqlarını müəyyən etmək üçün Qurandan
əlavə heç də sünnəyə müraciətin zəruri olmadığını əsaslandırmağa çalışan Sidqi “Nisa” surəsinin 101104-cü ayələrində xüsusi hallarda namazın qısa qılınması haqda ayələrə istinad etməklə vacib
namazların rükətlərinin sayının iki olduğunu bildirmişdir. Peyğəmbərin gündəlik namazları iki rükətdən
çox qılmasını isə müəllif bunun savab iş olduğunu, artıq rükətləri qılıb-qılmamağın müsəlmanların öz
ixtiyarına buraxıldığını vurğulamışdır [16, s.653]. Daniel Braun də Qurançıların təkcə ilahi kitaba
istinad etmək yolu ilə hətta namaz kimi sadə bir məsələni də həll edə bilmədiklərini, bir-birinə zidd
nəticələrə gəldiklərini qeyd etmişdir.
Nəticə
Yekun olaraq, Qurançıların sünnəni dini hökmlərin ikinci qaynağı və Quran ayələrinin izahında
bir mənbə kimi rədd etsələr də, alternativ yolu təqdim edə bilməmişlər. Başqa sözlə desək, Peyğəmbərə
istinad edilən hədislərə əsaslanmaqla Qurandakı hökmləri izah edən ənənəvi dini institutlarından fərqli
olaraq, müxtəlif Qurançı cərəyanlar sünnədən istifadə etmədən yalnız Quranı əldə əsas tutmaqla, hətta
namazın rükətlərinin sayı və forması, orucun günləri və vaxtı kimi ən zəruri məsələlərdə belə yekdil
fikir irəli sürməyi bacarmamışlar. Qurançılıq cərəyanı “yalnızca Quran” ideyası ilə meydana atılsa da,
müxtəlif coğrafi məkanlarda, tarixi dövrlərdə yaşamaq, fərqli mədəniyyətlərə sahib olmaq kimi təbii
amillərin təsiri ilə bu cərəyanın müxtəlif nümayəndələri Quranın eyni ayəsilə bağlı bir-birindən çox
fərqlənən fikirlər irəli sürdüyündən, onların öz arasında, eləcə də Qurançılarla ənənəvi dini kəsim
arasında uçurum dərinləşmişdir. Bütün bu amillərin təsiri nəticəsində, bu gün Qurançılıq cərəyanının
“yalnız Qurana” əsaslanmaqla təklif etdiyi şəkildə namaz qılmaq, oruc tutmaq və digər dini ayinləri
yerinə yetirmək, dini inanclara sahib olmaq kimi bir halın müsəlman ölkələrində özünə ciddi tərəfdar
kütləsi toplaya bilmədiyini qətiyyətlə söyləmək mümkündür.
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QUR’ANIC TREND IN MODERN ARAB COUNTRIES AND ITS KEY
REPRESENTATIVES
D. Jafarli
ANAS Institute of Oriental Studies named after Academican Ziya Bunyadov
In the twentieth century, scientific and technical progress on the one hand and, on the other hand,
Western culture has influenced the religious thought along with socio-political situation in the Arab
world. In modern times the tendency of the development of the Qur’anic movement in Arab countries is
closely associated with the processes taking place within the Islamic world as well as the political development dynamics of the Arab world in this period. This article studies the main representatives of the
Qur’anic movement in various Arab countries and their principal propositions. The divergence of opinions between them has been thoroughly investigated here.
Keywords: Qur’anists, Arab countries, Qur’an, Hadith, Sunnah
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КОРАНИЗМ – КАК ТЕЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ АРАБСКИХ СТРАНАХ И ЕГО
ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Д. Джафарли
Институт востоковедения имени академика Зии Буниятова НАНА
Так же, как с одной стороны научно-технический прогресс, а с другой стороны, культура
Запада повлияли на общественную, политическую ситуацию в Арабском мире, точно также они
повлияли и на его религиозную жизнь. Тенденция развития коранизма как течения на современном этапе тесно связана как с процессами, протекающими в рамках исламской религии, так и с
динамикой политического развития Арабского мира в эту неспокойную эпоху. В настоящей статье исследованы основные представители коранизма как течения и основные положения, отражающие их взгляды. Также подробно проанализированы различия в их подходах.
Ключевые слова: Коранисты, арабские страны, Коран, Xадисы, Сунна
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XX ƏSR QƏRB ÖLKƏLƏRİNDƏ MULTİKULTURALİZM
ANTİNOMİYALARI
G.Ə. Cəbrayılova
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
g.jabrayilova@yandex.ru
Multikultural cəmiyyətdə vətəndaş öz mədəniyyətini, dil və ənənəsini, etnik və dini dəyərlərini
inkişaf etdirmək, öz doğma dilində bağçalar, məktəblər yaratmaq, qəzet və jurnallar nəşr etdirmək və s.
bu kimi sahələrdə hüquqlara malikdir. Multikulturalizmin əsası liberalizmdir. Multikultural cəmiyyətdə irqçiliklə bağlı ədalətsizliyə qətiyyən yol verilmir. Lakin liberalizmdən fərqli olaraq multikulturalizm fərdlərin deyil, qrupların hüquqlarını müdafiə edir. Multikulturalizm həm də mahiyyət etibarilə
tolerantlıqla bağlıdır. Tolerant cəmiyyətin başlıca xüsusiyyətlərindən biri müxtəlif mədəniyyətlərin
paralel yaşamasıdır. Tolerant cəmiyyətdə multikulturalizm müxtəlif mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşməsinə, ayrı-ayrı xalqları birləşdirən mədəniyyətin formalaşmasına gətirib çıxarır. Bu da öz növbəsində bir mədəniyyətin digər mədəniyyətə inteqrasiyasını təşkil edir. Multikultural cəmiyyət ilk əvvəl Qərbi Avropa və Şimali Amerikanın demokratik ölkələrində mövcud olmuşdur. Bu ölkələrdə to-lerantlıq, əxlaqi-mənəvi qaydalara uyğunluq, demokratiyanın inkişaf səviyyəsi multikulturalizm ideyalarının yayılması üçün şərait yaratmışdır. Məqalədə dünyanın əksər dövlətlərindəki mədəni, etnik,
irqi və dini fərqliliklə bağlı mürəkkəb problemlərin həllində assilmiyasiya, inteqrasiya və multikulturalizm kimi üçəhəmiyyətli model üzərində geniş araşdırmalar aparılmışdır.
Açar sözlər: assimilyasiya modeli, inteqrasiya, demokratiya, etnik birlik, multikultural demokratiya, etnomədəni quruluş, eyniyyət
Cəmiyyətin sosial-mədəni, etnik və digər müxtəlifliyi adətən gərginlik və münaqişələr yaradır ki,
bunlar da cəmiyyətin sosial birliyinə zərbə vuraraq böyük təhlükə yaradır. Bu səbəbdən bütün cəmiyyətlər maksimal eyniyyət üçün daim yollar, modellər axtarıb tapmağa çalışırlar. Belə modellərdən
birincisi assimilyasiyadır. Bu zaman azlıq daha geniş olan, əsas mədəni və etnik birliyə tam və ya qismən qarışır. Buna Fransa bariz nümunə ola bilər. Son zamana qədər Fransa Avropa ölkələri arasında vətəndaş monomədəniyyətli millət, əsil dövlət-millət kimi çıxış edən yeganə dövlət idi. Bu ona görə mümkün olmuşdu ki, Fransa uzun müddət, xüsusilə də Böyük Fransız İnqilabından başlayaraq, düşünülmüş
və məqsədyönlü mədəni universallıq siyasətini irəli sürürdü, etnik və dil fərqlərini aradan qaldırmağa,
dünyəvi və vətəndaş respublikasını qurmağa çalışırdı.
Fərqliliyin idarə olunması ilə bağlı elmi ədəbiyyatda çoxsaylı araşdırmalar mövcuddur. Məsələn, Chandran Kukathas dövlətin müxtəlifliyə beş yanaşma tərzini göstərir:
 izolyasiya siyasəti;
 assimilyasiya siyasəti;
 zəif multikulturalizm;
 güclü multikulturalizm;
 apartied.
İzolyasiya siyasəti mədəni yekcinsliyin qorunub saxlanması məqsədilə müxtəlifliyin meydana
çıxmasının qarşısının başqalarının cəmiyyət girişinə qadağa qoyulması yolu ilə alınmasıdır. Tarixən
Yaponiya və Avstraliya belə siyasət yürüdüb. Avstraliyanın miqrasiya siyasətinin ilkin məqsədi et-nik
kompozisiyanın dəyişməməsindən, daha doğrusu yalnız ağlardan və Britaniya mədəni stilinin qorunmasından ibarət idi. Buna görə də yalnız Böyük Britaniyadan və Şimali Avropadan gələn miqrantlar
diqqətlə seçilirdi. Şərqi avropalılar az arzu olunan, asiyalılar və digər qeyri-ağlar isə arzuolunmayanlar
idi. İzolyasiyanın yaxın alternativi olan assimilyasiya siyasəti kənardan gəlmələrə icazə versə də, onların
ev sahibinin mədəniyyətinə tam assimilyasiyasını, mədəni özünəməxsusluğunun qorunmasının qeyrimümkünlüyünü və yerli mədəniyyətin gəlmə mədəniyyətlərdən təsiri nəticəsində transformasiyasının
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qəbul edilməz olduğunu əks etdirən dövlət siyasətidir. Bu siyasət gəlmələrə aid edildiyi kimi ümumi
dominant mədəniyyətdən fərqlənən yerli xalqların mədəniyyətinə də şamil edilə bilər [2, s. 67].
Assimilyasiya siyasətində nəzərdə tutulan inteqrasiya bütün etnik-mədəni mənsubiyyətlərin fövqündə, müştərək dil və mədəniyyət çərçivəsində “millətləşmə” kimi başa düşülür. Burada milli və etnik
azlıqların mədəni və dil hüquqları qətiyyən nəzərə alınmır. Nəticədə milli və etnik azlıqlar ölkənin hakim xalqının mədəniyyəti, dili və milli kimliyi içərisində əriyərək assimilyasiyaya uğrayır. Buna Fransa
Respublikasını misal göstərə bilərik. XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində Fransada Respublika elan
olunduqda əhalinin tərkib hissəsi etnik və dini baxımdan rəngarəng idi. Ölkədə hakim fransız mədəniyyəti və dilindən bəhs etmək mümkün deyildi. Amma uzun illər davam edən assimilyasiya vahid
Fransa xalqının formalaşmasına zəmin hazırladı [4, s. 22]. Əgər assimilyasiya modeli inteqrasiya prosesinin bütün yükünü və ağırlığını əsasən mühacirlərin öz üzərlərinə qoymağı nəzərdə tutursa, multikultural model aksenti inteqrasiya üçün əlverişli şərait yaradılmasına yönəldir, başqa sözlə, qəbul edən
tərəfin səylərini tələb edir [5].
İnteqrasiyaya əsaslanan ikinci model hər etnomədəni birliyin eyniyyətini qoruyub saxlamağı
təxmin edir. Eyni anda o, ictimai-siyasi və özəl sahələr üzrə ciddi bölünməyə əsaslanır. Birinci sahə
bir vətəndaş kimi bütün cəmiyyət üzvləri arasında qeyd-şərtsiz bərabərlik prinsipi üzərində qurulur,
ikinci isə mədəni, etnik, dini və sair xüsusiyyətləri əhatə edir və hesab olunur ki, bu hər kəsin öz şəxsi
işidir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu halda da mədəni, etnik və dil fərqliliyini aradan qaldırmaq siyasəti,
həmişə açıq şəkildə olmasa da, sürülür. İkinci modelə üstünlük verən dövlətlər etnik millətlər adlanır.
Buna misal olaraq Almaniyanın adını çəkə bilərik.
Multikulturalizm müəyyən qədər yeni bir haldır. XX əsrin 70-ci illərində Kanada və ABŞ-da
yaranmışdır. Dünyanın əksər dövlətlərindəki mədəni, etnik, irqi və dini fərqliliklə bağlı mürəkkəb
problemlərin həllində multikulturalizm üçüncü əhəmiyyətli model oldu: dünya ölkələrinin yalnız 10%-i
mədəni cəhətdən həmcins, monomədəniyyətli hesab edilə bilər. Bəzi müəlliflər hesab edir ki, bu rəqəm
şişirdilmişdir, məsələn, ingilis sosioloqu N.Qleyzer kitabına maraqlı ad vermişdir: “İndi hamımız multikulturalistik”. İngiltərədə yaşayan hind filosofu B.Parex hesab edir ki, “bütün inkişaf etmiş ölkələr
çoxmədəniyyətlidir”. Bu filosof mədəni müxtəlifliyi yaradan amillər sırasında etnik və dini fərqləri,
fərdçiliyin yüksəlişini, ənənəvi mənəvi konsensusun tənəzzülünü, immiqrasiyanı və qloballaşmanı göstərir. Amerika tədqiqatçısı Qleyzer multikulturalizmi “müxtəlif inkişaf kompleksi gedişatında vahid milli
mədəniyyətdən fərqlənən digər mədəniyyətlərin çiçəklənməsi” kimi müəyyən edir. Bu, multikulturalizmə
aid ən geniş yayılmış izahlardan biridir. Tədqiqatçı multikulturalizmin bir neçə formasını qeyd edir: əlavə,
dəyişkən və multikulturalizmin bir şaxəsi kimi afromərkəzləşən. Əlavə multikulturalizm savaşlı multikulturalizm növüdür, onun aqressivliyi zamanla daha aydın görünür. Etnomədəni qruplara qarşı liberallıq
kənara yayınmanı yaradaraq, multikulturalizmin kökündə dayanan plüralizmin əksinə çıxış edir. Qleyzer
əlavə multikulturalizmi minoritar mədəni qrupların görkəmli nümayəndələrinin siyasi proseslərə fəal
şəkildə cəlb olunması kimi izah edir. Dəyişkən multikulturalizm də savaşlı növə aiddir. Qleyzerə görə,
multikulturalizmin bu növü ABŞ tarixində əsas rol oynayan və əvvəllər diskriminasiyaya məruz qalan irq
və etnosları nəzərə alaraq, tarixi yenidən yazır. Qleyzerə görə afromərkəzləşən növ multikulturalizmin
dəyişkən növünün bir qoludur. Elə əvvəldən ABŞ əhalisinin afro-amerikan tərkibinin hüquqlarının
bərpasına yönəlmiş bu istiqamət Afrika qitəsinin öyrənilməsini təhsil prosesinə əlavə etmək üçün məntiqli
addımlar ataraq, ekstremal hallarda tarixin gedişatına, həmçinin dünya elminin və mədəniyyətin,
bəşəriyyətin əsas texnoloji nailiyyətlərinə Afrika mədəniyyətinin, xüsusilə zənci mədəniyyətinin üstünlüyü
mövqeyindən yeni yanaşmanı tələb edir.
Multikulturalizm adlanan üçüncü model müəyyən mənada əvvəlki modellərin davamı,
mədəniyyət və milli məsələnin həlli yolunda üçünçü vasitə kimi çıxış edir. Onun Kanada və ABŞda yaranması təsadüfi hal deyil. Kanadaya gəlincə, bu ölkə mədəni, linqvistik, dini və etnik cəhətdən
rəngarəng cəmiyyətdir. Əhalinin əksəriyyətini ingilis-kanadalılar və fransız-kanadalılar təşkil edir. Ən
böyük əyalətlərdən olan fransızdilli Kvebek separatizmin mənbəyi oldu. Bu halın nə qədər təhlükəli
olduğunu anlayan federal hakimiyyət 60-cı illərdən başlayaraq, problemin həllinə çalışdılar, kobud
qüvvə istifadə etmədən müasir sivil forma və üsullara əl atdılar. 1969-cu ildə ingilis və fransız dillərinin
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bərabərhüquqlu olduğu bəyan edildi. 1971-ci ildən etibarən Kanada rəsmən özünü ingilis-fransız ikidillilik üzərində qurulmuş çoxmədəni cəmiyyət kimi müəyyən etdi. 1982-ci ildə konstitusiya səviyyəsində Kvebekə Kanadanın xüsusi dilli və mədəniyyətli əyalət statusu verildi, 1988-ci ildə isə çoxmədəniyyətlilik haqqında xüsusi qanun qəbul edildi. Bu və digər tədbirlərə əsasən separatizm və mədəniyyətlərarası gərginlik sahəsində problemlərin kəskinliyi azaldı, lakin tam həll edilmədi – buna
zaman tələb olunurdu. Bu problem digər azlığa – Kanada hindularına daha çox aiddir. Onların sayı 1
milyona yaxındır, əhalinin 3,3 faizini təşkil edir. Ən ağır və hüquqsuz vəziyyətdə yaşayan hindu qadınlarıdır. Digər qadınların əldə etdiyi hüquqlardan hindu qadınıları hələ də məhrumdurlar. Maddi cəhətdən
bu qadınlar ən yoxsuldurlar. Hindu qadınına qeyri-hinduya ərə getmək qadağandır. Nikahda onlar
əmlakın yarısına malik olma hüququndan məhrumdurlar. Əgər qadın ailədə zorakılıqdan və ya dözülməz şəraitdən çıxıb gedərsə, ona heç nə düşmür, hər şeydən məhrum olur. Qadın rezervasiyanı tərk
etməlidir, şəhərə gedəndə isə səfalət, fahişəlik və irqi zorakılıq hökm sürən gettoya düşür. Son zamanlar
Kanada hakimiyyəti hindu azlığının vəziyyəti ilə bağlı daha fəal tədbirlər görür. Məsələn, hindu qadınların nümayəndəsi S.Nikolas Ottava Senatına daxil olmuşdur. Hindu qadınlarının əksəri kimi bütün
cəhənnəm əzabından keçmiş Nikolas vətəndaş hüquqları uğrunda mübarizəyə rəhbər oldu.
ABŞ ilə əlaqəli vəziyyət daha mürəkkəb görünür. Məlumdur ki, etnomədəni quruluşuna görə
Amerika çox mürəkkəb bir cəmiyyətdir. Onun əhalisi tarixən ən azı beş əsas elementlərdən formalaşmışdır:
 yerli əhali olan hindular;
 Afrikadan gətirilmiş qullar;
 dini cəhətdən müxtəlif olan müstəmləkəçilərin birinci dalğası;
 ingilis-sakson mənşəli siyasi və iqtisadi elita;
 Avropa, Latın Amerikası və Asiya ölkələrindən olan immiqrantların sonrakı dalğası.
Vahid və bir olan cəmiyyət və dövlət yaratmağa çalışan Amerika çox xüsusiyyətlərdə rəsmən
fransız yolunu, “əridici qazan” (melting pot) adlanan assimilyasıyanı seçdi. Məcburi assimilyasiyanın
son məqsədi 100 faizlik amerikanlaşma idi. Lakin görülən tədbirlərə baxmayaraq, XX əsrin ortalarında
aydın oldu ki, əridici qazan siyasəti gözlənilən nəticəni verməyib. 1960-cı illərdə afroame-rikalıların
vətəndaş hüquqları uğrunda geniş hərəkatları, feminizmin müxtəlif formaları, seksual azlıqların hərəkatı
və s. göstərdi ki, Birləşmiş Ştatların tarixini müşayiət edən amerikan eyniyyəti böhranlara uğrayır, gah
azalır, gah yenidən kəskinləşir. XX əsrin ortalarında formalaşmış amerikan birliyi nə vətəndaş (Fransa),
nə də etnik (Almaniya) oldu. O, etnik-vətəndaş cəmiyyətinə çevrildi, halbuki iki xüsusiyyətin sintezindən danışmaq çətindir, çünki onlardan biri əhalinin ağ tərkibinə, digəri başqalarına aid idi. Bütün
bunlar etnoslar arasında gərginlik və düşmənçilik, ksenofobiya, sosial partlayış təhlükəsini yaradırdı.
Konkret olaraq ABŞ-da isə yerli xalqlarla bərabər Afrikadan köçürülən əhali də uzun müddət bu multukultural mühitə daxil edilməmişdir. Hətta 1965-ci ilə qədər ABŞ-da bəzi ştatlarda qaradərililərin səsvermə hüququ yox idi. Maraqlı bir mənzərənin şahidi oluruq: Avropalıların zorla Afrikadan gətirdikləri
əhali quldarlığın ləğvindən sonra hələ uzun müddət irqi ayrı-seçkiliyə məruz qalmışdır. Avropalılar qul
ticarəti vasitəsilə öz iqtisadiyyatlarını gücləndirdilər, amma eyni zamanda milyonlarla insanı öz vətənlərindən, həyat tərzlərindən ayıraraq zorla Amerikaya gətirdikləri azmış kimi həm də Afrika xalqlarının
mədəniyyətlərinə, ənənələrinə, sosial həyatlarına tolerant yanaşmadılar. Ona görə multikulturalizmin
“Amerika” modelinin uğurundan danışdıqda bunun hansı məhrumiyyətlər hesabına əldə edildiyini
nəzərə almaq lazımdır. Bu uğura gedən yol yerli xalqların kütləvi şəkildə qırğını, irqi ayrı-seçkilik kimi
çətin sınaqlardan keçmişdir. Tarixin mühakiməsinə buraxsaq isə bəlkə heç keçə də bilməmişdir [7].
Yaranmış vəziyyətdən çıxış yolunun axtarılması multikulturalizmin formalaşmasına gətirib çıxartdı. Multikulturalizmi canlandıran əsas səbəblər və ziddiyyətlər Amerika dövlətinin formalaşması ilə
birgə yaranmışdı və son zamanlaradək mövcud idi. Hinduların XVII-XVIII əsrlərdən başlamış fiziki
qırğını yalnız 1930-cu illərdə dayandırıldı. Növbəti 30 il tələb edildi ki, hindu xalqı və onun hüquqları
tanınsın. Afrika mənşəli insanlar da həmin vəziyyətdə idilər. Hələ 1960-cı illərdə milyonlarla qaradərili
insan cənub ştatlarında aparteid şəraitində yaşayırdı ki, bu da iki əsr hökmranlıq etmiş quldarlığın
davamı idi. Qaradərililər ayrı məhəllələrdə yaşayırdılar, onların uşaqları ayrı məktəbdə oxuyurdular,
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nəqliyyatda yerləri ayrı idi, onlar ağdərililər üçün nəzərdə tutulmuş restoranlara daxil ola bilməzdilər.
Qaradərililər iki əsas hüququ - təhsil və səsvermə hüququ yox idi, bu da onları vətəndaşlıqdan və
bərabər şanslardan məhrum edirdi. Hindulara qarşı qırğına və qaradərililərin köləliyinə baxmayaraq,
hindu və afrikan zümrələri Amerika millətinin mühüm tərkib hissəsi ola bildi. Hindular bunu məhz
qırğın dövründə - XVII əsrdə geniş yayılmış qarışıq nikahlarla bioloji səviyyədə edə bilmişdilər. Afrikanın təsiri Amerika mədəniyyətində, xüsusilə cazda özünü daha parlaq göstərdi. Buna görə Karl
Qustav Yunq əsaslı şəkildə qeyd edirdi ki, amerikalı – hindu ruhlu, afrikan davranışlı avropalıdır. Lakin
amerika cəmiyyətinin əsası və ya nüvəsi ağdərili, ingilis-sakson və protestantdır. İngilis-sakson mənşə
həmçinin hakim Amerika mədəniyyətini müəyyən edir.
ABŞ, Rusiya, Avropa ölkələri və s. immiqrantlardan təşkil olunmuş çoxmillətli cəmiyyətlər,
yaxud Böyük Britaniya kimi böyük dövlətlər tərəfindən yerli xalqların yaşadığı ərazilərin birləşdi-rilməsi, habelə qitələrarası kütləvi immiqrasiya prosesinin yaşanması milli-etnik müxtəlifliyi meydana
gətirən obyektiv səbəblərdir. Multikulturalizm siyasəti də məhz bu milli-etnik və dini müxtəlifliyin
qorunub saxlanması və inkişafını təmin edən demokratik siyasətdir [4, s. 21]. Amerika multikulturalizmi eyniyyətə xüsusi diqqət göstərir. Fəlsəfə, məntiq və riyaziyyatda eyniyyətin ekvivalenti kimi
oxşarlıq çıxış edir. Psixologiyada və sosiologiyada eyniyyətə yanaşma daha mürəkkəbdir. Eyniyyət
anlayışını elmə gətirən Amerika psixoloqu E.Erikson onu özü ilə sabit bərabərlik hesab edir. Təbiətinə görə eyniyyət sosial-mədənidir. Məhz mədəniyyət eyniyyətin bünövrəsini təşkil edir, onun əsas
keyfiyyətlərini və xüsusiyyətlərini təyin edir. İstənilən eynilik öncə mədəni haldır. O, fərdi və kollektiv ola bilər. Son halda o, qrup, irqi, etnik, milli kimi çıxış edir.
Erikson şimali Kaliforniyada və cənubi Dakotada yaşayan hinduların həyatını müşahidə edərkən
antropologiya, etnopsixologiya və sosial etologiya haqqında fikirlər irəli sürmüşdü. Bu tədqiqatların
nəticələri Eriksonda şəxsiyyət, qrup və etnosların öyrənilməsinə maraq yaratdı. İkinci Dünya müharibəsi
dövründə Erikson Adolf Hitlerin şəxsiyyətinin öyrənməsi onda psixologiyanın tarixinin yaradılmasına
stimul yaratmışdır. Erikson belə fikirləşirdi ki, insan Freyd dediyi kimi 6 il yox, bütün ömrü boyu
inkişaf edir. Psixoanalizdəki kimi buna nəinki yaxındakı insanlar, bütün cəmiyyət təsir edir. Bu prosesi
Erikson fərdiliyin formalaşması prosesi adlandırırdı və qeyd edir ki, burada Eqonun möhkəmliyini və
tamlığını qorumaq lazımdır [6]. Fərdə tətbiq edilincə, eyniyyət fərdin həyatın müxtəlif anlarında özü
kimi qalması, özü olması deməkdir. Bu, şəxsiyyətin nüvəsini, məğzini, unikallığını və təkrarsızlığını
təşkil edir. Eyniyyətə əsasən insan özünü duyur, hiss edir və yetkin şəxsiyyət kimi dərk edir, özünütəsdiq, özüyetərlilik, özüməmnunluq, özüoxşarlıq, bütövlük hiss edir. Kollektiv eyniyyət fərdin hansısa
birliyə ya qrupa mənsubiyyətini göstərir. Geniş mənada o, dövrə, zamana, bəşəriyyətə mənsub olduğunu
ifadə edir. Eyniyyət eyni zamanda həm proses, həm də nəticə kimi çıxış edir. O, insanın sosiallaşması
(mədəniləşməsi) prosesində, normaların, adətlərin, ideal və dəyərlərin mənimsənilməsində, digər insanlarla qarşılıqlı əlaqədə formalaşır. Nəticə kimi eyniyyət gənclik dövrünün sonunda tam formalaşır, digər
tərəfdən, o, donuq olmur və inkişafı bütün həyatboyu davam edir. Eriksonun fikrincə, səkkiz mərhələdən keçir-bu zaman eyniyyət böhranları yaşanır, ən kəskin böhran yeniyetmə dövrünə təsadüf edir.
Eyniyyət (eynilik) başqa fərdlərdən fərqlənən, ayrılmış, unikal fərdiyyətin mövcudluğunu duymaq
və ya özünü qrup sərvətlərinin istifadəsində başqa qruplardan fərqlənən unikal qrupun bir hissəsi kimi
duymaqdır. Məsələn: müəyyən bir millətin nümayəndəsi öz millətinin mədəni nümunələrini başqa
millətlərin mədəni nümunələri ilə tutuşduraraq onlara doğru can atır. Adətən insanlar eyniliyi irqi, milli,
dini və ya məşğuliyyət növünün əlamətinə görə müəyyən edirlər. Şəxsiyyət onun başqaları, xüsusən
fikirləri onun üçün vacib olan başqaları tərəfindən necə qiymətləndirilməsini mənimsəməsindən asılı
olaraq özünə hörmət edir [8].
Feminist hərəkatı Amerika multikulturalizminin vacib aspektlərindən biridir. Bu hərəkatın
mahiyyəti qadın eyniyyəti problemində və qadın-kişi münasibətlərindədir. Bu münasibətlər ədəbiyyatda “cinslərin savaşı” kimi adlandırılır. Feminist hərəkatının əsas iradları və ittihamları hakim kişi
mədəniyyətinin elə bir cəmiyyət yaratması ilə bağlıdır ki, həmin cəmiyyətdə kişi dəyərləri üstünlük
təşkil edir, onlar cinsindən asılı olmayaraq bütün cəmiyyətə ümumi və vahid şəkildə şamil edilir.
Tarixən kişi subyektivliyi təsdiq olunduqca, qadınların fikri və onların cəmiyyətin inkişafına verdiyi
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töhfələri daha çox marginallaşırdı, onlara heç kim fikir vermirdi, və ya onlar şüurlu şəkildə sıxışdırılırdı. Buna görə feminist hərəkatı tarix və mədəniyyətə məxsusi qadın töhfəsinin etiraf edilməsini, cinslər arasında münasibətlərin dəyişməsini və ictimai, peşəkar eləcə də şəxsi həyatın bütün
sahələrində həqiqi bərabərliyin qurulmasını, həmçinin hakim mədəniyyətin qadın eyniyyətinə təsirinin nəticələrinin öyrənilməsini tələb edir. 1970-ci illərdə feminizmin diqqət mərkəzində qadınların
siyasi və iqtisadı sıxışdırılması məsələləri dayanırdı. Sonra şəxslərarası münasibətlər – qadın və kişi
arasında, seksual zorakılıq və qadın eyniyyətinin məxsusi cəhətləri ön plana çıxdı. Cinsi təcavüz
mövzusu xüsusi kəskin şəkil aldı. Cinsi təcavüz problemi çox mürəkkəb və müəyyən qədər, həllolunmaz bir problemdir. Bir neçə 10 il ərzində bu mövzu ətrafında Amerika cəmiyyətində davam edən
qızğın mübahisələrin heç bir ciddi nəticə əldə etmədiyi göz qarşısındadır. Məsələ bundadır ki, cinsi
təcavüz faktının təyin edilməsi üçün kifayət qədər tələb olunan faktoloji baza yoxdur. Seksual zorakılığın digər formalarından fərqli olaraq, cinsi təcavüz ikili, qeyri-şəffaf, hissedilməz xarakter daşıyır. O,
qeyri-müəyyən eyhamlar, xüsusi intonasiya ilə deyilən adi sözlər, bəzi işarələr və jestlər, qeyri-adi
davranış formasında özünü göstərir. Bir tərəfin cinsi təcavüz kimi anladığını, digər tərəf başqa cür
səciyyələndirir. O iddia edir ki, onun davranışında heç bir qərəzli münasibət olmayıb, o hər şeyi səmimi
edib, xoş niyyətli olub, adi nəzakət qaydalarına əməl edib, diqqət göstərib və s. Belə hallarda ədalətli
qərar vermək, obyektiv həqiqəti anlamaq çox çətindir, çünki hər şey subyektiv münasibətdən və şərhdən
asılıdır. İnsanın davranışını təyin edən mövcud mədəni meyarları, adət-ənənələri, dəyərləri və onların
zaman keçdikcə, yeni fərqli şərhinin rolunu danmaq olmaz. Bütün bunlar toxunan problemlərin həllini
əngəlləyir. Cinsi təcavüz zəminində münaqişələrin sayının artması yeni davranış normaları və qaydalarının yaradılmasına, şəxslərarası münasibətlər sahəsində hüquqi qanunların daha geniş yayılmasına
gətirib çıxartdı.
Amerika multikulturalizmində böyük diqqətə səbəb olan siyasi nəzakət problemi də mürəkkəb
problemlərdən biridir. “Siyasi nəzakət” termini 1950-ci illərdə siyasətdə yaranmışdır, o zaman bu termin
digər mövqe və dəyərlərə dözümsüzlüyü, söz azadlığının məhdudiyyətini, baxışlarda və davranışda
ziddiyyətlərin və qeyri-ardıcıllığın qəbuledilməzliyini anladırdı. Sonralar siyasi nəzakət konformizm,
iradəsizlik və rəsmi nəzər-nöqtəsi ilə passiv razılıq kimi, siyasi qeyri-nəzakət isə, əksinə, şəxsi və
orijinal fikrin ifadəsi və bu məqsədlə başqalarının təhqir edilməsinin mümkünlüyü kimi anlaşıldı.
Arzuolunmaz ifadələr və sözlərdən istifadə etməmək və ya onları digərləri ilə əvəzləmək, dilə yeni
neytral terminlər daxil etmək məqsədəuyğundur. Yeni terminlər ikincidərəcəli mənalarla və izahlarla az
yüklü olmalıdır. Məsələn, 60-cı illərdə “zənci” sözü “qaradərili” ilə əvəzləndi, sonra “afroamerikalı”
formasına düşdü. Beləliklə, “latın amerikalı”, “amerika mənşəli” və s. sözlər yarandı. Siyasi nəzakət
hərəkatı tələbələr arasında və feminizmdə geniş vüsət almışdı. 1991-ci ildə məlumat yayıldı ki, Stanford
universitetində “dilin kodeksi” hazırlanır, onun tərkibində “qadın, xanım, qız” sözləri seksual sözlər elan
edilir və buna görə istifadəyə qadağandır. Məşhur qadın kolleclərinin birində qadağan olunmuş sözlər
sırasına irqçilik, seksizm sözlərilə yanaşı, “lukizm” (geyim və kosmetika vasitəsilə yaraşıqlı görünmək
cəhdi) sözü də aid edildi, çünki lukizm gözəllik standartlarını insanlara sırıyır və çirkin insanlara təhqiramiz təsir göstərir. Siyasi nəzakətin tərəfdarları dilin digər konsepsiyalarına istinad edirlər, onların
fikrincə, dil–gerçəkliyə münasibətdə neytral deyil. Dil dünyanın dərkində mühüm rol oynayır, ideyaların, anlayış və nəzəriyyələrin formalaşmasında məxsusi ifadə olunur. Dil bizi əhatə edən əşyaları və
ya halları sadəcə təsvir etmir, qeydə almır, əksər hallarda onların qavrayışını təmin edir. Dil təfəkkürü
təşkil edir və strukturlaşdırır. Dil tarixən dəyişir ki, bu da öz növbəsində dərkin istiqamətinin dəyişməsinə, bizim yanaşmamıza, qiymətlənməyə və s. öz təsirini göstərir. “Zənci” və “qaradərili” sözlərinin
“afroamerikalı” ilə əvəzlənməsində daha mühüm dəyişmələr baş verir. Bu halda eyni adamdan söhbət
gedirsə, onun dərisinin rəngi əsas səciyyə daşımır, ön plana insanın mənşəyi çıxır və bu qitədə peyda
olmasının tarixi şəraiti daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dilin təxminən belə rolu digər etnik azlıqlar və
sosial qruplarda da müşahidə olunur.
70-80-ci illərdə Amerika cəmiyyəti multikulturalizmə müsbət yanaşırdı. Lakin sonralar, afrikan və digər etnik azlıqların tələblərinin artması, həmçinin müxtəlif sosial qrupların tələblərinin də
onlara qatılması ilə vəziyyət getdikcə gərginləşməyə və mürəkkəbləşməyə başladı. “Azlıqların ti176
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ranlığı” adlanan anlayış yarandı. Bu səbəbdən 90-cı illər multikulturalizm haqqında kəskin mübahisələrlə keçdi, o, dərin tənqidə məruz qaldı. Samuel Xantinqton ehtimal edirdi ki, “multikulturalizm
aşağıdan, kosmopolitizm yuxarıdan təsir etməklə, amerikan eyniyyətinə təhlükə yaradır”. Yeni minillikdə ali təhsil sistemindəki kvotalar siyasəti də artan tənqidə məruz qalır. Belə ki, 2006-cı ildə
Miçiqan seçicilərinin 58 faizi irqi azlıqların nümayəndələrinin universitetlərə güzəştli şərtlərlə qəbul
edilməsinin ləğvinə səs vermişdilər. Digər ştatların əksəriyyəti universitetlərə güzəştli qəbul olunma
hüququnu qoruyub saxlasalar da, bu sahədə ümumi ab-hava pisləşməkdədir.
Ümumilikdə multikulturalizm ABŞ-da daha dolğun və hərtərəfli yer almışdı. Buna görə bəzi
müəlliflər hesab edilər ki, multikulturalizm xalis Amerika törəməsidir. Buna baxmayaraq o, Şimali
Amerika sərhədlərini aşaraq digər ölkə və qitələrə sirayət etmişdir, məsələn, Avstraliyada, Kolumbiyada, Paraqvayda və Cənubi Afrikada çoxmədəniyyətliliyə əsaslanan konstitusiyalar qəbul edildi.
Hindistanda müsbət diskriminasiya genişləndi. Avropa da multikulturalizmin təsirindən kənarda qala
bilmədi. Almaniyada multikulturalizm tərəfdarları əsaslandırırlar ki, qastarbayter adlanan immiqrant
fəhlələr ölkədə müvəqqəti deyillər, onlar daim burda qalacaqlar, Almaniyada azlıqların etniləşməsi prosesi getməkdədir ki, bu da faktiki olaraq cəmiyyətin çoxmədəniyyətli olduğunu sübut edir. Frankfurt –
Maynda şəhərinin bələdiyyəsində multikulturalizm işləri üzrə xüsusi şöbə yaradılmışdır. 60-70-ci illərdə
alman tələbələrin və gənclərin radikal hərəkatının lideri olmuş D.Kon-Bendit ona rəhbərlik edir. İndi o,
Jan Jak Russonun ideyalarına əsaslanaraq, “multikultural demokratiya” uğrunda çıxış edir. Təxminən
belə vəziyyət Böyük Britaniyada da müşahidə edilir. Burada 1976-cı ildə irqi müna-sibətlər haqqında
xüsusi qanun qəbul edilmişdir. Qanunun məqsədi irqçiliyə qarşı mübarizə, hər hansı diskriminasıyanın
aradan qaldırılması, bərabərliyin təminatı və müxtəlif etno-irqlər arasında səmimi münasibətlərin
qurulmasıdır. Ümumi dəyərlərin təsdiqi və sosial birliyin təminatı məqsədilə təhsil ümumi mənafe kimi
bəyan edilir və hamıya şamil olunur. Lakin Londondakı terror aktlarından sonra (7 iyul, 2005-ci il)
immiqrantların, xüsusilə də müsəlmanların inteqrasiyası problemi İngiltərədə yeni kəskinlik əldə edir.
Fransa ilə bağlı bunu demək olar ki, o, mədəniyyət və milli məsələ üzrə ən təhlükəsiz və əl-verişli
ölkə sayılırdı, lakin 90-cı illərdə o da mədəniyyətdə yeni hallar və problemlərlə qarşılaşmağa başladı.
Digər Avropa ölkələri kimi Fransa üçün də bu halların əsas səbəbi XIX əsrin ikinci yarısında güclənmiş
immiqrasiya idi. Yalnız 1990-cı illərdə immiqrasiya bir az səngidi, sonra tamamilə dayandı. Artıq 80-ci
illərdə ölkənin mədəniyyət cəhətdən həmcins olmadığı anlaşıldı, immiqrant-ların mədəni fərqliliyi
nəzərə alınmağa başladı ki, bu da bəzi mədəni və dini birliklərin eyniyyətini saxlamaq məqsədilə leqallaşmasına gətirib çıxartdı. Hətta fransız millətinin və fransız eyniyyətin respublika modelinin ardıcıl
tərəfdarları məcburən etiraf edirdilər ki, Avropa inteqrasiyasının, qloballaşmanın, internetin və digər
amillərin təsiri ilə bir çox fransız dəyərləri dəyişməkdədir. Fransa multikulturalizmin təsirinin və yayılmasının qarşısını almağa çalışaraq, cəmiyyəti çoxmədəniyyətli adlandırmaqdan ehtiyat edir. Fransa
Amerikanın tanıma siyasətinə (affirmative action) tənqidi yanaşır, məktəb təhsilində “fransızsayağı”
müsbət diskriminasiyanın elementlərindən istifadə edilir. Fransanın qara birliklərin nümayəndə Şurası
fəal şəkildə onu dəstəkləyir. Fransa mədəni icmaları hüquq subyektləri kimi tanımır. Bir çoxları üçün
multikultural siyasət təhlükəli görünür, çünki cəmiyyəti çoxsaylı etnik, mədəni və dini icmalara parçalamaq təhlükəsi yaranır. 1994-cü ildə qəbul edilmiş, təhsil müəssisələrində müsəlman yaylığının – hicabın örtülməsi qadağasına dair qanunun hələ də müzakirə obyekti olması multikulturalizm probleminin
xüsusi mürəkkəbliyinə işarə edir.
Multikulturalizm mahiyyətcə müxtəlif mədəniyyətlərin və onların daşıyıcılarının bir, vahid cəmiyyətdə, vahid hüquqi, sosial, iqtisadi sahədə birgə fəaliyyətinin qayda və normalarının yaradılması
deməkdir. Məhz bu qaydalar korporasiyaların iqtisadi maraqlarının reallaşmasını, həmçinin bütün insanların, yəni əqlə və ruha malik, fərqli davranışlı və hadisələrə fərqli yanaşan varlıqların birliyini təmin
edə bilər. Multikulturalizm siyasətini sabitliyin dəstəklənməsi vasitəsi və müasir çoxmillətli döv-lətin
uğurlu inkişafının zəmanəti kimi qiymətləndirərkən, qeyd etmək lazımdır ki, o, faktiki olaraq mə-dəni
əsaslara görə şəxsiyyətin sosial sistemdən xaric edilməsinin yolverilməzliyinə istiqamətlənir. Multikulturalizm öncə etnik mövhumatdan və stereotiplərdən azadlıq prinsipinə, müxtəlif etnik qruplar və azlıqlar arasında hörmət və dözümün tərbiyəsinə, ksenofobiyadan və şovinizmdən imtinaya, cəmiyyətdən
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xaric deyil, əksinə, cəmiyyətə inteqrasiya və daxilolma üsullarının axtarılmasına əsaslanır. Bu, o deməkdir ki, insan fərqlilik hüququnun reallaşdırması imkanlarına malikdir.
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THE ANTINOMIES OF MULTICULTURALISM IN WESTERN COUNTRIES
IN THE 20TH CENTURY
G. Jabrailova
Azerbaijan State University of Culture and Arts
Citizens have equal rights to develop their own culture, language and traditions, ethnic and religious values, to create kindergardens, schools, to publish newspapers, magazines and journals in native
language, etc. in multicultural society. The basis of the multiculturalism is liberalism. Racial injustice is
not permitted in multicultural society. But, unlike the liberalism, the multiculturalism protects not the
rights of individuals, but the rights of groups. Multiculturalism is also connected essentially with the tolerance. One of the main peculiarities of the tolerant society is living of different cultures in parallel.
Multiculturalism leads to mutual enrichment of different cultures, formation of the united culture of different nations in tolerant society. In its turn, it contributes the integration of a culture to another culture.
Multicultural society existed first in democratic countries of Western Europe and North America. Tolerance, compliance with ethical and moral values, development level of the democracy created condition
for distribution of multicultural ideas in these countries. In the article the wide investigation was carried
out on three important models as assimilation, integration and multiculturalism in solution of complicated problems related with cultural, ethnic, racial and religious differences in the most countries of the
world.
Keywords: Model of assimilation, integration, democracy, ethnic unity, multicultural democracy,
ethnocultural structure, identity
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИСТИЧЕСКИЕ АНТИНОМИИ В ЗАПАДНЫХ
СТРАНАХ ХХ ВЕКА
Г. Джабраилова
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств
В мультикультуральном обществе гражданин обладает равными правами в области развития своей культуры, традиций и языка, этнических и духовных ценностей, а также
создания на своем родном языке детских садов, школ, издания газет и журналов и др. В основе
178

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №2

идеи мультикультурализма стоит либерализм. В мультикультуральном обществе не допускается
расовая несправедливость. Однако в отличие от либерализма, мультикультурализм защищает
права групп, а не отдельных индивидуумов. Мультикультурализм по своей сути связан с идеей
толерантности. Основной особенностью толерантного общества является параллельное сосуществование различных культур. В толерантном обществе мультикультурализм способствует взаимообогащению разных культур и формирует культуру, объединяющую отдельные народы. Это
в свою очередь образует интеграцию культур. Мультикультуральное общество возникло в демократических странах Западной Европы и Северной Америки. Толерантность, соответствие морально-нравственным нормам, уровень развития демократии в этих странах создали условия для
распространения идей мультикультурализма. В данной статье рассмотрены обширные исследования в решении сложных культурных, этнических, расовых и религиозных проблем во многих
странах мира по трем важным моделям, как ассимиляция, интеграция и мультикультурализм.
Ключевые слова: Модель ассимиляции, интеграция, демократия, этническое единство,
мультикультуральная демократия, этнокультурное строение, идентичность.
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QƏRB QRUPU DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNDƏ MƏİŞƏT LEKSİKASI ƏSASINDA
FORMALAŞAN SABİT SÖZ BİRLƏŞMƏLƏRİ
M.F. Əsədova
Bakı Slavyan Universiteti
melihe78@mail.ru
Qərb qrupu dialekt və şivələrində sabit söz birləşmələrinin bir hissəsi məişət leksikası əsasında
formalaşmışdır. Bu dil vahidləri söz birləşmələrinin tərkibində əsas və ya köməkçi komponent kimi çıxış
edirlər. Müəyyən edilmişdir ki, məişətlə bağlı olan leksik vahidlərin bir qismi müasir Azərbaycan ədəbi
dilində işlənmir, dialektlərdə və sabit söz birləşmələrinin tərkibində qalmışdır.
Açar sözləri: Azərbaycan dilinin lüğəti, Qərb qrupu dialektikası və şivələri, məişət leksikası,
sabit söz birləşmələri.
Məişət leksikası özünün rəngarəngliyi, zənginliyi ilə Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin əsas
hissələrindən birini təşkil edir. Bu leksika xalqımızın yarandığı ilk gündən mövcuddur. Məişət leksikası dedikdə, insanların hər gün məişətdə işlətdiyi ən vacib, ən lazımlı əşyaların, obyektlərin adlarını
bildirən sözlər nəzərdə tutulur. Bura gündəlik həyatda işlənən yemək, geyim, bəzək, ev əşyalarının
adları daxildir. Bu qrupa daxil olan sözlər xalqın həyat tərzi, ailə münasibəti, düşüncəsi və s. cəhətləri
ilə bağlıdır. Xalqın maddi və mənəvi tarixi ilə sıx bağlı olan, gündəlik işlətdiyi məişət sözləri dilin
tarixi, sözlərin etimologiyası ilə əlaqədar bir sıra məsələlərin açılması üçün lüğət tərkibinin mühüm
qatlarından birini təşkil edir. Azərbaycan dilçiliyində, o cümlədən dialekt və şivələrin öyrənilməsində
məişət sözləri tədqiqata cəlb edilmişdir. Azərbaycan dilinin ayrı- ayrı dialekt və şivələrinin araşdırılmasına həsr olunmuş dissertasiyalarda ev əşyalarına aid maraqlı məlumatlar toplanılmış, müxtəlif
bölgülər aparılmışdır. Məsələn, İ.Ə.Hacıyev İsmayıllı rayonu şivələri əsərində ev əşyalarını: qab-qacaq
adları, ev ehtiyacları bölgülərinə ayırmış [6], K.T.Ramazanov Salyan dialekti materiallarına əsaslanıb
ev şeyləri və müxtəlif əşyalar başlıqları altında bu barədə danışmış [15],, S.M.Mollazadə Qax rayonu
şivələri əsasında «Köhnə əşya, alət və təsərrüfatla əlaqədar sözlər» dən bəhs etmiş [14], S.M.Behbudov Zəngilan şivəsində işlənən məişət əşyalarının adlarını “Ev əşyalarına, alətlərinə aid söz və
terminlər” başlığı ilə göstərib onları ev avadanlıqlarının adlarına, məişətdə işlənən müxtəlif əşya, alət
və başqa söz və terminlərə və yandırılan materialların adlarına (gərmə, təzək, qamqalaq və s.) ayırmış
[3], M.İ.İslamov bu tematik qrupları Nuxa dialektində işlənən ev əşyalarının adı ilə tədqiq etmiş [8],
M.M.Gəfərzadə, Azərbaycan dilinin İmişli şivələrində həmin əraziyə məxsus alət və qab-qacaq
adlarını təhlil etmişdir [5]. Bu barədə danışan Ə.Gəfərli, T.İ.Hacıyev, Q.Ə.Bağırov, Ə.Q.Ağayev və b.
tədqiqatçıların da adlarını çəkmək olardı. Demək olar ki, onların bölgüləri cüzi fərqlər nəzərə alınmazsa
oxşardır. İsmayıl Məmmədov isə “Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası” adlı monoqrafiyasında [12]
həmin tematik qrupa aid leksik vahidlərdən məişət əşyaları və qab-qacaq adları adı ilə bəhs edir.
Bizim tədqiqata cəlb etdiyimiz qərb qrupu dialekt və şivələrində isə qeydə alınan məişət leksikasını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1) Geyim, parça, zinət və bəzək əşyalarının adları: can köynəyi – sevgili; baş cunası – baş
bəlası, motal papax – yekə-yekə danışan; qızqaytaran başmax – qızlar haqqında pis danışan qarı və ya
qadın; ballı üzüx` - yantar qaşılı üzük.
2) Ev əşyalarının adları. Məsələn: Gənçə dialektində “qaşıx bulamax”– ara qarışdırmaq, kiminsə sözünü danışmaq; Ayrım dialektində “qazan bulamax”, Cəbrayıl şivələrində “kəfkir bulamax” eyni mənaları; “ələyi ələnib xəlviri göydə oynayır” – Füzuli şivələrində qocalmaq, əldən düşmək, vaxtı keçmək, artıq çox gec olmaq; Ağdam şivələrində “çömçə tutmax”; Goranboy şivələrində
“qazan dibi qaşımax” – köhnə söz-söhbəti yenidən açmaq, aranı qarışdırmaq; Şuşa şivəsində “pıçax
boğaza dirənmək” – cana doymaq, bezmək; Cəbrayıl şivələrində “yuyulmamış çömçə kimi ortalığa
girməx`” – aid olmayan söhbətə qarışmaq, Yevlax şivələrində qulax yasdığı – qapı pusan, qapı
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güdən, özgə söhbətləri dinləyən; mitəkgə sufat – üzü bərk, hər sözü götürən; cürdəx` boğaz – az yeyən adam mənalarını ifadə edən sabit söz birləşmələrini nümunə göstərmək olar.
3)Yemək adları. Məsələn: Ayrım şivəsində “şorva qızdırmax” – aranı qarışdırmaq, adamları
bir-birilə dalaşdırmaq; Ağdam şivəsində “qaymax tutmax” – qazanc əldə etmək, bir işindən yaxşı
gəlir əldə etmək; Goranboy şivəsində “qoz qabığına soxmax” – çıxılmaz vəziyyətə salmaq, pis vəziyyətə qoymaq, təhqir etmək; qərb qrupunun bütün şivələrində “saqqala soğan doğramax” - .
Məişət leksikasının əsas tərkib hissələrindən olan müxtəlif yemək adları şivələrdə daha çox
qorunub saxlanılmışdır. Bu adların araşdırılması xalqımızın məişət mədəniyyətinin qədimliyini üzə
çıxarmaq baxımından faydalıdır. Eyni zamanda, şivələrdə müşahidə edilən müxtəlif fonetik, morfoloji və leksik variantlarda işlənən xörək adlarının toplanması, öyrənilməsi termin yaradıcılığı üçün
də əhəmiyyətlidir.
Süfrə mədəniyyəti hər bir ailənin mədəni səviyyəsini və onun yaşayış tərzini əks etdirir. Azərbaycanda hər regionun öz adət-ənənəsinə uyğun həyat tərzi, xörəkləri vardır. Hal-hazırda respublikamızın bir bölgəsində bişirilən elə xörəklər vardır ki, digər bölgədəki insanlara tanış deyildir. “Yeməklər, bəlli olduğu kimi, maddi mədəniyyətin ən ümdə elementlərindən biridir. Çox vaxt yeməklərin
tərkibinə, hazırlanma və istifadə olunması üsullarına əsasən tədqiq olunan xalqın keçmiş həyatının tarixi
sənədlərdə lazımi qədər işıqlandırılmamış bir sıra mühüm məsələlərini, məsələn, təsərrüfat məşğuliyyətinin səciyyəsini, məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsini, hətta xalqın mənşəyi məsələsini aydınlaşdırmaq olur” [17]. Bu günə qədər aparılan bütün dialektoloji tədqiqatlarda kulinariya terminlərinə
toxunmuş, onların semantikasını açmış, bəzən hazırlanma qaydalarından da bəhs edilmişdir. Belə tədqiqatlardan biri S.M.Behbudovun “Azərbaycan dilinin Zəngilan şivəsi” adlı namizədlik disser-tasiyasıdır. Burada müəllif Zəngilan şivəsindəki yemək adlarını vermiş və onlarn hazırlanma qaydalarını
vermişdir. Məsələn: “aş //pılav,qatmac// qatmac-qoyun süddən kəsilənə yaxın sağılmış son südü ilə
düyüdən bişirilən yemək, nögüd-buğda qaynadıldıqdan sonra ona küncüd və s. qatılıb yeyilən quruyemək /xörək/ //çərən, kələkey doğmuş heyvanın ilk südündən bişirilən bərk yemək // Kələkə // gətəməz, ərvişdə//ərişdə, süddüaş südlə düyüdən bişirilən xörək// şilə //süddüşilə// süddü sıyıx, ayrannı aş//
qatmalı, qara şilə-buğdayarmasında bişirilən və içinə soğan qovrulub tökülən xörək,qındı// qında, tərək
doşabla bişirilən halva// tərhalva,xəmiraşı, zərqov, qəbili, numuru çalınmamış halda yağda bişirilən bərk
yemək, bılama, hədix, horra, qəyğanax, dovqa//dəvğa, piti// sous, şorba// şorva, xəşil, quymax, halva,
qavırma, umaş// omaş, xingəl, bozbaş, dolma, kifdə, başəyax,bozartma, suf// sup, qaysava, soyutma ət
və ya yumurtanı suda qaynadıb bişirmə və s” [3].
Azərbaycan dilinin Salyan dialektini araşdıran K.T.Ramazanov da namizədlik dissertasiyasında bu
dialektdəki yemək adlarını təhlil etmiş, onların Azərbaycan ədəbi dili ilə eyniliyini göstərmiş, yalnız
fonetik fərqlərin olduğunu söyləmişdir: “aş, ağ aş, döyməaş, ərişdə aşı, yarma aşı, sütdü aş, umac aşı,
hədik aşı,başəyaq, bozbaş /boz aş/, soğan bozbaşı, qaysava, qovurma,iç qovurması, səbzi qovurma, quymac, qıyma, dındı, dilimboranı. Əzmə boranı, əgirdək, dolma, badımcan dolması, kələm dolması, yarpaq
dolması, döşəmə, kabab, d.gmə kabab,lülə kabab, tava kababı, şiş kababı, kifdə, küki, səzzi küki,kütab, ət
kütabı, dətlit, mütəncəm, piti, pılo, boranı, pılo, qıyma,pılo, daşma pılo, döşəmə pılo, mərci pılo, mütəncəm pılo, paxlapılo, çığırtma pılo, cücə pılo, turşbərə-düşbərə, umac, qaraumac...” [15].
Ə.K.Cəfərli Qazax dialektində işlənən çörək və xörək adlarını toplamaqla yanaşı, onların qruplaşmasını təqdim etmisdir: “Adiçörəklər : xamralıfətir, kələfətir, təndir kökə. Yağlıçörəklər : qatdama
/bu sözədəbi dildə qatlama şəklində işlənir/, fəsəli, əydəx, kömbə. Ətdən hazırlanan xörəklər : qovurma,
çoban qovurması, bozbaş, bozartma, kavaf. Düyüdən hazırlanan xörəklər: aş, maşdaş /maşdıaş/,süddaş,
/südlü aş/, çəxmə /südlə bişir/ və s. Undan və yarmadan hazırlanan xörəklər : Xəngəl, qourmalı xəngəl,
un xaşılı, yarma xaşılı, ərişdəli isdi, hörrə, qout. Başqa yeməklər : döymənc, qayqanax, yaxşor, körəməz
/süd-qatıq qarışığı/ qaysafa və s.” [4].
S.Mollazadənin Qax rayonu şivələrinə həsr etdiyi tədqiqat işində bu ərazi üçün spesifik olan
yemək adlarının verilməsidə maddi mədəniyyətimizin toplanılması üçün faydalıdır[14]
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Adları çəkilən dialektoloji əsərlərdə olduğu kimi Ş.Kərimovun da namizədlik dissertasiyasında
tarixi Azərbaycan ərazisinin Göycə və Çənbərək bölgələrində işlənən /indiki Ermənis-tan/xörək və
yemək adlarına, çörək adlarına yer ayrılmışdır[10].
Qərb qrupu dialekt və şivələrində məişət əşyalarının adları əsasında formalaşan sabit söz
birləşmələri somatizmli birləşmələr qədər çox olmasalarda, məcazilik baxımından çox aktualdırlar.
Belə ki, bu dialektə daxil olan müxtəlif şivələrdə eyni bir mənanı eyni xarakterli müxtəlif məişət əşyalarının adları vasitəsilə düzəldiyinin şahidi oluruq: Məsələn: ağzı qatıx kəsmir (Qarabağ) – sözünün
kəsəri olmamaq, razılıq etməmək, narazılıq etmək. Bu frazeoloji birləşmədə “ağız” komponenti əsas
mənaverici mövqedə dayansa da, tərkibində işlənən “qatıq” onu bir frazeoloji birləşmə kimi digər
qruplardan fərqləndirir. Onun birləşmənin tərkibindən çıxarılması mənanı dəyişməsədə ona fərqli
məna çalarlığı verir: “Bu dərya yaxşılığın qabağında ağzın qatıq da kəsmir!”[16].
Ərişdə kəsməx`(Gəncə) – Ərişdə (əks. Şiv.)//örüşdə (Əc.) – ərişdə. Azərbaycan dilinin izahlı
lüğətində (2, c.2, səh. 286) bu sözün fars mənşəli olduğu göstərilmişdir.
M.Kaşğarinin lüğətində bu söz eləşgə şəklində «ət ilə birlikdə xaşlanmış xəmir parçaları»
mənasında qeydə alınmışdır [9].
S.Məmmədova isə əriştə termininin türk dillərində «qiymə», «kəsmə» («kaspə»), «omac// umac//
ocmac», «tutmac» kimi sinonim variantlarının olduğunu göstərir [97].
Kabab – kabab eləməx`(Ağdam); kabab olmax (Cəbrayıl) – Kavaf (büt. Şiv.) – kabab (Kavav
iyinə gəlif, görüf eşşəx1 dağlanır). Bu yemək adı, ərəb mənşəlidir (1, c.3, səh. 6). Kabab əsasən şişdə
bişdiyi üçün türkdilli xalqlar bu yemək növünü şişlik də adlandırırlar. «Dədə Qorqud kitabı»nda şişlig
sözü «şişə çəkilən ət, kabablıq ət, şişdə qızardılmış ət, kabab» mənasında işlənmişdir: Bu oğlana şişlig
olsun, ərdəmlidir!
Qovurma – Qourma (Gəncə dialekti; Yevlax şivələri) – Qədim xörək adlarından biridir. Bu
sözün ən qədim şəkli kaqurmaq feilidir. Kavurma feilini türklər əvvəllər kakurmaq və kaqurur formasında işlətmişlər [13].
V.Radlovun lüğətində bu termin kavurdak – kavurma (19) şəklində qeydə alınmışdır. Burada
kaurtaç sözünün «qovrulmuş buğda», yaxud «arpa» mənası da göstərilir. «Dədə Qorqud kitabı»nda
qovurma termini qaurma şəklində işlənmişdir: Qara qaurma edib, qırq bəg qızına ilətün [11].
Bu söz qırğız dilinin dialektlərində kuurmaq//kuurma variantlarında müşahidə edilir.
Azərbaycan dilinin şivələrində bu adın qavurma [18], qavırma [7], qourma [15], qö:yrma [10]
variantlarına rast gəlinir.
Tədqiq edilən dialekt və şivələrdən Ayrım və Gəncə dialektlərində “qarnı qoorma bişirir”
formasında sabit söz birləşməsinə təsadüf edilir ki, bunun da mənası qorxmaq və ya narahat olmaqdır.
Tədqiqatların təhlili göstərdi ki, məişət leksikasının əsas tərkib hissələrindən olan müxtəlif yemək
adları şivələrdə daha çox qorunub saxlanılmışdır. Bu adların araşdırılması xalqımızın məişət mədəniyyətinin qədimliyini üzə çıxarmaq baxımından faydalıdır. Qərb qrupu dialekt və şivələrindəki sabit söz
birləşmələrinin leksik tərkibinin təhlili göstərdi ki, onların bir çoxu yemək adları əsasında formalaşmışlar: bozbaş qızdırmax (Gəncə); şorva qızdırmax (Ayrım); qaymax tutmax (Ağdam); qoz qabığına
soxmax (Goranbay); piy bağlamax (Ağdam); saqqala soğan doğramax (q.q.); smitannıx eləməx`(q.q.);
süd gölündə üzçəx`(Ağdam); yumurtadan yun qırxmax (Ayrım); yumurta üstündə oturmax (Ağdam);
yumurtası tərs gəlməx`(Göygöl); buğda yeyib, cənnətdən qaçmax (Füzuli); çörək itirmək(q.q.); çörəyi
daşdan çıxmax (Cəbrayıl); ətini şişə çəhməx`(Füzuli); isdi aşına soyux su qatmax (Ağdam). Bu
frazeoloji birləşmələrdə yemək adları öz ilkin təyinatını itirərək adlandırdığı yeməyin xarakterinə uyğun
yeni bir məna qazanırlar.
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WESTERN GROUP DIALECTS AND ACCENTS ON FORMING A STABLE
PHRASES IN EVERYDAY VOCABULARY
M.F. Asadova
Baku Slavic University
The Western group of forces was formed on the basis of stable domestic vocabulary words in
some dialects and accents. This language and speech units sometimes act as assistant or components
within a single key. It was found that life is not used in modern Azerbaijani literary language, dialect
and stable expressions concerning some of the lexical units were part of.
Keywords: Dictionary of the Azerbaijani language, western group of dialects and sub-dialects,
household lexicon, word combinations Azerbaijani language.
ЗАПАДНАЯ ГРУППА ДИАЛЕКТОВ И ГОВОРОВ БЫТОВОЙ ЕКСИКИ,
СФОРМИРОВАННАЯ НА ОСНОВЕ СТАБИЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
М.Ф. Асaдова
Бакинский Cлавянский Университет
Западная группа диалектов и говоров сформировалась на одной бытовой части лексики
слова стабильных соединений. Этот лексическая единица в составе словосочетаний иногда
выступает, как основной или вспомогательный едининый компонент. Было установлено, что
в современном Азербайджанском литературном языке не употребляется лексических единиц,
в составе диалектов осталось стабильность словосочетания.
Ключевые слова: Cловаря азербайджанского языка, западна группа диалектов и говоров, бытовые лексикон, словосочетания азербайджанского языка.
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PEYAMİ SƏFANIN ROMANLARINDA PSİXOLOJİ KONFLİKT
E.A. Babayeva
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstituitu
Peyami Safa, XX əsr Türk ədəbiyyatının böyük şəxsiyyətlərindən biridir. Çoxsahəli yaradıcılığa malik olan yazıçı, əsasən romanları ilə tanınmışdır. Onun romanlarında psixoloji nüanslar üstünlük təşkil edir. P.Safa türk psixoloji romanının inkişafında böyük rol oynamışdır. Məqalədə,
yazıçının türk psixoloji romanında yeri və romanlarında psixoloji konflikt problemi araşdırılır.
Açar sözlər: Müasir Türk ədəbiyyatı, Türk psixoloji romanı, roman yazıçı, Peyami Səfa.
XX əsrin 20-40-cı illərini tədqiq edərkən Peyami Səfanın yaradıcıllığı daha çox diqqəti cəlb
edir. “Doqquzuncu cərrahiyə şöbəsi”, “Canan”, “Sözdə qızlar”, “Yalnızız” və s. kimi romanları ilə
Türk ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan Peyami Səfa çoxsahəli yaradıcılığa sahib olmuş, roman
və hekayələri ilə yanaşı, müxtəlif mövzularda elmi-publisistik məqalələr və esselər də yazmışdır.
Onun romanları ideya-məzmun baxımından müxtəliflik təşkil edir. İctimai-siyasi, fəlsəfi, eyni
zamanda ailə-məişət məzmunlu romanları ilə yanaşı, psixoloji konfliktin ələ alındığı romanlar da xüsusi üstünlük təşkil edir. Ümumiyyətlə, Peyami Səfanın türk psixoloji romanının inkişafında özünəməxsus yeri olmuşdur. Psixoloji konfliktin ələ alındığı əsərlərdən biri də yazıçının avtobioqrafik xarakter daşıyan "Doqquzuncu Cərrahiyyə şöbəsi" adlı romanıdır (1). Bu əsərdə insan ruhunun təlatümləri dilə gətirilir. Əsər dinamik süjet xəttinə malik olmasa da, psixoloji-fəlsəfi baxımdan diqqəti
cəlb edir. Nümunəyə baxaq;
“Mən bir mindərin üstündə arxası üstə uzanmışam; ətrafımdakıların təlaşını seyr edərkən özümü
unuduram. Hətta bəzən, özümü hamıdan sakit hiss edirəm, fəqət hamı dağılıb gedəndən sonra fəlakətimlə baş-başa qalıram: Dəhşət. Vücudumun bir parçasının itirmək xəyalına bircə saniyə belə qatlana
bilmirəm, içimə bayğınlıq gəlir. Əllərimlə xəstə ayağımı tutur və onun ölümünün öz ölümümdən daha
dəhşətli olduğunu hiss edirəm. (9, s.92)”. Romanın qəhrəmanı uşaqlıqdan bəri xəstəliklərlə çarpışan,
ayağının kəsilmə qorxusuyla yaşayan xəstə bir uşaqdır. Əsərdə, xəstə uşağın ruhi-psixoloji təlatümlərindən, əzablarından bəhs edilir. Ədib, məharətlə xəstə bir insanın mənəvi dünyasına enərək, ətrafı
və özü ilə psixoloji konfliktləri, keçirdiyi əzabları ifadə edir. (Ətraflı məlumat üçün bax müəllifin
məqalələrinə: 2, 3.)
Peyami Səfanın psixoloji konflikt üzərində qurduğu romanlarından biri də “Bir tərəddüdün
romanı”(1933)dır. Əsər 1932-ci ilin 15 iyundan 23 sentyabra qədər təfriqələrlə “Cümhuriyyət”
qəzetində nəşr olunmuşdur. Bu əsər də, “Doqquzuncu cərrahiyyə şöbəsi” romanı kimi sadə süjet
xəttinə, amma çox dərin ruhi-psixoloji təhlillərə malikdir.
Əsərin qəhrəmanı gənc bir qız olan Müəlla dostlarının məsləhəti ilə “Bir adamın həyatı” adlı avtobioqrafik bir əsər oxumağa başlayır. Yazıçı, yeri gəldikcə, bu gənc qızın hər zaman ruhi iğtişaşlar, tərəddüdlər içində çırpındığını ifadə edir. Bu tərəddüdlər onun ən kiçik jestlərində belə özünü büruzə verir.
Hətta xoşuna gəlməyən kitabları vərəqlədikdə belə daxili bir tərəddüd keçirir:
“Müəlla çox kitab oxumazdı. Çox vaxtı səhifələri qarışdırır, daim tərəddüd keçirir. Kitab xo-şuna
gəlməyəndə isə onu bir tərəfə atır. Çox bəyəndiklərini isə dəfələrlə oxuyur, əlindən yerə qoymurdu.
Malikanənin kitabxanasında cildləri qopmuş, səhifələri kirlənmiş və köhnəlmiş, kənarları qatlanmış,
işarələr qoyulmuş, səhifə kənarları yazılmış, sətirlərin altından xəttlər çəkilmiş kitablar Müəllanın ən
sevdiyi kitablardır. Bu əsərlərin əksəriyyəti romandan daha çox məşhur adamların həyatından bəhs edən
xarici kitablardır” (5, s.20)
Müəllanın oxuduğu belə kitablardan biri də “Bir adamın həyatı” əsəridir. Müəlla bu əsərə
tərəddüdlə başlasa da, bütün varlığı ilə bağlanır. Gənc qızın oxuduğu bu kitabda, bohem həyatı keçirən çox içdiyi üçün zəhərlənən, tənha bir otelin bucağında yalnızlıq içində çırpınan bir insanın
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taleyindən, ruhi-psixoloji təlatümlərindən bəhs olunur. Onun diqqətini xüsusən də demək olar ki,
hər sətirdə təkrarlanan “Məni yalnız buraxmayın” düşüncəsi cəlb edir.
Müəlla ailə dostlarından biri olan Raifin vasitəsiylə bu əsərin müəllifi ilə tanış olur. Bu tanışlıq sevgiyə çevrilir və müəllif ona ərə gəlməyi təklif edir. Bu qərar üçün vaxt istəyən Müəlla yenə
də tərəddüdlər içində çırpınır. Peyami, Müəllaya evlilik təklif edən yazıçının, bu təklifdən sonrakı
psixoloji durumunu belə təsvir edir:
“Binadan çıxdıqdan sonra, tənha və geniş bir küçədə tamamilə tək, sakin və ağır addımlarla
gedirdim; Gecənin bir aləmində bomboş səkilər məni özümə daha çox yaxınlaşdırmaqdansa, sanki
varlığımın qəribə bir tərzdə parçalanmasına, dağılmasına səbəb olurdu. Elə bil kim olduğumu, nə
etdiyimi, nə istədiyimi anlamırdım. Ətrafımı saran boşluq və səssizlik birdən-birə varlığımın, ruhumun ən dərin xəlvətlərinə qədər işlədi, bir az bundan əvvəlki söhbətdən qalan xatirələri belə bastırdı. Heç bir şey düşünmədən xeyli getdim. Sabah görəcəyim işlərimə aid maddi və bəsit bir-iki fikirdən başqa ağlıma heç nə gəlmirdi”(5, s.52).
Nümunədən də bəlli olduğu kimi, yazıçı özü də dərin psixoloji sarsıntı içindədir. Daxilində
dəhşətli bir boşluq, tənhalıq hiss etməkdədir. Bu tənhalıq duyğusu, özündən asılı olmayaraq onu Vildana yaxınlaşdırır. Müəllanı çox sevməsinə baxmayaraq, bu qarmaqarışıq hisslər, tərəddüdlər onların
qovuşmasına mane olur. Müəllanın isə mühafizəkar, mədəni bir ailədən çıxması, üstəlik də avtobioqrafik əsərindən bəlli olduğu kimi o yazıçının bohem həyat yaşaması onu tərəddüdlərə salır. Digər
tərəfdən isə keçmişi qaranlıq olan bir qadın ortaya çıxır. Vildanın da onunla tanış olması əsərinə olan
maraqla başlayır. Yazıçı, ona maraq göstərən Vildandan əvvəllər qaçmağa çalışsa da, hətta ünvanını
belə dəyişdirməyə çalışsa da, Məlihanın tərəddüdlə onu gözlətməsi, içindəki boşluq onun Vildana meyl
etməsinə səbəb olur. Yazıçının həm Məliha, həm də Vildanla münasibəti nəticəsiz qalır. Tərəddüdlər,
şübhələr böşluğa yol açır.
Ümumiyyətlə, əsər haqqında onu demək olar ki, bu əsər adından da bəlli olduğu kimi tərəddüdlü bir atmosfer içində cərəyan etməkdədir. Hətta əsəri zaman və məkan baxımından da araşdırsaq, bir qeyri-sabitliyin olduğunu görərik. Məsələn, I fəsildə hadisələr demək olar ki, bir günün
içərisində cərəyan edir, digər fəsildə isə uzun bir zaman kəsiyi, dərin bir dinamizm özünü göstərir.
Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, şübhə, tərəddüd, qorxu, həyəcan və tənhalıq duyğusu təkcə
yazıçının “Doqquzuncu Cərrahiyyə şöbəsi” və “Bir tərəddüdün romanı”nda deyil, “Sözdə qızlar”,
“Yalnızlıq”, “Madmazel Noralyanın kreslosu” və s. kimi romanının da leytmotivini təşkil edir.
Psixoloji gərginliyi ifadə edən bu duyğular, hətta cümlələr belə onun müxtəlif romanlarında
bir qisim dəyişikliyə uğrayaraq yenidən ifadə olunur. Məsələn, “Bir tərəddüdün romanı” əsərində
verilən bu cümlələr, ilk cümlə xaric yazıçının “Şimşək” romanından götürülmüşdür (6, s.222).
“Vaxtıyla bir əsərində qəhrəmanlarından birinin diliylə ifadə etdiyi bu sözləri öz-özünə təkrar
etdi: Sən daima içi dolu bir insansan. Daim alov dilimləriylə sarıldığını hiss etdiyin başın yalnız torpağın altında soyuyacaq. Sən yalnız o torpağın altında şirin və qorxunc, məstedici hərarətdən ayrılacaqsan” (8, s.58)
Bundan başqa, yazıçının “Bir axşamdı” romanındakı sətirlər,
“... evlənmək insanın öz-özüylə ikiləşməsinə aparır və tamamilə tənhalığa sürükləyər” (5, s.11).
“Bir tərəddüdün romanı” əsərində aşağıdakı kimi ifadə olunmaqdadır:
“Evlənmək insanı tənhalıqdan qurtarmaz, bəlkə də daha dəhşətli tənhalığa sürükləyər” (8, s.163).
“Bir tərəddüdün romanı”nda ifadə olunan aşağıdakı sətirlər isə ümumiyyətlə “Doqquzuncu
cərrahiyyə şöbəsi” romanının əsas mövzusu ilə səsləşir:
“Əvvəllər mübhəm bir sancının ətinin içində yürüyən gizli nəfəsi kimi gələn bu xəstəlik, onun
incə vücudlu, xırda sümüklü, pəmbə körpə vücuduna dadandığı vaxt, o yeddi yaşında olardı, ya
olmazdı” (8, s.156).
Onu da qeyd edək ki, bu tipli səsləşmələr roman qəhrəmanları arasında da müşahidə edilməkdədir. Məsələn, “Bir tərəddüdün romanı”nın əsas qəhrəmanı Müəlla, bir çox xüsusiyyətləri ilə “Sözdə qızlar” romanının qəhrəmanı Məbrurəni xatırladır. “Bir tərəddüdün romanı”ndakı kozmopolitik
obraz Vildan isə “Bir axşamdı” romanındakı Məliha, “Şimşək” romanındakı Pərvin, “Sözdə qızlar”
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romanındakı Bəlma ilə səsləşir. Bu səsləşmələrin əsasən ruhi-psixoloji aspektdən olması xüsusi ilə
diqqəti cəlb edir.
Psixoloji konfliktlərin yer aldığı maraqlı romanlardan biri də “Yalnızız”dır. Peyami Səfanın 1950ci ildə qələmə aldığı, elə həmin ilin 12 sentyabrından 20 dekabrına qədər “Yeni İstanbul” qəzetində
təfriqələrlə oxuculara təqdim etdiyi bu roman, ilk dəfə bütöv şəkildə 1951-ci ildə Nəbioğlu Yayınevində
nəşr olunmuşdur.
“Yalnızız” romanı, tədqiqata cəlb etdiyimiz “Doqquzuncu cərrahiyyə şöbəsi” və “Bir tərəddüdün romanı”ndan fərqli olaraq, təkcə ideya-məzmun baxımından deyil, süjet və kompozisiyasına
görə də çoxşaxəli və mürəkkəbdir. Peyami Səfa, romanını əsasən ideologiya üzərində qurmuş, yaratdığı obrazlar vasitəsi ilə düşüncələrini ifadə etməyə çalışmışdır.
Bu roman üç hissədən ibarətdir. Onu da qeyd edək ki, əsərin ilk nəşrində proloq və üç bölüm
olsa da, daha sonrakı nəşrlərdə nədənsə proloq çıxarılmışdır. Halbuki, əsərdəki bəzi mətləblər, ruhipsixoloji məsələlərin ilkin qaynağı elə proloqda təqdim edilmişdir. Simerenya haqqında ilkin təsvirlər, Maralın Səmimə uydurub dediyi yalanlar ilk öncə elə burda öz əksini tapır.
Romanda idealist düşüncəli Səmim – materialist dünyagörüşlü Bəsim, Səlmin və anası Məfharət,
Səmim – Maral, Məfharət – Fərhad arasında kəskin konflikt yaşanmaktadır. Xüsusi ilə də, Maralın öz
daxili məni ilə konflikti romanın ən təsiredici qismidir.
Əsərdə fərdlər arasında qopuqluqdan, inamsızlıqdan irəli gələrək insanın öz daxili məninə yadlaşması, özündən uzaqlaşması, tənhalığı, çıxılmazlığı ifadə olunmaqdadır. Əsər qəhrəmanları bu tənhalıqdan qurtulmaq üçün hara isə qaçmaq, özünü xilas etmək istəyirlər.
Əsərin əsas qəhrəmanı orta yaşlı, idealisit düşüncəli ziyalı olan Səmim zehnində yeni bir qurtuluş məkanı – Simerenyanı qurmuşdur. Bu məkan tamamilə qüsursuz, insanlara xoşbəxtlik bəxş edən
utopik bir yerdir.
Əsərin proloqunda öz utopik dünyası haqqında yazır:
“O bir məmləkətdir. Simerenya dünyada olmayan bir yerdir. Mən özüm icad etmişəm onu.
Elə ki, sıxıldım özümü ora atıram” (11, s.8).
Səmimdən fərqli olaraq sevgilisi Marala görə qurtuluş yeri Parisdir. Əslində bu cütlük arasında
həm yaş, həm xarakter, həm də ideologiya baxımdan böyük təzad vardır. Bunun fərqində olan Səmim
modern həyat tərzinə önəm verən Marala qarşı yenə də böyük sevgi bəsləməkdə, onun nə vaxtsa bu
ideallarında əl çəkəcəyinə inanmaqdadır. Əslində onların arasındakı konflikt ilk öncə Maralın qardaşı
Fərhad və gələcək qaynanası Məfharət arasındakı ziddiyyətdən doğur. Məfharət özünü tamamilə
arnavut hesab edərək, irqçi milliyətçi Fərhadı evindən qovaraq qızı Səlmindən ayırır. Fərhad da bacısı
Maralla Səmimin arasındakı münasibətə qarşı çıxır. Hətta, Maral özü də bunu etiraf edir:
“- ... qəbul edirsən ki, düz iki aydır ki, bəzi qüvvətli təsirlərin altındasan. Hardan qaynaqlanır
bunlar?
- Onu da bilirsən ki, bu muhitdən, cəmiyyətdən gəlir. Mühit və cəmiyyət fərdlərin ağzıyla
danışır.
- Hə, qardaşımdan gəlir. Bilirsən, danışmağımızı istəmir. Evlənməyimizi ümumiyyətlə doğru
hesab etmir” (11, s.102)
Obrazların daxili qatlarına endikdə, əslində Səmim-Maral münasibətinin pozulmasının, konfliktinin ortaya çıxmasında Fərhadın zəif bir səbəb olduğunu görürük. Halbuki, psixo-sosioloji nüansları
nəzərdən keçirdikdə, onların arasında, dünyagörüşlərindən doğan konflikt olduğunu görürük. Bu
konfliktin ortaya çıxmasında müəyyən dərəcə rolu olan obrazlardan biri də müasirliyi qaçıb Parisdə
yaşamaqda görən Fərihadır. İki rəfiqə arasındakı dialoq bu baxımdan maraq doğurur.
“- Ayrıl, ayrıl, ayrıl quzum, qoy getsin, getmə onun görüşlərinə. Nə məzhəbə qulluq edir axı,
papazdı, aşiqdi, filosofdu, bankirdi, cavandı, qocadı, ağıllıdı, dəlidi, həssasdı, hoqqabazdı, nədi axı
bu, Allah eşqinə, nə istəyir ee səndən? (11, s.133)”
Rəfiqəsinin bu öyüd-nəsihətləri, üstəlik də müasir geyim-gecimi, ədası istər-istəməz Marala
təsir edir. Səmimin “əffetməz qanunlarından” xilas olmaq üçün müxtəlif yalanlar uydurur. Bütün
bunlar onların arasında dərin uçurumlar yaradır.
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Onu xüsusi ilə qeyd edək ki, fərqli aspektdən baxsaq, Səmim-Maral ziddiyyəti, Bəsim-Səmim
konflikti kimi fəlsəfi hüviyyət daşıyır. Səmim-Maral çatışması həm sevən-sevilən arasındakı ixtilafı,
həm də bir-birinə tamamilə zidd fəlsəfi baxışları ifadə edir. Romanın ikinci bölümündə baş-layan bu
konflikt, III bölümdə tamamilə fərdi, psixoloji mahiyyət daşıyır. Daha dərin mənəvi qatlara enərək
Səmimdən qopan Maralın öz daxili dünyası ilə dərin psixoloji konflikt keçirdiyini görürük.
Əfsanəvi Paris həyatı Fərihanın təsiriylə bir az da onun üçün qarşısıalınmaz arzuya çevrilir.
Paris xəyalına baxmayaraq, burdan alışdığı əşyalarından, evindən ayrılmaq onun üçün ağır gəlir. Bu
hisslər daxili monoloqda özünəməxsus şəkildə ifadə olunur.
“... Başqa cür görürəm hər şeyi artıq. Bu evdən qopmaq, mənə özümdən ayrılmaq kimi gəlir.
Çünki mən bu böyük zaman dilimində birdən-birə var olmamışam. Bunları özümlə Parisə apara bilmərəm. On üç ildir ki, bu evdəyəm. Bütün xatirələrim bu əşyalarla bağlıdır” (11, s.221)
Bu tərəddüd, xatirələrə olan bağlılıq təəsüf ki, uzun sürmür. Əsərin üçüncü hissəsində, Maral
Parisə qaçmaq üçün planlar qurur. Qardaşı Fərhad isə bunun qarşısını almaq üçün onu otağına həbs
edir. Bütün bunlar, bu sıxıntılar onu bu yerlərdən bir az da uzaqlaşmağa sövq edir. Yalnızlığın nicatını başını götürüb qaçmaqda görür.
“... Artıq Parisə, Paris üçün deyil, bu sıxıntılardan qurtulmaq üçün getmək istəyir. Parisə, ya
da hara olursa, olsun..(11, s.221)”
Yazıçı göstərir ki, Maralı bütün bunlara evdən qaynaqlanan mühüm məsələlər sürükləyir. Eyni
evdə yaşamalarına baxmayaraq, ailə səadətini arxa plana salan atası “yarı tacir, yarı münəvvər” Nail
bəy, qardaşı irqçi millətçi Fərhad və keçmişi qaranlıq olan anası Nacilə xanım - hərəsi ayrı-ayrı dünyaların adamlarıdır. Maral onlarla, xüsusən də heç sevmədiyi atası və qardaşı ilə daim konfliktdədir.
Maralın, “Mən, bu evdə boğuluram (11, s.215)” etirafı bunu bir daha sübuta yetirir. Bu evin sıxıntıdolu havasında məhv olmaqdansa, “nağıllar dünyasına” Parisə qaçmağı planlayır. Atasının və anasının ağızdolusu bəhs etdikləri Paris onun üçün həm nicat qapısı, həm də modern həyat demək idi. Fərhad onu bu yoldan döndərmək, bataqlıqdan çıxarmaq üçün nə qədər çalışsa da, hətta güc tətbiq etsə
də, anlayır ki, əslində belə məsələlər möhkəm təməllər üzərində qurulmuş bir ailənin həll edə biləcəyi
bir problemdir. Halbuki, onların ailəsi tamamilə iflasa uğramışdır. Özünün də ifadə etdiyi kimi “Bu
evin təməli düzgün deyildi”.
Əslində yazıçı, bütün problemlərin, psixoloji sarsıntıların ailədən qaynaqlandığını ifadə etməkdədir. Möhkəm təməllər üzərində qurulmayan ailələrin fərdləri tənhalıqdan qurtula bilmir, hər zaman
mənəvi rahatlıq, xoşbəxtlik arayışında olur, boş, mənasız xülyalara özlərini qapdırır, hey bir işıq ucu
axtarırlar.
Yazıçı göstərir ki, bütün olanlar, Maralı elə bir depresiyaya sürükləyir ki, intihar etməyi düşünür. Hətta, bu haqda kiçik bir məktub da yazır. Maral o qədər ruhi sarsıntı keçirir ki, siqaret çəkmək
üçün çaxmağa neft tökərkən, bilmədən ətəyinə tökür, istəmədən çaxmaq çəkilir və Maral yanaraq
ölür. Bunu eşidən anası Nacilə də insult keçirərək ölür. Ruhi-psixoloji təlatümlər, konfliktlər onu
ölümə sürükləyir. Əslində yazıçı, bu ölüm faktları ilə ruh-cism konflikttini və mübarizədə Maralın
məğlub olduğunu göstərir. Bu düşüncələr Səmimin dilindən ifadə olunur:
“İnsanın bütün dramı bax burdadır. Çünki onun şüuru somatik yapının təsirindən qurtulacaq
qədər inkişaf edə bilməmişdir. “Sosial mən”, digərinin yəni “bioloji mən”in əmri altındadır. Tamamıyla özüylə baş-başadır, yəni sosial olmadığı üçün tamamilə tənhadır. Və bu köləliyindən iyrənir,
qurtulmaq istəyir. Maralın nifrəti burdan qaynaqlanır. İnsanı intihara və ya xəbərsiz şəkildə xəstəliklərə hazırlayan günah kompleksi, daxili mübarizənin düyünüdür” (11, s.442).
Bu mübarizənin məğlub tərəfi isə nə istədiyini belə bilməyən, “mondern” həyat tərzinin qurbanları olan Marallların umumiləşdirilmiş obrazıdır.
Onu da qeyd edək ki, əsərdəki hadisələr II Dünya Mühaibəsindən sonrakı illərə təsadüf edir.
Təxminən əlli yaşlarında olan Səmimin “Mənasız bir təsadüflə Nitsşe öldüyü gün, mən doğulmu-şam
(11, s.97)” ifadəsini alsaq romandakı hadisələrin təxminən 1949-50-ci illərdə cərəyan etdiyini deyə
bilərik. Fərdlər arasındakı inamsızlığı, qopuqluğu, insanın öz-özüylə yadlaşmasını, yalnızlıq duyğusuna
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məhkumluğunu çox yaxın zamanda baş vermiş böyük müharibənin təsiriylə izah etmək olar. Əslində
bu, toplumu çulğalayan sosial bir bəladır.
Yuxarıda ifadə etdiyimiz kimi, “Yalnızız” psixo-sosial bir əsərdir. Hətta, əsərdə bəzi parapsixoloji nüanslara da rast gəlmək mümkündür. Məsələn, Maralın yanaraq öldüyü vaxt, Səmimgilin
evində gecə saat 12-də qeyri-adi bir ab-hava hökm sürməkdədir. Hadisə olan dəqiqələrdə isə Səmim
qəribə bir yanıq iyi hiss edərək, evdəkilərə də bundan bəhs edir və Maralın ölüm xəbərini alır.
Digər tərəfdən isə eyni ab-hava həmin saatlarda Maralın anası Nacilə xanımın evində də duyulur, xidmətçi Rənginaz həmin saniyələrdə bu hadisəni hiss edir.
Xatırladaq ki, bu tipli hadisələr “Madmazel Noralyanın kreslosu” romanında da müşahidə edilməkdədir(10). Əsərdə bilinməyən xəyallar, kölgələr, xışıltılar, ayaq səsləri parapsixoloji nüans olaraq
təqdim olunmaqdadır. Sadəcə olaraq, bütün bunlardan qurtuluş, Maraldan fərqli olaraq, Fərid üçün
sufizm olur. Ruhi ixtilalların çıxış nöqtəsi onun üçün dini-fəlsəfi dəyərlərdir.
Nəticə: Peyami Səfanın romanlarında psixoloji konflikti araşdırarkən, onun insana fəlsəfi-psixoloji aspektdən yaxınlaşdığını, daha dərin mənəvi qatlara enərək, insanın ruhi-psixoloji təlatümlərini
nözünəməxsus şəkildə ifadə etdiyi qənaətinə gəldik. Ümumiyyətlə, yazıçının bütün romanlarında psixoloji ünsürlər hökm sürməkdədir. Amma, tədqiqata cəlb etdiyimiz romanlar sırf psixoloji konflikt
üzərində qurulmuşdur. Onun roman qəhrəmanları keçirdiyi xəstəlik və s. kimi səbəblərdən dərin sarsıntı
keçirməkdə, ətraflarından daha çox öz daxili dünyaları ilə gərgin psixoloji konfliktə girməktədilər.
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PSYCHOLOGICAL CONFLICT IN THE NOVELS PEYAMI SAFA`S
E.A. Babayeva
ANAS Institute of Literature named after Nizami Gencevi
Peyami Safa coryphaeuses twentieth-century Turkish literature. According to Turkish literature
Peyami Safa, which has many creative branched known novels. His works are dominated by psychological nuances.The psychological development of the Turkish novel was a great place Peyami Safa.
The article explored Peyami Safa`s position of the Turkish psychological novel.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В РОМАНЕ ПЕЯМИ САФА
Э.А. Бабаева
Институт литературы им. Низами Гянджеви НАНА
Пеями Сафа – корифей турецкой литературы XX века. Творчество писателя отличается
жанровым многообразием, но прославился Пеями Сафа в турецкой литературе в основном
своими романами. В произведениях писателя преобладают психологические нюансы. Пеями
Сафа сыграл большую роль в развитии турецкого психологического романа.
В данной статье будет исследовано место писателя в истории развития турецкого психо-логического романа.
Ключевые слова: Современная турецкая литература, турецкий психологический роман,
Пеями Сафа, роман, писатель.
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TÜRK QƏHRƏMANLIQ DASTANLARINDA XALQ TƏƏSSÜBKEŞLİYİ, TORPAĞA
BAĞLILIQ KONSEPTİ – TARİXİ VƏ SOSİAL HADİSƏLƏRDƏN DOĞAN SINAQLAR
(QAZAX “KOBLANDI BATIR” DASTANI ƏSASINDA)
X.Ə. Mete
AMEA Folklor İnstitutu
xalida7577@gmail.com
Türk dastanlarının əsasını qəhrəmanlıq, bahadırlıq motivi tutur. Araşdırmada qazaxların son
dərəcə möhtəşəm qəhrəmanlıq abidəsi olan “Koblandı Batır”da Koblandı və iki cəsur türk qadını
Qurtqa və Qarlıqanın timsalında igidlik, eşq, dostluq, yurt sevgisi konseptinin semantikası açılır, tarixi
və sosial hadisələrdən doğan sınaqlar tədqiq olunur.
Açar sözlər: türk, qazax, epos, qəhrəmanlıq, Koblandı, Qurtqa, Qarlıqa, sınaq
Giriş
Bütün digər türk eposlarında olduğu kimi qazax xalq dastanları da mübarizələrlə, qəhrəmanların
müxtəlif növ sınaqlardan keçməsi ilə səciyyələnir və qazax epik əsərlərinin əksəriyyətində ictimai
motivlər şəxsi motivlərdən daha üstün mövqedə dayanır. Bəzi qazax epik əsərlərinin süjeti Orta Asiya,
Qazaxıstan, Azərbaycan və Türkiyə üçün də ənənəvidir. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu”
dastanlarını misal çəkə bilərik ki, istər Azərbaycan türkləri, istər Anadolu türkləri, qazaxlar, qaraqalpaqlar, qaqauzlar, özbəklər, türkmənlər və başqa xalqlarda bu dastanın müxtəlif variantlarının yayılması bu xalqların etnopsixologiyasının və həyat fəlsəfəsinin oxşarlığını, bərabərliyini, hətta eyniliyini
sübut edir. Qazax dastanlarının bir çoxunda bu qəhrəmanlıq ənənəsi qorunur, igidlik, eşq, dostluq, yurd
sevgisi, tarixi və sosial hadisələrdən doğan sınaqlar öz relyefliliyi ilə seçilir. Alpamış vətənini xarabaya
çevirmiş kalmık xanı ilə döyüşür, Qəmbər kalmıklara qarşı mübarizə aparmaqla bütün noqayları,
Koblandı batır yadelli düşmənlərə qarşı vuruşmaqla öz valideynlərini, ailəsini, bütün qıpçaq tayfasını
xilas edir.
“Koblandı batır”, “Ər-Tarqın”, “Qəmbər Batır”, “Kozı Korpeş və Bayan Sulu”, “Qız Jibek”, “Ayman Şolpan”, “Gülşa Qız” kimi dastanlar türk xalqları arasında məşhur olan qazax dastanlarıdır. Bu
dastanlar xüsusilə, qırğızlar, başqırdlar, qaraqalpaqlar, tatarlar, qazaxlar və digər etnik bağlılığı olan
xalqlar arasında yayılmışdır. “Koblandı batır” qazax və qaraqalpaqların son dərəcə möhtəşəm qəhrəmanlıq abidəsidir. Dastanda Orta Asiyada yaşayan xalqların, köçəri tayfaların qədim tarixi yaşam tərzi
ilə bağlılığı daha tipik çalarlarla verilmişdir ki, burda göstərilən epizodların həqiqətə yaxınlığı onu digər
dastanlardan daha məşhur etmişdir.
Tədqiqatçıların fikrincə, “Koblandı batır”ın yaradılması cunqarların (Monqolustanda muxtar
vilayət) Orta Asiyaya qəfil hücümu - “Böyük müsibət” erasına təsadüf edir. Qazax maarifçisi Ç.Vəlixanovun sözləri ilə desək, bu “dəhşətli vaxt”ı, təxminən XVIII əsrin əvvəllərini qazax etnogenezinin
nümayəndələri olan tayfa və xalqların - uysunlar, oğuzlar, qıpçaqlar, konqratlar, Noqay ordaları və başqalarının şifahi xalq ədəbiyyatında milli epik ənənənin, özünəqayıdışın intensiv inkişaf dövrü adlandırmaq olar.
Tədqiqatın metodları
Qarşıya qoyulan elmi problemin həlli üçün araşdırmada folklor tədqiqatlarına, türk və dünya
elmi təcrübəsinə istinad edilmiş, tarixi-müqayisəli, müqayisəli-tipoloji, strukturalist təhlil metod və
üsullarından istifadə olunmuşdur. Müxtəlif mətnlər problemin tələb etdiyi səviyyədə nəzərdən keçiriləcək, gələcək tədqiqatlar üçün də perspektivlər yaradılacaqdır.
Əsas nəticələr və onların müzakirəsi
Qazax folklorşünaslarının araşdırmalarına görə “Koblandı batır” ilk dəfə XVIII əsrdə yaşamış
Qərbi Qazaxıstanlı ozan (akın) Marabay Kulbaev, daha sonra akın Merqebay, Bircan, Doscan, Kulzak kimi aşıq-dastançılar tərəfindən qeydə alınmışdır. Əgər eposun qazax və qaraqalpaq versiyası
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cüzi fərqlənirsə, V.V.Radlovun topladığı Tobol tatarları və Krım tatarlarının “Koblandı” dastanında
bir sıra fərqli məqamlar mövcuddur. Qazaxıstanda dastanın 25 (bəzi mənbələrə görə, 24) variantı
məlumdur ki, bu nümunələrin böyük əksəriyyəti Qazaxıstanın Qızıl-Orda, Aktübinsk, Quryev və
Qərbi Qazaxıstan vilayətlərində qələmə alınmışdır. Epos ilk dəfə 1879-cu ildə İbrahim Altınsarin
tərəfindən Orenburqda yazıya alınmışdır [12, 549].
Bu gün əlimizdə olan “Koblandı batır” eposunun qazax və qaraqalpaq versiyalarında qoca valideynlərin batır övladlarının doğulması, qəhrəmanın toy mərasimi, Qurtqa ilə evlənmə, Qurtqanın
Tayburılı (qaraqalpaqlarda Torış) böyütməsi, torpaq, vətən, tayfa, ailənin qorunması üçün düşmənlə
mübarizə - Kobıktı (qaraqalpaqlarda Kobikli) və Alşaqır üzərinə hücum, Qarlıqanın sevgisi uğrunda
çəkdiyi əziyyətlər və sairə eposun əsas süjet xəttini təşkil edir. Qazax və qaraqalpaq milli versiyalarının
hər ikisində qıpçaqların əmin-amanlığını təmin etmək məqsədilə qəhrəmanların fəaliyyəti əks etdirilir.
Poemanın əvvəlində digər türk dastanları üçün xarakterik olan övladsızlıq motivi özünün ənənəvi
formasını göstərir. Övladsızlıq sınağı təsvir edilən dastanlarımızın əsas maraqlı hissəsi bundan ibarətdir
ki, “Koroğlu”, “Qırx qız” və bir sıra dastanlar istisna olunmaqla, əksər dastanlarda sonsuz valideynlər,
xüsusilə həddən artıq yaşlanmış ata-analar daha sonra övlad sahibi olurlar. Lakin bunun üçün mütləq bir
“səbəb” olmalıdır.
Dastanlarda qəhrəmanın ana bətninə düşməsi əksər hallarda qeyri-adi, ecazkar, bir şəkildə baş
verir. Nisbətən qədim dövrlərlə əlaqədar, yəni çox uzaq keçmişlə səsləşən dastanlarda bundan hətta
atanın da xəbəri olmur. Bir içim sudan, su üzündə bir parça köpükdən, dərvişin, cadugərin, sehrkarın
ağzının suyundan, bir yarpaqdan, bir çiçəyi, bir gülü iyləməkdən, bir almanı, bir narı, başqa bir meyvəni yeməkdən, bir nəfəsdən, bir quru kəllənin tozundan ana hamilə olur, vəqti-müəyyəndən sonra
doğulan uşaq da əksər hallarda fövqəladə xüsusiyyətlərə malik olur. Daha sonra yaranmış dastanlarda
isə artıq ata da “hadisəyə daxil olur”.
Folklorşünas Ruziyə Quliyevanın yazdığına görə sonsuz qocalar nəzir-niyaz paylamaq, dərviş
verən sehrli almanı yemək, söz vermək, əhd eləmək, yuxu görmək və ya yuxuda gördüklərinə əməl
etməklə övlad sahibi olurlar [6, 16].
Qurbani, Məcnun, Lətif şah, Əsli, Kərəm, Məsum, Səyyad, Buğac, Bamsı Beyrək, Banu Çiçək,
Məhəmməd, onlarca daha başqa ümümtürk dastan qəhrəmanları dua, nəzir-niyaz, qurban kəsmək, ac
doyurmaq, yol çəkmək, körpü salmaq kimi nəcib işlər sayəsində ana bətninə düşürlər. Məsələn,
övladsızlıq motivi “Məhəmməd və Səlbi xanım”da mövcud ənənə mühafizə edilməklə belə dastanlaşdırılır: “Çin şəhərində Ağaxan adlı varlı-karlı bir xan vardı... Amma bir zürriyyəti yox idi ki, öləndən
sonra var-dövlətinə sahib olsun...”
Hələ Dədə Qorqud boylarında rast gəldiyimiz qurban kəsmək, nəzir-niyaz paylamaq, körpü
saldırmaq motivlərinə “Qurbani”, “Leyli və Məcnun”, “Alı xan və Pəri xanım”, “Lətif şah” dastanlarında da müraciət olunur. Məsələn, “Lətif şah” dastanının motivindən aydın olur ki, sonsuz şah vəzirin
məsləhəti ilə “yeddi yol ayrıcında bir ocaq tikdirir, gələnə-gedənə çörək, aş yedirdir”. Yalnız bundan
sonra dərdli şahın gözünə nurani dərviş görünür və ona bir alma verib deyir: “Al bu almanı, ortadan düz
ikiyə böl, yarısını özün ye, yarısını xanımına ver. Xudanın izni ilə sizin oğlunuz olar” [2, 233].
“Koblandı batır” dastanında da biz bu ənənəvi övladsızlıq motivinə rast gəlirik. 80 yaşlı Toktarbayın övladı yox idi. Dərddən qan ağlayırdı. Fikirləşirdi ki, bu dünyada xoşbəxt ola bilmədim.
Ömrümü sonsuz başa vurdum. O müqəddəs ocaqları ziyarət edir, atlar, qoyunlar qurban kəsir, nəhayət, arzusu həyata keçir. Qıpçaq tayfasında qoca Toktarbəylə Analığın əkiz övladları dünyaya
gəlir. Oğlunun adını Kolbandı, qızının adını Karlıqaş qoyurlar.
Keçmiş, ötmüş zamanda,
Yaşamışdı Koblandı.
Atası onun Toktarbəy,
Elin tanıdığı bəy,
Malı çox, varı vardı.
Otlaqlarda otlardı,
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Sürüləri saysızdı,
Yaylağı Gözdi göldə.
Gözdi gölə gedərdi,
Qalın qıpçaq elləri [8, 133].
Digər türk dastan qəhrəmanları kimi Koblandı batırın da doğuluşu kimi həyatı da sıradan
deyil. Onun epik portreti dediklərimizə bir daha sübutdur:
- Koblandı batırın digər türk epos qəhrəmanları kimi möcuzəvi doğuluşu var.
- Koblandı öz yaşıdlarına görə çox tez böyüyür. Altı yaşa çatanda o, kəhər atı yəhərləyibyüyənləyib ilxıya tərəf üz qoyur.
- O sərrast ovçudur. Hələ 6 yaşında ikən ilxıçı Yestemes ona ovçuluğu, sərrastlığı və cəsurluğu öyrədir.
- Möhkəm, güclü, çevik, cəld qəhrəmandır.
- Xalqına, ailəsinə sadiqdir.
- Həyat yoldaşını özü seçir.
- Evlənəcəyi qadını qazanmaq üçün bir neçə sınaq və mübarizələrdən keçir.
- Ədalətli və sözündə bütovdür.
- Xalqına, ailəsinə xəyanət edənləri bağışlamaqda çətinlik çəkir və s.
Batırın qədim türk qoçaqlığı, ruhi gücü ilə özünü pələng, şir, şahin, qırğı kimi aparması, onun
düşməni sürü üzərinə düşmüş qurd kimi qovması, düşməni nər qamış əzən kimi əzməsi, batırın atı
döşünü nəhəng nər kimi irəli verməsi (türk xalq poeziyasında nər ən güclü dəvə hesab olunur və o
möhkəmlik və dözümlülük simvoludur), döyüşərkən qırx min qızılbaşın ona qırx nəfər kimi gəlməsi,
canavar kimi şikarına şığıması, batırın çevik hərəkəti, onun ən bərk qaçan səhra heyvanına sayqaya
bənzədilməsi də qəhrəmanın igidliyinin rəmzidir [13; 14; 16]. Koblandının bütün qəhrə-manlığı, şücaəti onun doğma torpaqlarını, öz tayfasını, qonşu tayfaları qorumaq, müdafiə etməklə bağlıdır. Koblandının qızılbaşlara və kalmıklara qarşı mübarizəsi heç də onun təkbaşına mübarizəsi yox, xalq mübarizəsidir.
Batırların mübarizə və döyüş səhnələri eposda poetik və romantik boyalarla verilir. Düşmən
düşərgəsi qəzəbli, qəddar və qaniçən kimi təqdim olunur. Koblandı son dərəcə cəsur, qoçaq, yorulmaz,
insani hisslərlə zəngin, düşmənlərə qarşı amansız, lakin son dərəcə ədalətli bir batır kimi təsvir olunmaqla, eposda olan bütün hadisələr onun başlıca xüsusiyyətlərini açmağa istiqamətlənmişdir.
Poemada kiyat (qıpçaq tayfalarından biri – N.T.) tayfasından Qaraman, Koblandının bacısının
yoldaşı Orak batır, qızılbaş xanının qızı, qıpçaqların tərəfinə keçmiş cəsur Qarlıqa, Koblandının arvadı cəsur Qurtqa və onun oğlu batır Bukenbay eposda xalqın, vətənin, ailənin təəssübünü çəkən,
igidlik, qəhrəmanlıq göstərən cəsur vətənpərvər surətlərdir. Hətta, sevgilisi uğrunda öz elini, obasını
atan, atasına, qardaşına xəyanət edib onları öldürən Qarlıqa surətinə diqqət yetirsək, görərik ki, bu
məsələnin ardında da gizli mətləblər var. Çünki, Qarlıqa əslində bu soya aid olmadığını düşünür.
Çünkü, onun anası müsəlmandır və Kobıktı xan basqın zamanı onun anasını əsir götürmüşdür. Hətta anası vəsiyyət etmişdir ki, mütləq bir müsəlmanla evlənsin. Buna görə də dastanın gedişatında
xəyanətkar kimi təqsirləndirilən Qarlıqanın ailəsinə qarşı satqınlığı, əslində öz dininə, öz həqiqi soyuna olan bağlılığı kimi də ifadə oluna bilər.
Dastanda məhəbbət epizodu qəhrəmanlıq süjeti qədər qabarıqdır. Dostluq, vətən, yurd sevgisi
qəhrəman kişi obrazları qədər, qadın obrazlarının simasında da nəzərə çarpacaq qədər aydın göstərilmişdir. Xüsusilə dastanda iki qəhrəman, ağıllı, igid qadın obrazı verilmişdir ki, bunların üzərində xüsusi dayanmağa dəyər.
Bunlardan birincisi, Koblandı batırın həyat yoldaşı Qurtqadır. Dastanda Koblandının Qurtqa
ilə evlənməsi diqqətçəkəndir. Koblandı minlərlə əhalisi olan və insanları çox zəngin yaşayan bir ölkənin hökmdarı Koktım Aymakın qızı ilə evlənmək üçün sınaqdan keçməli, dirəklər üzərində asılan
qızıl pulları nişan alıb bu sikkələri vurmalıdır. Bundan sonra o, gözəllər gözəli Qurtqa ilə evlənə biləcək. Qurtqa ilə evlənmək arzusu ilə bu ölkəyə yola düşən Koblandıya Yermetesin ona öyrətdiyi
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sərrast atıcılıq qabiliyyəti kömək edir və Qurtqaya qovuşmaq şansı verir. Bu qələbədən sonra Koktım Aymak xan sözündən dönə bilmir və düz otuz gün toy çaldırdıqdan sonra gözəllər gözəli qızını
Koblandıya verir. Lakin bununla sevgilisinə qovuşmaq üçün qəhrəmanın sınağı bitmir. Bu dəfə də
Qurtqada gözü olan qırxbeş arşınlıq Qızılər xəbər yollayır ki, qoy Koblandı mənimlə döyüşsün.
Əgər məni yenərsə, Qurtqanı alar: “Əgər bu döyüşdə atını və canını qurtarsan, böyük işdir”. Bunu
eşidən Koblandı “onu sağ buraxmaram” deyə atına minib Qızılərin iqamətgahına sürdü: “Eşiyə çıx!
Koblandı gəldi!” dedi. Baxdı ki, Qızılərdən səs çıxmır. Evə girib gördü ki, velikan yataqda uzanıb.
Koblandı divardan asılan 60 sajlıq xallı kəməri cəld götürüb “əvvəlcə ayaqlarımla vuruş” deyib ayağını ona uzadan Qızılərin ayağına keçirib atına mindi. Qızıləri gurultu ilə sürüyüb yerə sərdi, dağadaşa çırpıb parça-parça etdi. Bundan sonra Qurtqanın valideynləri ilə halallaşıb vətənə döndülər
[12, 128-129].
Bu süjetdən görünür ki, qəhrəman sadəcə torpağını, ailəsini, xalqını qorumaq üçün deyil, evlənmək, sevgilisinə qovuşmaq üçün də bir neçə sınaqlardan keçməli olur. Məhəbbət dastanlarından fərqli
olaraq qəhrəmanlıq dastanlarında sevgiliyə qovuşmaq üçün də qəhrəman qəhrəmanlıq sınaqlarından
keçməli, qol gücünə mübarizəni qazanmalıdır. Məhəbbət dastanlarında qəhrəman daha çox sözün
qüdrəti, saz-söz sınağı, müxtəlif bağlamaları, qızılbəndləri açmaq, gizli mətləblərdən hali olmaqla
qələbə qazanırsa, qəhrəmanlıq dastanlarında biz bunlara rast gəlmirik. Lakin qəhrəmanlıq sınaqlarında
da qələbə ağılla həyata keçirilir. Məsələn, Koblandı yaxşı anlayır ki, velikana açıq döyüşdə qalib
gəlmək çətindir. Belə halda o ağıl işlədərək, divardan asılan xallı kəməri onun ayağına keçirməklə
onu sürüyüb yerə salmağın daha ağıllıca bir fikir ola biləcəyinə anidən qərar vermə bilmək qabiliyyətinə malikdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu süjet xəttində Basatın Təpəgözə qalib gəlməsinin
izləri görünməkdədir. Qərəmanın bir velikan, əjdaha ilə döyüşməsi, əjdahanın vəhşi, xudbin və dikbaşlığı, ona qalib gəlmək üçün qəhrəmanın güclə bərabər ağıl işlətmək qabiliyyətinin olması hər iki
əsərdə bədii çalarlarla verilmişdir.
Bu vəhşi, velikanla vuruşmaq, çətin sınaqlardan keçmək Qurtqa kimi əsrarəngiz bir qadına
dəyər. Qurtqa gözəllər gözəlidir. Ay üzlü, incəbelli Qurtqa əfsanəvi bir gözəlliyə sahibdir. Bütün bu
qüsursuz gözəlliklə yanaşı onu tamamlayan bir cəhəti də sadiqliyidir. Dastançı burda Qurtqanı ideal
həyat yoldaşı keyfiyyətləri ilə fərqləndirilməklə, doğma od-ocağın əmin-amanlığını qoruyan, öz aulunun, tayfasının, torpağının qeyrətini çəkən bir qadın kimi dəyərləndirir. Buna görə də Qurtqaya həm
də cəsur qadın adını vermək olar. Həyat yoldaşı üçün o, özünü qurban verməyə belə hazırdır. Dastanda Qurtqa bəzi məqamlarda qəhrəmandan daha müdrik və uzaqgörən üstünlüklərlə təsvir olunur.
“Bir dəfə onlar yoldan ilxı gəldiyini görürlər. Qurtqa ilxının ortasında bir alapaça madyan
çapdığını görür, dərhal Koblandını çağırıb deyir: “Bu madyanı ilxına al. Lap əvəzində məni verməli
olsan belə”. Kobland zarafatla deyir: “Mən sənin uğrunda baş qoymuşam. Səni madyana dəyişərəmmi?”
“Sənin indiki atın düşmən qarşısına çıxmaq üçün zəifdir. Amma bu madyanın bətnindəki boz
qulun gələcəkdə sənin ən sadiq dostun olacaq. Mənim sözlərimi yadında saxla, dediklərimə şahid
olacaqsan”.
Günlər keçdi və başı bir arşın, hər iki tərəfdən qanadları olan Tulpar Tayburıl dünyaya gəldi
[12, 130].
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Tulpar türk, qırğız və altay mifologiyasında adı çəkilən qanadlı
uçan at, Peqas ilə bənzərdir. Qırğızların Manas dastanında bu uçan qanadlı atlardan söz edilir. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində Qazaxıstanda kəşf edilən kurqanda olan “Qızıl geyimli adam” adlı tapıntının başlığında tulpar fiquru vardır. Tulparın adı, türk, qırğız və altay mifologiyalarında keçir. Ümumiyyətlə, ağ və ya qara (tək rəng) bir at olaraq təsvir olunur. Ağ qanadları vardır və Kuday (Tanrı)
tərəfindən qəhrəmanlara köməkçi olması üçün yaradılmışdır. Dünyanın ən uzun dastanı olan qırğızların “Manas” dastanında Manasın məşhur döyüşçülərinin sürdüyü, qanadları ilə küləkdən sürətli qaçdığı deyilən əfsanəvi atlardan bəhs olunur. Başqırd inanclarına görə onların qanadlarını heç kim görə
bilməz. Tulpar qanadlarını yalnız qaranlıqda, böyük maneələri və məsafələri aşarkən açar. Əgər biri
tərəfindən qanadları görülsə, Tulparın yox olacağına inanırlar. Osetinlər Tolpar, çeçenlər Turpal de193
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yərlər. Qumuq atalar sözündə belə deyilir: “Tulpar yerun birevü buççağunda tapsa da, öz yılkısın tabar” (Tulpar dünyanın bir başqa küncündə olsa da, öz sürüsünü tapar) [11, 211].
Bu atlar sadəcə bir insana bel bağlayar, ondan başqasına yaxınlıq etməz. Tayburıl da Qurtqanı
sevir, Qurtqa isə onu cəngavər Koblandı batır üçün hazırlayır, öyrədir.
Qurtqa Koblandının təkcə sadiq həyat yoldaşı deyil, həm də məsləhətçisi, yolgöstərəni, uzaqgörənliyi ilə daimi bələdçisidir. İgid Karaman başına yığdığı dəstəsi ilə Qızılbaşların qəhrəmanı Kazan ölkəsinə hücum edərkən Koblandını da döyüşə dəvət edir, cavabında Koblandı: “Mən əvvəlcə
Qurtqa ilə məsləhətləşməliyəm. Görək atım bu döyüşə hazırdırmı?”- deyir. Qurtqa isə Tayburılın buna hazır olmadığını, onun döyüşə getməsi üçün hələ 43 gün lazım olduğunu bildirir və Koblandı
onunla razılaşır. Bu isə türk cəmiyyətində ailə sahibinin öz qadınına olan hörməti, onunla razılaşması,
ona inanması, etibar etməsinin nümunəsidir. Hətta Koblandı döyüşə gedərkən bacısı Qarlıqaş onun
arxasınca ağlayıb “sən getsən, biz neyləyərik” deyə sitəm edərkən, Koblandı ona belə cavab verir:
“Sən dünyaya qız olaraq gəlsən də, sənin ləyaqətin məndən az deyil”.
Dastanın sonrakı gedişatında biz həyat yoldaşını dinləmədiyi halda Koblandı batırın məğlubiyyətə uğradığının və Qurtqanın uzaqgörənliyinin bir daha şahidi oluruq. Qurtqanı dinləyib döyüşə
getməkdən imtina edən Koblandıya Karamanın acığı tutur və hətta onu təhqir edir. Buna dözə bilməyən Koblandı Tayburıla minib onların ardınca getmək istəyəndə Qurtqa ona belə deyir: “Sən Kazanın tutduğu yerləri azad edəcəksən. Əvvəlcə Sırlını alacaqsan. Onun yaxınlığında Kaskarlıq dağında
dincəl. Karaman Kırlını almaq istəyir. Lakin düşmənə qalib gələ bilməyəcək. Onun atı altı xəndək
belə gedə bilməyəcək. Şəhər qapılarını aça bilməyəcək. Sənin qarşında özünü öyə bilməyəcək. Sənin
köməyinə ehtiyac duyacaq. O zaman sənə “arvad” dediyi üçün yerin dibinə girəcək. Nə zaman ki,
Kobıktı xanın iki atı Tayburılı ötəcək, onda anlayacaqsan ki, atının hazır olmaq üçün hələ qırx üç
günü vardı. Onda anlayacaqsan ki, Qurtqa doğrudur, ya yalnış?”
Həqiqətən də, onun dedikləri doğru çıxır. Karaman səfərdən qələbə ilə dönən Koblandını daha
bir səfər etməyə razı salır. Onlar Kuba gölünün ətrafında Kobıktı xanın otlaqları olan əraziyə hücum
edirlər. Kobıktı xanın Tərlan adlı atı yad adamların olduğunu hiss edib şəhərə doğru çapır. Koblandı
onu tutmaq üçün nə qədər çapsa da ona çata bilmir və Koblandı Qurtqanın dediyini xatırlayır.
Alşaqır tərəfindən evi yağmalanan, ailəsi əsir götürülən Koblandıya yenə də yerini, harada ola
biləcəklərini işarə verən Qurtqadır. Yolda Koblandı həyat yoldaşının bilərəkdən, onların bu yoldan
keçdiklərini anlasın deyə qoyduğu yeməyi tapır və Alşaqırın qalasına üz tutur. Orada ata-anasının
və bacısının səsini eşidir. Hansı ki, Qurtqa ona daha öncədən demişdi: “Sən o zaman qayıdacaqsan
ki, düşmən bizi əsir aparacaq”. Doğrudan da Qurtqanın digər bütün dedikləri kimi bu da doğru çıxır.
Türkə ziyan ancaq yatanda gələ bilər. Bu demək olar ki, türk dastanlarında dəfələrlə müxtəlif
qəhrəmanların timsalında vurğulanır. Koblandı da dağın ətəyinə çatanda dincəlmək istəyib dərin yuxuya
gedərkən yatmasından istifadə edilib 9 qatlı toru onun üstünə atmağın köməyilə əsir alınır: “Kobıktı
yatan qəhrəmanı 5 qat sarıdı və öz evinə apardı”. Bu süjet xətti Dədə Qorquddakı “Qazan xanın evinin
yağmalanması” boyu ilə oxşardır. Eyni şəkildə düşmən ağır yuxuya gedən Qazan xanı torla bağlayıb
əsir aparır. Dastanın sonrakı axarında da biz Dədə Qorqud boylarının izlərini görə bilirik.
Dastanda digər qabarıq şəkildə verilən surətlərdən biri də Qarlıqadır. Bu süjet dastana Koblandının əsir düşməsindən sonra daxil olur.
Kobıktı xan qızına: “Qarlıqa, sənə qul gətirmişəm. Sən ərə gedəndə onları sənə nökər olaraq
verəcəm. İndi isə onları apar, at zindana, qapını möhkəm bağla”. Kobıktının qızı Qarlıqa əsir düşmüş
batıra - Koblandıya elə ilk baxışdan vurulur. Qarlıqa vəfat etmiş anasının vəsiyyətini yerinə yetirməyi və
hər şeydə ona bərabər olan qıpçaq-müsəlmanının arvadı olmağı qərarlaşdırır. Onun dərdindən dəli divanə olan Qarlıqa bir gecə xəlvətcə onların zirzəmisinə gedib kənarda uzanır. Səhər zirzəmiyə işıq
düşəndə əsirlər görürlər ki, Qarlıqa içəridədir. Qarlıqa onlara qaçmağı təklif edir. Qaraman dərhal bunu
qəbul etsə də, Koblandı düşmən qızının sədəqəsini qəbul etmək istəmir və bu vaxt Qarlıqa hiyləyə əl
atır. O nəyin bahasına olursa olsun öz sevgilisini azad etmək istəyir, Qarlıqanın məsləhəti ilə Qaraman
Kobıktı xan tərəfindən ələ keçirilmiş batır atı Tayburılı tutub gətirir, ona əziyyət verir ki, ağrıdan
kişnəsin. Koblandı zindanın qapısını sındıraraq, atın köməyinə çatır. Belə vəziyyətdə Qarlıqa batırı yar194
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aqlayıb yasaqlayır, ata mindirir, o, Qaramanla birlikdə Kobıktı xanın ilxısını qabağına salıb səhraya
qovur.
Düşmən qızının əsir qəhrəmana kömək etmə motivi qədim epik ənənə üçün səciyyəvidir. Biz bu
tipli motivlə “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Alpamış”, “Yusif və Əhməd” və digər dastanlarda
da rastlaşırıq. “Koblandı batır”da bu epizod incə psixologizmlə fərqlənir. Dastanın sonrakı mərhələsində Koblandı ilə Qarlıqanın qarşılıqlı münasibətlərinin açılması özünü göstərir. Belə ki, Qarlıqa
Koblandıya yetişmək üçün həm qəhrəmanlığa, həm də öz yaxınlarına qarşı satqınlığa əl atır. Məhz elə
bu məqamdan batırın qəhrəmanlıq bioqrafiyasının ikinci hissəsi – onun ikinci dəfə evlən-məsi ilə
bağlı olan, batırlıq dövrünün başa çatması gedir. Bu epizoda dastançı o qədər aludə olur ki, hətta bizi
bundan sonra Qarlıqanın köməyi olmadan Koblandının çətinlikdən çıxa bilməyəcəyinə inandırır.
Qarlıqanın öz sevgilisi uğrunda qazandığı qəhrəmanlıq, şücaət əsərdə ardıcıl olaraq epizoddan
epizoda daha aydın şəkildə açılır. Qarlıqa Koblandı və Qaramanı əsirlikdən xilas etməklə qalmır.
Atasının diqqətini yayındıran Qarlıqa öz Akmonşak atını yəhərləyərək ona minib ata evini ömürlük
tərk edərək batırlara çatır. Qarlıqa batıra sadiqliyini və sevgisini öz atasına naxələf çıxmaqla ikinci
dəfə də sübut edir, atasının dəbilqəsinin zəif, dəlmə-deşik olan yerlərini Koblandıya göstərdikdən
sonra, batır Kobıktını öz oxu ilə yerə sərir. Qarlıqanın batıra köməyi sonralarda davam edir. Demək
olar ki, qəhrəman bütün çətin sınaq və döyüşlərdən Qarlıqanın köməyi ilə çıxır. Alşaqır xanla döyüşdə və digər düşmən batırlarla ilə vuruşda bu cəhət xüsusi ilə maraqlı verilmişdir:
“Sən mənim dostum oldun, Qarlıqa
Vətənim düşmənlər əlindədir
…
Alqaşır mənim Qaraspan dağımı zəbt etmişdir
Seila oğlu Karamana ehtiyacım var” [12, 150. Tərcümə-X.M].
Qarlıqa ona Karamanı gətirəcəyinə söz verir. Əgər o gəlməzsə belə özünü yetirəcəyini söyləyir:
“Sənin kimi qəhrəmanın vətənini
Düşmən zəbt edə bilərmi?
Mən evimi tərk edəndə
Düşündüm ki, sən mənim yarım olacaqsan.
İndi sənsiz qalsam,
Ömür boyu əzab çəkərəm.
Sənin üçün mən doğmalarımı tərk etdim,
Amma heç də peşiman deyiləm.
Əgər vətən səni çağırırsa,
Tez get, qəhrəman batır!..” [12, 151. tərcümə-X.M].
Qarlıqa sözünə əməl edir, deyilən məqamda o, Qaraman və Orakla Koblandının yanına yetişir.
Təkbətək döyüşdə Koblandı Alşaqırı öldürür, lakin elə o anda kalmık batırları Ağanas və Toğa-nas Koblandını mühasirəyə alırlar. Qarlıqa özünü o məqamda köməyə çatdırır ki, Koblandı artıq Ağanasın
nizəsinin zərbəsindən yəhərdən yerə sərilmək məqamındadır. Düşmənin bu həmləsi də alınmır. Bundan
sonra Qarlıqa Koblandı ilə birlikdə Qaraday və Qara batırları məğlub edir. Bununla belə qələbəni yenə
də Qarlıqa əldə edir. Yorulub əldən düşmüş Qarlıqanın doğma qardaşı qızılbaş Birşimbəy kimi güclü
batırla sonuncu döyüş zamanı qız Koblandıya olan sonsuz sevgisinə görə yenidən satqınlıq edir. O,
hiyləyə əl ataraq öz doğma qardaşı Birşimbəyin başından sarsıdıcı zərbə endirir. Burada da yenə Koblandının məhv olmasının qarşısını Qarlıqa alır. Beləliklə, Koblandıya öz hədsiz sevgisini göstərən
Qarlıqa inanır ki, Koblandı onu öz zövcəsi edəcəkdir, lakin Koblandı Qarlıqanın onun arvadı olma arzusuna hər vəchlə mane olur. Qıpçaqlar Alşaqır ordusunu darmadağın etdikdən sonra ələ keçirdikləri
qənimətlə doğma torpaqlara qayıtdıqdan sonra və Qaraspan dağında şad və xürrəm yaşadıqları, Qurtqa
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ilə yenidən 40 gün toy çaldırıb keyf çəkdikləri bir zamanda Qarlıqa tək-tənha dağın zirvəsində öz
alaçığında yaşayır. Burada hamı tərəfindən unudulmuş Qarlıqa öz sevgilisinin xiffətini çəkir. Hər
dəfəsində isə Koblandı onu rədd edir və bu müddətdə Qurtqa ilə Koblandının oğulları dünyaya gəlir.
Qarlıqaya yalnız müdrik Qurtqanın yazığı gəlir. O, öz ərindən əl çəkmədən Qarlıqaya diqqət və sevgi
göstərməsini tələb etməklə, bütün həyatı ilə Qarlıqaya borclu olduğunu yada salır. Batır isə yola gəlmir
ki, gəlmir. Artıq onların oğlu Bukenbayın 6 yaşı olur. Bu vaxt Kobıktı xanın bacısı oğlu Şaşay qırxminlik ordu ilə qıpçaqlara hücum edir. Koblandının Şaşayla döyüşündəki epizodda konflikt son həddə çatır.
Öz sevgilisindən qarşılıqlı münasibət görməyən Qarlıqa Koblandıya belə münasibəti güzəştə getmək
istəmir. Buradaca, hamının gözü qarşısında Qarlıqa batıra bud nahiyyəsindən nizə ilə zərbə endirir.
Qisasını aldıqdan sonra Qarlıqa yenə də Qaraspandakı alacığına çəkilir. Koblandını bu məqamda
düşməndən xilas edən Tayburıl olur. O yaralı Koblandını götürüb göylərə yüksəlir və yaralı halıyla döyüşür. Qıpçaq batırları başda Koblandı olmaqla qızılbaşları qovduqdan sonra Koblandını alaçığına
aparırlar. Koblandı oğlunu təkbətək döyüşdə qazanmaq və onu öldürmək üçün Şaşayala döyüşə
göndərir və Bukenbay təkbətək döyüşdə qələbə çalır. Qurtqa Bukenbaya deyir ki, nəbadə Qarlıqanı
öldürəsən. O, bizə çox köməklik edib. Bukenbay Qarlıqanı Koblandının yanına gətirir və Koblandı onun
7 ildir ki, onun üçün çəkdiyi əziyyəti anlayır və molla çağırır. Son epizodlarda poemadakı romantik xətt
başa çatır. Batırın Qarlıqanı nə üçün arvadı etməməsinin və eləcə də birdən-birə onunla evlənməsinin
səbəbi açılır. Koblandıya müraciət etməklə Qarlıqa onun üçün nələr etdiyini, doğma eldən-obadan
olduğunu, atasına və qardaşına qarşı naxələflik etdiyini bildirməklə, onun tənəsinə rast gəldiyini vurğulayır. O, Koblandıdan günahının nədən ibarət olduğunu öyrənmək istəyir. Qarlıqaya cavab verərkən
Koblandı onun bütün xidmətlərini, yenilməz sevgisini qeyd etməklə, həm də onu yalnız bir qıpçağa
sevgiyə görə atasını və qardaşını öldürdüyünə görə məzəmmətləyir və soruşur: “Məgər qıpçaq Koblandı
sənə doğma ata və qardaşdan yaxındır? Bundan sonra sənə inanmaq olarmı?” Bu suallarda qan
qohumlarının satqınlığını ifşa edən tayfa-qəbilə ittifaqının əxlaqı batır dili ilə tənqid olunur. Lakin bütün
bu tənqidlərlə yanaşı o Qarlıqanın ona etdiyi yaxşılıqların və onun üçün çəkdiyi əzab-əziyyətlərin, Koblandının özü, ailəsi, el-obası üçün düşmənlə döyüşlərinin, Koblandının qələbələrindəki rolunun fərqindədir. Beləliklə də, bu fədakarlığın sonunun uğurlu bir nikahla sonlanmalı olduğunu dastançı bilir və
dastan xoşbəxt finalla tamamlanır.
Dastanın ümumi təhlilindən aydın olur ki, əsərdə bir neçə sınaq və mübarizə variantları öz
əskini tapır:
- Yaşlı valideynlərin övladsızlıqla sınağa çəkilməsinin nəticəsində Koblandının möcüzəvi
doğuluşu;
- Daha 6 yaşında ikən Koblandının igidlik sınağından keçməsi;
- Qurtqa ilə evlənmək üçün qızıl pulları nişan almaqla müsabiqədən keçmək;
- Qurtqada gözü olan əjdaha Qızılər ilə döyüşüb onu yenmək və Qurtqaya sahib olmaq;
- Torpağını və tayfasını qorumaq, aulunu, ailəsini əsirlikdən azad etmək üçün kalmıklarla,
qızılbaşlarla mübarizə (Kazan, Kobıktı, Alşaqır və başqaları ilə);
- əsirliklə sınağa çəkilmə;
- Qarlıqanın sevgisi uğrunda verdiyi sınaqlar və sairə.
Lakin bu mübarizələr, sınaqlar bununla bitmir, əsər boyu bir-birini əvəzləyən sınaq və mübarizələr həm dastanın bədii rəngarəngliyini artırır, həm də oxucuya qəhrəmanın qələbəsinin əzmini yaşadır. Bu mübarizələrdən, sınaqlardan uğurla çıxmaqda qəhrəmanın cəsurluğu, igidliyi qədər atı Tayburılın, müdrik və uzaqgörən həyat yoldaşı sadiq Qurtqanın məsləhət və yardımlarının, igid, qəhrəman,
bahadır qadın obrazı olan Qarlıqanın da böyük rolu var. Bu isə türk qəhrəmanlıq dastanlarında türk
cəmiyyətinə xas olan yurd, vətən sevgisi, torpağa bağlılıq, eşq, dostluq kimi dərin his-slərin gücü və
qüdrətinin, qadının öz ərinə bağlılığı, sədaqəti, türk qadının cəmiyyətdəki, ailədəki tutduğu mövqe, yer,
məsləhətçi, uzaqgörənlik, həyat yoldaşına dəstək olma xüsusiyyətlərinin təcəssümüdür.
Ümumiyyətlə, Koblandı batırın qeyri-adi şəraitdə dünyaya gəlməsindən başlayaraq qəhrəmanın tez böyüməsi, erkən yaşlarda batırlıqla məşğul olması, qəhrəman kimi ad çıxarması, velikan (Qızılər) ilə döyüşü, el-oba, vətən xilaskarı kimi şöhrət tapması dastanda hər nə qədər fantastik çalarlarla
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zənginləşdirilsə də burda əsas mesaj türk sosial cəmiyyətində vətənə, torpağa bağlılıq, yurd, vətən
sevgisi, eşq, dostluq, sədaqət kimi müqəddəs dəyərlərin güclü təsirə malik olmasıdır.
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THE CONCEPT OF LOVE TO THE MOTHERLAND, TO PROTECT THEIR PEOPLE
IN THE TURKIC HEROIC EPOSSES - TESTS AFFECTED ON THE
BACKGROUND OF HISTORICAL AND SOCIAL EVENTS
(BASED ON THE COSSACK EPOS "KOBLANDY BATYR")
Kh.A. Mete
Institut of Folklore of ANAS
In the Turkic epics the main motifs are heroism. When studying the genius work of art of the
Cossack people "Kobland Batyr" the image of Kobland and two brave Turkic women Gurtga and
Garlyga in their characters shows heroism, love, friendship, love for the Motherland, and also you can
study the tests that reflect historical and social events.
Keywords: Turkish, Kazakh, epic, heroic, Koblandy, Kortka, Karlyga, testing
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КОНЦЕПЦИЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, НАРОДНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ В ТЮРКСКИХ
ГЕРОИЧЕСКИХ ЭПОСАХ - ИСПЫТАНИЯ, ПОЯВИВШИЕСЯ
НА ФОНЕ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
(НА ОСНОВЕ КАЗАКСКОГО ЭПОСА «КОБЛАНД БАТЫР»)
Х.A.Мете
Институт фольклора НАНА
В тюркских эпосах основные мотивы занимает героизм. При изучении гениального
произведения искусства казакского народа "Кобланд Батыр" образ Кобланда и двух храбрых
тюркских женщин Гуртга и Гарлыга в их персонажах показаны героичество, любовь, дружба, любовь к Родине, а также можно изучить испытания,которые отражают исторические и
социальные события.
Ключевые слова: турецкий, казахский, эпос, героические, Кобланды, Кортка, Карлыга,
тестирование
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THE MAİN PROBLEMS-OİL STRATEGY OF GREAT BRİTAİN, RUSSİA AND İRAN İN
THE I QUARTER OF THE XX CENTURY İN THE POLİCY OF AZERBAIJAN
S.I. Safarov
ANAS The Institute of History named after A.A.Bakikhanov
sehran.safarov@mail.ru
English-Azerbaijani relations have ancient history and rich traditions. From the second half of
the XVI century trade relations between England and the Safavid State were established. In 60-80 years
of the same century the trade operations carried out in the territtory of Azerbaijan had been conducted
by “Moscow company” of England. Namely, during 1558-1580 years 9 trade expeditions had been sent
to the Safavid State by this company. During this period the trading-diplomatic relations of Englishmen
in Azerbaijan became strenghthened and E.Jenkinson (1562), A.Eduardson (1566) and other delegations were sent here and as a result of negotiations carried out with Shah Tahmasib I and Shirvan
leader Abdulla khan they had achieved the transportation right of silk raw material from Shirvan and
Gilan by the Volga-Caspian waterway, as well as trading right within the borders of Safavid State without paying tax.
Afterwards, particularly at the beginning of XVIII century England had played an active role
in military-political events occurred in Azerbaijan during this period.
Keywords: Azerbaijan, Great Britain, energy policy, foreign policy strategy
The South Caucasus and the Caspian have long been attracting British politicians' attention took
an important place in the "East policy" of the British government. In 1918, the London "Times" wrote
that: "the Caspian is a network through which all major trade routes pass, and if we only now pay
close attention to this inland sea, then it means that, we had no any information about its commercial
and political value in former times. The Caspian is one of England's oldest interests” [6; 7].
At the end of the XIX century-the beginning of the XX century, first of all, oil became of paramount importance as a strategic raw material. At that time, for unknown reasons the oil factor was
out of focus of England, which had a vast empire and the most diverse natural resources.
At that time, oil begins to play a major role in world politics and economy. The launch of the
British military fleet, the support point of the English power, which heats its ships with oil in the
seas, made to conduct searches for new, stable oil sources, and had significantly increased Britain's
attention and interest in oil fields in the Middle East and the Caucasus. The same process also occurred in the Russian navy fleet, where the main fuel balance organized by Baku oil.
In the 90s of the XIX century, about 48% of the total world oil production was owned by Russia, which testified not only the strength of raw material reserves of Azerbaijan, but also the level of
development of the oil industry, which continues to be imposed in foreign capital investments.
During this period British capital was intensively applied to Baku oil industry and tried to
strengthen its place in Azerbaijan. The Tsardom of Russia, which was interested in foreign capital
flow into the oil industry, even encouraged English companies to strengthen their positions in the
oil industry of Baku in the late XIX century.
It was also reflected in the records of the General Meeting approved by Nicholas II on May 1,
1899 [3, pg.79].
The British capital began to be operated freely and at the beginning of the XX century had
further strengthened its economic expansion in the oil industry of the Caucasus.
At the end of the XIX century the British capital was in stable position in the territory of Baku. British companies such as “Lane and Makendra”, “Samuel and KO” were actively functioning
here, in 1987 the foreign trading company -“Shell transport and trading” was established.
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The firm “Tokamp” was established under the financial control of Englishmen and during
1901-1902 it obtained five oil refineries and one “Oleum” station. From 1898 till 1903, English
companies invested 68.8 million rubles in the Russian oil industry, as well as, 47 million rubles in
the enterprises of the Baku region [5, pg.34].
In 1901, was placed in 11% of the total number of wells operated in the British companies
fields belonging to Baku region, and it gave about one-sixth of the total oil production. In 1903,
there were operating 12 English societies in Baku region with a capital of 60 million rubles. However, the English capital focused not only on the establishment and renewal of the production fields
of oil industry, exploitation of new areas, but also on the acquisition of existing enterprises of the
local bourgeoisie [4, pg.90].
Russia’s, particularly, the Azerbaijan’s oil industry, felt the attack of the English-Dutch company, “Shell”, the world's oil monopoly, which was making efforts to gain leading positions in the
world's oil trade and oil-raw base expansion.
On the eve of the First World War, from 1909 till 1914, the British were able to acquire many
Maykop mines, and the British Trust “Royal Dutch Shell”of Deterding magnate took the first place
in Baku and pushed Baron Rothschilds who were more powerful in terms of financial relations [4,
pg12].
Interests of the mighty states of the world clashed over Baku oil and the excitement notes
sounded at the information of the competing party- USA and then American consul Smith was
writing: "Baku will soon became an English city. Conditions for capital investment are considered
appropriate, and... if all oil industry will be in the hands of Englishmen in the near future, then no
one will be surprised at that."
The United States' concern was not groundless, as 40% of Great Britain’s foreign oil investments were allocated for "occupation" of Russian oil and 108 English companies were associated
with the Russian oil industry on the eve of World War I. The amount of their total capital was 134.6
million rubles, or about 1/3 of all shares [9, pg.78].
The colliding energy relations of Russia, Iran and Turkey with Great Britain in South Caucasus.
As it is known, one of the dramatic and main events occurred at the international arena in the
second half of the XIX century - beginning of the XX century was the British-Russian geopolitical
rivalry which became widespreaded in the Middle East and Central Asia, as well as in the Caucasian-Caspian region during that period.
Beginning from the 60 years of the XIX century, after completely invasion of the Caucasus
by Russia, the British-Russian geopolitical confrontation also demonstrated itself in Central Asia
and Afghanistan.
In the 70s and 80s of the XIX century, the two mutual flow of expansion collided in Central
Asia - the Russian and British flow. Their strategic goal was consisting of strenthening the power in
the already-invaded countries in order to demonstrate their military power and establishing control
over the important commercial communications highways. At that time, Afghanistan was the center of this conflict.
The rivalry between Russia and the UK in Iran was closely linked to the English-Russian conflicts in Central Asia. This great Eastern country was of great strategic importance to England and
constituted a square for saboteur action in Turkistan and for military operations which will be carried out against Russia in the South Caucasus. From this point of view, firstly the South Azerbaijan,
secondly Khorasan was in the center of attention.
Though from a military-strategic point of view, the richest and more populous Northern Azerbaijani provinces of Iran seemed to be easily accessible loot for Russian troops from the Caucasus, the
coast of the Persian Gulf was under the control of the British Naval Forces.
At the end of the XIX century, the strengthening of Russia's activity in collapsed Iran seriously disturbed England and it was natural.
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According to G.N. Curzon- the vice-king of India, the Britain's interests in Iran are divided into three categories:
a) economic
b) political
c) strategic
In particular, the latter two categories were of special importance [12; 13, pg.92].
According to Curzon, Geographical and Historical Perspectives gave Russia a major advantage
in Northern Iran. At this time, Britain was forced to direct its efforts to its central and southern parts.
Taking into account Russia's attempts to invade Central and South Iran and to reach the shores
of the Persian Gulf, Curzon had came to such conclusion: “Despite the hardness of growing financial
and military tensions in the present period by the approach of Russian state to the north and north –
west borders of India from Pamir to Herat, it is impossible to consider the neighborhood perspectives
with Russians in East or South Iran without a strong sense of anxiety, because as a result of such
neighbourhood relations, financial and military tensions will gradually increase” [5, pg.56].
At the same time, the weakening of Iran, which faced a sharp social and political crisis at the beginning of the XX century, had further aggravated the English - Russian rivalry in this country. There
was a real danger that Russians will invade Iran, and it bothered England naturally. In case when Russian troops move from north to Tabriz or Mashhad, the British were planning to carry out strategically
crucial supervision along the borders of Afghanistan and Baluchistan, Seistan, as well as in the Persian
Gulf. The British ambassador, Ch. Garding rightly believed that: "the goal of the Russians is to invade
the southern part of Seistan in order to gain access to India's borders." G. Curzon specifically noted that:
“being the blue dream of patriots from Neva to Volga in the Persian Gulf the Russian port could bring
concerns to the Western life even in peace, disturb the balance which was difficultly acquired, destroy
the trade of millions of pounds sterling, and unchain and release the hostile nations, again ready to tear
up each other's throat" [8, pg.75].
However, as in England, Russia also joined the war on the one hand in the Far East and on the
other hand in the south of Africa at that time, which naturally did not allow to carry out more active
military operations for provision of its strategic interests in this region. The rivalry was mainly at
the diplomatic level and within the framework of the scandals which had been carrying out for
strong influence of the secret services of both states on the king’s regime dominated in Iran.
For Russia, Iran was of crucial strategic importance for securing the southern borders of the
empire both in the South Caucasus and the Caspian region. Also, Russia was in constant conflict with
Turkey during the border disputes of Iran. In 70s of XIX century, the Ottoman Empire became a common enemy of Russia and Iran as a result of the further escalation of Russian-Turkish relations. The
availability of significant military force in the South Caucasus and the fact that this country is economically dependent on the Russian market was helping to increase Russia's influence on Iran.
Iran, the only country with a large military-political and economically weakness, was profitable for both countries. Under its division plans, as a result of the collapse of this state, Russia would
eventually have access to the Indian Ocean, having the Persian Gulf. England could not allow its
main rival in the Middle East and Central Asia to achieve such a geopolitical success. In the spring
and summer of 1900, when Russian troops began to assemble in Iran and Afghanistan borders, and
the warships entered the Persian Gulf, these fears got a real picture. But Russia focused its attention
on the Near East and preferred to compete with Britain in a more different, non-military way in this
region. Basically referred to the use of "track policy" and "oil factor". [10; 12].
At the beginning of 1913, after the defeat of the Iranian revolution in 1905-1911, without the
intervention of Russia and England, the Russian government received a consenssion on the construction of the Julfa-Tabriz railway line. This subsequent annexation of South Azerbaijan and the
invasion of the Urmia Province created a real initial condition for turning into an important base of
military operations for later attack to Eastern Turkey.
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As for the "petroleum factor", it should be noted that in 1884 a Russian project on the construction of oil pipelines from the Caspian Sea to the Persian Gulf emerged. Implementation of this
project, which Nicholas II considered "a very important matter," could cause the emergence of real
Russian commercial interests in the Persian Gulf, and ensure the existence of military facilities on
the coasts of the Indian Ocean and the increase of Russian influence. In addition, the Baku oil industry, which had suffered a strong blow in those years from its main rival,” Standard Oil”, which
had squeezed out Russian oil products from Europe and Asia markets, could also win.
However, the British did their utmost to prevent this project from happening. Russia's forced
refusal from the concession related to pipeline and approval of the English Concession ("d'Arsi
Concession") was one of the first defeats of the Vitte economic policy in Iran on the eve of the Russian-Japanese war, and the Russian government required several years to understand the whole significance of this defeat. As noted by British Ambassador to Russia, Sir A. Nicholson, the Japanese
war completely discredited Russia's desire to "create a mighty Asian empire for itself".
However, despite all this, the establishment period of Antanta was completed with agreement
concluded, between England and Russia about division of dominance area in Iran, Afghanistan and
Tibet on August 31, 1907.
Iran, in fact, was respectively divided between Russia and the United Kingdom in two dominance areas - north and south.
In general, the sharp Russian-English rivalry in Iran helped this country for not becoming a
colony by maintaining its independence.
As G. Curzon expresses in a figurative language, "Turkustan, Afghanistan, the Caspian region, Iran - these words awaken the sounds of dying work, the memories about strange changes, or
the sense of remoteness, estrangement. Let me admit that, for me they are chess figures for the
game that is going on in the world for hegemony " [4, 18].
The First World War, which began in the summer of 1914, directed the attention of England
from East to West and here Antanta solved the fate of the new world division in the course of the
war with Germany. Russia's becoming the partner of Antanta had predetermined a new stage in development of British policy and Russian-English relations in the South Caucasus.
Behind the military - political and geostrategic factors that define the British - Russian interests in Azerbaijan stands their interest in the oil reserves of this land. Baku was the mutual interblocks punctuation center, causing Russia to take the second place as the world's oil state and stimulating the activation of British diplomacy interested in Near East oil fields.
Generally, Azerbaijan, like the Caucasus, for many decades with its strong economic potential
and extremely profitable geostrategic situation, made it one of the important objects of the mutually
contradictory relations between Russia and the UK in the East.
The February Revolution and the October Revolution of 1917, which took place at the end of
the First World War in Russia, practically drew all major countries of the continent to its orbit.
In the autumn of 1917, the agreement signed among England, the USA and France about restriction of activity of Russia in the process of "helping" it, not only considered for an extensive interference in Russia's internal affairs, but also began to divide it into dominance areas.
In such a situation, English diplomacy, using the situation on the ground of military operations, did
not remove the South Caucasus and, first of all, Baku and the Caspian Sea from the center of attention.
Conclusion
In general, the British wanted to strengthen their positions in the South Caucasus and did not
allow the increase of territorial conflicts among Georgia, Armenia and Azerbaijan in the spring of
1919. Moreover, changing the attitude of the Englishmen against this relentless enemy of Azerbaijanis played a major role in the squeezing out Adranik and his bandits from the territory of Western
Azerbaijan. As it is known, some internal and external objective and subjective circumstances lead
to the formation and collapse of state associations.
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Undoubtedly, the former geopolitical objectives – the plans of invasion to the South Caucasus
and reinforce their position in that area was standing behind the real motivations of English policy.
In the period after the October Revolution, these objectives were further reinforced by the necessity
of establishing a "defensive line" in this region in order to avoid Bolshevism's invasion to the Asian
lands. Lord Balfour, the Minister of Foreign Affairs of Great Britain stated in his official statement
that, Russia, as in some of its provinces, is "creating new and growing powers against the Bolshevism, which are protected by allied forces in South Caucasus. The responsibility for their subsequent existence is our commitment, and we must support them as much as we can ".
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XX ƏSRİN I RÜBÜNDƏ BÖYÜK BRİTANİYA, RUSİYA VƏ İRANIN AZƏRBAYCAN
SİYASƏTİNDƏ BAŞLICA MƏSƏLƏLƏRİ – NEFT STRATEGİYASI
S.İ. Səfərov
AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanın iqtisadi – siyasi vəziyyəti müharibələr və inqilablar,
iqtisadi əlaqələrin pozulması ilə müşahidə olunur, siyasi vəziyyətin mürəkkəbliyi nəticəsində yaranmış böhran xarakteri daşıyırdı. Böyük Britaniyanın hərbi qüvvələrinin iştirakı, onların Azərbaycanın daxili həyatına müdaxilə etməsi, onun milli iqtisadi maraqlarına toxunması qeyri – stabillik yaradan amillərdən birini təşkil edirdi. Bu dövrdə Bakı nefti ingilislərin siyasi strateji xəttinə əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərən ingilislərin cənubi qafqaz siyasətinin mənbəyini təşkil edirdi. Bu baxımdan təqdim olunan məqalə olduqca aktual bir məsələyə həsr olunmuşdur və XX əsrin birinci yarısında Böyük Britaniyanın “Şərq siyasəti” kontekstində Cənubi Qafqazda baş verən siyasi hadisələrin mahiyyətinin açılmasında tədqiqatçılara yardımçı olacaqdır.
Açar sözlər: Azərbaycan, Böyük Britaniya, enerji siyasəti, xarici siyasət strtegiyası.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА - НЕФТЯНАЯ
СТРАТЕГИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ И ИРАН В ПЕРВОЙ
ЧЕТВЕРТИ ДВАТЦАТОГО ВЕКА
С.И. Сафаров
Институт истории имени А.А.Бакиханова НАНА
Экономико-политическое положение Азербайджана в первой половине 20 века из-за
войн и революций характеризуется разрывом экономических,сложно-политических отношений,носит хаотический характер.Влияние Военных сил Великобритании во виутренние дела
Азербайджана,их вторжение в националъно-экономические дела создавали нестабилъное положение.В это время азербайджанская нефть оказывала влияние на стратегическую линию Англии в южной части Кавказа. С этой точки зрения затрагивает актуалыную тему и с помощью
контекста “Восточная политика” Великобритании в первой половине 20 века может помочь
исследователям раскрыть влияние политических действий на Восточном Кавказе.
Ключевые слова: Азербайджан, Великобритания, энергетическая политика, внешнополитическая стратегия.
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CƏNUBİ QAFQAZDA İLK TUNC DÖVRÜ KURQANLARININ
YAYILMA AREALI
B.M. Cəlilov, T.Ə. Mirzoyeva
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
bcelilov@mail.ru
Məqalədə ilk tunc dövrü kurqanlarının qeydə alındığı ərazilər və kurqanların yayılma arealı
tədqiqat obyektidir. Qəbir abidələrinin müxtəlif relyeflərdə inşa edilməsinin səbəbləri əsaslandırılmış
və bunun ibtidai cəmiyyətin sosial-iqtisadi və təsərrüfat həyatı ilə bağlılığı önə çəkilmişdir. Er-kən
kurqanlar ibtidai cəmiyyətin dini dünyagörüş və dəfn adətlərini özündə əks etdirməklə yanaşı, ibtidai
tayfaların təsərrüfat həyatı o cümlədən, mövsümü köçəri maldarlıqla əlaqədar olaraq, əsasən çay
kənarlarında, köç yolları üzərində, qışlaq və yaylaqlarda rast gəlinməkdədir.
Açar sözlər: kurqan, mövsümü köçəri maldarlıq, tunc, dəfn adətləri
Aparılan arxeoloji tədqiqatlardan məlumdur ki, erkən kurqanların ən geniş yayıldığı ərazilərdən biri cənubi Qafqazdır. Bura Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəklərinin böyük bir hissəsi,
Kolxida düzənliyi, Kür çökəkliyi, Kiçik Qafqaz sıra dağları, Ermənistan yaylasının şərq hissəsi və
Talış dağları daxildir.
Kurqanların yerləşmə əraziləri nəzərdən keçirilərkən, onların əsasən çay sahillərində və heyvandarlıq üçün əlverişli olan coğrafi ərazilərdə rast gəlindiyinin şahidi oluruq. Bunların bir təsadüf deyil,
ibtidai cəmiyyətin təsərrüfat həyatı və insanların məşğuliyyəti ilə bilavasitə bağlılığı olduğu qənaətindəyik. Maraq doğuran məqam odur ki, kurqanların qeyd olunan ərazilərdə qrup halında rast gəlindiyi
halda, bunun əksinə olaraq digər ərazilərdə demək olar ki, nadır halda rast gəlinir. Kurqanların yayılma arealında mövsümü maldarlığın mühüm rol oynadığını qeyd etsək yanılmarıq. Belə ki, arxeoloji
qazıntı aparılaraq tədqiq edilmiş erkən tunc dövrünə aid kurqanların əsasən köç yolları üzərində, qışlaqlarda və yaylaqlarda yerləşmələrinin şahidi oluruq. Təbii ki, köç yolları və çaylar boyunca dağ yamacları da bu baxımdan istisnalıq təşkil etmir. İndiyədək aparılan arxeoloji tədqiqatların nəticələri
göstəriri ki, kurqanların yerləşdiyi ərazilərdə dağa yaxın düzənlik ərazilər üstünlük təşkil etməkdədir.
İlk tunc dövrünün tədqiqata cəlb olunmuş kurqanlarından Xankəndi və Xaçınçay kurqanları
Qarabağın orta dağlıq, Borsunlu kurqanları dağətəyi, Üçtəpə kurqanları isə düzənlik ərazilərdə yerləşir. Bu kurqanlardan ilk tədqiq edilən Xaçınçay kurqanları Xaçınçayın sağ sahilində, Dovşanlı
kəndindən azacıq aralıda yerləşir (1, с.165-179). Eyni adlı yaşayış yerindən şimalda yerləşən Xankəndi kurqanları Yevlax-Şuşa yolunun kənarında, bir-birinin yaxınlığında qərar tapmışlar. Onların
tədqiqi ilə Azərbaycanın erkən tunc dövrü abidələrinin araşdırılması tarixində yeni bir mərhələnin
başlanğıcı qoyulmuşdur (2, с.82-88; 3, с.91-94).
Min illər keçməsinə baxmayaraq, masir dövrümüzdə qışlaq kimi istifadə olunan Мil düzündə,
Üçtəpə adlı yerdə üç böyük kurqan qeydiyyata alınmışdır ki, onlardan yalnız biri tədqiqata cəlb
olunaraq qazılmışdı (4, s.153-192).
Tərtər rayonu ərazisində yerləşən Borsunlu nekropolundakı kurqanlar ayrı-ayrı qruplar halında
cəmləşib. Kurqan qruplarına İncəçayın həm sol sahil (Qara su, Ağ qaya, Məlikli dərəsi, Gön dərə, Qara
yol, Acı dərə, Arxaşan dərəsi, Mil dərəsi, Arpa dərəsi, Çəmənlik), həm də sağ sahil zonasında (Göllər,
Səlbi dərəsi, Qazaxlar, Sulu dağ, Narlı dərə, Şorsu və s.) rast gəlinməkdədir (5, s.32-33).
Digər kurqanlar qrupu olan, Osmanbozu kurqanları Şəmkir rayonu ərazisində, Kür çayının
cənub sahilində, qərbdən şərqə tərəf uzanan 1 hektara yaxın ərazini əhatə edən sahədə yerləşmişdir
(6, s. 7; 7, s.9-10).
2005-ci ildə Bakı-Ceyhan kəmərinin 332-ci kilometrliyində iki kurqan (№ 1, 2), bir qədər
sonra isə kəmərin 333 kilometrliyində, Aşağı Keçili kəndindən 50 m cənub qərbdə daha bir kurqan
(3 №-li kurqan) aşkar edilmişdir. Sonuncu kurqana Şəmkirçaydan 2 km qərbə yerləşən terrasda rast
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gəlinmişdir (8, s.104-106). Bu bölgədə tədqiq edilən digər kurqanlar Eyyublu kəndi ərazisində Zəyəm çayı yaxınlığında qeydə alınmışdı. Onlar elmi ədəbiyyatda «Menteştəpə kurqanları» adı ilə
daxıl olmuşdu(9, s.361-364; 10, s.314-323).
Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəkləri də ilk tunc dövrü kurqanlarının yayıldığı areallardandır. Deyilənlərə misal kimi Xızı rayonu ərazisində yerləşən və sayları 20-dən artıq olan Sitalçay kurqanlarını (11, s.139-145), eləcə də Qobustanda ilk Tunc dövrünün sonuna aid edilən kurqan
tipli qəbir abidələrini göstərmək olar (12, s. 27-41)
Erkən tunc dövrü kurqanlarının yayıldığı ərazilərdən biri də Abşeron yarmadasıdır. Yarmadanın Dübəndi və Türkan kəndləri ərazisində də e.ə. III-II minilliyə aid kurqanlar qeydiyyata alınmışdır ki, onlardan bir neçəsində qazıntı işləri aparılmışdır. (13, s.207-213) E.ə. III minilliyin I yarısına aid edilən Abşeron kurqanları yalnız dəfn abidələri deyil, eləcə də bu ərazidə məskunlaşmış qədim tayfaların maddi və mənəvi mədəniyyətlərinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanın şimal-şərqində yerləşən abidələr içərisində Şəkidəki 1 №-li Daşüz və Küdürlü
kurqanları da xususi əhəmiyyətə malikdir. 1 №-li kurqan Şəki rayonunun Daşüz kəndi yaxınlığında,
kəndin şimalında yerləşən kərpic zavodundan şərq tərəfdə aşkar edilmişdir. Küdürlü kurqanları isə
Şəki şəhərindən 18 km cənub-qərbdə eyni adlı kəndin ərazisində yerləşir (14, s.26-27; 15)
Bu sırada qədim Qəbələnin cənubunda qərar tapan Daşlıtəpədə aşkar edilmiş Daşlıtəpə kurqanlarını (16), eləcə də e.ə. XXIV-XXIII əsrlərə aid edilən Abinosxevi kurqanını da xüsusi qeyd etmək
lazımdır (17). Eyni dövrə aid kurqanların yayıldığı areallar içərisində Kiçik Qafqaz fiziki-coğrafi
vilayətini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. İ.Cəfərzadə rusca qələmə aldığı və hələ 1938-ci ildə dərc
etdirdiyi «Azərbaycanın siklopik tikililəri» adlı məqaləsində Kicik Qafqaz ətəklərində, xüsusən də
Gəncəbasar zonasındakı kurqanlardan «saysız-hesabsız» kimi bəhs etmiş, onların hündürlüyünün 115 m arasında olduğunu diqqətə çatdırmışdır. O, Gəncəbasar və ətraf bölgələrindən bəhs edərək onları
aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır:
1. Borsunlu kəndi və Taxta Körpü ərazisi yaxınlığında;
2. Səfikürd kəndi ilə Naftalan arasında;
3. Molla Əvəzli kəndi ilə Gəncə arasında;
4. Göygöl (Xanlar/Helenendorf) şəhəri ətrafında;
5. Çinarlı ( keçmiş Georqfeld, Georgiyevsk) ilə Şəmkir arasında.
Biz bu kurqan qruplarına Uzun Rəmə və Kürəkçay boyu kurqanlar qrupunu əlavə etməklə,
bölgənin Azərbaycan ərazisində kurqanlarla ən zəngin ərazi olduğunu qeyd etsək yanılmarıq.
Tədqiqatçı, qeyd edir ki, bu kurqanlar qrupu tam bir zolaqla dağlıq zonalara doğru uzanır. Dağlarda
isə, artıq kurqanlar xırda qruplar və ya ayrıca vahidlər şəklində rast gəlinir. Onlar siklopik tikililərin olduğu
yerdə kompakt şəkildə, yollar boyunca, dərələrə yaxın yerlərdə yerləşmişlər. Bu kurqanların əksəriyyətinin örtüyü altında daş qutu qəbirlər qurulmuşdur. Bu cür kurqanlar daha cox Xoşbulağın ətrafında, daş
qutu qəbirlərin olduğu çöldə yayılmışdır (18, s.24-25, 31).
Bölgənin ilk tunc dövrünə aid maraqlı abidələrdən biri 1№-li Şadılı kurqanıdır. Abidə Goranboy rayonunun Şadılı kəndindən təxminən 700 m şərq tərəfdə, Kürəkçayın sol sahilində, çay yatağından 150 m aralıda, kiçik təpə üzərində qeydə alınmışdı (19).
Şadılı kəndindən 400 m şimalda, Qaradağlı ərazisində Uzun Rəmə kurqanları yerləşir (20). Ümumiyyətlə, bu ərazidə Bakı-Gəncə şose yolundan, kiçik Qafqazın yamaclarınadək, Kurək çayının sağ və
sol sahili boyunca, tərəfimizdən yüzlərlə kurqanlar qeydiyyata alınmışdı.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur düzündə, kiçik Qafqaz dağlarına doğru uzanan Qarabulaq
vadisi tərəfdə, Maxta kəndindən şimalda, Lişalıdağ və Plovtəpə yolunun solunda aparılan meliorasiya və
tikinti işləri zamanı aşkar edilmiş Qarabulaq kurqanları da eyni areala aiddir (21, s.34-36).
Azərbaycanın cənub-şərqində, Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətində yerləşən arxeoloji abidələrin bir qismi tədqiq edilən dövrə aid kurqanlardan ibarətdir. Bu qrupa daxil olan abidələr içərisində Astara rayonunda yerləşən Telmankənddə aşkar olunan kurqanlar diqqəti daha çox cəlb edir
(22, s. 40-43).
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Cənubi Qafqazda aparılmış tədqiqatlar kurqanların daha cox çay sahillərinə yaxın çöl və dağətəyi zonalarda yayıldığını göstərir. Bu hal təkcə bizim bölgənin kurqan abidələri üçün deyil, Bütün
Avrasiya ərazilərinə yayılmış kurqanlar üçün xarakterikdir. Təsadüfi deyil ki, V. Qorodtsov Qara
dənizin şimal sahillərini əhatə edən geniş çöllərində rast gəlinmiş kurqanların bir qayda olaraq, caylara yaxın yerlərdə qurulduğunu, Y.Yarovoy isə bu halın qədim maldarların sahib olduqları saysızhesabsız sürüləri üçün çay sahilləri boyunca uzanan geniş və yemlik bitki örtüyü ilə zəngin otlaqlarla
ehtiyacından qaynaqlandığını bildirmişlər (23, s. 99).
Cənubi Qafqazda da Avrasiyanın digər bölgələrində olduğu kimi, kurqanların tapıldığı ərazilər dağətəyi zonalar və onlara bitişik çöllük ərazilərdir. Bu baxımdan Azərbaycanın dəfn abidələri
də istisna deyil. Özü də bu halda söhbət təkcə erkən tunc dövrü abidələrindən deyil, dövründən asılı
olmayaraq bütün kurqanlardan gedir. 2015-ci ildə tərkibində Tokio Universtetinin alimlərinin də yaxından iştirak etdikləri beynəlxalq arxeoloji ekspedisiya çöl-kəşfiyyat tədqiqatları nəticəsində Daş
Salahlı kəndində, Avey dağın dağətəyi ərazisində üç böyük kurqan çölu qeydə almışdır. Ərazinin
dəqiq koordinatlarını göstərən alimlərin yazdıqları hesabatdan məlum olur ki, qeydə alınan kurqanların bir qismi Qazax çölunə enən hündür, dağətəyi ovalıqda, digərləri isə çaya yaxın ərazidə yerləşirlər (24, s. 4, 7-8, 12).
Bir sözlə, ilk tunc dövrü kurqanlarının yayılma arealının təhlili bu arealın seçilməsinin kur-qanda dəfn ənənələrinə sahib qəbilə və tayfaların təsərrüfat həyatının şərtləri və iqlim şəraiti ilə bağlı
olduğunu söyləməyə əsas verir. Yarımköçəri heyvandarlıqla məşğul olan insanların sahib ol-duqları
sürülərin sayı artdıqca onların yeni otlaqlara və bol sulu çay hövzələrinə ehtiyacları yaranır və bu da
onları yeni-yeni ərazilərdə məskunlaşmasını şərtləndirirdi. Seçilən ərazilər arasında dağ-ətəyi zonalara
üstülük verilməsi də bilavasitə bununla bağlı olmuşdur.
Hansı zonada yerləşməsindən asılı olmayaraq, butun kurqanlar köç yolları ilə üst-üstə düşən vahid
bir zolaq təşkil edərək dağlıq zonalara doğru uzanır. Daha çox yuxarı qalxdıqca kurqanların xırda
qruplar şəklində və ya tək rast gəlinir. Maraqlıdır ki, onlara meqalitik abidələr rast gəlindiyi yerlərdə
kompakt şəkildə daha çox rast gəlinir və bu kurqanlar yollar boyunca, dərələrə yaxın yerlərdə yerləşirlər. Bütün bunlar bir qanunauyğunluq təşkil edir.
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THE DISTRIBUTION AREA OF THE EARLY BRONZE AGE KURGANS IN THE
SOUTHERN CAUCASUS
B.M. Jalilov, T.A. Mirzoyeva
ANAS Institute of Archaeology and Ethnography
The focus of attention is on the areas where the Bronze Age Kurgans recorded and distribution
area of Kurgans. Reasons for the building of the kurgans in various reliefs have been substantiated,
and the connection of this put forward to the socio-economic and economic life of the primitive
society. Early Kurgans are also found in the primitive society's religious outlook and burial customs,
as well as the economic life of the ancient tribes, mostly found on riverbeds, migratory routes, winter
camps and summer pasture in mountains, in relation to the seasonal cattle-breeding.
Keywords: kurgan, seasonal cattle-breeding, bronze, burial customs
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АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КУРГАНОВ ЭПОХИ РАННЕЙ БРОНЗЫ
ЮЖНОГО КАВКАЗА
Б.М. Джалилов, Т.А. Мирзоева
Институт Археологии и Этнографии НАН Азербайджана
Объект исследования статьи - ареал распространения курганов эпохи ранней бронзы и
территории на которых они зафиксированы. В ней обоснованы причины возведения их на
территориях с различным рельефом, показана связь этого с социально-экономическим положением и хозяйством первобытного общества. Ранние курганы отражающие мировозрение и
создавшего их обшества и основы его хозяйства, в том числе сезонные перекочёвки, расположены на берегах рек, путях перекочёвок, на летних и зимних пастбищах.
Ключевые слова: курган, сезонные перекочёвки, бронза, погребальный обряд.
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SÜBUTETMƏDƏ ŞAHİD İFADƏLƏRİNİN FUNKSİYASI
(AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ QANUNVERİCİLİYİNİN HÜQUQİ TƏHLİLİ)
A.X. Rüstəmzadə, K.R. Məmmədova
AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu
rustamzadeax@hotmail.com, konulrafiqoglu@gmail.com
Bu məqalədə ədalət mühakiməsini həyata keçirən məhkəmələrdə iş üzrə faktiki halların sübutedilməsində şahid ifadələrinin rolundan, əhəmiyyətindən, zəruriliyindən, mövcud məsuliyyətdən danışılıb.
Açar sözlər: ədalət mühakiməsi, sübutlar, şahid ifadələri, məsuliyyət
Ədalət mühakiməsini həyata keçirən məhkəmələrdə mübahisələrin düzgün, qanunauyğun və
haqq-ədalətlə həll edilməsi üçün iş üzrə faktiki halların müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. Faktiki
halların qanunvericiliyə uyğun həll olunmasında isə sübutlar xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Sübutlar dedikdə, iş üzrə tərəflərin tələb və etirazlarını əsaslandıran halların mövcud olubolmadığını məhkəmə müəyyən edərkən qanunvericliklə müəyyən edilmiş qaydada əldə edilən məlumatlar nəzərdə tutulur. Bu məlumalara isə yazılı və maddi sübutlar, ekspertlərin rəyləri, iş üzrə tərəflərin izahatları və o cümlədən də şahid ifadələri daxildir.
Qeyd olunan şahid ifadələri keçmişdə və indiki dövrdə mübahisələrin tez bir zamanda və
düzgün həll olunmasında xüsusi funksiyaya malik olmuşdur.
Şahid ərəb mənşəli söz olub, mənası hadisəni görən və ya bilən şəxs deməkdir [1].
Ümumiyyətlə, tarixə nəzər saldıqda görürük ki, şahidlik institutun kökləri hələ qədim Misirə,
Afinaya, Romaya, Hindistana gedib çıxır. Bu dövlətlərin bugünki dövrümüzə gəlib çatmış hüquq
mənbələrinə nəzər saldıqda aydın olur ki, keçmişdə şahid ifadələri sübutetmədə böyük rola malik
olduğundan düzgün ifadə verəcəklərinə dair zamanın tələbinə uyğun olaraq Allaha, şaha, firona and
içirmişlər. Bizim eradan əvvəl II əsrdə və eramızın II əsrində təşəkkül tapmış Hindistanın “Manu qanunları”nın VIII fəslinin müxtəlif maddələrində şahidlərin and içməsi, and içmənin mahiyyəti və bu
kimi digər zəruri nüanslar qeyd olunmuşdur. And içmələrinə rəğmən yalan ifadə vermiş şahidlərin
müxtəlif cəzalara məruz qalması hüquq mənbələrində öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan tarixində də zaman-zaman məhkəmə iclaslarında andiçmə mərasimi həyata keçirilmişdir. Bu daha çox VII-IX əsrlərdə Azərbaycanda hüquq sisteminin müsəlman hüququnun təsiri
altında olması zamanı özünü büruzə verirdi. Müsəlman hüququna görə, məhkəmə prosesində şahidlərə yalan ifadə verməmək barədə and içdirilirdi. Andını pozaraq yalan ifadə verən şahid bir müsəlman kimi Allah qarşısında da məsuliyyət daşıyırdı. Digər tərəfdən yalandan şahidlik etmə cinayət hesab edilirdi və onun aşkar edilməsi zamanı həmin şəxsə müxtəlif səpkili cəza növləri tətbiq edilməsi
zəruri idi [2].
Bu günki, dövrümüzdə mövcud milli və beynəlxalq qanunvericiliyə, təcrübəyə nəzər salqıda
məlum olur ki, hal-hazırda da şahid ifadələri ədalətin təmin edilməsində, mübahisələrin düzgün həll
edilməsində mühüm əməhiyyətə malikdir.
Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasında mövcud olan məhkəmə sistemində əsasən işlər 3
icraat qaydasında həll olunur. Bunlar mülki işlər, cinayət işləri və inzibati-iqtisadi işlər üzrə məhkəmə
icraatı adlanır. Bu icraatlar üzrə işlərin qanunvericiliyə uyğun həll olunması zamanı məh-kəmə proseslərində digər sübutlarla yanaşı şahid ifadələrindən də istifadə olunur.
Elə bu səbəbdən də Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsində, Cinayət Prosessual
Məcəlləsində, İnzibati Prosessual Məcəlləsində və Cinayət Məcəlləsində şahidlər, onların ifadə vermə
qaydası, məhkəməyə çağırılma qaydası və digər zəruri müddəalarla bağlı xüsusi maddələr qeyd olunub.
Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 62-ci maddəsində qeyd olunub ki,
Məhkəmə tərəfindən mübahisənin düzgün həlli məqsədilə işin halları barədə məlumatı olan hər bir
şəxs şahid qismində dindirilə bilər [3].
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Qanunvericiliyin tələbinə və təcrübəyə əsasən şahid ona məlum olan məlumatları və halları
məhkəməyə şifahi şəkildə bildirir. Lakin məhkəmə tələb edərsə o zaman şahid ifadəsini yazılı şəkildə də təqdim edə bilər. Şahid bilərəkdən yalan ifadə verməyə və ifadə verməkdən boyun qaçırmağa görə cinayət məsuliyyəti daşıyır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 66-cı maddəsində isə qeyd olunub ki, Heç kəs özünə,
arvadına (ərinə), övladlarına, valideynlərinə, qardaşına, bacısına qarşı ifadə verməyə məcbur edilə bilməz.
Əleyhinə ifadə verilməsi məcburi olmayan qohumların tam siyası qanunla müəyyənləşdirilir [4].
Bu müddəa, həmçinin, Mülki Prosessual Məcəllədə də öz əksini tapıb. Belə ki, yaxın qohumluqla əlaqədar şahidə ifadə verməməyə görə məsuliyyət müəyyənləşdirilməyib. Belə nəticəyə gəlmək olur ki, yaxın qohumlar əleyhinə ifadə vermək şahidlərin hüququ olsa da vəzifələri deyil.
Elə şəxslər də vardır ki, iş üzrə, ümumiyyətlə, şahid qismində dindirilə bilməzlər. Həmin şəxslər
Mülki Prosesual Məcəllənin 104-cü maddəsinin 104.4-cü bəndində qeyd olunub. Bunlara aiddir:
azyaşlı olduğuna görə, fiziki və ya psixi qüsurları üzündən faktları düzgün qavraya bilməyən və ya
faktlar barədə düzgün ifadə verə bilməyən şəxslər; vəzifələrini icra etməklə əlaqədar olaraq onlara
məlum olan hallar barədə mülki işlər üzrə nümayəndələr və cinayət işləri üzrə müdafiəçilər; ədalət
mühakiməsinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar ona məlum olan məsələlər üzrə- hakim; dini etiqad ilə
əlaqədar olaraq onlara məlum olan məsələlər üzrə-din xadimləri; peşə borcunu həyata keçirməklə
əlaqədar onlara məlum olan hallar barədə-vəkillər.
Mülki işlərdə şahidlərin vəzifələrini aşağıdakı kimi qeyd etmək olar: məhkəməyə çağırılan şahid məhkəməyə gəlməyə və iş üzrə ona məlum olan məlumatları, halları bildirməyə, o cümlədən də
hakimin və işdə iştirak edən şəxslərin suallarına cavab verməyə borcludur.
Bununla yanaşı şahidin müəyyən hüquqları da vardır ki, bu da onların dindirilmə şəraiti ilə müəyyənləşir. Xəstəlik, qocalıq, əlillik və sair üzürlü səbəb olduqda şahid olduğu yerdə ifadə verməyə
hüquqludur. Şahidin digər hüququ mülki prosesdə dil prinsipi ilə bağlıdır. Şahid öz ifadəsini ana dilində və ya tərcüməçi vasitəsi ilə vermək hüququna malikdir. Bundan başqa, şahid ifadə verərkən zərurət
yarandıqda yazılardan istifadə edə bilər və ya məhkəmədən ikinci dəfə ifadə ver-mək xahişini edə
bilər. Nəhayət, şahid çəkdiyi xərclərin ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir [5].
Cinayət işlərinin həlli zamanı şahid ifadələrindən istifadə edilməsi ilkin olaraq özünü Cinayət
Prosessul Məcəllənin 95-ci maddəsində tapıb. Belə ki, həmin maddədə qeyd olunur ki, iş üzrə hər
hansı əhəmiyyət kəsb edən hallardan xəbərdar olan şəxs ittiham tərəfindən ibtidai araşdırma və ya
məhkəmə baxışı zamanı, müdafiə tərəfindən isə məhkəmə baxışı zamanı çağırılıb şahid qismində dindirilə bilər.
Bununla yanaşı cinayət işlərində də şahid qismində çağırıla və dindirilə bilməyən şəxslər kateqoriyası da mövcuddur. Həmin şəxslərə aiddir: azyaşlı olduqlarına, fiziki və psixi qüsurlarına görə
cinayət təqibi üzrə araşdırılmalı halları düzgün qavraya və düzgün ifadə edə bilməyən şəxslər; müdafiəçi qismində hüquqi yardım göstərilməsi ilə əlaqədar həmin cinayət prosesinə aid olan məlumatları
bilən vəkillər; cinayət prosesində zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının və ya mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində cinayət prosesində iştirakı ilə əlaqədar həmin cinayət prosesinə aid məlumatları bilən
şəxslər; cinayət təqibi zamanı yol verilmiş nöqsan və vəzifədən sui-istifadə halları, yeni açılmış hallara
görə icraatın təzələnməsi və itirilmiş icraatın bərpası halları istisna olmaqla, öz prosessual səlahiy-yətlərini cinayət prosesi ilə əlaqədar həyata keçirmiş hakim, prokuror, müstəntiq, təhqiqatçı və ya məhkəmənin iclas katibi [6].
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, cinayət proesində müdafiəçi, habelə zərərçəkmiş şəxs, mülki
iddiaçının, mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində iştirak ilə əlaqədar olaraq həmin cinayət işinə
aid məlumatları bilən şəxslər müdafiə etdikləri və ya hüquqlarını təmsil edən şəxsin razılığı ilə onun
xeyrinə ifadə verə bilərlər.
Cinayət Prosessual Məcəllənin 328.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq şahidin dindirilməsindən
əvvəl məhkəmə iclasında sədrlik edən onun şəxsiyyətini müəyyən edir və ona aşağıdakıları izah edir: özünün və ya yaxın qohumunun əleyhinə ifadə verməkdən imtina etmək hüququnu; -məhkəmədə
baxılan ittihamla əlaqədar ona məlum olan bütün halları düzgün danışmağın məhkəmədə ifadə verən
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şahidin vəzifəsi olduğunu; - ifadə verməkdən imtina etməyə və ya bilə-bilə yalan ifadə verməyə görə
məsuliyyətini.
Bundan sonra şahid ifadə verməmişdən əvvəl məhkəmə iclası katibinin sözlərini onun ardınca
təkrar edərək “Həqiqəti və məhkəmədə baxılan cinayət təqibi ilə bağlı mənə məlum olan bütün halları məhkəməyə söyləyəcəyimə and içirəm” məzmunda and içir.
Andiçmə barədə məhkəmə iclasının protokolunda qeydiyyat aparılır. 16 (on altı) yaşına çatmamış şahid isə bunun əvəzinə yalnız həqiqəti danışacağına və heç nəyi gizlətməyəcəyinə şifahi vəd
verir və bu barədə məhkəmənin iclas protokolunda müvafiq qeydiyyat aparılır.
Bu normanın tələblərinə uyğun olaraq şahidin and içməsi onun işin hallarını düzgün deyəcəyini
bildirir. Əgər 16 yaşına çatmış şahid bilə-bilə yalan ifadə verərsə o zaman Azərbaycan Respub-likası
Cinayət Məcəlləsinin 297-ci maddəsinin tələbinə əsasən, məhkəmədə və ya ibtidai istintaqda şahid,
zərərçəkmiş şəxs tərəfindən yalan ifadə vermə və ya ekspert tərəfindən bilə-bilə yalan rəy vermə, habelə
tərcüməçi tərəfindən bilə-bilə yanlış tərcümə etmə beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə
və ya üç yüz iyirmi saatdan dörd yüz səksən saatadək ictimai işlər və ya bir ildən iki ilədək müddətə
islah işləri və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. Eyni əməllər şəxsin ağır
və ya xüsusilə ağır cinayət törətməkdə ittiham olunması ilə bağlı törədildikdə iki ildən altı ilədək
müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır [7].
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, həmin maddənin 297.1-ci bəndində qeyd olunan şəxslər təhqiqatın, ibtidai istintaqın gedişində, məhkəmə baxışında məhkəmə tərəfindən hökm və ya qətnamə,
habelə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qərar çıxarılanadək verdikləri ifadənin, rəyin və ya etdikləri tərcümənin yalan olduğunu könüllü olaraq bildirdikdə cina-yət
məsuliyyətindən azad olunurlar.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, şahidlər dindirilməmişdən əvvəl hüquq və vəzifələri bildirildikdən sonra hər şeyi düzgün deyəcəklərinə dair and içirlər. Lakin mövcud qanunvericiliklərə baxdıqda isə şahidlərin and içməsi onlara dair vəzifələrdə əks olunmur.
Fikrimizcə, dindirilməmişdən qabaq şahidin and içməsi hər hansı bir hüquqi nəticə yaratmırsa
və vəzifə kimi qeyd olunmursa o zaman bu cür prosedurun tətbiq edilməsi mənasızdır. And içməsə
belə bilərəkdən yalan ifadə verən şahidin məsuliyyətə cəlb edilməsi halı qanunvericilikdə xüsusi ilə
qeyd olunub.
Ümumiyyətlə, mövcud məhkəmə təcrübəsinə nəzər saldıqda görürük ki, şahidlərin verdikləri
ifadələrə görə məsuliyyətə cəlb olunması əsasən cinayət işləri üzrə icraatda daha çox rast gəlinir. Mülki
işlər və inzibati işlər üzrə icraatda şahidlərin verdikləri ifadələrə görə məsuliyyətə cəlb olunması halı
nadir hallarda baş verir.
Hesab edirik, hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının hüquq sistemində şahidlik institutu tam
inkişaf etməyib. Çünki, mübahisə edən hər iki tərəf də öz mənafelərini müdafiə edəcək insanların
şahid qismində məhkəməyə gəlməsini təklif edirlər. Bu da işlər üzrə obyektiv ifadə verəcək şahidlərin
olmasını və içdikləri andlara sadiq qalacaqlarını şübhə altına alır.
Türkiyə Respublikasının qanunvericliyinə nəzər saldıqda məlum olur ki, şahid ifadələri cinayət
işlərində, mülki işlərdə və digər işlərdə yüksək rola malikdir. Əsasən də ailə məsələlərində, yəni boşanma işlərində şahid ifadələri işin həllində xüsusi əhəmiyyətə malik olur. Belə ki, hakimlər şahid ifadələrinə əsaslanaraq boşanma işlərini həll edirlər. Bunun da özünəməxsus səbəbləri var. Odur ki, boşanmaya dair işlər ər-arvad arasında olduğundan və onlar arasındakı mübahisələr hansısa sənədlərdə,
kağızlarda əks edilmədiyindən, bunlarla həll oluna bilmədiyindən şahid ifadələrinə böyük yer verilir.
Boşanma işlərində ana, ata, bacılar belə şahid qismində ifadə verə bilərlər.
Bununla yanaşı onu da qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə qanunvericiliyində də qeyd olunub ki, şəxs
nişanlısına, ərinə, özünə, atasına, anasına, qardaşına, bacısına, nənəsinə, babasına, dayısına, xalasına, onların uşaqlarına, himayədar ailəsinə, onun uşaqlarına qarşı ifadə verməkdən çəkinə bilər.
Şəxs şahid qismində dinlənilməmişdən əvvəl şahid qismində düzgün ifadə verəcəyinə dair
qanunla müəyyən edilmiş qaydada and içir.
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İki kateqoriya şəxslər vardır ki, onlar şahid qismində dinlənərkən and içmirlər. Bunlara aiddir: dinlənildiyi zaman 15 yaşı tamam olmamış şəxslər; və - andın mahiyyətini dərk etmək gücünə sahib
olmayanlar.
Türkiyədə şahidlik dövlət hüququndan qaynaqlanan ictimai və dövlət vəzifəsidir. Bu səbəbdən də insanın cəmiyyətə qarşı vəzifə və məsuliyyətləri Türkiyə Konstitusiyasının 12-14-cü maddələri ilə təminat altına alınmış, həmçinin, şahidin öz borcunu yerinə yetirməsi məcburi bir tapşırıq
olduğu nəzərdə tutulmuşdur [8].
Türkiyə Hüquq Mühakimələri Məcəlləsinin 245-ci maddəsində göstərilib ki, qanunda qeyd
olunan şahidin ifadə verməkdən çəkinmə halları istisna olmaqla digər hallarda şahidlik etməkdən çəkinmək məsuliyyətə səbəb olur. Yəni, bu maddənin tələbinə müvafiq olaraq əsaslı bir səbəbi olmadan
çağırışa gəlməyən şahid haqqında 500 Türk Lirasınadək pul cəzası tətbiq olunacağı və zorla gətiriləcəyi
barədə qərarın qəbul edilməsi qanuna əsaslanmışdır. Həmçinin, şahidin gəlməsi barədə çağırış vərəqəsində şahid zorla gətiriləcəyi barədə xəbərdar edilir [9].
Türkiyə qanunvericiliyinə görə şahidliyi şifahi şəkildə məhkəmə hüzurunda etmək əvəzinə məhkəməyə yazılı bəyannamə vermək qanuna müvafiq deyil. Çünki, şahid hakimin qarşısına keçərək hakimin və tərəflərin verdikləri suallara şifahi şəkildə cavab vermək məcburiyyətindədir. Şahid-lər yalnız
yadda saxlanılması çətinlik təşkil edən rəqəmli suallarla və texniki məsələlərlə bağlı məslələrdə kağızda
qeydlər etmək üçün üçün hakimdən xahiş edə bilərlər. Hakim zəruri bildiyi hallarda şahidin şifahi
şəkildə dinlənilməsi əvəzinə xüsusi vərəqdə ifadəsini yazması üçün ona sual kazığı göndərə bilər. Əgər
şahid tərəfindən təqdim edilən ifadələr kifayət etməzsə, o zaman, hakim şahidi dinləmək üçün prosesə
dəvət edə bilər.
Bir halı da xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyyə qanunvericiliyinə əsasən şahidin notariat kontorunda öz ifadəsini təsdiq edərək məhkəməyə təqdim etməsini Türkiyə hüquq sistemi qəbul
etmir. Şahid çağırıldığı məhkəməyə gəlməli və hakim qarşısında öz ifadəsini verməlidir.
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində olduğu kimi Türkiyə qanunvericliyində də şahid
ifadələri məhkəmə mübahisələrinin həll edilməsində əsas sübut kimi qəbul olunsa da, işə baxan hakimlər şahidlərin ifadələri ilə birbaşa bağlı deyillər. Şahid ifadələri digər sübutlarla birlikdə dəyərləndirilib yekun qərar qəbul edilir.
Türkiyə hüquq sistemində də şahidlərin yalan ifadə verməsi cinayət məsuliyyətinə səbəb olur.
Belə ki, Türkiyə Cəza Məcəlləsinin 272-ci maddəsində qeyd olunur ki, Hüquqazidd hərəkət səbəbi ilə
açılan bir istintaq çərçivəsində şahid dinləməyə səlahiyyətli şəxs və ya qurum qarşısında həqiqətə zidd
olaraq şahidlik edən şəxsə-dörd aydan bir ilə qədər həbs cəzası verilir; Məhkəmə qarşısında yaxud
and içərək şahid dinləməyə qanunən səlahiyyətli şəxs və ya qurum qarşısında həqiqətə zidd olaraq
şahidlik edən şəxə- bir ildən üç ilə qədər həbs cəzası verilir; Üç ildən artıq həbs cəzası tələb edən bir
cinayətin istintaq və ya təqibi gedişində yalan şahidlik edən şəxsə- iki ildən dörd ilə qədər həbs cəzası
təyin edilir; və s [10].
Vurğulamaq zəruridir ki, yaddaş səhvliyi və ya qarışıqlığı ilə bağlı olaraq şahid tərəfindən verilən yanlış ifadələr yalan bəyanda olmaq kimi qiymətləndirilmir və məsuliyyət yaratmır.
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyindən fərqli olaraq Türkiyə qanunvericliyində 15 yaşına
çatmış şahidlər and içir və yalan şahidlik etməyə görə cinayət məsuliyyəti daşıyacağı barədə xəbərdar
edilir.
Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olaraq ki, sübutetmədə şahid ifadələri
şahidin şəxsən müşahidə etdiyi hadisə ilə bağlı olduğundan mənbəsi dəqiqliklə göstərilməyən məlumatların şahid ifadəsi kimi göstərilməsi mümkün deyil. Şahid təkcə faktın olub-olmaması barədə məlumatı məhkəmədə bildirə bilər. Bu səbəbdən də məhkəmədə deyilən hər hansı bir məlumata şahid
tərəfindən hüquqi qiymət verilməsi, mülahizələr irəli sürülməsi hallarına yol verilmir.
Fikrimizcə, məhkəmə mübahisələrinin qanunamüvafiq şəkildə həll edilməsində şahid ifadələri
böyük rola malik olsa da, hələ də şahidlik institutu tam şəkildə inkişaf etməyib. Bu faktor şahidlərin
doğru ifadə verəcəklərinə dair içdikləri andın onların hüquq və ya vəzifələri siyahısında qeyd olun-
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mamasında, həmçinin, yalan ifadə vermiş şahidlər barədə hansı qaydada cinayət məsuliyyətinin müəyyən edilməsinin prosedur qaydasının olmamasında özünü biruzə verir.
Hesab edirik ki, sübutetmədə xüsusi funksiyaya malik şahid ifadələrinin özünü doğrultması, şahidlik institutunun mükəmməl şəkildə təşkil edilməsi üçün bu sahədəki qanunvericilik yenidən işlənilməlidir.
Yalnız bu halda ədalət mühakiməsini həyata keçirən məhkəmələrdə içdiklərə anda sədaqətli
olan, qanunvericiliyin tələblərini rəhbər tutan və yalan ifadə verəcəkləri təqdirdə məsuliyyətə cəlb
olunacaqlarını dərk edə biləcək şahidlik institutu təşkil olunacaq və mühabisələrin haqq-ədalətə uyğun
olaraq həll olunmasına köməklik ediləcək.
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FUNCTION OF WITNESS STATEMENTS IN PROVE
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In this article, the role of witness statements was discussed in terms of the importance, necessity,
and responsibility of the witnesses in the case of the courts that carried out the justice proceedings.
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ФУНКЦИЯ ПОКАЗАНИЙ СВИДЕТЕЛЯ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ
(ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА И ТУРЦИИ)
А.Х. Рустамзаде, К.Р. Мамедова
Институт Права и Прав Человека НАНА
В этой статье роль свидетельских показаний обсуждалась с точки зрения важности,
необходимости и ответственности свидетелей в случае установления ответственных дел в судах.
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NEFT VƏ QAZ SƏNAYESİ ÜÇÜN MİLLİ KADRLARIN HAZIRLANMASI
İŞINDƏ XARİCİ NEFT ŞİRKƏTLƏRİNİN ROLU
İ.K. Baqiyev
AMEA A.A.Bakixanov adına Tarix İnstitutu
ilyas_baqiyev@mail.ru
Məqalənin yazılmasında məqsəd müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici neft şirkətlərinin milli
neft sənayesi üçün mühəndis-texniki kadrlarının hazırlanmasında rolunu təsvir etmək, milli neft sənayesində mühəndis-texniki kadrlarının konseptual aspektdə ümumiləşdirilməsi, müasir mərhə-lədə kadr
hazırlığının inkişaf potensialının qiymətləndirilməsi və habelə yaxın müddət üçün milli neft sənayesinin mühəndis-texniki kadrlarının perspektiv model hədəflərini əsaslandırılmaq təşkil edir.
Açar sözlər: Mühəndis-texniki kadrlar, milli neft sənayesi, SOCAR, BP, STATOİL.
1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi bərpa edildi. Müstəqil
Azərbaycan hökuməti neft yataqlarının xarici şirkətlərlə birgə istismarı istiqamətində danışıqlırı davam
etdirməyi qərara aldı. Ona görə ki, neft müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycanın potensial olaraq
dünya bazarlarına böyük həcmlərdə çıxara biləcəyi başlıca resurs idi. Neftdən gələn böyük gəlirlər
ölkədə makroiqtisadi sabitliyi təmin edəcək və iqtisadiyyatı tənəzzüldən çıxaracaq başlıca vasitə sayılırdı. Lakin, neft hasilatı sahəsində zəngin təcrübəyə, neft sənayesi infrastrukturuna və güclü kadr potensialına malik olmasına baxmayaraq, Azərbaycan öz gücü ilə bu neft yataqlarını istismar etmək
iqtidarında deyildi. Belə ki:
* Azərbaycan dənizin dərinliyinin 40 metrdən artıq olduğu sahələrdə uğurla qazıma işlərini
aparmaq üçün lazımi hidrotexniki qurğulara, neft hasilatı sahəsində müasir texnika və texnologiyaya
malik deyildi.
* Xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq gənc, müstəqil dövlətə həm də siyasi dividentlər vəd edirdi.
Dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin Azərbaycanda iqtisadi maraqlarının təmin edilməsi, müəyyən
mənada, ölkəmizin müstəqilliyinin qarantı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın
ədalətli mövqeyinin dəstəklənməsi amili kimi çıxış edə bilərdi.
Elə buna görə də 1994-ci sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi” bağlandı və bununla da təcrübəli xarici neft şirkətləri ölkənin neft və qaz sənayesinə cəlb olundular.
Respublikanın neft-qaz sənayesinin inkişafından danışarkən əlbəttə ki, bu inkişafda birbaşa iştirak edən ölkədə fəaliyyət göstərən dünyanın ən iri neft şirkətlərinin fəaliyyətini danmaq olmaz. Bu
şirkətlər arasında BP şirkətinin rolunu müstəsnadır.
BP şirkəti dünyanın ən böyük kompleks enerji qruplarından biridir. Fəaliyyətinə xam neft ilə təbii
qazın kəşfiyyatı və hasilatı,emalı, neft-kimya məhsullarının istehsalı, yanacaq, sürtkü yağları və kimyəvi
məhsulların daşınması və marketinqi daxildir. BP şirkəti quru və dəniz yataqlarında xam neft və təbii
qazın kəşfində və hasil edilməsində yerli hökumətlər, digər neft şirkətləri və podratçılarla birgə çalışır.
BP altı qitənin 100-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərir, gün ərzində təxminən 4 milyon barel neft hasil
edir və hər gün təqribən 13 milyon alıcıya yüksək keyfiyyətli məhsullar çatdırılır. Dünyanın hər yerində
103,700 insanı işlə təmin edir (10).
BP-nin Azərbaycan Biznes Bölümü dünyanın müxtəlif yerlərində fəaliyyət göstərən Biznes
Bölümündən biridir. Bu Biznes Bölümünün əsas əməliyyat mərkəzi Bakı şəhərində, əlavə ofisləri isə
Tbilisi və Ankara şəhərlərində yerləşir. Biznes Bölümünə BP şirkətinin Londonda yerləşən korporativ
mərkəzi, o cümlədən Sanbari şəhərində çalışan işçi heyəti və əsas podratçıları dəstək verirlər.
Azərbaycan BP şirkəti üçün ən önəmli yeni kəşfiyyat və hasilat sahələrindən biridir. BP şirkəti
Azərbaycanda 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir və bu illər ərzində ölkədə öncül bir əməliyyat şirkətinə
çevrilmişdir. BP hazırda nəhəng Azəri, Çıraq, Günəşli və Şahdəniz yataqları üzrə neft və qazın kəşfiyyatı və işlənməsi ilə bağlı dörd sazişin əməliyyatçısıdır. Həmçinin Xəzər dənizində yerləşən yataq215
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lardan xam nefti və təbii qazı dünya bazarlarına ixrac edərək Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Cənubi Qafqaz
boru kəmərləri layihəsini də idarə edir.
BP 1994-cü ildə imzalanmış və beynəlxalq neft şirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyətini tənzimləyən tarixi "Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi"nin (HPBS) bir hissəsi olaraq yaradılmış Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin (ABƏŞ) ən böyük vahid sərmayədardır. BP Azərbaycanda 2003-cü
ildə 1,196 nəfəri işlə təmin etmişdir ki, bu insanların da 81 faizi Azərbaycan vətəndaşla-rıdır. Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda və Qafqazyanı bölgədə həyata keçirilən əsas layihə-lərin əməliyyatçısıdır və bu layihələrə təxminən 21 milyard ABŞ dolları məbləğində sərmayə yatırmağı planlaşdırır.
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hökümətləri, həmçinin yerli və beynəlxalq neft şir-kətlərinin tərəfdaşları tərəfindən dəstəklənən bu layihələrin indiyə qədər adı çəkilən üç ölkəyə yatı-rılmış ən böyük
birbaşa xarici sərmayələri əhatə edir (3).
1995-ci ilin fevralında ABƏŞ - ən böyük vahid sərmayədar kimi BP şirkəti də daxil olmaqla 10
ana şirkətdən ibarət Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti yaradılmışdır. Oktyabr 1995-ci il Çıraq
yatağından neftin “ilkin” ixracına imkan yaradan layihəyə - AÇG “ilkin Neft Layihəsi”nə sanksiya
verilmişdir.
İyun 1996-cı il Şahdəniz yatağı üzrə HPBS (Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi) imzalanmışdır. BP
şirkətinin korporativ məqsədi iş yerində müxtəlifliyə şərait yaratmaq, iş yerində çalışan hər bir işçinin
tam potensialını realizə edə və yüksək biznes nəticələri qazana biləcəyi bir mədəniyyəti aşılamaqdan
ibarətdir. BP şirkətinin fəaliyyət göstərdiyi hər yerdə olduğu kimi, Azərbaycanda da xarici işçilərin işə
götürülməsi ilə yerli işçi qüvvəsinin işə götürülməsi və inkişaf etdirilməsi arasında tarazlığı təmin
etməyə çalışır.
BP daha yüksək səviyyəli kadrlara sahib olmaq üçün fəaliyyəti dövründə bir sıra müxtəlif təhsil və təlim proqramları həyata keçirmişdir (2, s.4).
“Equity İnternational” təşkilatı 2005-ci ildə Azərbaycanın Boru Kəmərinin Mühafizəsi Departamentinin (BKMD) əməkdaşları üçün insan hüquqlarına əsaslanan təhlükəsizlik təliminin keçirilməsi
işini davam etdirdi. “Təlim Proqramının Davamı” adlanan ikinci proqram bir il bundan əvvəl başlamış
bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi işini daha da gücləndirməklə 2005-ci ilin yazında başa çatdırıldı.
Təlimin bu mərhələsinə yüksək rütbəli komandirlər və əməliyyatçı komandirlər üçün seminarlar, dörd
həftəlik “təlimçilər üçün təlim” kursu və bunlardan sonra boru kəmərləri marşrutu boyunca yerləşən
regional bazalarda boru kəmərinin dövlət mühafizəsi kadrları üçün keçirilən üç dövrədən ibarət iki
həftəlik təlim daxil idi. 2005-ci ildə BP təlim fəaliyyətlıəri üçün $22 milyondan artıq vəsait xərcləmişdir.
2005-ci ildə 57 tələbənin iştirak etdiyi Gənc mütəxəssislər üçün yay proqramı təşkil olunmuşdu
(Bu proqram iki-üç aylıq yay tətili dövründə Azərbaycan universitetlərinin ikinci/üçüncü kurs tələbələri
və magistraturanın birinci kurs tələbələri üçün BP Azərbaycan SİB-də əməli iş təcrübəsi əldə etməyə
imkan verir). BP Azərbaycan SİB-nin əsas təqaüd proqramının həyata keçirilməsinə 2001-ci ildə
bölümün geologiya-geofizika şöbəsinin geoloqlar, geofiziklər və neft-qaz mühəndisləri üçün ABŞ-da
elmlər doktorluğu proqramının təşkili barədə irəli sürdüyü təşəbbüslə başlanıb. 2003-cü ildə bu proqram
qazma, tamamlama, geofizika və quyu mühəndisi ixtisasları daxil edilməklə genişləndirildi. İki yerli
universitet – Qafqaz və Xəzər universitetləri və Türkiyənin Yaxın Şərq Texniki Universiteti bu genişləndirilməyə dəstək vermək üçün seçildi. 2005-ci ilin sonlarında 66 nəfər Azərbaycan vətəndaşı – 13 nəfər Amerika Birləşmiş Ştatlarında, 33 nəfər Türkiyədə və 20 nəfər Azərbaycanda – BP-nin maliyyələşdirdiyi müxtəlif təqaüd proqramlarında iştirak edirdi. Onlardan 15 nəfər geoloq və geofizik, 23 nəfər
qazma və tamamlama mühəndisi və 28 nəfər quyu mühəndisi ixtisasları üzrə təhsil alırdı.
2005-ci ildə təxminən 98 nəfər XTTM-də ( Xəzər Texniki Təlim Mərkəzi) təlim keçmişdir. On altı
nəfər texnik həm də üç ay BP-nin Şimal dənizində yerləşən Sullom Vo və Dimliqton istismar obyektlərində işləməklə BP Azərbaycan SİB-nin xaricə ezamiyyət proqramında iştirak etmişdir. İştirakçılar
öz cari iş yerlərində əldə etdikləri iş göstəriciləri əsasında seçilmişdi. 2006-cı ildə texniklərin BP-nin
Alyaska Biznes Bölümünə ezam edilməsini əhatə etmək məqsədi ilə bu proqram genişlənmişdir (4).
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Neft Mühəndisləri Cəmiyyəti (NMC) 2004-cü ildən etibarən BP Azərbaycan SİB biliklərin,
texnologiyanın, təcrübə və ən yaxşı praktikanın bölüşdürülməsi məqsədi ilə neft və qaz sənayesində
çalışan mütəxəssisləri bir araya gətirmək üçün NMC ilə birgə işləyir (xidmətlərin təmin edilməsi ilə
və sponsorluqla). NMC 2005-ci ildə Xəzər Universitetinin və Dövlət Neft Akademiyasının tələbələri üçün quyuların planlaşdırılması, təqdimat və qrupda işləmə bacarıq və vərdişləri üzrə təlim keçməklə iki günlük simpozium təşkil etdi.
Dövlət Neft Akademiyasında müəllimlərin təkmilləşdirilməsi 2005-ci ilin iyul ayında BP-nin
sponsorluq etdiyi və Britiş Kansl (British Council) tərəfindən həyata keçirilən müəllimləri təkmilləşdirmə proqramı başa çatır. Proqramın məqsədi Dövlət Neft Akademiyasında müasir interaktiv metodlardan istifadə etməklə ingilis dilinin tədrisi standartlarının daha yüksək səviyyəyə qaldırıl-masından
ibarət idi. Yeddi aylıq bir müddət ərzində Britiş Kansl (British Council) təlimatçıları Akademiyada
həftəlik seminarlar aparmış və proqramda iştirak edən bütün müəllimlərlə müşahidə dərs-ləri keçmişdir. Akademiyanın 13 nəfər proqramı uğurla başa vurmuş müəlliminə diplomlar verilmiş və tədris
materialları hədiyyə edilmişdir.
Hər il BP-də sağlamlıq, SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit) təlimlərinə milyonlarla pul xərclənir. Böyük Briyaniyada fəaliyyət göstərən İmtiyazlı Tədarük və Təchizat
İnstitutu İTTİ) ilə münasibətlər davam etdirilmişdir. 1998-ci ildə imzalanmış ilk müqavilədən sonra,
BP-nin yeddi işçisi İTTİ-yə üzv olmuşlar – bu iki illik universitet diplomuna bərabərdir (5).
2006-cı ilin sonunda 10 SİB əməkdaşı İTTİ-nin bu diplomunu qazanmaq üçün çalışırdı. Bun-dan
əlavə, BP Azərbaycanın 66 işçisi Böyük Britaniyada yerləşən İmtiyazlı İdarəetmə üzrə Mühasiblər
İnstitutu (CİMA) tərəfindən 2006-cı ilin sonunda keçirilən peşə səriştəliliyi kurslarında iştirak etmişdir.
2006-cı ilin oktyabr ayında, əlaqələr və xarici işlər üzrə mütəxəssislərdən biri Böyük Britaniyadakı
İctimai Əlaqələr İnstitutuna qoşulmuş və həmin xanım mütəxəssis öz dərəcəsini 2007-ci ildə almışdır.
50-dən çox mühəndis Böyük Britaniyanın Mühəndislik və Texnologiya İnstitutu, Mexaniki Mühəndislər İnstitutu, Kimya Mühəndisləri İnstitutu, İnşaat Mühəndislər İnstitutu, Ölçülər və Nəzarət İnstitutunun birində Peşəkar Mühəndis və ya Korporativ Mühəndis diplomu almağa səy göstərir.
BP-nin həyata keçirdiyi digər proqram “Əyalətlərdə hərtərəfli (hamı üçün) Təhsil Proqramıdır
(ƏHTP). “Əyalətlərdə hərtərəfli (hamı üçün) Təhsil Proqramının ilkin məqsədi əlil uşaqların adi məktəblərə göndərilməsinə yardım etmək və onlara tam potensialından istifadə etmək imkanı vermək
məqsədilə yerlərdə bacarıqlı, etibarlı və həssas dəstəkləmə sistemini təmin etməkdən ibarətdir.
2009-cu ilin sonunda 92 nəfər tələbə Böyük Britaniyadakı idarəetmə uçotu üzrə Mühəsiblər
İnstitutunda təhsil alırdı. On iki nəfər işçi bu proqramı bitirmişdi. Digər şəxslərin Böyük Britaniyadakı
Kadrların İnkişafı İnstitutunun üzvi olmasına köməklik göstərilir-2009-cu ildə bu proqramı 13 əməkdaş bitirdi. Həmçinin ABŞ-da Arizona Dövlət Universiteti nəzdindəki W.P. Carey İda-rəetmə Məktəbi tərəfindən həyata keçirilən xüsusi nəzərdə tutulmuş MBA (biznes idarəçili magistri) proqramında
iştirak etmək üçün yeddi əməkdaşa sponsorluq edilmişdir.
Hər il işə qəbul edilən texniki işçilər BP-nin qurudakı və dənizdəki obyektlərində çalışmazdan
öncə Xəzər Texniki Təlim Mərkəzində (XTTM) 14-16 aylıq təlim proqramında iştirak etməyə göndərilir. Daimi işçiləri şirkətdə qalıb işləməyə həvəsləndirmək və onların uzun müddətli fədakarlığını
qiymətləndirmək üçün rəqabətədavamlı imtiyaz paketinin verilməsi davam etdirildi. Bu imtiyazlara
rəqabətədavamlı əmək haqları, tibbi sığorta, stomatoloji sığorta, qəzalara qarşı sığorta, ailəyə dəstək
odənişləri və sağlamlıq-əyləncə obyektlərindən istifadə daxildir. Yerli əməkdaşlar həm də BP qrupunun qlobal mükafat proqramlarında – alınan səhmlərin ikiqat artırılması və dəyişən ödəniş planı (illik
icra göstəricilərinə görə stimul bonusu) kimi mükafatlandırma proqramlarında iştirak edirlər.
Xəzər texniki təlim mərkəzi (XTTM) Azərbaycandakı əməliyyatlar və qazma işləri üçün səriştəli işçi qüvvəsi yaratmaq barədə BP-nin öhdəliyinin yerinə yetirilməsi baxımından texniklərə
müxtəlif təlim imkanları verir. O, hər gün təxminən 250 nəfərə xidmət göstərir (6).
BP-nin 2010-cu ildə mühüm bir təşəbbüsü Qafqaz Universitetində kimya mühəndisliyi fakültəsinin yaradılmasına verdiyi dəstək oldu. Həmçinin Azərbaycanda Layihələrin İdarə edilməsi Kollecinin açılması üçün razılaşma imzalandı və bir çox təqaüd proqramlarına dəstək davam etdirildi.
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2010-cu ilin noyabr ayında BP və onun tərəfdaşları Azərbaycanda Layihələrin İdarə edilməsi
Kolleci açmaq üçün “ESI International”şirkəti ilə müqavilə imzaladı. “ESI International” layihələrin idarə edilməsi və biznes analizi üzrə təlimləndirmə sahəsində aparıcı şirkətlərdən biridir. BP bu
təşəbbüsə 2013-cü ilədək dəstək verdi. Bu məqsədlə bir milyon dollar ayrılmışdır. Kollec Xəzər
Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərir və proqrama qəbul hər kəsə açıqdır.
Azərbaycanda BP tərəfindən maliyyələşdirilən BP-nin tələbə təqaüd proqramı 2007-ci ildə
başlanıb. Proqram Dövlət Neft Akademiyasında neft mühəndisi və yerşünaslıq ixtisasları üzrə təhsil
alan tələbələrin təhsilinə dəstək verir.
BP 2008-ci ildə Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunda Cənubi Xəzər hövzəsinin
modelləşdirilməsi mərkəzi açdı. Mərkəz müasir geoloji modelləşdirmə avadanlıqları ilə təchiz edilib
və mürəkkəb cənubi Xəzər hövzəsinin səthaltı modelləşdirilməsinə kömək edir. Buraya geologiya,
geofizika, geokimya və biostratiqrafiya kimi müxtəlif elm sahələri cəlb olunur. Mərkəzdə BP öz təcrübəsini neft və qaz sənayesi mütəxəssisləri ilə bölüşür, həmçinin bir institut elmi işçisinin Parisdə və
bir necə nəfərin Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunda təcrübə keçməsinə sponsorluq
edir (7).
Digər proqram “Cəllenc” (“Sınaq”) proqramıdır. Bu proqram BP-nin texniki və peşə sahələri
üzrə erkən inkişaf proqramıdır, BP-yə uzunmuddətli strateji inkişafa və işci quvvəsinin yenilənməsinə nail olmaqda böyük köməklik göstərir. Proqramın məqsədi müəyyən ixtisas sahəsi üzrə üstün
texniki xidmət göstərən, həmçinin daha geniş biznes tələblərinə cavab verən tam səriştəli və müstəqil peşəkarlar hazırlamaqdır.
BP-nin Neft-qaz ixtisaslı məzunların təkmilləşdirilməsi proqramı Azərbaycanlı gənc neft-qaz
ixtisaslı məzunların BP daxilində uğurlu karyera qurmaları üçün təlim almalarına imkan yaradan beynəlxalq standartlara uyğun təlim və təkmilləşdirmə vasitəsidir. Neft-qaz ixtisaslı məzunların təkmilləşdirilməsi proqramı (NİMTP) neft-qaz ixtisaslı məzunlara yerüstü mühəndislik, geoloji-geofiziki işlər
və quyular üzrə ixtisaslaşmaq imkanı verən dünya səviyyəli təlim proqramıdır. O, məzunlara öz texniki
biliklərini, biznes haqqında məlumatlarını, ünsiyyət bacarıqları və ingilis dili biliklərini dərinləşdirməyə
kömək etmək üçün işlənib hazırlanıb. NİMTP-yə qəbul prosesi hər il BP-nin məzunların işə qəbulu
proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Bu proqram hər ilsentyabr ayında başlayır və 11 ay davam edir.
Layihə Heriot-Uatt Universiteti (Böyük Britaniya) və “TTE-Petrofac” (Böyük Britaniya) şirkəti ilə birgə
həyata keçirilir.
"Texniklikdən mühəndisliyə" layihəsi təşəbbüsə uyğun mühəndis karyerasına həvəsləndirmək
üçün hazırlanıb. Ciddi seçim prosesi nəticəsində fərdi təcrübə və səriştələri əsasında uğurlu na-mi-zədlər
müəyyənləşdirilir, cari və gələcək mühəndis-texniki vəzifələr üçün namizədlərin siyahısına daxil edilir.
2013-cü ildə “Texniklikdən mühəndisliyə” proqramını genişləndirilərək adı dəyişdirilib “Mühəndisliyə
keçid” oldu. Məqsəd müvafiq təcrübəyə malik əməkdaşların qarşısında mühəndislik karyerası yolunun
açılmasına kömək göstərməkdir. Proqramın adının dəyişməsi onunla bağlıdır ki, bu imkan yalnız texniklərə təklif olunmur, belə bir dəyişiklik həvəsində olan bütün əməkdaşlar üçün açıqdır. Namizədlər
iddiaçıların təcrübəli və səriştələrinin qiymətləndirildiyi ciddi bir proses vasitəsilə seçilirlər.
BP-nin 2018-ci ilin sonunadək ixtisaslı işçilərinin 90%-ni milli kadrlar təşkil edəcəyi barədə
öhdəliyi var. Bu o deməkdir ki, ixtisaslı işçi tələb edən bir sıra vəzifələrdə yerli kadrlar xarici vətəndaşları əvəz edəcəklər. İxtisası olmayan işçilər isə artıq 100% yerli vətəndaşlardan ibarətdir. İşçilərin milliləşdirilməsi planına həmçinin BP-nin təlim və inkişaf proqramlarının daha da optimallaşdırılması, yüksək səviyyəli kadrlar üzrə yerli bazarı yaxşılaşdırmaq məqsədilə dövlət və özəl sektorun
təşəbbüslərində yaxından iştirak, iş icrasının idarə olunması üzrə şirkətdaxili prosesin daha da gücləndirilməsi daxildir. Təbii ki, nə qədər ki, BP Azərbaycanda fəaliyyət göstərir bu kimi layihələr də
davam etdiriləcəkdir.
Bu gün "Schlumberger" Azərbaycanın neft-mədən sahəsində elə geniş çərçivədə xidmətlər göstərir
ki, onun xarici şirkət olduğu az qala unudulub. Əslində, "Schlumberger" transmilli şirkətdir. Onun vətəni
Fransadır, orada keçən əsrin birinci yarısında Konrad və Marsel Schlumberger qardaşları tərəfindən
yaranıb. Hazırda isə "Schlumberger"in Parisdə, Hyuston və Haaqa şəhərlərində baş ofisləri var. Şirkət
218

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №2

1997-ci ildən ölkəmizdə fəaliyyətdədir. Şirkətin Azərbaycanda gördüyü işlər çoxşaxəlidir. Buraya geolojikəşfiyyat və yatağın qiymətləndirilməsindən başlamış onun işlənməsinə, hasilatına qədər geniş çeşiddə
xidmətlər daxildir. Bunlardan quyu tamamlama xidmətləri xüsusi yer tutur. 20 ilə yaxındır ki, "Schlumberger" Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli inkişafına öz töhfəsini verir. Şirkət ölkəmizdə bütün xidmətlərini öndə gedən texnologiyalar əsasında göstərir. O, dünya miqyasında qəbul olunmuş texnologiyaları çətin coğrafi şəraitə uyğunlaşdıra bilir. Həm dənizdə, həm də quruda quyuların dəqiq və etibarlı
qiymətləndirilməsi üçün ən mütərəqqi texnologiyalardan istifad olunur (2, s.4).
"Schlumberger" şirkətinin hər bir yerli işçisi Azərbaycanda və ya ixtisaslaşdırılmış beynəlxalq
təlim mərkəzlərimizdən birində müntəzəm təşkil olunan konkret iş növü ilə, təhlükəsizlik texnikası ilə
əlaqədar, yaxud digər növ treninqlərdə iştirak edir. Şirkətin öz qarşısına qoyduğu bu məqsədin nəticəsidir ki, hazırda onun ölkəmizdəki işlərində təxminən 200 nəfər azərbaycanlı çalışır. Bu isə Azərbaycandakı işçi qüvvəsinin 70 faizə qədərini təşkil edir. Məqsəd yerli işçilərin sayını 90 faizə çatdır-maqdır.Şirkət son illərdə artıq ənənə halında tələbələr üçün yay məktəbləri təşkil edir.
2013-cü il 4 dekabr tarixində "Schlumberger" şirkətinin Rusiya və Mərkəzi Asiya regionunun
kadrlar üzrə vitse-prezidenti Aydın Kərimov və Azərbaycan üzrə kadrlar şöbəsinin rəhbəri Səbinə
Tağıyeva Bakı Ali Neft Məktəbində olub.
Qonaqları qəbul edən rektor Elmar Qasımov onlara yaranma tarixi 2 il olan Bakı Ali Neft Məktəbinin fəaliyyətində əldə edilmiş uğurlar haqqında məlumat verib.
İki il əvvəl yaradılmasına baxmayaraq artıq Azərbaycanın ali məktəblərinin reytinq cədvəlində
ən yüksək yerdə duran Bakı Ali Neft Məktəbində olduğundan məmnunluq hissləri keçirdiyini bildirən
"Schlumberger" şirkətinin Rusiya və Mərkəzi Asiya regionunun kadrlar üzrə vitse-prezidenti A.Kərimov şirkətin dünyanın 85 ölkəsində fəaliyyət göstərdiyini və əsasən qazma və hasilat problemlərinin
həllində iri şirkətlərlə əməkdaşlıq etdiyini bildirib və şirkətin kadr siyasəti haqqında məlumat verib.
Görüşdə Bakı Ali Neft Məktəbi ilə "Schlumberger" şirkəti arasında gələcək əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub və şirkətin müxtəlif təyinatlı proqram təminatının tədrisdə istifadə edilməsi haqqında razılıq əldə edilib.
Daha sonra A.Kərimov və S.Tağıyeva akt zalında "Schlumberger" şirkətinin yaranma və inkişaf tarixi, şirkətin karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatı ilə məşğul olan qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində gördüyü işlər, onun fəaliyyətinin coğrafiyası, şirkətdə işə qəbul edilmə qaydaları, kadrların
seçilib yerləşdirilməsi siyasəti və şirkətin strukturlarında iş tapma perspektivləri haqqında tələbələrə
məruzə edib və onların çoxsaylı suallarını cavablandırıblar (14).
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ikinci ən iri xarici sərmayə şirkəti STATOİL şirkətidir. Statoil
Azərbaycanda 1992-ci ildə işə başlayıb. "Statoil" 36 ölkədə fəaliyyət göstərən və dünya üzrə dəniz
yataqlarının ən böyük operatoru olan beynəlxalq enerji şirkətidir. Norveçin kontinental şelfində 40 illik
neft və qaz hasilatı təcrübəmizə əsaslanaraq, məsuliyyətlə, müasir texnologiya və mütərəqqi biznes həlləri tətbiq etməklə dünya enerji ehtiyaclarının qarşılanmasının keşiyində durur. Mərkəzi ofisi Norveçdə
yerləşən Statoil-un dünyada 20000 işçisi var. Şirkət Nyu-York və Oslo fond birjalarının siyahılarına
daxildir (15).
Statoil Azərbaycana 5 milyard ABŞ dollarından artıq sərmayə yatırıb. Şirkət 8,56% payla AzəriÇıraq-Günəşli (AÇG) yataqlarının neft hasilatında, 25,5% payla "Şahdəniz" qaz yatağının işlənməsində
təmsil olunur, müvafiq olaraq, Bakı-Tblisi-Ceyhan (BTC) və Cənubi Qafqaz Boru Kəmərində (CQBK)
pay sahibidir. Azərbaycanda hazırkı gündəlik neft hasilatımız təqribən 100000 barelə bərabərdir ki, bu
da Statoil şirkətinin beynəlxalq hasilatının 20 %-dən artıq deməkdir. Təbii ki, Statoil bütün nailiyyətlərini düzgün qurulmuş kadr siyasətinə boşludur ki, bu gün şirkətin kadr hazırlığı, kadr siyasəti ölkəmizdə də uğurla həyata keçirilir.Vaxtaşırı olaraq Norveçdən gələn mütəxəssislər, alimlər tərəfində respublikanın müxtəlif ali məktəblərində mühazirələr, seminarlar təşkil olunur, təcrübə mübadiləsi aparılır.
Şirkət tez-tez, həmçinin ölkədə keçirilən müxtəlif bilik yarışlarının və bu tipli digər layihələrin sponsoru kimi də ölkədə mühəndis-texniki kadrların hazırlanmasında iştirak edir. Məsələn, hər il
Ümumdünya Gənc Nailiyyətçilər Təşkilatı tərəfindən təşkil olunan nüfuzlu HPGBC yarışı Azərbaycanda da təşkil olunur. Qeyd edək ki, Azərbaycanda HPGBC yarışı StatoilHydro Azərbaycan, ABŞ219
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ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAİD), Chevron Xəzər, Baker McKenzie, Amerika Ticarət Palatası
və Bakcell tərəfindən maliyyələşdirilən, Junior Achievement Azərbaycan təşkilatı tərəfindən həyata
keçirilən “Məktəblərdə iqtisadiyyatın tədrisi proqramı” çərçivəsində təşkil olunur. Hər il 230-dan artıq
məktəbi əhatə edən bu proqramda iştirak edən məktəblilər müxtəlif məlumatlara yiyələnirlər. Norveçin neft sektorunda siyasət və resursların idarə edilməsi, işlənmə və istismarı üzrə ixtisaslaşmış 1989cu ildən geniş fəaliyyətdə olan qeyri-hökumət təşkilatı olan “PETRAD2012-ci ildə Azərbaycanda təlim kurslarının ilk məzunlar şəbəkəsini yaratmışdır (12).
"PETRAD” kimi bir təşkilatın timsalında Norveçdən Azərbaycana təcrübə ötürülməsinə vasitəçilik etməklə, resursların məqsədyönlü idarə olunması və səriştənin inkişaf etdirilməsinə müsbət
töhfə verəcəyimizə inanırıq" - deyə Statoil-un Azərbaycanda regional inkişaf üzrə vitse-prezidenti
Tanguy Cosmao bildirib.
"PETRAD"ın direktoru Oystein Berg seminarın qonaqlarını salamlayaraq, bildirmişdir: "PETRAD
kurslarının əsas məqsədlərindən biri neft sektorunda siyasət və idarəetmə sahəsində, eləcə də karbohidrogenlərin kəşfiyyatı və hasilatı ilə bağlı genişmiqyaslı layihələrdə ümumi səmərəliliyi təmin etmək
bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir."
PETRAD məzunlarının Azərbaycanda keçirilən ilk toplantısına PETRAD-ın təxminən 15 nəfər keçmiş azərbaycanlı məzunu iştirak edirdi. Seminarda həmçinin dövlət təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak edirdilər.
Tədbir Statoil şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətə başlamasının 20 illik yubiley mərasimləri çərçivəsində, sözügedən şirkətin vasitəçiliyi və təşkilatçılığı ilə keçirilib. Belə ki, Statoil Azərbaycanda
yubileyini ötən həftə Bakıda açılışı olmuş "Üz-üzə" (Face to Face) müasir incəsənət sərgisindən
başlayaraq Azərbaycan incəsənətini sənədləşdirən və mühafizə edən "Neft və Sənət" kitabı, həmçinin
cari ayın əvvəlində keçirilmiş "Karbohidrogen ehtiyatlarının çıxarılmasına inteqrasiyalı yanaşma" adlı
beynəlxalq geologiya və geofizika konfransına qədər bir sıra ən müxtəlif tədbirlərlə qeyd edir.
14 dekabr 2012-ci il tarixdə Bakı Ali Neft Məktəbi (BANM) ilə “Statoil-Azərbaycan” şirkəti
arasında “Əməkdaşlıq protokolu” imzalanıb. Sənədi BANM-ın rektoru Elmar Qasımov və “StatoilAzərbaycan” şirkətinin prezidenti Lars Troen Sorensen imzalayıblar. Protokolda “Statoil-Azərbay-can”
şirkətinin dəstəyi ilə Bakı Ali Neft Məktəbi və Norveçin elm və təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlığın
qurulması, BANM əməkdaşlarının Norveç Krallığına, Norveçin ali təhsil üzrə mütəxəssislərinin
Azərbaycana səfərlərinin təşkil edilməsi, “Statoil-Azərbaycan” şirkətinin yüksək təcrübəyə malik əməkdaşlarının BANM-ın tələbələri qarşısında mühazirələr oxuması və başqa məsələlər əksini tapıb.
28 yanvar 2014-cü il tarixdə Azərbaycan FHN-in və "Statoil Azerbaijan" şirkətinin təşəbbüsü ilə
"Neft dağılmalarına cavab hərəkəti" mövzusunda seminar keçirilir. Bildiyimiz kimi "Statoil" şirkəti neft
dağılmalarının idarə olunması sahəsində böyük təcrübəyə malikdir və o bu bilikləri seminar vasitəsilə
Azərbaycanla bölüşməyə hazır olduğunu bildirir. "Statoil Azerbaijan"ın meneceri seminarda onu da
bildirib ki, neft dağılmalarının qarşısının alınması üzrə tədbirlərə hazırlıq Xəzər dənizində bu sahədə
təhlükəsizliyin təmin olunmasında mühüm məsələdir (13).
Respublikamızda fəaliyyədə olan bəzi xarici neft sənayesi müəssisələrinin məqalədə adlarının hallanmamasının səbəbi, bu şirkətlərin əksəriyyətinin yalnız öz işçiləri üçün daxili imkanlar
çərçivəsində kadr hazırlığını həyata keçirtdirmələridir.
Xarici neft şirkətləri ilə əməkdaşlıqdan ARDNŞ-in də dividentləri çoxdur.İndi bu şirkət neft və qaz
yataqlarının istismarı nəticəsində müasir texnologiyalar əldə edib, nəhəng layihələrin müasir menecementi
və maliyyə təhlili metodlarını mənimsəyib.Dünyanın neft və qaz bazarlarında iş təcrübəsi qazanıb.
Ölkədə neft və qaz sənayesi üzrə fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərə nəzər yetirəndə görürük ki,
1994-cü ildə imzalanmış "Əsrin müqaviləsi" heç də əbəs yerə belə adlandırılmır. Həqiqətən də Ulu
öndər Heydər Əliyevin düşünülərək atılmış bu addımı və ölkədə qurulan düzgün neft strategiyası
nəticəsində nəinki ölkə maddi xeyir götürür, həmçinin bu yolla insan kapitalına da böyük diqqət verilir.
Respublikada yerli kadrlar ölkədə fəaliyyətdə olan xarici firmaların da təcrübələrinə yiyələnərək beynəlxalq standart və təcrübəyə əsaslanan bir neft sənayesi qurur və dövlətin gələcəyə olan inamını
artıraraq inamla addımlayır.
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THE ROLE OF FOREIGN OIL COMPANIES IN THE PREPARATION OF NATIONAL
CADRES FOR OIL AND GAS INDUSTRY
I.K. Bagiyev
Institute of history azerbaijan national academy of sciences
The purpose of writing this article - to display the role of foreign oil companies in the preparation
of engineering and technical personnel for the national oil industry, synthesis of engineering and
technical staff of the national oil industry in the conceptual aspect, the evaluation of the training of
potential staff at this stage, as well as the justification advanced modeling purposes Engineering technical personnel of the national oil industry in the near future.
Keywords: The engineering and technical personnel, the national oil industry, SOCAR, BP, Statoil.
PОЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И.К. Багиев
Национальнaя Академия Наук Азербайджана Исторический институт
Цель в написании данной статьи – отобразить роль зарубежных нефтяных компаний в
подготовке инженерно-технических кадров для национальной нефтяной промышленности,
обобщение инженерно-технических кадров национальной нефтяной промышленности в концептуальном аспекте, оценка потенциала развития подготовки кадров на данном этапе, а
также обоснование перспективных модельных целей инженерно-технических кадров национальной нефтяной промышленности на ближайшее время.
Ключевые слова: Инженерно-технический кадров, национальной нефтяной промышленности, ГНКАР, BP, Статойл.
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SKİF TARİXŞÜNASLIĞININ MÜHÜM NAİLİYYƏTLƏRİ
S.Ə. Məmmədzadə
AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
azerbaycan.selcan@mail.ru
Tarixin bütün dövrlərində skif tarixinin öyrənilməsində qədim Aşşur mixi yazılarından əldə edilən
məlumatlar və arxeoloji qazıntı materiallarının tədqiq edilməsi əsas rol oynamışdır.Skif tarixşünaslığında dünya skifşünaslarının xidmətləri ilə yanaşı, milli tarixçilərimizin də böyük rolu olmuşdur. Bu
məqalədə Azərbaycan tarixçi-alimlərin əsas nailiyyətləri, skif dəfn adətlərinin, mədəniyyətinin öyrənilməsində əsas olan arxeoloji qazıntıları aparan alimlərimizin rolu haqqında dəqiq və ətraflı məlumat
verilmişdir.
Açar sözlər: skiflər, arxeoloji qazıntılar, tarixşünaslıq, ənənə, qədim tarix
Qədim Şərq mənbələrinin məlumatlarına əsasən, e.ə.VII əsrin 70-ci illərində İşpakay başda
olmaqla skiflər Aşşur dövlətinə qarşı mannalıların müttəfiqi kimi çıxış edirdi və e.ə.VII əsrin 70-ci
illərinin axırlarında Skif çarlığı Manna-Mada torpaqlarının yaxınlığında mövcud olmuşdu. Tarixşünaslıqda skiflərin öyrənilməsi əsasən Aşşur mixi yazılı mənbələrinə və Herodotun "Tarix" əsərinə
əsaslanır.Belə güman olunur ki, İşkuza ölkəsi Aşşurun diplomatik fəaliyyət dairəsində olmuşdur və
Kür çayının orta axarı ilə Urmiya gölü arasında yerləşən ərazini əhatə edirdi [1, s.167].
Azərbaycan elmində skiflərin tarixi, mədəniyyəti, etnoqrafik xüsusiyyətləri haqqında araşdırmalar
aparmış Y.Yusifov mixi yazılı mənbələrə əsaslanmışdır.S.Qaşqay arxeloji ekspedisiyalarda çalışaraq
maddi mədəniyyət nümunələrini toplamaqlaskiflərin tarixini öyrənilməyə çalış-mışdır. C.M.Qazıyevin
Mingəçevirdə arxeloji qazıntıları nəticəsində skif qəbirləri tapılmış və onların əsasında onların dəfn
adətlərini öyrənməyə təşəbbüs göstərmişdir. Zaur Həsənov Azərbaycan və xarici dillərdə elmi əsərlər
nəşr etməklə xarici və Azərbaycan tarixşünaslığının ən görkəmli skifşünas kimi tanınmışdır.
Dünya elmində skif mövzusu kifayət qədər geniş araşdırılmışdır. Təqribən XX əsrin ortalarından
bu sahədə üstünlük sovet tarixşünaslığına məxsus olmuşdur, amma qərb alimləri də bu istiqamətdə
diqqətəlayiq işlər görmüşlər.Skiflərin dili problemi V.İ.Abayev, S.S.Bessonov, Q.Videnqren, J.Dyümezil, S.A.Jebelov, Q.Nyüberq, M.İ.Artamonov, E.A.Qrantovski, V.F.Miller, B.A.Rıbakov tərəfindən
araşdırılmışdır.Qərb müəlliflərindən M.Rostovsev və E.Minnsin əsərləri xüsusi maraq kəsb edir.
T.Sulimirskinin əsəri skif tarixinin xronologiyasını araşdıran dəyərli tarixşünaslıq nümunəsidir. Türkiyədə skiflərin tarixini və dilini Bəhaddin Ögel, Toğan Zeki Validi, Taner Tarhan, Ataç Qalib, Bala
Mirzə, Ali Sevim, Berkök İsmail, Durmuş İlhami, Erdoğan Merçil araşdırmışlar [2, s.31].
Skiflərin Qafqazdan Yaxın Şərqə gəlmə yolları və məskunlaşması məsələsinin araşdırılması,
skiflərin məskunlaşma istiqamətinin Azərbaycanda, Mingəçevir ərazisində və ya qədim Manna dövlətinin şimal-şərq hüdudlarında mövcud olduğunu və onların buradan öz yürüşlərini həyata keçirdiklərini göstərir [4, s.5-16].Arxeoloji tədqiqat işləri zamanı C.Xəlilov skit maddi mədəniyyət nümunələri ilə zəngin beş abidə aşkar etmişdir.Gəncə ətrafında aşkar edilən qırmızı gildən düzəl-dilmiş 11 sm
hündürlüyündə heykəl Kül-oba qabının üzərindəki təsvirlə müqayisə edilir. Gədəbəy və Qalakənd
yaxınlığında qazılmış Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid qəbirlərdən 8 ədəd "skit tipli" ox ucluğu
tapılmışdır. Qazax rayonundakı Sarıtəpədə e.ə.VII-VI əsrlərə aid edilən qəbirdən uzadılmış vəziyyətdə
dəfn olunmuş cəsədin qaqlıqları, "skit tipli" ox ucluqarı və qövsvari bıçaq aşkar edilmişdir. Həmin
ərazidə ucları heyvan başı ilə tamamlanan bilərzik tapılmışdır [7, s.36-37]. Mingəçevir Su Elektrik
Stansiyasının tikintisi zamanı müxtəlif dövrlərə aid və müxtəlif səciyyəli qəbirləri olan qəbiristanlıq
aşkar edilmişdir.Arxeoloji qazıntılarda Tarix İnstitutunun işçilərindən İshaq Cəfərzadə, Nina-MinkeviçMustafayeva, və başqaları iştirak etmişlər. Kütləvi torpaq qəbirlər-də, 30-a yaxın cəsədi düz uzadılmış
torpaq qəbirlər və bükülü formada qoyulmuş skeletlər də aşkar olunmuşdur.Ekspedisiyanın apardığı
qazıntılar nəticəsində Mingəçevir şəhəri və ona yaxın ərazidə mis-daş dövründən başlanmış uzun bir
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dövrü əhatə edən dörd yaşayış yeri, bir neçə qəbiristanlıq aşkar edilmişdir.Cəsədlər arxası üstə, başı
şimal-qərbə, üzü şərqə və ya qərbə, qolları isə uzadılmış halda qəbirə qoyulmuşdur.Qəbirin əşyaları 7-8
ədəd qara, boz və qırmızı saxsı qabdan ibarət olurdu.Darağızlı, qulplu qabların böyük hissəsi həmin
sahədəki cəsədlər bükülü vəziyyətdə qoyulmuş qəbirlərdəki qablarla oxşardır.Lakin orjinal əşyalar da
vardır:tufit daşından düzəldilmiş təkqulp, silindirik oturacaqlı “kasa” tipli qablarında qoyun başlarını
təsvir edən dayaz boşqab öz incəlikləri ilə fərqlənir.Hər ikisinin üzərinə gümüşdən incə həndəsi naxışlı
bəzək vurulmuşdur.Tufit daşından düzəldilmiş qabların fraqmentləri Mingəçevir kurqanlarından və
skeleti bükülü vəziyyətdə qoyulmuş qəbirlərdən də tapılmışdır.Bu tip qablar Azərbaycan ərazisində
qədim dövr mədəniyyətinin inkişaf etdiyini sübut edir. Qızıl, gümüş və tuncdan düzəldilmiş bir çox
bəzək əşyaları diqqəti cəlb edir:halqadan asılmış, xırda dənələrdən ibarət üçbucaq qızıl sırğa, qızıl
muncuqlar, dəstəyi heyvan başı təsviri ilə bəzədilmiş güzgü, mifoloji heyvanların təsviri olan tunc
kəmərlər, müxtəlif təsvirli möhür-üzüklər və başqa qalıqlar aşkar olunub[11, s.353].Azərbaycan ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı skif kəllələrinə rast gəlinmişdir.Belə ki, Mingəçevirin e.ə.VII-V əsrlərə
aid olan cəsədləri uzadılmış halda dəfn edilmiş torpaq qəbirlərindən 21 meyitin, o cümlədən 15 kişi və 6
qadının kəlləsi tapılmışdır.Onların çox hissəsi pis və ya orta vəziyyətdədir.Yalnız 5 kişi və 3 qadın
kəlləsi yaxşı vəziyyətdə qalıb.Bu tapıntılar R.Qasımova tərəfindən tədqiq olunmuşdur[6, s.210214].1941-ci ildə arxeoloq Saleh Qazıyevin rəhbərliyi altında Mingəçevir abidəsinin kompleks öyrənilməsinə start verilmişdir.O, Mingəçevirdə dörd qəbir tipi, sitayiş yeri və orta əsrlərə aid dörd yaşayış yeri
aşkar etmişdir.Küp qəbirlərdən cənub-qərbdə, böyük və hündür olmayan 9 kurqan vardır.Kurqanların
hündürlüyü təxminən 1, diametri 12 metr idi.Mingəçevir ərazisində tunc dövründən başlayaraq XVIII
əsrə qədər davam edən mədəniyyət qalıqlarına təsadüf olunur.Mingəçevirdə üç yaşayış yerinin olduğu
müəyyən olunmuş, iki küp qəbir, bir kurqan və orta əsrlərə aid iki sahədə qazıntı aparılmışdır.Böyük
Vətən müharibəsinin başlanması ilə arxeoloji qazıntılar müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır.1946-cı ilin
yazında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən təşkil olunmuş Azərbaycan Tarixi Muzeyinin
Mingəçevir arxeoloji ekspedisiyası Mingəçevirdə fasiləsiz olaraq 1953-cü ilin ortalarına qədər Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətli arxeoloji tədqiqat və qazıntı işləri aparmışdır [5, s.71-85].
Bu qəbirlərdə ənənəvi Cənubi Qafqaz tipli tunc ox ucları ilə yanaşı, iki və üç tilli, borulu ox
ucları, sümük və ya ağac dəstəkli tiyənin hər iki tərəfi də iti tunc və dəmir xəncər, qılınc və oraqvari
dəmir bıçaqlar təmsil olunur.Demək olar ki, bütün kişi qəbirlərindən tapılmış 40-dək borulu oxlar
e.ə. VII-IV əsrlərə aid edilir[10, s.81-97]. Bu bir tərəfdən skitlərin həmin ərazidə uzun müddət olmalarını, digər tərəfdən isə Herodotun xəbər verdiyi kimi, onların öz torpaqlarına qayıtdıqları zaman bu əraziyə Kür çayı vasitəsilə ilə düşmənlərini təsdiq edir.
Örənqala yaxınlığında yerləşən Kiçik kurqan adlanan yerdə [9, s.27-29] skit tipli bir ox ucu və
yanında əsləhəsi iki hissəli yüyən, ovalvari deşikli qaytarqan, üzəri düymələrləbəzənmiş at kəlləsi,
qara cilalı saxsı qablar aşkar edilmişdir.Gürgandan qərbdə yerləşən qədim yaşayış ərazisində daş
lövhələrdən tikilmiş qəbirlər tapılmışdır.Qəbirlərin birində çəhrayı keramika fraqmentləri olan və
baş sümük qalıqları arasında iki tunc üçtilli ox ucları tapılmışdır.Boruların qurtaracağında uzunsov
dəlikləri vardır.Onlardan birinin qanadları borunun başlanğıcına kimi çatır, ikincisinin borusu 1 sm
qanadlardan uzundur.Cəlilabad şəhərinin yaxınlığında, Mişarçay təpəsində kəşfiyyat işləri zamanı
üç ədəd üçtilli tunc ox ucu tapılmışdır.Şamxor rayonunda, hər birində doqquzadək adam dəfn edilmiş 10 torpaq qəbir tapılmışdır.Qəbirlərin üçündə boz-keramika, dəmir bıçaq vədəmir xəncərlə yanaşı, 15 ədəd oymaqlı skit ox ucları aşkar edilmişdir.Lerik rayonunun Buzeyir kəndi yaxınlığında
e.ə.VII əsrə aid edilən çox dəfnli sərdabədə dörd ədəd 1,5-2,5 sm uzunluğu olan tunc oymaqlı üçtilli
ox ucu aşkar edilmişdir.Ox uclarından biri vurulmuş kəllənin içində tapılmışdır. Ümumiyyətlə,
Mingəçevirdə məlum olan ən qədim yaşayış yeri ilk tunc dövrünə aid olmuşdur.Arxeoloji qazıntılar
nəticəsində məlum olan Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin daşıyıcılarınan silah məmulatlar, zəngin
kurqanlar bu mədəniyyətin yayıldığı ərazilərin mis yataqları ilə zəngin olmasından irəli gəlir və bütövlükdə Azərbaycanın qədim mədəni irsə malik olduğunu ifadə edir. Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin daşıyıcılarının kimmerlərlə əlaqəsinin olduğu son tədqiqatlarda üzə çıxmış və elmi ədəbiyyatda sübut olunmuşdur.Kimmerlərin ardınca Qafqaza gələn skiflərin Mingəçevirdə yerləşdikləri,
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burada ölülərini dəfn edəcək qədər uzun müddət qaldıqlarını, özündən əvvəlki mədəniyyətə təsir
göstərərək yeni təsərrüfat və mədəniyyət sistemini yaratdıqlarını görürük. Qafqazda skiflərin yaşamasına və skif mədəniyyətinin təsirinə ən yaxşı dəlil skif tipli ox uclarıdır.Mingəçevirdən aşkar olunmuş
skif tipli ox uclarını Saleh Qazıyev e.ə.VII-e.ə IV əsrlərə aid etmiş və iki qrupa bölmüşdür. Onların bir
qrupu yastı və məhmizli, digər qrupu üçtilli və məhmizsizdir. Skif tipli ox ucları ilə birlikdə Cənubi
Qafqaz tipli ox ucları da tapılmışdır. Cənubi Azərbaycanda və Anadoluda da çoxlu sayda skif tipli ox
ucları əldə edilmişdir. Mingəçevirin skif tipli ox ucları əsasən uzanmış skeleti olan qəbirlərdən məlumdur. Skif qəbirlərindən tapılan çoxsaylı at əsləhələri içərisində quş dimdiyi formasında düzəldilən
bəzəklər Azərbaycanda yeganə nümunə olub, yalnız Mingəçevirdən əldə edilmişdir. Bu tip at əsləhələri
Türkiyədə Ərzincanın Üzümlü ilçəsi yaxınlığındakı məşhur Urartu mərkəzlərindən olan Altıntəpədən və
Samsun ətrafından da aşkar olunmuşdur. Skiflərə məxsus at əsləhələrinin tuncdan düzəldilənləri ilə
yanaşı sümükdən çox unikal formada hazırlanan nümunələr də vardır. Azərbaycan ərazisində skiflərin
yerləşməsi faktı Manna və Kimmer-Skif-Sak padşahlığı araşdırmaları əsasında da sübut edilmişdir.
Azərbaycan ərazisinə türk tayfalarının ilk gəlişi kimmer, skif və sak tayfalarının gəlişi hesab olunur.
Bunlar ilk dövrlərdə Azərbaycanda neçə min il əvvəldən məskunlaşmış aborigen türk tayfaları kutilər,
lullubilər, sular, turrukilər ilə və onların varisləri mannalılarla bir müddət qonşuluq münasibətlərində
olsalar da, tədricən yerli türk etnosları ilə qaynayıb-qarışmışlar.
Elmi ədəbiyyatda skiflərin etnik və dil xüsusiyyətlərinin tədqiqiməsələ ilə bağlı müxtəlif
konsepsiyalar olmuşdur.Q.Bonqard-Levin və E.Qrantovski [8, s.22-23] qeyd edirlər ki, hələ XIX əsrdə
skiflərin hansı dildə danışmaları haqqında elmi mübahisələr gedirdi və müxtəlif mülahizələr irəli
sürülürdü.Versiyalardan birinə görə, skiflər türk və ya monqol xalqlarına aid olublar.Skiflərin hindAvropa dil ailəsinin hind-İran qoluna aid olması barədə fikirlər də irəli sürülmüşdür.Bu konsepsiyanın
müəllifləri V.F.Miller, M.Fasmer, Y.Harmatta və V.İ.Abayevdir.A.Xazanov belə hesab edir ki, “skiflərin sosial tarixi və sosial quruluşu ilə bağlı əsas problemlər bu gün də mübahisəli olaraq qalır” [12,
s.31]. Elmdə skiflərin irandilliliyi, bir qayda olaraq,V.İ.Abayevin tədqiqatlarının nəticələrinə əsaslanır.O, osetin dilini Qafqaz substratında formalaşdırmış, İran dili kimi müəyyənləşdirmişdir. Osetin
dilini bütünlüklə İran dillərinə aid etmək olmaz.Osetin dilinin lüğət tərkibində sözlərin yalnız yarıya
qədəri İran mənşəlidir, qalanları türk, gürcü və Qafqaz dillərindən alınmadır [2,73]. Skifşünaslığın dil
aspektləri barədə qiymətli məlumatlara İ.Əliyevin "Midiya tarixi" kitabında rast gəlirik.İ.Əliyev yazır:
“Çox vaxt son antik dövr və ilkin orta əsr erməni müəllifləri Qafqaz xalqlarını sarmatlar adlandırırlar,
mənbələrin birində isə (İ.Əliyev Pliniyə istinad edir) udinlər skif tayfaları adlandırılır”.İ.Əliyev göstərir
ki,“V.Millerdə 425 ad sadalanır ki, bunun 167-si İran, 258-i qeyri-İran hesab olunmuşdur”[2,70]. Azərbaycan və ümumiyyətlə bütün türk xalqlarının etnogenezində müəyyən rol oynamış skif-saklarla bağlı
toponimik adlara Azərbaycanda, quzey Qafqazda, Ön, Orta, Kiçik Asiyada rast gəlinir.Bu gün
Azərbaycan ərazisində bu qədim xalqın adı ilə oxşarlıq təşkil edən onlarla yer adı mövcuddur (Sakkız,
Sak dağı,Sakkarsu və s.) [3, s.136].
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THE IMPORTANT ACHIEVEMENTS OF THE SCYTHIANS HISTORY
S.A. Mammadzada
Institute of History named after A. A. Bakikhanov
The submitted article is dedicated to the solution of the main aspects of Scythians. To explore the
written source data and archaeological materials in parallel has been considered a priority in research of
Scythian problems in the entire historical periods. While the written sources was getting involved in researching of social and political history and language features, but archaeological finds were used in
determining level of material and spiritual culture of Scythian. We can take notice of labor of world
Scythian scientists, on the other hand, our national historians G.Videngren, G.Dumezil, S.Nyberg,
S.Nyberg, V.Miller, B.Rybakov, M.Artamanov, V.Abayev, A.Khazanov, E.A.Grantovski and others
who making great contribution to these activities. Especial thanks these individuals for reconstruction of
morality of Scythians, heritage sites in Azerbaijan owing to the fact that S.Kaziev , G.A.Iessen excavated in districts of Mingachevir and Shamkir , Z.Hasanov`s scientific works obviously designate to
explorations in ethnic affiliation of Scythians.
Keywords: Scythians, archaeological excavations, historiography, tradition, ancient history
ОСНОВНЫЕ УСПЕХИ В ИСТОРИОГРАФИИ СКИФОВ
С.A. Мамедзаде
Институт истории имени A.А. Бакиханова
Представленная статья посвящена разбору основных аспектов скифологии. За все периоды
в истории исследования скифской проблематики параллельное изучение сведений письменных
источников и археологического материала были приоритетными. Если письменные первоисточники привлекались для исследования социально-политической истории и особенностей языка,
то археологические находки использовались для определения степени материальной и духовнойкуль турыскифов. Отмечая заслуги мировых скифологов, таких как Г.Виденгрен, Ж.Дюмезиль, Г.Нюберг, В.Мюллер, Б.Рыбаков, М.Артамонов, В.Абаев, А.Хазанова, Э.A.Грантовский
и других, хотелось отмечать работ отечественных историков, вносивших огромный вклад в это
дело. Именно благодаря археологическим изысканиям С.Казиева, Г.А.Иессена в Мингечевире и
Шамкире во многом удалась реконстуировать быт и духовный мир скифских племен, населявших Азербайджан, а труды З.Гасанова внесли ясность в их этническое принадлежность.
Ключевые слова: скифы, археологические раскопки, историография, традиция, древняя
история
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ORTA ƏSR NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN MADDİ MƏDƏNİYYƏTİNİN BƏZİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)
A. Orucov
AMEA Naxçıvan Bölməsi
aseforucov@yahoo.com.tr
Məqalə Orta əsr Naxçıvan şəhərinin tarix-etnoqrafik tədqiqinə həsr edilmişdir. Bəhs olunan
dövrdə Naxçıvan şəhərinin adı dünyanın iri şəhərləri ilə birgə çəkildiyi qeyd edilmişdir. Araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, Naxçıvan şəhəri bir neçə dəfə xarici hücumlar nəticəsində dağılmış, sonrakı
dövrlərdə yenidən bərpa edilmişdir. Məqalədə həmçinin Naxçıvan şəhərinin məhəllələri, hamamları,
şəhərin quruluşu və s. məsələlərdə araşdırılmışdır.
Açar sözlər: Naxçıvan, Orta əsr, şəhər, mədəniyyət
Giriş
Son dövrün tədqiqatları da sübut edir ki, Naxçıvanda hələ V min il bundan öncə ilkin şəhər
mədəniyyəti formalaşmış və inkişaf etmişdir. İlkin şəhər mədəniyyətinin yaranması təkcə Naxçıvan
şəhərində deyil, bölgənin digər yaşayış məskənlərində də baş vermişdir. Zaman keçdikcə bu yaşayış
məskənləri müxtəlif səbəblərdən öz əhəmiyyətini itirsə də, bölgədə şəhər salma mədəniyyəti orta əsrlər
dövrünə qədər davam etmişdir. Bu şəhərlərdən Naxçıvan, Qarabağlar, Əylis, Azad, Ordubad, Culfa
özlərinin möhtəşəmliyi ilə seçilmiş, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni həyatında mühüm yer tutmuşlar. Bunların bəziləri günümüzə qədər gəlib çatmış, hazırda intibah mədəniyyətini keçirməkdədirlər.
Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi və tarixi-etnoqrafik bölgə olan
Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin tədqiqinə böyük ehtiyac vardır.
Tədqiqat işinin başlıca məqsədi Naxçıvanda ilkin şəhər mədəniyyətinin yarandığı beş min il
bundan öncədən başlayaraq günümüzədək mövcud olan şəhərlərin hər birini etnoqrafik cəhətdən
tədqiq etməkdir. Çünki Naxçıvanda Orta əsr şəhərləri və müasir şəhər mədəniyyəti etnoqrafik cəhətdən tədqiq edilməmişdir. Orta əsrlərdə Naxçıvan şəhəri indiki şəhər ərazisinin mərkəzi və cənub
hissələrini əhatə etmişdir.
Tədqiqatın metodu
Tədqiqat zamanı araşdırma, müqayisəli, qarşılıqlı təhlil metodundan istifadə edilmişdir.
Naxçıvan şəhəri eyni adlı diyarın mərkəzi şəhəri idi. Orta əsr ərəb mənbələrində şəhərin adı əsasən Nəşəva kimi işlədilmişdir. Orta əsrlərin dövründə Naxçıvan geostrateji yerdə mövcud olduğu üçün
şəhər olarak çox böyük inkişaf yolu keçmişdir. Tranzit yollar uzərində yer alan Naxcıvan, şərq və qərb
ölkələri arasında bir keçiş bölgəsi olmasından dolayı İran, Hindistan, Orta Asya şəhərləri və Çin ilə
yaxın bir ticarət əlaqələrinə girmiş, ortacağın modern şəhərləri arasında yer almışdır [10, s.95]. Naxçıvan şəhəri tarixin müəyyən dövrlərində Naxçıvan şahlığının və Atabəylər dövlətinin paytaxt ol-muşdur. Bu dövrlərdə yəni XII əsrdə Naxçıvan şəhəri özünün ən böyük iqtisadi və mədəni yüksəlişi
dövrünü keçirmişdir.
Bu dövr haqqında yazan R.A.Məmmədov Naxçıvanı Şərqin bir şox şəhərləri ilə müqayisə edərək, qeyd edir ki, XI-XII əsrlərdə şəhərin 150-200 min əhalisi olmuşdur [14, s.61]. Tədqiqatçı M.
X.Heydərov isə mənbələrə əsaslanaraq yazır: monqol dövrünə qədər Şərqin böyük şəhərlərinin bir-neşə
yüz min əhalisi olmuşdur, bəzilərinin əhalisi isə milyonu aşırdı. Məsələn, Səmərqənddə əhalinin sayı
400 min, Bağdadda 200 min olduğu halda, Naxçıvan şəhərinin əhalisinin sayı 80-100 min idi [12, s.35].
XIII əsrin əvvəllərində isə fars dilində yazılmış müəllifi bilinməyən “Əcaib-əd dünya” adlı
əsərdə Naxçıvan şəhərinin o dövrdəki vəziyyəti haqqında maraqlı məlumat verilmişdir: “NaxçıvanAzərbaycanda böyük, əhalisi çox, hündürdə yerləşmiş möhkəm şəhərdir. Orada çoxlu köşklər (yəni
şəhərkənarı yay sarayları), təntənəli eyvanlar, şəhər yaxınlığında daşdan tikilmiş qala və bu qalanın
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içərisində mədrəsə, məscidlər və qalada çox gözəl su bulaqları var idi. Belə deyirlər ki, yer üzündə
bundan daha çox əhalisi olan şəhər yoxdur. Bütün binalar (yəni evlər) kərpicdən və gəcdən tikilmişdir. Köşklərin çox hissəsi bürclər kimi üç və dörd təbəqəlidir. Şəhərin ətrafı çox gözəldir: burada bol axar su və yaşıllıq vardır. Araz nəhri şəhərin içindən keçir. Eldənizin həşəmətli günlərində
Naxçıvan ən əzəmətli şəkil aldı. Burada “Əcaib-əd dünya” əsərində bəzi məsələlərə diqqət yetirək.
Burada müəllifin yazdığı Araz nəhri şəhərin içindən keçir ifadəsi tamamilə yanlışdır. Çünki o
dövrdə Naxçıvan şəhərinin indiki Naxçıvan şəhərinin yerində olması onu göstərir ki, Araz çayı ilə
Naxçıvanın ortasından keçməsi mümkün deyildir. Bu çay çox güman ki, Naxçıvançaydır. Digər
mənbədə isə yazılır: “Azərbaycanın ən çox möhkəmləndirilmiş şəhərlərindən biri Naxçıvan idi.
Ətrafında möhkəm divar çəkilmiş bu şəhər hərbi istehkama malik idi. Şəhər yüksəklikdə tikilmişdi
ki, oradan şəhərin kənarında axan Araz çayının mənzərəsi açılırdı” [3, s.169]. Burada Araz çayının
yeri dəqiqliklə verilmişdir. Tikinti materiallarına gəldikdə evlərin tikintisində yerli materiallardan
kərpic və gəcdən istifadə edilmişdir.
XIII əsrin ortalarından etibarən Naxçıvanda vəziyyət tamamilə dəyişməyə başlamışdı. Çünki
artıq bu dövrdə Atabəyər dövlətinin varlığına son qoyulmuş, Naxçıvan Xərəzmşahların sonra isə
monqolların dağıdıcı basqınlarına məruz qalmışdı. XIII əsrin ortalarında Azərbaycanın bir çox şəhərlərini gəzmiş səyyah Vilhelm de Rubruk Naxçıvan şəhərinin vəziyyətini təsvir edərkən yazırdı
ki, monqollar şəhəri demək olar ki, boş səhraya çevirmişdilər.
Ancaq monqol işğallarının ağır nəticələrinə baxmayaraq Azərbaycanın digər şəhərləri kimi, Naxçıvan şəhəri də XIII əsrin sonlarından başlayaraq tədricən bərpa olunmağa başlamışdı. Bu inkişaf
xüsusilə Qazan xanın hakimiyyəti dövründən başlayaraq yüksələn xətlə davam etmişdir. Həmdullah
Qəzvini (1281-1346) Naxçıvan tüməninin 5 şəhərinin olduğunu, onlardan birinin də Naxçıvan şəhəri
olduğunu qeyd edir. Həmdullah Qəzvini Naxçıvan haqqında yazmışdır ki, şəhər gözəldir və “Nəqşicahan” adlanır. Tədqiqatçı alim Qənbərova G. mənbələrə əsaslanaraq yazır ki, Azərbaycan alimi
Məhəmməd Hinduşah Naxçıvani şahidlik edirdi ki, “Bağdad və Təbrizdən sonra Naxçıvan kimi gözəl
şəhəri göz görməmiş, qulaq eşitməmişdir” [11, s.50].
Bütövlükdə XV əsr (əsrin əvvəli və sonunu nəzərə almasaq) Azərbaycanda şəhər həyatının nəzərə çarpacaq dərəcədə canlanması, şəhərlərin, o cümlədən Naxçıvanın ticarət-sənətkarlıq əhəmiyyətinin artması dövrü kimi qiymətləndirilə bilər. Şəhərlərin inkişafı həm daxili, həm də xarici bazarda
əmtəələrə olan təlabatın artması ilə əlaqədar idi. Bunu dövrün qaynaqları da təsdiq edir. Əbdürrəşid əlBakuvi Naxçıvan şəhərindən bəhs edərək yazırdı: “Naxçıvan divarları və iç qalası olan Azərbaycanda
gözəl şəhərdir. Bağlı-bostanlı, meşəli, meyvəli və çörəkli yerdir. Havası təmiz, suyu şirindir. Orada
məşhur binalar, mədrəsələr və xanəgahlar var. Əhalisi nəqqaşlıqla və ağacdan qab-qaşıq və müxtəlif
əşya düzəltməkdə mahirdir. Bütün bunlar müxtəlif ölkələrə aparılır” [4, s.132]. Naxçıvan şəhərində
yerləşən tikililər əsasən yaşayış evlərindən, inzibati binalardan, məscid və mədrəsələrdən, ticarət
obyektlərindən, hamamlardan, mehmanxanalardan ibarət olmuşdur.
Bir məsələni də vurğulamaq lazımdır ki, Orta əsrlərdə şəhərləri bildirmək üçün “şəhr” istilahı ilə
yanaşı, digər istilahlar da, məsələn, “bələdə” (ərəbcə cəm halında “bəlad”) işlədilirdi. Müasir fars
dilində bu istilah kiçik şəhərlərə şamil edilir. Ancaq bu istila yəni “bələdə” Naxçıvana şamil edilməmiş,
bu da onun nə qədər iri şəhər olduğunu bir daha ortaya qoyur. Lakin XV-XVI əsrlərdə bu ad altında
yalnız kiçik şəhərlər deyil, eyni zamanda siyasi və inzibati mərkəzlər də nəzərdə tutulurdu.
XVII əsrdə Naxçıvanda olan türk səyyahı Ö.Çələbi də Naxçıvan şəhəri haqqında maraqlı məlumatlar vermişdir. Naxçıvana səfəri zamanı türk səyyahı Ö.Çələbi Naxçıvan şəhəri haqqında yazırdı:
“Naxçıvan şəhəri gözəldir, keçmişdə isə daha qəşəng olmuşdur, lakin monqollar bir çox tikililəri və
Naxçıvan qalasını dağıdıb xarabaya çevirmişlər. Şəhərin osmanlı-səfəvi müharibələrindən qüvvətli
ziyan çəkdiyini söyləmişdir. Naxçıvanda olarkən burada 10200 örtülü böyük torpaq ev, 70 cümə
məscidi və ibadətxana, 20 mehmanxana, 7 gözəl hamam, 40 məscidi, təqribən 1000 dükan olduğunu
bildirir” [5, s.44]. Ö.Çələbinin verdiyi məlumata əsaslansaq həmin dövrdə Naxçıvanda 50000 əhalinin
yaşadığı ortaya çıxır. Evlərin isə torpaq evlərdən ibarət olduğunu görürük.
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Şəhərin əsas mərkəzi isə indiki Atabəylər memarlıq kompleksinin (Mömünə xatın məqbərəsinin
ətrafı- A.O) yerləşdiyi meydan olmuşdur. XVI əsrin sonu — XVII əsrin əvvəllərində Səfəvi-Osmanlı
müharibələrində şəhər xeyli dağıntıya məruz qalmışdı. XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində
Naxçıvan bölgəsində yalnız iki şəhər — Naxçıvan və Ordubad orta əsr şəhərləri kimi qalmışdı.
Evlərin quruluşuna gəldikdə isə evlər əsasən bir mərtəbəli, yastı və palçıqdan hörülmüşdür.
Hasarlar isə hündür idi. Suvarma sistemi əsasən iki çay vasitəsi ilə aparılırdı.
Səfəvi-Osmanlı müharibələrini nəzərə almasaq Azərbaycanda şəhər həyatının nəzərə çarpacaq dərəcədə canlanması, şəhərlərin, o cümlədən Naxçıvanın ticarət-sənətkarlıq əhəmiyyətinin artması dövrü kimi qiymətləndirilə bilər.
Naxçıvan şəhərinin məhəllələrinə nəzər saldıqda isə 1590 tarixinə görə 12 məhəllədən ibarət
olmuşdur. Bir evi 5 nəfər olaraq qəbul etsək, şəhərdəki toplam əhali (ev sayına görə) 3725 olarak görürük.
Məhəllə başına düşən ortalama ev sayısı 62, adam sayı isə 310 nəfərdir. Məhəllələr arasında Hoca bəy
məhəlləsi 107 ev (535 nəfər) ilə ən çox yaşayış olan məhəllə sayılmış, Tiz Harab məhəlləsi də 10 ev (50
nəfər) ilə en az yaşayış olan məhəllə olaraq götürülməkdədir. Buradan aydın olur ki, deməli o dövrdə
Naxçıvan şəhərində 745 ev olmuşdur. 1590 cı il dəftərinə görə Naxçıvanda əhalinin çox bir qismi böyük
ölçüdə şəhər mərkəzində yaşadığı müəyyən edilmişdir. Şəhər əhalisinin sayı bütün əhali sayının 60 %
təşkil etmişdir. Bu da bizə o dönəmdə şəhərləşmənin sürətlə inkişaf etdiyini göstərir [2, s.19].
Məhəllələrin adlarına gəldikdə isə bir şəxsin adı ilə (Hüseyin, Əhmədi, Mirzə gibi) olduğu diqqət
çəkməktədir. Burada diqqətimizi çəkən məsələlərdən biri də odur ki,digər mənbələrdən fərqli olaraq
burda məhəllələrin sayı 12 götürülməyin səbəbi odur ki, burada Seyid Hüseyin məhəlləsini ayrı ayrılıqda yəni, Seyid və Hüseyin şəkildə götrülüb. Ancaq bizim araşdırmalarımıza görə Seyid Hüseyin
məhəlləsi bir olmalıdır, yəni ikisi bir məhəllənin adını bildirmişdir.
Digər mənbədə, 1727-ci ildə tərtib edilən Naxçıvan sancağının “Müfəssəl dəftər”ində Naxçıvan
şəhərinin məhəllələri barədə də dolğun məlumat vardır. Mənbədə yazilır: “Naxçıvan 11 məhəlləsi
(Qaziyi-cahan, başqa adı Xacə Mirixan, Seyid Hüseyn, Molla Əhməd, Mirzəbəy, Şahab, Günbəz, başqa
adı Nuri-Kamanlar, Bala, Hacıbəy, Xuzəmərək, Tizxiran, Qala, məhəlleyi-gebran) olan şəhər olmusdur”. Onu da qeyd edək ki, XVI-XVIII əsrlərdə Naxçıvan şəhəri tipik bir müsəlman şəhəri, hərbiinzibati, ticarət, sənətkarlıq mərkəzi olmuşdur.
Bu dövrdə yəni “Müfəssəl dəftər”in tərtib edildiyi dövrdə Naxçıvan şəhərində 3 came (cameyiQızıl Arslan, cameyi-Məhmad kətxuda, Cameyi-şərif (bu came sultan III Muradın şərəfinə ucaldılmışdı)
və 10 məscid (Ağa məscidi, Hacı Xəlil məscidi, Keçəçi məscidi, Molla Əhməd məhəlləsinin məscidi,
Sultan Mahmud məscidi, Hacı Sani məscidi, Bəsri məscidi, Şeyx Əminəddin məscidi, Ətməlik məscidi,
İsmayilan məscidi) var idi [16, s.10]. Ancaq yuxarıda qeyd etmişdik ki, Ö.Çəlibinin Naxçıvana səyyahət
etdiyi zaman burada 70 cümə məscidinin, 40 məscidin, ümumiyyətlə, 110 məscidin olduğunu gostərmişdi. Buradan bir sual ortaya çıxır ki, onda necə oldu ki, birdən-birə təqribən 80 ilə yaxın bir dövrdə
67 cümə məscidi, 30 məscid tamamilə dağıdıldı. Bizim fikirimizə görə Ö.Çələbi məscidlərin siyahısını
düzgün verməmişdir. Bu fikirin yanlış olduğunu tədqiqatçı alim C.Mustafayevdə bildirmişdir [13, s.120].
Çünki hələ XVII əsrin əvvəllərində Naxçıvan Səfəvi Osmanlı müharibəsinin ağır nəticələri ilə üzləşmişdi.
Orta əsr Naxçıvan şəhəri haqqında fransız səyyahı Şardənin də müxtəlif fikirləri olmuşdur. Şardən
12 aprel, 1673-cü ildə Naxçıvanda olmuşdur. O, qeyd edir ki, bol bəhrəli və çox hamar düzənlikdən keçib
Naxçıvana gəlib çatdıq. Naxçıvan səksən faiz dağılmış böyük bir şəhərdir: yaxud böyük və qeyri-adi
viranə topasıdır. Bu şəhər yavaş-yavaş məskunlaşır və bərpa olunur. Şəhərin mərkəzi hal hazırda yenidən
qurulmuş və məskunlaşmışdır. Orda böyük bazarlar deyilən hər iki tərəfi hər cür mal və yeyinti
məhsulları satılan dükanlarla dolu qalereyalardan və ya örtülü küçələrdən ibarətdir. Nax-çıvanda beş
karvansara, hamamlar, bazar meydanları, tütün və qəhvə verən iri mehmanxanalar və təxminən iki min ev
vardır. Fars tarixçiləri əvvəllər orada qırx min ev olduğunu təsdiq edirlər [17, s.45]. Buradan da aydın olur
ki, Ö.Çəlibi Naxçıvan haqqındakı bəzi məsələləri bir az şişirdilmiş, Şarden isə daha az göstərmişdir.
XVII əsr fransız səyyahı Taverniye də bu dağıntılar haqqında yazmışdı: Naxçıvan çox böyük
şəhərlərdən biri olmuşdur. O, Sultan Murad (Osmanlı sultanı IV Murad 1635-ci ildə Naxçıvan qalasını
tutmaq məqsədi ilə qoşun göndərmişdir) tərəfindən tamamilə dağıdılmışdır. Orada çoxlu miqdarda
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dağıdılmış gözəl məscidlərin xarabalıqları görünür. Bu məscidlər osmanlılar tərəfindən darmadağın
edilmişdir (18, 80). Onu da qeyd edək ki, J.Taverniyer Naxçıvana iki dəfə XVII əsrin 30-60-cı ilərində
[7, s.116], (1634-1664) Naxçıvanda olmuşdur. Bu məlumatı isə yəqin ki, ikinci dəfə bura gəlişi zamanı
qeydə almışdır. Çünki birinci dəfə bura səfəri zamanı Sultan Murad Naxçıvana hələ yürüş etməmişdir.
Ancaq sonrakı dövrlərdə müvəqqəti yüksəlişinə baxmayaraq, Naxçıvan öz sabiq əzəməti və
ehtişamını bir daha geri qaytara bilmədi. Təkcə əvvəlki dövrlərə nisbətən şəhərdəki evlərin və
əhalinin miqdarındakı mühüm fərq bu fikri sübut etmək üçün kifayətdir [15, s.94].
Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftərinə görə, 1727-ci ildə Naxçıvan şəhərində 5 bazar (Xətib
bazarı, Şeytanbazar, Çanaq, Türangi, Meydan), 191 dükan, 21 dəyirman olmuşdur. Sabunxana və
boyaxanaların da fəaliyyət göstərməsi 1727-ci il tarixli "Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri"ndə
yazılmışdır (16, 10). F.Əliyev tədqiqatında çox doğru olaraq göstərir ki, orta əsrlərdə bazar şəhərin
ticarət mərkəzi olmaqla yanaşı, eyni zamanda onun ictimai həyatının da mərkəzi idi. Ölkədə baş
verən bir çox yeniliklər haqqında məlumat, son xəbərləri bazarda eşitmək olurdu. Bazar meydanında camaata carçılar vasitəsilə şəhər hakiminin, bəylərbəyinin və hətta şahın əmrləri belə çatdırılırdı
[6, s.48]. E.İsayev bazarlar haqqında yazır ki, Naxçıvan bazarı böyük və izdihamlı olardı. Burada
müxtəlif ölkələrdən gəlmiş tacirlərə təsadüf edilirdi [9, s.126].
Orta əsr XVI-XVII əsrlərdə Naxçıvan şəhəri sənətkarlıq və ticarət mərkəzi olmaqla yanaşı onun
iqtisadiyyatında bağçılıq, bostançılıq və əkinçilik, o cümlədən, buğda, arpa və çəltik əkini mühüm yer
tuturdu [1, s.50]. Ö.Çələbinin yazdığına görə həttta şəhərin mərkəzindəki geniş bir sahədə taxıl əkilirdi
[5, s.44]. Onu da qeyd edək ki, topladığımız etnoqrafik çöl materiallarına görə XX əsrdə belə Naxçıvan
şəhərinin mərkəzində indiki dram teatr binasının yerləşdiyi yerdə taxıl əkilərmiş.
R.Məmmədov yazır ki, şəhərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi yerli hakimlərin
mənafeyinə uyğun olduğundan onlar özləri bəzən bunun üçün şərait yaradırdılar. Bu da heç təsadüf
olmayıb qanuna uyğun hadisə idi. Məlum olduğu kimi, Naxçıvan orta əsrlərdə tez-tez düşmən qoşunlarının hücumuna məruz qalır və mühasirədə olurdu. Qalaya heç bir vasitə ilə ərzaq məhsulları, xüsusilə
taxıl gətirmək mümkün olmurdu. Belə vəziyyət, yəni taxıl və ərzaq məhsullarının çatışmaması, çox
zaman şəhərin məğlubiyyətə uğramasına səbəb olurdu. Odur ki, Naxçıvanın yerli hakimləri şəhərin heç
olmasa minimum dərəcədə taxılla təmin olunması üçün burada əkinçiliklə məşğul olanlara mane olmurdular [14, s.107].
Nəticə
Nəticə olaraq qeyd edək ki, Naxçıvan şəhər kimi mövcud olsada, ancaq təsərrüfat sahələrini
özündə çəmləşdirmişdir. Yəni təsərrüfatın bütün sahələri burada mövcud olmuşdur.
Beləliklə. bütün bu tarixi faktlara əsaslanaraq demək olar ki, tarixin müəyyən dövrlərində Naxçıvan şəhəri böyük şəhərlər sırasına qədər yüksəlmiş, beynəlxalq aləmdə həmişə diqqət mərkəzində
olmuş, müəyyən dövrlərdə isə dağıdılıb xarabazarlığa çevrilmişdir. Bütün bu hadisələr onun maddi
mədəniyyətinə istər yaxşı, istərsə də mənfi cəhətdən böyük təsir göstərmişdir.
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ABOUT SOME FEATURES OF THE MATERIAL CULTURE OF THE
NAKHCHIVAN CITY IN THE MIDDLE AGES
(historical-ethnographical research)
A.

Orujov
Nakhchivan Branch of ANAS

The article has devoted to historical-ethnographical research of Nakhchivan city in the Middle
Age. It has noticed that name of the Nakhchivan city is pulled together with big cities of the world in
the treateding time. It has defined in the result of research, Nakhchivan city has disintegrated in the
result of foreign attacks a few times, but next times has restored anew. At the same time in this article
was researched localities, bath-houses of the Nakhchivan city, system of the city and etc.
Keywords: Nakhchivan, Middle age, sity, culture
НЕКОТОРЫЕ СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МАТЕРИАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НАХЧЫВАН
(историко-этнографическое исследование)
А. Оруджов
Нахчыванское Отделение НАНА
Статья посвящена историко-этнографическое исследование города Нахчыван в Средние века. Отмечено, что в этой времени называние город Нахчыван прозвучала вместе самые
большие города мира. Было определено, что город Нахчыван несколько раз разрушен со
стороны атаков иноземцев, но потом снова восстонавлена. В статье также исследовано кварталы, бани, устройства города и др. задачи.
Ключевые слова: Нахчыван, Средний век, город, культура.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MÜLKİYYƏTİN ANLAYIŞI, NÖVLƏRİ
VƏ QANUNVERİCİLİKDƏ TƏSBİTİ
B. Səmədov
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
E-mail: bayram6666@mail.ru
Məqalədə mülkiyyətin növlərindən bəhs edilir. Mülkiyyətin növləri arasında oxşar və fərqli cəhətlərindən danışılır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və digər qanunvericilik aktlarında
mülkiyyətin növlərinin təsbiti verilmişdir. Əsas etibarilə xüsusi mülkiyyətin anlayışı, qorunması, qanunvericilikdə hüquq və təminatları göstərilmişdir. Həmçinin məqalədə Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ölkədəki vahid dövlət mülkiyyəti formasından qarışıq mülkiyyət formasına
keçməsindən, mülkiyyətin anlayışından danışılır. Daha sonra xüsusi mülkiyyət formasının ölkənin inkişafındakı pozitiv aspektlərindən müzakirə açılır, əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafındakı
aparıcı roluna toxunulur.
Açar sözlər: Konstitusiya, xüsusi mülkiyyət, anlayış, hüquqi dövlət, islahat, insan haqqları, hüquqi anlayış.
Ümumən götürüldükdə, mülkiyyət sahiblik etmək, ondan istifadə etmək, mənimsəmə (özününkiləşdirmə), icarəyə və ya kirayəyə vermək, həmçinin istehsal vasitələrinə və əməyin məhsuluna
sərəncam verməklə bağlı məsələləri əhatə edən iqtisadi və hüquqi aspektlərə malik institutdur. Bununla yanaşı mülkiyyət xüsusi iqtisadi kateqoriya kimi istehsalın təkmilləşdirilməsinin istiqamətverici faktorlarından ən vacibi olaraq götürülməklə əmək istehsalının intişar tapmasına yol açan, quruluşun müəyyən edilməsinə rəvac verən, həmçinin bütün bu proseslərə nəzarəti özündə cəmləşdirən
bir kateqoriyadır.
Cəmiyyətin hər bir nümayəndəsinin yaşamasının ən labüd şərtlərindən biri kimi maddi nemətlər və xidmətlərin istehsalı cəmiyyət üzvlərinin istehsal vasitələrinə təsiri nəticəsində təşəkkül tapır.
Bu proses qarşılıqlı və sistemli şəkildə özünü büruzə verir. İlkin olaraq cəmiyyət olmadan mülkiyyətin olması mümkün olmadığı kimi, cəmiyyət nümayəndələrinin də mövcudluğunu mülkiyyət olmadan təsəvvür etmək çətindir. Başqa bir ifadə ilə desək, cəmiyyətlə heç bir əlaqəsi olmayan, ondan təcrid olunmuş halda, meşədə, yaxud da insan yaşamayan hər hansı bir adada tək-tənha ömür
sürən şəxsi mülkiyyətçi hesab etmək olmaz (2, s.271).
Daha dolğun şəkildə ifadə etsək insanlar əmək alətləri vasitəsilə əmək cisimlərinə təsir edərək
cəmiyyət üzvləri üçün lazım olan maddi nemətlər və xidmətlər istehsal edirlər (2, s.272). Həmin bu
prosesə nəzəri ədəbiyyatlarda istehsalın texniki tərəfi deyilir. İstehsal texniki xarakter daşımaqdan savayı
insanlarla birbaşa bağlı olduğuna görə həm də ictimai xarakteri ilə səciyyələnir. Belə ki, istehsalın ictimai
yönü özündə istehsal vasitələri ilə bağlı olaraq istehsal prosesində iştirak edən insanlar arasında təşəkkül
tapıb inkişaf edən istehsal münasibətlərini özündə ehtiva edir. Bütün bunların nəticəsi olaraq bildirə bilərik
ki, yaranan və inkişaf edən istehsal münasibətlərinin əsasını onların yaranmasına və inkişafına rəvac verən
istehsal vasitələri üzərində mülkiyyət münasibətləri təşkil edir. Mahiyyət olaraq məhz bunu belə səciyyələndirə bilərik ki, istehsal vasitələri üzərində mülkiyyət olmadan onların istehsalı realizə edilə bilməz.
Bunu əyanı olaraq isbat etmək üçün hər hansı sahibsiz istehsal vasitəsinin müəyyən bir zaman çərçivəsində yararsız hala düşərək sıradan çıxmasını göstərmək olar. Mülkiyyət münasibətləri cəmiyyətdə
ümumən iqtisadi münasibətlərin yer tapmasına və inkişafına yol açır və biləvasitə olaraq insanlar arasındakı münasibətlərin, ictimai əlaqələrin formalaşmasına yardımçı olur. Belə ki, bütövlükdə mülkiyyət
hakimiyyətin iqtisadi yönünün həyata keçirilməsi ilə yaxından bağlıdır. Çünki maddi nemətlərlə bağlı,
hakimiyyətin həyata keçirilməsi ilə bağlı olaraq maddi nemətlərlə həmin nemətlərə münasibətdə hər hansı
fəaliyyəti həyata keçirən şəxs arasında mülkiyyət bağlılığı olmalıdır. Beləliklə, iqtisadi mülkiyyətin
mənbəyi və elementlərinin ən mühüm açarı mülkiyyət sahibi olmaqdır (3, s.104).
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Mülkiyyət müxtəlif kateqoriyalar əsasında təsnif edilməklə nəzəri ədəbiyyatlarda öz əksini
tapmışdır. Bunlar da özü-özlüyündə müxtəlif meyarlara əsasən aparılmaqla təsbit edilərək, onların
iqtisadi və hüquqi yanaşmalarda biri-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi müəyyən edilmişdir. Mülkiyyət növlərinin müəyyən edilməsində cəmiyyət arasında olan münasibətlərin rolu öz sözünü deyir. Belə ki,
məhsuldar qüvvələrin inkişaf etməsi ilə bağlı olaraq mülkiyyətin yeni növləri meydana gələ, dəyişikliyə məruz qala və ya ümumumiyyətlə yoxa çıxa bilir.
İqtisadi nöqteyi nəzərdən yanaşdıqda mülkiyyətin ayrı-ayrı formalarda olmaqla iqtisadi in-kişafın təcəssümünə yol açan əsas amil kimi cəmiyyət tərəfindən heç bir qeyd-şərt olmadan qəbul
edilməsi iqtisadi teoriyanın ən vacib nailiyyətlərindən biri olmaqla bu məsələnin hüquqi nöqteyi nəzərdən təsbit edilib araşdırılmasına şərait yaratmış və rəvac vermişdir.
Azərbaycan sovet sistemindən qopduqdan sonrakı mərhələdə mülkiyyətə münasibətdə baxış bucağının həm qanunvericilik, həm də iqtisadi və hüquqi teoriya nöqteyi nəzərdən dəyişməsi mülkiyyətin müxtəlif formalarının ciddi reformasiyaların aparılmasına imkan vermişdir. Bu baxımdan
yanaşdıqda, mülkiyyətin ilkin (əsas) və törəmə (əlavə) formalarını qeyd etmək vacibdir. Mülkiyyətin
bu formalarının təhlil və analiz edilməsi üçün başlıca olaraq bu formalar arasında ilkin müddəaların,
onların mahiyyətinin, əhatə dairəsinin, necə və hansı şərtlərlə yaranması və mövcudluğunun öyrənilməsi əhəmiyyət kəsb edir.
Nəzəri baxımdan mülkiyyətin daha qədim və tarixi tipi kimi fərdi mülkiyyəti qeyd etmək lazımdır. Tədqiqatın mövzusu olan xüsusi mülkiyyətlə yaxından bağlı olan bu mülkiyyət forması ayrı-ayrı
şəxslər və ya şəxslər qrupunun, həmçinin ailələrin mülkiyyətini özündə ehtiva edir.
Konstitusion baxımından məsələyə yanaşdıqda aydın olur ki, mülkiyyətin bu nöqteyi nəzərdən 3 forması, yəni dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyət formaları əks olunmuşdur. Dünya təcrübəsinə istinad etdikdə aydın şəkildə görə bilərik müasir iqtisadi şərait dövründə əsasən dövlət
mülkiyyəti və xüsusi mülkiyyət aparıcı mövqeyə malik olmuşdur. Bütün digər mülkiyyət formaları
əsasən ondan törəmə olmuşdur.
Azərbycan sosializmdən qopduqdan sonra artıq kapitalist ənənənin forma və mahiyyətinə uy-ğun
olaraq hüquqi islahatların da keçirilməsinə zərurət yaranmışdı. İlk növbədə hamılıqla qəbul edilmiş
beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan, insan və hüquq azadlıqlarının qorunmasını ən üst səviyyədə
təmin edən mütərəqqi konstitusiyanın qəbul edilməsi qarşıda duran ən mühüm məsələlərdən biri idi.
Məhz bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 1995-ci il mayın 2-də Azərbaycan
Respublikasının konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyanın tərkibini müəyyən edən qərar qəbul
etdi. Ümumilli lider Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi komissiya tərəfindən hazırlanmış konstitusiya
layihəsi xalqın müzakirəsinə verilmiş və bunun nəticəsi olaraq 1995-ci il 12 noyabr tarixində keçirilmiş
ümumxalq referendumu ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk konstitusiyası qəbul edilmişdir.
Totalitar rejimin konstitusiyalarından fərqli olaraq müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk konstitusiyası insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarını rəhbər müddəa olaraq nəzərdə tutmuşdur. Təsadüfi
deyil ki, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına
layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədi olaraq Konstitusiyada öz əksini tapmışdır.
Konstitusiyanın 12-ci maddəsi mahiyyət etibarilə Azərbaycanın qarşısına qoyduğu məqsədin aliliyi və
ümdəliyini xalqın iradəsinin ifadəsi kimi bütün beynəlxalq hüququnun subyektləri və başlıca olaraq
Azərbaycan xalqının önünə sərdi. Bu isə birbaşa xalqın iradəsi və dövlət hakimiyyətinin gücünün və
qətiyyətinin ifadəsi idi.
SSRİ – nin dağılması sadəcə bir dövlətin mövcudluğuna son qoyulması demək deyildi, SSRİnin dağılması həmin dövlətin ərazisində 71 il hökm sürmüş, xüsusi mülkiyyəti tanımayan, iqtisadiyyatı dövlətdən asılı olan bir rejimin – sosializmin də sonu demək idi. Sosializmdən kapitalizmə keçid cəmiyyətdə olduğu kimi normativ tənzimlənmədə də təsirsiz ötüşmədi. Xüsusi mülkiyyəti tanımayan sosializmdən fərqli olaraq kapitalizm onun inkişafını və nəinki müxtəlif qanunvericilik aktları ilə, həm də konstitusiya ilə də tənzimlənməsini tələb edirdi. Məhz bunun nəticəsidir ki, 71 illik
əsarətdən sonra ilk dəfə Konstitusiyamızda mülkiyyət hüququ, onun toxunulmazlığı təsbit edildi və
dövlət tərəfindən müdafiəsi təmin edildi (4, s.234).
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Konstitusiya sadəcə mülkiyyət hüququnu təsdiqləmədi, həmçinin mülkiyyətin formalarını da
müəyyən etdi. Belə ki, mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə
ola bilər. Mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük verilmir. Yəni bələdiyyə, dövlət və xüsusi mülkiyyət
eyni ölçüdə nəzərdən keçirilir və qorunur.
Mülkiyyət hüququnun və onun formalarının konstitusiyada təsbiti Azərbaycan Respublikasında
iqtisadiyyatın inkişafı nöqteyi nəzərindən də mühüm faktordur. Belə ki, xüsusi mülkiyyət inkişaf
etməyən dövlətlərdə iqtisadiyyatın inkişafından söhbət belə gedə bilməz və təsadüfi deyil ki, bu
konstitusiyamızın 15-ci maddəsində də öz əksini tapmışdır: Azərbaycan Respublikasında iqtisa-diyyatın
inkişafı müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir.
SSRİ-nin süqutu sadəcə onun tərkibindəki dövlətlərin müstəqilliyi demək deyildi, həm də iqtisadiyyatın müstəqilliyi, sərt mərkəzləşdirilmiş planlaşdırmanın məhvi və nəticə olaraq yuxarıdakı
müddəadan da göründüyü kimi müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişafı demək idi.
Çünki bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafının təməlində məhz xüsusi
mülkiyyətin, daha dəqiq mülkiyyət növlərinin fərqləndirilməsi və onların heç birinə üstünlük verilməməsi
dayanır. Təsadüfi deyil ki, türk alimi dr. Refik Tiryaki, mülkiyyət hüququna iqtisadi yönümdən anlayış
vermişdir: “Müvafiq iqtisadi sistemdə, hüquqi nöqteyi nəzərdən iqtisadi dəyəri olan hər növ əşya üzərində
iddia edilən haqlara mülkiyyət hüququ deyilir” (5, s.176). Beləliklə xüsusi mülkiyyətin konstitusion təsbiti
sərbəst bazar münasibətlərinin, həmçinin sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafını da təşviq etdi.
Mülkiyyət hüququ mülkiyyətçinin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə əmlaka sahib olmaq,
əmlakdan istifadə etmək və onun barəsində sərəncam vermək hüquqlarından ibarətdir.
Anoloji tərif mülkiyyət hüququnu daha geniş şəkildə tənzimləyən Mülki Məcəllədə də öz əksini tapmışdır. Bu anlayış mülkiyyət hüququna verilən subyektiv anlayışdır.
Z. Əsgərovun fikrincə mülkiyyətin müəyyən olunması o deməkdir ki, o, əşya qismində olanın
maddi qidavericisidir. Mülkiyyətə eyni zamanda iradəvi məzmun da xasdır, belə ki, məhz mülkiyyətçinin suveren iradəsi ona mənsub olan əşyanın məişət təyinatını müəyyən edir (6, s.323).
Xüsusi mülkiyyətlə bağlı konstitusiyada verilmiş ən mühüm müddəalardan biri mülkiyyət hüququnun qorunması mexanizmidir. Belə ki, heç kəs məhkəmə qərarı olmadan mülkiyyət hüququndan məhrum edilə bilməz. SSRİ dövründən fərqli olaraq əmlakın tam müsadirəsi yol verilməzdir və
bu müddəa da Respublikamızın ali qanununda öz əksini tapmışdır. Yalnız dövlət ehtiyacları üçün
mülkiyyət müsadirə edilə bilər, lakin bu zaman onun dəyəri ədalətli şəkildə ödənilməlidir. Bu prosedur digər qanunvericilik aktları ilə ətraflı şəkildə təsvir edilmişdir.
Dövlət ehtiyacları tələb etdikdə, dövlət tərəfindən mülkiyyət yalnız “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş hallarda
dövlət əhəmiyyətli yolların və digər kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi və quraşdırılması, sərhədboyu zolaqda dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi, müdafiə və təhlükəsizlik əhəmiyyətli obyektlərin tikilməsi, dövlət əhəmiyyətli dağ-mədən sənayesi obyektlərinin tikilməsi məqsədi ilə alınır.
Bir məsələyə də aydınlıq gətirək ki, SSRİ dağıldıqdan sonra dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi
istiqamətində mühüm addımlar atılmış, bu sahədə bir sıra qanunvericilik aktları, eləcə də, “Dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” 2000-ci il 16 may tarixli qanun qəbul edilmişdir.
Mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur. Bu müddəalar Konstitusiyanın
ayrı-ayrı maddələrində, eləcə də mənzil toxunulmazlığı hüququ, mənzil hüququ kimi maddələrində
daha təfsilatlı əksini tapmışdır. Belə ki, məhkəmə qərarı olmadan mənzildə yaşayanların iradəsi ziddinə ora daxil olmaq Konstitusiya ilə qadağan edilir (1, m. 33).
Yalnız qanunda nəzərdə tutulan hallarda məhkəmə qərarı olmadan mənzil toxunulmazlığı hüququnun pozulmasına yol verilir.
Bunlar aşağıdakılardır : 1) mənzildə şəxsiyyət əleyhinə ağır cinayətin və ya xüsusi təhlükəli
dövləti cinayətin törədilməsi; 2) cinayət törətmiş, həbsdən və ya cəzaçəkmə müəssisələrindən qaçmış şəxsin həmin mənzildə gizlənilməsi; 3) cinayət törətmiş şəxsin bilavasitə «isti izlərlə» təqib
edilməsi; 4) mənzildə insan meyidinin olması; 5) mənzildə insan həyatı və ya sağlamlığı üçün real
233

İCTİMAİ ELMLƏR

təhlükənin olması, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən cinayət məsuliyyətinə səbəb ola bilən əxlaqsız hərəkətlərin edilməsi (7, s.10).
Konstitusiyada qeyd edildiyi kimi dövlət nəinki mülkiyyətin və onun predmetini təşkil edən
mənzil hüququnun toxunulmazlığını təmin edir, həmçinin insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər də görür.
Mülkiyyətin toxunulmazlığını təsbit edən Konstitusiya eyni zamanda mülkiyyət hüququnun
qeyri-leqal məqsədlər üçün istifadəsini də qadağan edir. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və
azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.
Anoloji müddəalar sərbəst bazar iqtisadiyyatına əsaslanan əksər dövlətlərin Konstitusiyasında
da öz əksini tapmışdır:
1. Mülkiyyət vəzifə doğurur, onun istifadəsi, eyni zamanda ictimai rifaha xidmət edir.
2. Hərkəs, mülkiyyət ve miras haqlarına malikdir. Bu haqlar yanlız cəmiyyətin ehtiyacları məqsədilə, qanunla məhdudlaşdırıla bilər. Mülkiyyət haqqının istifadəsi cəmiyyətin ümumi məramına zidd
ola bilmız (8, s.310). Xüsusi mülkiyyətin konstitusion tənzimlənməsində ən mühüm müddəa isə 29-cu
maddənin ikinci bəndində əks olunmuşdur: Mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük verilmir. Mülkiyyət
hüququ, o cümlədən xüsusi mülkiyyət hüququ qanunla qorunur.
Yuxarıda sadalananlardan göründüyü kimi mülkiyyət hüququnun təməl əsasları Konstitusiyada dolğun şəkildə öz əksini tapmış, müxtəlif qanunvericilik aktlarında isə dəqiqləşdirilmişdir. Bu
baxımdan Mülki Məcəllənin rolu danılmazdır. Əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini tənzimləyən məcəllədə xüsusi mülkiyyət hüququ daha dolğun və ətraflı şəkildə öz əksini tapmışdır.
Beləliklə, Konstitusiyamızın “Dövlətin əsasları” başlıqlı II fəslinin “Mülkiyyət” adını daşıyan
13-cü maddəsinin ilk cümləsində “Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət
tərəfindən müdafiə olunur” ifadəsi ilə ölkənin iqtisadi sistemi-nin əsasını mülkiyyət hüququnun
təskil etdiyi, yəni Azərbaycan Respublikasında sərbəst bazar iqtisadiyyatı sisteminin qəbul edildiyi
bildirilmiş, Konstitusiyamızın “Əsas insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları” baslıqlı III fəslinin
29-cu maddəsində isə, mülkiyyət hüququnun əsas insan hüquqlarından biri olduğu qəbul edilmis və
bu hüququn konstitusiya ilə təminat altına alınıb qorunduğu bildirilmişdir (9, s.19).
Mülkiyyət hər bir cəmiyyətdə istər sosial-iqtisadi, istərsə də hüquqi baxımdan çox önəmli rola
malik bir institutdur. Ümumi olaraq mülkiyyət cəmiyyətin strukturunda və var olmasında özünəməxsus
yerə malik bir təsisat olmaqla yanaşı, həm də insan münasibətlərinin maddi əsasını təşkil edir. Mülkiyyət müəyyən şəxslərin həm özlərinin, həm də onlara məxsus olan maddi nemətlərə dair münasibətlərdir. Buna müvafiq olaraq da bütün digər şəxslər bu nemətlərə özgəninki, onlara məxsus olmayan
kimi münasibət bəsləyir. Üumumi genezisinin apardıqda mülkiyyət maddi nemətlərin var oluşu fonunda
həmin nemətlərin bir şəxs( şəxslər qrupunaməxsus və mənsub olmasından və bilavasitə bundan irəli
gələrək digər şəxslərin həmin nemətlərə dair münasibətlərinə sərhəd qoyulmasından və onlardan təcrid
olunmasından ibarət olan münasibətlər sferasıdır. (10, s.294 ).
Belə ki, həmin maddi nemətlərin mənsubiyyəti və bir şəxsə (şəxslər qrupuna) aidliyinin müəyyən
olunub mənimsənilməsi insanlar arasında müxtəlif şaxələrə malik mülkiyyət münasibətlərinin yaranmasının əsasında çıxış edir. Həmin bu mənsubiyyətlilik və mənimsənilmə meyarı mülkiyyət münasibətlərinin təşəkkül və təkamülündə duran başlıca faktor rolunu oynayır.
Ümumi şəkildə mülkiyyətə yanaşdıqda görə bilərik ki, bütün bu maddi nemətlərin başlanğıcı və
qaynağı rolunda onların ictimai istehsal prosesində realizə edilməsidir. İstehsala anlayış verərkən isə
K.Marksın dili ilə belə bir yanaşmanı ortaya qoya bilərik ki, istehsal- təbiət predmetlərinin müəyyən
ictimai forma çərçivəsində və onun vasitəsilə fərd tərəfindən mənimsənilməsidir(3, s.713). Təbii ki, bu
baxımdam mülkiyyıtin mahiyyətinə nəzər saldıqda mənimsəmənin məhz xüsusi yaradıcı və təkanverici
qüvvə olduğunu görə bilərik. Bu zaman fərd maddi nemətlərə artıq başqalarından təcrid edərək özününki kimi iradəvi akt həyata keçirərək münasibətlərə təsir göstərir. Mənimsəmə çox vacib əhəmiyyətə
malikdir. Bəşər cəmiyyəti yarandıqdan bu dövrə qədər insanlar təkcə yaşamaq üçün deyil, həm də güc
və hakimiyyətə sahib olmaq üçün, münasibətlərdə xüsusi çəkiyə nail olmağa görə daim mənimsəmə
faktoruna xüsusi önəm vermişdir.
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Mülkiyyət hüququna biz geniş və dar anlamda yanaşa bilərik. Dar anlamda yanaşdıqda mülkiyyət
hüququ şəxsin sahibliyinin həyata keçirilməsinin başqasının istəylərini təmin etmək üçün müdaxiləsindən qoruyan bir təsisatdır. Geniş anlamda baxdıqda isə mülkiyyət hüququ hər hansı şəxsin var ola
bilmək və yaşamaq üçün lazımı olan xüsusi çəkiyə malik təsisatdır. Mülkiyyət xüsusi kateqoriya olaraq
əmlak münasibətlərinin çərçivəsində ehtiva olunan və araşdırılan bir mövqeyə malikdir. İstər nəzəri,
istərsə də praktiki baxımından mülkiyyətə əmlak münasibətlərinin spesifik bir sahəsi kimi baxmaq
lazımdır. Əmlak barədə hər hansı şəxsin və ya şəxslər qrupunun lazımı və imkan verilən həddə davrana
bilməsi üçün onun qanunvericilik səviyyəsində tanaınması vacibdir. Yalnız bu halda şəxs özünün
əmlakı barəsində xüsusi olaraq hərəkət edə və müxtəlif realizə formalarını həyata keçirə bilər. Bu isə
başlıca olaraq hüquq şəklində öz əksini tapmalıdır. Mülkiyyətə bağlı və yönəlik münasibətlər hüquqla
əhatə olunduqda və qorunduqda səmərəli və əhatəli xarakterə malik olur. Hüquqi kateqoriya kimi
mülkiyyəti dəyərləndirdikdə biz onun ümumi genezisi kimi əşya hüquqlarını nəzərdən keçirməliyik.
Əşya hüququ dedikdə, səlahiyyətli şəxsin təsərrüfatına daxil olan əşyaya təsir yolu ilə öz qanuni
maraqlarının təmin olunması imkanı başa düşülür (10, s.183). Bu zaman əşya hüququnu fərq-ləndirci
cəhəti onun aid olduğu şəxsə münasibətdə ona yönəlik izləmə və müdafiənin xüsusi xarak-terinə malik
olması əlamətləri xasdır. Şəxsin hər hansı şəkildə yerinin, fikir və mülahizələrinin dəyişməsi, eləcə də
əşyanın məkan, zaman olaraq yerdəyişməsi bu hüquqlara təsir etmir. Əşya hüququnun aid olduğu şəxs
mənsub olduğu əşyaya yönəlik hüquqlarını müdafiə etmək üçün başqa şəxslər qəsd edən, və ya bu
hüquqa hər hansı şəkildə müdaxilə edən istənilən hərəkətə son qoymasını tələb edə bilər. Digər tərəfdən
əşya hüquqları müddət baxımından məhdudlaşdırılmayan hüquqdur. Belə ki, mülkiyyətçinin birbaşa öz
iradəsi olmasa və ya qanunla bunun əksinə hər hansı başqa müddəa olmasa, o zaman əşya hüququ
zamanla heş bir halda məhdudlaşmaya və məhrumetməyə məruz qala bilməz. Burada şəxsin fiziki
olaraq məhv olması halında belə onun mənəvi əvəzedicisi olan varis həmin hüquqlarının davamçısı
rolunda çıxış edir. əşya hüququnun subyekti dəyişməsi onun mahiyyət və xarakterinə təsir etmir.
Bütün bunları ümumiləşdirərək əşya hüquqlarının predmetinə biz aşağıdakı predmetlərin daxil
olub onda ehtiva olunduğunu iddia edə bilərik:
- Mülkiyyət hüquq münasibətləri;
- Məhdud əşya ilə bağlı olan hüquq münasibətləri;
- Sahiblik hüquq münasibətləri
- Mülkiyyət hüququ, digər əşya hüquqları və onların müdafiəsi ilə bağlı olaraq yaranan hüquq münasibətləri; (10, s.131).
Bunların tərkibində başlıca və ən önəmli yeri mülkiyyət hüquq münasibətləri təşkil edir. Mülkiyyət hüququ hüquq kateqoriya olaraq özlüyündə üç vacib elementi birləşdirən vahid konstruksiyadır.
Həmin elementlər həmin mülkiyyətə sahiblik, ondan istifadə və onunla bağlı sərəncam vermək kimi
bazis tərkib elementləridir. Mülkiyyət hüququnun mövcudluğu üçün bu elementlər zəruri və labüddür.
Mülkiyyət hüquqununun məhz bir hüququ kimi mövcudluğu onun iqtisadi kateqoriya kimi qiymətləndnrilməsindən fırqləndirən başlıca əlamətlərə ağaşağıdakıları aid edə bilərik:
1. Maddi nemətlərə mülkiyyət hüququ ilə sahib olan şəxs başqalarının bu əmlakdan istifadə
etməsinə və ona müdaxilə və sərf kimi iradəvi akt həyata keçirməsinə qarşı çıxır.
2. Birbaşa olaraq mülkiyyət hüququnun mövcudluğu subyektə həmin əmlakla bağlı olan hüquqlarını müdafiə etmək üçün geniş imkanlar açır. Bu isə şəxsin malik olduğu hüquqa digər şəxslər
tərəfindən və birbaşa dövlət tərəfindən hörmət və ehtiramın göstərilməsini şərtləndirir.
3. Mülkiyyət hüququ olan şəxs öz əmlakı üzərində həyata keçirəcəyi və keçirməyəcəyi hərəkətlərin (hərəkətsizliklərin) sferasını müəyyən edir.
4. Mülkiyyət hüququ şəxsin indiki və gələcəkdə özünün və onun yaxınlarının maddi rifahının,
sosial-iqtisadı fərahlığının təmin edilməsində qarant kimi bu hüquqa istinad edərək qərarlar qəbul
edir və buna uyğun hərəkət edir.
Mülkiyyət hüququnun birinci fazası şəxsin əmlak üzərində sahiblik hüququ faktının təsdiq olunub və müəyyən olunmasıdır. Bu hüquqla şəxs əmlakı öz əhatəsində (təsərrüfatında) faktiki olaraq
saxlamaq imkanı əldə edir.
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THE CONCEPT OF PROPERTY İN THE REPUBLİC OF AZERBAIJAN,
TYPES AND DEFİNİTİON İN THE LEGİSLATİON
B. Samadov
The Academy of public administration under the president of the Republic of Azerbaijan
The article mentions types of property, describes the difference in similarity among property
types. The Constitution of the Republic of Azerbaijan as well as the Legislative Acts contained the identification of types of Property, i.e. the concept of private property, protection of rights and guarantees
provided by law. Also in the article it is said about the change of the state type of ownership into the
mixed type of property the concept of property after the national independence of the Azerbaijani people is described. Further, a special form of property, development and positive aspects is touched upon,
especially the role of Azerbaijan's economic development.
Keywords: Constitution, private property, conception, constitutional state, reform, human rights,
juridical conception.
ПОНЯТИЕ СОБСТВЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ТИПЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Б. Самедов
Академия государственного управления при президенте Азербайджанской Республики
В статье упоминаеться о типах собственности, описываеться различие сходства среди
видов собственности. В Конституции Азербайджанской Республики а также в Законодательных актах были идентификации видов Собственности тоесть понятие частной собственности, защита прав и гарантий, предусмотренных законом. Также в статье говориться о смене
государственного вида собственности в смешанный вид собственности описывается понятие
собственности после национальной независимости Азербайджанского народа. Далее затрагиваеться особенная форма собственности, развития и позитивные аспекты, особенно отмечаеться роль экономического развития Азербайджана.
Ключевые слова: Kонституция, частная собственность, концепция, правовое государство, реформы, человеческое право, юридическая концепция.
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AZƏRBAYCAN-MEKSİKA İKİTƏRƏFLİ ƏLAQƏLƏRİ (1991-2017)
B.M. Seyidov
AMEA Fəlsəfə İnstitutu
Məqalədə müstəqillik dövrü Azərbaycan-Meksika əlaqələrinin yaranması və inkişaf etdirilməsi,
eləcə də Azərbaycan Respublikasının Latın Amerikası ölkələri ilə apardığı siyasətin məqsədindən bəhs
olunur. Müxtəlif formalarda həyata keçirilən ikitərəfli əlaqələrin hər iki ölkənin siyasi-iqtisadi inkişafında əhəmiyyəti önə çəkilir. Azərbaycan-Ermənistan-Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Meksikanın mövqeyi təhlil olunur, çıxarılan nəticənin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılır. Məqalədə ikitərfəli əlaqələrin dinamikliyinin hər iki ölkənin xarici siyasətinə uyğunluğu faktlarla sübut olunur.
Açar sözlər: Latın Amerikası, Dağlıq Qarabağ, fövqəldövlət, diaspor, xarici siyasət.
ХХ əsrin sonu bəşər tariхində baş vеrmiş hadisələr baхımından son dərəcə mürəkkəb bir dövrü
əhatə еtmişdir. Sovеt İttifaqının süqutu ilə ikiqütblü dünyadan təkqütblü dünyaya kеçilmiş, bununla
da sistеmlərarası qarşıdurma dövrünün nəticəsi olan “Soyuq müharibə” dövrü başa çatmış və dövlətlərarası əməkdaşlığın dərinləşməsi ilə nəticələnən “Yеni dünya nizamı” bərqərar olmuşdur.
Dünyanın siyasi хəritəsində köklü dəyişikliklərə səbəb olan yеni müstəqil dövlətlər, ancaq dünya birliyinin sıralarına qoşulmaqla qalmayıb, özləri ilə bərabər həm də yеni problеmlər gətirdilər.
Dünyanın gеosiyasi baхımdan mühüm rеgionlarında baş vеrən bu köklü dəyişikliklər ümumdünya əhəmiyyətinə malik olduğu üçün dövlətlərarası münasibətlər də öz inkişafında kеyfiyyətcə yеni
mərhələyə daхil oldu. Hansı ki, bu da öz növbəsində dünya qüvvələr düzənində baş vеrən dəyişikliklərə yеni mövqеdən baхmağı, bеynəlхalq aləmdə qüvvələr nisbətinin yеni tarazlığını yaratmağı
və taktiki konsеpsiyaları dəyişilmiş dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmağı, habelə totalita-rizmdən azad,
intеqrasiya, qloballaşma yolu ilə inkişaf еdən ölkələrarası əməkdaşlığın köklü problеmlərinin həllinə
yol açan yеni proqramların və birgəyaşayış stratеgiyalarının yеni-yeni modеllərini formalaşdırmağı
tələb еtdi [8, s. 4].
Bеləliklə, ХХ əsrdə dünyanın siyasi inkişafında və bеynəlхalq münasibətlərdə “ikiqütblü” təsir
üzərində qurulmuş bеynəlхalq münasibətlər sistеmi, müasir dövrdə yеni dünya nizamı ilə əvəz olundu.
Dünyanın fövqəldövlətlərindən birinin süquta uğraması bir çoх ölkə və хalqların siyasi, iqtisadi,
mənəvi və s. həyatında əhəmiyyətli dəyişikliklər yaratdığı kimi Azərbaycandan da yan keçmədi. ХХ
əsrin sonundan etibarən öz müstəqilliyini yеnidən bərpa edərək bеynəlхalq münasibətlər sistеmində
хüsusi mövqеyi ilə sеçilən Azərbaycan, müstəqil bir dövlət kimi dünyanın bir sıra dövlətləri ilə qarşılıqlı
analaşmalara dayanan münasibətlər qurmağa və milli dövlətçilik prinsiplərinə uyğun хarici siyasət kursu
həyata kеçirməyə başladı. Ölkənin Latın Amerikası ölkələri sistemi ilə siyasi, iqtisadi, habelə mədəni
sahələrdə əlaqələr qurması və bunu olduqca yüksək bir səviyyədə inkişaf etdirməsi prosesi bu xarici
siyasət kursunda öncül yerlərdən birini tutmağa başladı [20].
Lakin, o dövrdə Azərbaycanın real müharibə vəziyyətində olması, daxili problemlər və olduqca
önəmli məsələlərin mövcudluğu Latın Amerikası ölkələri ilə ikitərəfli münasibətlərin qurulması və
bunun bir qədər də irəli götürülərək inkişaf etdirilməsi planını bir qədər ləngitdi.
1993-cü ildə ölkənin ən ağır durumunda xalqın iradəsi ilə hakimiyyətə gələn ümummili lider
Heydər Əliyev tezliklə ölkədə köklü islahatlara başladı.
Qarşıya qoyulan hədəflərə görə, prezident Heydər Əliyev birinci növbədə respublikanın aparmış
olduğu xarici siyasət kursuna yeni düzən verməli, ölkədaxili sabitliyi bərqərar etməli, dağılmış iqtsadiyyatın bərpası üçün ölkəyə yeni investor axınlarına əlverişli şərait yaratmalı idi [18].
Digər tərəfdən belə bir mürəkkəb vəziyyətdə xaricdə yerləşən erməni diaspor qurumları tərəfindən geniş bir şəkildə başladılmış olan anti-Azərbaycan təbliğat kompaniyasına da “dur!” deyilməsi üçün kompleks şəkildə diaspora fəaliyyətinə start verilməli idi [20].
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Təsadüfü deyildir ki, ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv 1993-cü il oktyabr ayının 10-da Prеzidеnt sеçilməsi ilə bağlı kеçirilən rəsmi andiçmə mərasimindəki çıхışında qеyd еtmişdir: “Rеspublikamızın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri, Azərbaycanın mənafеyini dünya miqyasında müdafiə еdə bilən ağıllı və səriştəli хarici siyasətinin yürüdülə bilməsidir. Qarşıda olduqca böyük vəzifələr durur. Bizim siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin еtməyə yönəldilmişdir. Məqsədimiz dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı-faydalı əlaqələr
qurmaq və bunları inkişaf еtdirməkdir. Bu həm də bizlərə bеynəlхalq mövqеlərimizi möhkəmlətmək, ölkə iqtisadiyyatını, еlmini və mədəniyyətini inkişaf еtdirmək üçün çox vacibdir” [10. s.12].
1993-cü ilin oktyabrında prezident seçilən Heydər Əliyev çevik və dinamik addımlar atmaqla
qısa bir zamanda Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində iştirakı və özünəməxsus mövqelər qazanması üçün lazımi tədbirlər həyata keçirdi. Belə ki, o, ölkənin xarici aləm üçün mühüm
önəm kəsb edən maraqlar dairəsini, geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyətini düzgün dəyərləndirərək,
beynəlxalq aləmin Cənubi Qafqaz, Xəzər regionu və Azərbaycanla bağlı yürütdüyü, yaxud yürüdə
biləcəyi siyasətə, yarana biləcək təhlükələrə və s. aydınlıq gətirdi [11, s.32-48].
Məhz bu zamandan etibarən dünya siyasətinin formalaşdırılmasında aparıcı rol oynayan dövlətlərlə, o cümlədən siyasi nüfuzuna və iqtisadi imkanlarına görə beynəlxalq aləmdə özünəməxsus
yer tutan Latın Amerikası dövlətləri, qurum və təşkilatlar ilə də qarşılıqlı münasibətlərin səhmana
salınması və inkişaf etdirilməsi, Azərbaycan Respublikası xarici siyasətinin prioritet istiqamətlə-rindən biri kimi müəyyən edildi.
Maraqlıdır ki, burada hədəf olaraq götürülən digər bir məqam Latın Amerikası ölkələrinin
regional olaraq siyasi və iqtisadi baxımdan ABŞ-ın, qlobal miqyasda isə ümumamerika səviyyəsində Sakit okean və Asiya məkanında siyasi və iqtisadi inteqrasiya proseslərində iştirak etməsi ilə
bağlı olmuşdur [11, s.32-48].
Belə ki, Latın Amerikası regionunda istər isqtisadi, istərsə də siyasi baxımdan dünyanın fövqəldövləti hesab olunan ABŞ-ın dominantlıq təşkil etməsi, ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə təsir etməklə qalmayıb, rəsmi Bakıya Çili, Venesuela, Argentina, Uruqvay, Paraqvay və başqa bu qismdən
olan böyük dövlətlərin də yer aldığı Ümumamerika azad ticarət bölgəsinin iqtisadi imkanlarından
yararlana bilməsi dividentlərini vəd edirdi.
Tezliklə yeni dünyaya açılan müstəqil Azərbaycan, həm dünya siyasi sistеmində yеri və rolu
baхımından, həm də Latın Amerikası bölgəsinin ən vacib dövlətlərindən biri sayılan Meksika ilə
münasibətlər quraraq, onu inkişaf etdirməsində daha çox maraqlı oldu.
Qeyd edək ki, Azərbaycan-Meksika münasibətlərinin təməli Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk
dövrlərindən qoyulub. Ölkəmizin müstəqilliyini 25 dekabr 1991-ci ildə tanıyan Meksika, Azərbaycanı dövlət kimi tanıyan dövlətlərin sırasında ilk yerlərdən birini tutur [5]. İki dövlət arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci il fevralın 10-da qurulsa da ancaq yuxarıda da vurğuladğımız kimi, ölkənin real müharibə vəziyyətində olması, habelə daxili problemlər və olduqca önəmli məsələlərin
mövcudluğu ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi prosesinə bəzi maneələr yaradırdı.
Ötən əsrin 90-cı illərində hər iki ölkə arasındakı münasibətlər yetərincə inkişaf etdirilə bilməsə də ancaq 2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən bu münasibətlər tədrici bir şəkildə inkişaf etdirilməyə başlanılır.
5 dekabr 2000-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində yaradılmış Azərbaycan-Meksika parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişaf
etdirilməsi baxımdan müstəsna önəm kəsb etmişdir. (1) Məhz bunun nəticəsi idi ki, 2005-ci ildə
Milli Məclisdə Azərbaycan-Meksika Parlamentlərarası Dostluq Qrupu,1 8 aprel 2010-cu ilin aprelində isə Meksika Konqresinin Deputatlar Palatasında Meksika-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupu fəaliyyətə başlamışdır [5].


Əslində rəsmi Bakı Latın Amerikası dövlətləri ilə daha ciddi münasibətlər qurmaq niyyətini 1993-cü ildə bəyan etmişdi
gün hər iki ölkənin parlamentində xüsusi işçi, o cümlədən dostluq qrupları fəaliyyət göstərir. Xüsusi işçi qrupunun
ilk rəhbəri Nağı Əbdüləzimov olmuşdur. 4 mart 2016-cı il tarixindən isə bu işçi qrupunun rəhbəri Ülvi Quliyevdir.
Bu
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Parlamentlərarası münasibətlərin inki.af etdirilir, tezliklə diplomatik korpusların təsisi üçün də
yeni imkanlar ortaya qoyur və 2006-cı il oktyabrın 2-də Milli Məclisin qərarı ilə iqamətgahı Mexiko
şəhərində olmaqla [2, s.8], Azərbaycan Respublikasının Meksika Birləşmiş Ştatlarında Səfirliyinin
təsis edilməsi haqqında qanun qəbul edilir. 10 yanvar 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
Meksika Birləşmiş Ştatlarındakı Səfirliyi açılır [6].
Meksika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi isə 1 oktyabr 2014-cü
ildə təsis edilir [3, s.1].
Diplomatik korpusların gec və ya tez təsis edilməsinə baxmayaraq, deyə bilərik ki, bu iki dövlət arasındakı qarşılıqlı anlaşmalara dayanan münasibətlər var gücü ilə dinamik və yüksələn bir xətt
ilə inkişaf etdirilməkdə idi. Təsadüfü deyildir ki, hər iki ölkə arasında da 2006- cı ildən etibarən
yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər bir-birini daha çox izləməyə başlamışdır. Belə ki, 2006-2017-ci
illlər ərzində Xarici İşlər, Səhiyyə, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar, Mədəniyyət və Turizm, Gənclər və İdman nazirliklərinin, o cümlədən Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərləri səviyyəsində qarşılıqlı səfərlər təşkil edilmiş, dostluq əlaqələrinin daha dərin kök salması istiqamətində önəmli addımlar atmışdır. [13]
Göründüyü kimi, bu iki ölkə rəsmiləri arasındakı görüşlər 2006-cı ildən etibarən daha intensiv bir
şəkil almışdır. Hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri və nazir müavinləri səviyyəsində dəfələrlə keçirilən
görüşlər, aparılan müzakirələr, o cümlədən məsləhətləşmələr Azərbaycan ilə Meksikanın beynəlxalq
siyasi arenada da tərəfdaşlıq əlaqələrinin daha sıx olmasından xəbər verir.
Bundan əlavə, hər iki ölkə mədəniyyət, biznes, energetika, rabitə, kənd təsərrüfatı, neft sənayesi
və digər sahələr üzrə də əməkdaşlıq edərək, bu kimi münasibətlərin daha təməl köklərə dayanması
istiqamətində yorulmadan güc sərf etməkdə idilər. Təsadüfi deyildir ki, 2010-cu ilin sentyabrında
Meksikanın biznes, siyasət və mədəniyyət dairəsini təmsil edən geniştərkibli nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edərək İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Sənaye və Energetika Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazir-liyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, ARDNŞ, Dillər Universiteti və Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında olduqca səmərəli görüşlər keçirmişlər.
Azərbaycan ilə Meksika arasında müqavilə-hüquq bazası o qədər də geniş olmasa da ancaq qeyd
etmək olar ki, bu istiqamətdə də tərəflərarası müntəzəm diskussiyaların aparılması gələcək əməkdaşlığın
daha da irəli götürülməsi baxımdan olduqca mühüm önəm kəsb etməkdədir. Təsadüfi deyildir ki, hər iki
ölkə arasında imzalanan sənədlər içərisində “Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və Meksika
Birləşmiş Ştatları Xarici İşlər Nazirliyi arasında akademik diplomatik əməkdaşlıq haqqında Saziş” və
“Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və Meksika Birləşmiş Ştatları Xarici İşlər Nazirliyi
arasında məsləhətləşmələrin təsis edilməsinə dair Anlaşma Memorandumu”, o cümlədən “Azərbaycan
Respublikası Hökuməti və Meksika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında diplomatik pasporta malik
vətəndaşların vizadan azad olunması haqqında Saziş”lərin olması bu qəbildən olan problemlərin çözüm
nöqtəsinə götürülməsini göstərən ən bariz nümunələrdir [17].
Qeyd etmək lazımdır ki, tərəflərarası münasibətlərin dinamik və dolğun bir biçimdə inkişafı
rəsmi Bakıya onun haqlı davası olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə də bağlı bir çox dividentlər
verirdi. Belə ki, hər iki ölkə arası münasibətlərin dayanıqlılığı beynəlxalq siyasi arenada da Meksika
kimi bir dost ölkənin müntəzəm olaraq Bakı ilə bərabər olması anlamını özündə ehtiva etməkdə idi.
Məhz bu istiqamətdə dost ölkədən gözlənilən ilk addım 4 noyabr 2011-ci ildə atılmışdır. Belə ki,
Meksika Senatının üzvü Karlos Ximenes Masiasın müəllifi olduğu “Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımına dair razılaşma maddəsi” adlı sənədin Meksika Senatı
tərəfindən qəbul edilməsi [9, s.163-164], rəsmi Bakının bir nömrəli prioritet mövzusu olan Qarabağ
problemi istiqamətində ən uğurlu nailiyyətlərindən biri idi.
8 dekabr 2011-ci ildə isə Meksika Konqresinin Deputatlar Palatası tərəfindən “ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Qərar”ın (təkliflərlə birgə razılaşma maddəsi)
qəbul edilməsi, Meksikadan gözlənilən növbəti ikinci uğurlu bir addım idi. Qərara əsasən, Meksikanın Deputatlar Palatası xarici ölkənin parlamenti olaraq ilk dəfə Xocalı faciəsini soyqırımı kimi
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tanımış, Ermənistan hökumətini Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərini dərhal azad etməyə, qaçqın
və məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtması üçün şərait yaratmağa, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirməyə çağırmışdır [9, s.163-164].
2012-ci ildə Meksika Senatının vitse-prezidenti Fransisko Arroyo Vieyranın və və Meksika
Birləşmiş Ştatları Konqresi Deputatlar Palatasının beynəlxalq əlaqələr komitəsinin sədri Porfirio
Munyoz Ledo rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətlərinin səfərləri olmuşdur. Səfərlər zamanı dövlətlərarası əlaqələrin inkişafında parlamentlərin rolu, Azərbaycan ilə Meksika arasında iqtisadi, humanitar, mədəni sahələrdə əlaqələrin inkişaf perspektivləri, qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti və digər
məsələlər ətraflı müzakirə olunmuşdur.
Son olaraq qeyd edək ki, qarşılıqlı faydalanmağa dayanan bu kimi münasibətlərin qurulması və
genişləndirilməsi həm də Azərbaycanın Latın Amerikası ölkələri ilə əməkdaşlıq siyasətinin tərkib hissəsi kimi özünü biruzə verir. Təsadüfi deyildir ki, ölkəmizin xarici siyasətində yeni olan bu tendensiya
həm də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ənənəvi münasibətdə olduğu ölkələrlə yanaşı, bu vaxtadək
münasibətlərin sıx olmadığı dövlətlər ilə də yeni əlaqələr yaradır və bu əlaqələrdən maksimal dərəcədə faydalanmağa çalışır. Məhz bu çərçivədə, Latın Amerikası ölkələri, habelə Meksika ilə inkişaf
etdirilən əməkdaşlıq hazırda daha çox diqqət mərkəzindədir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev də
çıxışlarında bu məsələyə dəfələrlə toxunaraq, ölkənin maraqlarını ifadə edib. Belə ki, dövlət başçısının Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin I yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda
duran məsələlərə həsr olunan iclasındakı çıxışında da bildirdiyi kimi, Azərbaycan diplomatiyasının
fəaliyyət dairəsi genişlənməkdədir: “Latın Amerikası ölkələri ilə əlaqələrimiz daha da güclənir və qarşılıqlı səfərlərin keçirilməsi bunu göstərir. Eyni zamanda, Latın Amerikasında həm siyasi, həm də
iqtisadi maraqlarımızın təmin edilməsi üçün gözəl şərait vardır. Azərbaycan investisiyaları orada tələb
olunur və biz bu məsələyə çox diqqətlə baxırıq”. [14],
Göründüyü kimi, Azərbaycan ilə Meksika arasındakı münasibətlərin genişlənməsi hər iki
ölkənin siyasi, iqtisadi maraqlarına uyğundur və hazırda əlaqələr inkişaf mərhələsindədir.
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AZERBAIJAN-MEXICO BILATERAL RELATIONS.(1991-2017)
B. Seyidov
Azerbaijan National Academy of Sciences
The article is about the establishment and development of Azerbaijan-Mexico relations as well
as the purpose of the policy pursued by the Republic of Azerbaijan with Latin American countries.
The importance of bilateral relations in various forms is highlighted in the political and economic
development of the two countries. The position of Mexico in Azerbaijani-Armenian-Nagorno-Karabakh conflict is analyzed and the importance of the result is emphasized. The article argues that the
dynamics of bilateral relations are consistent with the foreign policy of the two countries.
Keywords: Latin America, Nagorno-Karabakh, superpower, diaspora, foreign policy.
ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И МЕКСИКОЙ
(1991-2017 ГОДЫ)
Б. Сеидов
Национальная академия наук Азербайджана
Статья посвящена установлению и развитию Азербайджано-мексиканские отноше-ний,
а также цели политики, проводимой Азербайджанской Республикой со странами Латинской
Америки. Важность двусторонних отношений в различных формах подчеркивается в политическом и экономическом развитии двух стран. Проанализирована позиция Мексики в азербайджано-армяно-нагорно-карабахском конфликте, подчеркнута важность результата. В статье
утверждается, что динамика двусторонних отношений согласуется с внешней политикой двух
стран.
Ключевые слова: Латинская Америка, Нагорный Карабах, сверхдержава, диаспора,
внешняя политика.
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XƏZƏRİN HÜQUQİ STATUSUNUN MÜƏYYƏN OLUNMASINDA YARANMIŞ
PROBLEMLƏR VƏ BU PROBLEMLƏRİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ TƏSİRİ
E.Z. Edilov
AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu
Xəzərin statusu problemi, Azərbaycan xarici siyasətindəki ən vacib istiqamətlərdən biridir.
Xüsusilə Azərbaycanın Qərb şirkətləri ilə neft razılaşmalarını imzaladığı mərhələlərdə status problemi
Azərbaycanın qarşılaşdığı ən böyük maneələrdən biri olmuşdur. Çünki status problemi bəzən razılaşmaların imzalanmasını çətinləşdirmiş və hətta bəzi xarici şirkətləri neft yataqlarının işlən-məsi
prosesindən çəkindirmişdir.
Açar sözlər: Xəzər dənizinin hüquqi statusu, Xəzəryanı dövlətlərin mövqeyi, Azərbaycanının
dövlət təhlükəsizliyinə qarşı olan təhdidlər.
Xəzər dənizi dünyada mühüm geosiyasi əhəmiyyətinə və zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına görə
seçilən bölgələrdən biridir. SSRİ dağıldıqdan sonra Birləşmiş Millətlər Dəniz Hüququ Konvensiyası
(BMDHK) çərçivəsində Xəzərə necə yanaşılacağı ilə bağlı mübahisələr olmuşdur. Konvensiyanın 122ci maddəsində qapalı və ya yarı qapalı dəniz üçün “iki və ya daha çox dövlət tərəfindən ətrafı çevrilmiş
və digər bir dənizə və ya okeana dar bir keçiş yolu ilə bağlı olan və ya tamamilə və ya böyük bir
bölümüylə iki və ya daha çox dövlətin ərazi sularından və müstəsna iqtisadi zonasından ibarət olan bir
körfəz, bir dəniz hövzəsi və ya bir dəniz mənasına gəlir” şəklində tərif verilmişdir [9,44].
Xəzərin hüquqi statusunun həll olunmaması sahilyanı ölkələri arasında münasibətlərdə tam yaxınlaşmaya imkan verməyən əsas problemlərdəndir. Məsələnin həll olunmamasının nəticəsidir ki, Xəzərin
həm enerji, həm də bioloji ehtiyatlarının mənimsənilməsi ilə bağlı anlaşılmazlıqlar davam edir.
Bütün bunlara axmayaraq Xəzərin milli sektorlara bölünməsi tezisinin isə dünyada nümunələri çoxdur və bu cür bölünmə əksər hallarda “orta xətt” prinsipi” ilə həyata keçirilmişdir. Məsələn,
Qazaxıstan ilə Özbəkistan arasında Aral gölü; İsveçrə ilə İtaliya arasında Luqano və Laqo Macore
(Maggiore) gölləri; Boliviya ilə Peru arasında Titikaka (Titicaca) gölü və s. sahilyanı dövlətlər arasında bu qayda ilə paylaşılmışdır.[8,78]
Aydın şəkildə görə bilərik ki, Xəzərin statusu məsələsi SSRİ-in dağılması ilə yeni dövlətlərin
ortaya çıxmasından daha çox, bölgənin strateji əhəmiyyəti və malik olduğu təbii ehtiyatlar ilə bağlıdır.
Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı bundan əvvəlki dövrlərə nəzər salsaq, görərik ki, Xəzər ilə
bağlı Rusiya ilə İran arasında müxtəlif sənədlər imzalanmışdır. 20-ci əsrin əvvəlinə qədər imza-lanmış sənədlər Sankt Peterburq (1723) [13], Rəşt (1732) [12] , Gülüstan (1813) [14] , Türkmənçay
(1828) [15] müqavilələridir. Bu sənədlərdə hüquqi baxımdan “status” anlayışı olmamışdır. Bu müqavilələr əsasən Rusiyanın hərbi uğurlarının ardından imzalandığı üçün Rusiyaya Xəzərdə imtiyazlar vermişdir.
Xəzərin hazırkı statusu 1921-ci il fevralın 26-da imzalanmış Rusiya-İran dostluq müqaviləsi,
həmçinin, 1940-cı il martın 25-də SSRİ ilə İran arasında imzalanmış Ticarət və Gəmiçilik haqqında
(suda üzmə) Sazişə əsasən tənzimlənir. Həmin bölgüdə sərhədləri Astaradan (Azərbaycan) Həsənqulu
(Türkmənistan) adlanan yaşayış məskəninə qədər olan düz xətt üzrə İrana 14%, SSRİ-yə isə, 86% pay
düşmüşdür. SSRİ isə öz daxili qaydaları ilə (orta xətt prinsipi üzrə Xəzər dənizini dörd respublika
arasında - Rusiya (19%), Qazaxıstan (29%), Azərbaycan (21%) və Türkmənistan (16%) milli sektorlara
bölmüş və respublikaların su sərhədlərini müəyyən etmişdir [16]. İmzalanmış müqavilələrdə Xəzərin
birgə istifadəsinə aid konkret məqamlar qeyd olunmamış, ancaq üçüncü ölkələrin Xəzərdən istifadəsi
qadağan edilmişdir.
1964-cü ildə SSRİ ilə İran arasında imzalanan Hava Müqaviləsində iki ölkənin ərazi sularının
uc nöqtələrindən keçən düz bir xətt (SSRİ tərəfdə Azərbaycanın Astara yaşayış məntəqəsi ilə Türk242
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mənistanın Həsənqulu yaşayış məntəqəsi arasındakı xətt) Xəzər daxilində hava sərhəddi, AstaraHəsənqulu xəttinin cənub hissəsi İranın, şimal hissəsi isə SSRİ-nin hava sahəsi kimi müəyyənləşdirilmişdir. Bu xətt birbaşa Xəzərin paylaşılması demək olmasa da o dövrdə hər iki dövlətin Xəzərin
paylaşılmasına dair mövqelərini göstərməsi baxımından əhəmiyyətlidir [2].
1970-ci ildə SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyi Xəzəri milli sektorlara bölmə qərarı verdi. Bu qərara əsasən Xəzərin təqribən 113 min km2 -i Qazaxıstanın, 80 min km2-i Türkmənistanın, 80 min
km2-i Azərbaycanın, 64 min km2-i Rusiyanın payına düşmüşdür. Bu bölgüyə əsasən Xəzərin sadəcə
55 min km2-i (təxminən 14 %-i) İrana qalmışdır. İran həyata keçirilən bu bölgü ilə tanış edilmiş və
bölgünün topoqrafik xəritəsi Tehrana da göndərilmişdir. İran isə bu bölgünün aparılmasına heç bir
etiraz etməmişdir. Bu bölgü SSRİ respublikalarının da Xəzərdəki sərhədlərini konkret müəyyən etmişdir. Eyni zamanda bu qərardan sonra SSRİ Respublikaları hər biri ayrı-ayrılıqda öz ərazilərində
zəruri bildikləri işləri görmüşdür. Ancaq İran bu fəaliyyətlərə heç vaxt etiraz etməmiş, hətta Xəzərin
özünə aid hissəsində, o cümlədən dənizin dibində təktərəfli addımlar atmışdır.[17]
Xəzərin statusu ilə bağlı ilk praktiki nəticə 11-12 noyabr 1996-cı il tarixlərində Aşqabadda
keçirilən Xəzəryanı dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin iclasında əldə edilmişdir. İclasda Xəzərin hüquqi statusunun təsbit edilməsinin zəruriliyini və sahilyanı dövlətlər üçün mühüm əhəmiyyətini nəzərə alaraq, “Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın hazırlanması üzrə Xəzəryanı
dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində Xüsusi İşçi Qrupu” yaradılmışdır[18].
Xəzərin statusuna dair danışıqlar baxımından Xəzəryanı Dövlətlərin Dövlət Başçılarının Zirvə
Görüşləri (Xəzər Sammiti) də böyük əhəmiyyət daşıyır. Buna misal olaraq 2007-ci il oktyabrın 16da Tehranda II Zirvə Toplantısı keçirilməsinin əhəmiyyətini göstərə bilərik. Toplantı çərçivəsində
dövlət başçıları tərəfindən Birgə Bəyannamə imzalanmışdır [19].
18 noyabr 2010-cu ildə Bakıda Xəzəryanı Ölkələrin Dövlət Başçılarının III Zirvə Görüşü Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, İran və Türkmənistan prezidentlərinin iştirakı ilə keçirilmişdir. Sammitdə
Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, İran və Türkmənistan prezidentləri “Xəzər dənizində təhlükəsizlik
sahəsində əməkdaşlıq haqqında” saziş imzalamış və birgə bəyannamə qəbul etmişdir.[4]
Xəzərin statusuna dair danışıqlar baxımından VI Zirvə Görüşü də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Xəzəryanı Ölkələrin Dövlət Başçılarının VI Zirvə Görüşü Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, İran və
Türkmənistan prezidentlərinin iştirakı ilə 29 sentyabr 2014-cü ildə Həştərxanda keçirilmişdir. Bu görüşdə liderlər arasında birgə bəyanat və kommunike qəbul olunmuşdur. Birgə bəyanatda Xəzərin
səthinin paylaşılmasına dair məqamların qeyd olunması birmənalı qarşılanmamışdır. Belə ki, bəyanata əsasən Xəzərin sahilindən 15 mil məsafədə sahilyanı ölkələrin suverenlik hüquqları tanınır.
Bioloji resursların hasilatına dair müstəsna hüquq isə cəmi 25 mil məsafədə keçərlidir. Xəzərin qalan
su səthinin ümumi istifadədə olması nəzərdə tutulur. Bu, Xəzərin paylaşılması prinsipi ilə razılaşmayan dövlətlərin və Xəzərin orta xətt üzrə paylaşılmasını tələb edən dövlətlərin mövqeləri arasında
orta yol xarakteri daşıyır [20].
Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi Xəzərin statusuyla bağlı Xəzəryanı dövlətlər arasında fərqli
formatlarda da müzakirələr aparılmış, hətta bunların nəticəsində bəzi sənədlər də imzalanmışdır. 910 fevral 1998-ci il tarixlərində Həştərxanda Rusiya və Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı
ilə keçirilən zirvə görüşündə Rusiya yeni bir təklif irəli sürmüşdür. Bu təklif Xəzərin səthinin və
dibinin ayrı şəkildə paylaşılmasını nəzərdə tuturdu [6,29].
Təklifə görə Xəzərin dibi dövlətlər arasında “orta xətt” prinsipi ilə bölünəcək, Xəzərin bioloji
varlıqları və suyun səthi isə “birgə mülkiyyət” kimi qiymətləndiriləcəkdi. Qazaxıstan bu təklifə
müsbət yanaşmış, 6 iyul 1998-ci il tarixdə Moskvada iki ölkə arasında müqavilə imzalanmışdır. Bu
sənəd eyni zamanda Xəzərin statusu mövzusunda sahilyanı dövlətlər arasında imzalanmış ilk rəsmi
sənəd olmuşdur. 23 sentyabr 2002-ci il tarixdə Moskvada Rusiya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli
və 14 may 2003-cü il tarixdə Almatıda bu üç ölkə arasında üçtərəfli razılaşmalar imzalanmışdır.

243

İCTİMAİ ELMLƏR

Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən olunmasında tərəflərin mövqeyi və yaranmış
problemlər.
Rusiya. Xəzərin statusunun ciddi şəkildə ortaya atılması və onun ətrafında regional və beynəlxalq münaqişə yaratmaq cəhdini ilk dəfə 1993-cü ildə Rusiyanın bəzi diplomatik dairələri göstərmişlər. Həmin vaxt Rusiya Xarici işlər nazirliyi belə bir bəyanat verir ki, Rusiya SSRİ-nin yeganə
varisi olduğu üçün, İranla bağlanmış 1921 və 1940-cı illər müqaviləsinə uyğun olaraq “Xəzər dənizində həyata keçirilən hər hansı fəaliyyətə görə mütləq şəkildə onun və İranın razılığı alınmalıdır”.
Varislik məsələsində ruslar 21 dekabr 1991-ci ildə “MDB-nin yaranması” və “SSRİ-nin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi haqqında” MDB dövlət başçılarının imzaladığı sazişə istinad edirdilər. Bu
sənəddə o vaxt Rusiya belə bir maddə yerləşdirmişdi ki, Rusiya SSRİ-nin yeganə varisidir və onun
bütün beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini öz üzərinə götürür [10,8].
Sonrakı dövrlərdə Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən olunmasında Rusiyanın mövqeyinə
baxsaq, sahilyanı ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin 1996-cı ildəki görüşündə “45 mil” təklifini irəli
sürən Rusiya 1997-ci ildə əvvəlcə 12 mil (ərazi suları) + 20 mil (xüsusi iqtisadi zona) təklifi ilə çıxış
etmişdir [5].
1997-ci ildə bu ölkənin bəzi dairələri bir daha Xəzərin sektor bölgüsünü gündəmə gətirərək, məsələ ilə bağlı xüsusi hesablanmış yeni bir “kompromis” təkliflə çıxış edirlər. Bu layihə müəllifləri Xəzəri
beş ölkənin daxili gölü hesab edərək, onun yalnız 12 millik sahil ərazisinin dibinin və su səthinin milli
sektorlara bölünməsini, bundan sonra gələn 25 millik dəniz dibi və su səthinin “iqtisadi zona” kimi
tanımasını, dənizin qalan bütün su hövzəsini və həmin radiusda da dibinin yalnız “ümumi istifadə”
edilməsini irəli sürürlər [10].
Bu bölgüdən göründüyü kimi ruslar Azərbaycanın zəngin neft və qaz yataqları olan sektorundakı əraziləri ümumi istifadədə saxlamaqla, onları gələcəkldə öz əlinə keçirmək və Azərbaycanı
bu resurslardan məhrum etmək istəyirdi. Əslində, Rusiyanın təklif etdiyi bu layihədə Azərbaycan
istisna olmaqla, bütün Xəzər hövzəsi ölkələrinin milli sektorlarındakı ehtiyatlar onların öz ərazisində qalırdı. Yalnız Azərbaycan öz zəngin Günəşli, Çıraq, Azəri və b. yataqlarından məhrum edilirdi.
Sonrakı illərdə bu layihənin də keçmədiyini anlayan ruslar Xəzərin stsatausu ilə bağlıl yeniyeni müxtəlif manevrlər həyata keçirsə də ciddi bir şeyə nail ola bilmədilər və sonda Azərbaycanın
ədalətli və haqlı mövqeləri ilə barışmağa məcbur oldular.
Rusiya yalnız 1997-ci ilin dekabrından sonra Azərbaycanın nümunəsinə uyğun olaraq, Xəzərin
ona məxsus milli sektorundakı neft-qaz yataqlarının öyrənilməsi və birgə işlənməsi haqqında beynəlxalq
tender elan etmişdir. Rusiya 1998-ci ildən sonra dənizin dibinin bərabər uzaqlıq (orta xətt) prinsipi
əsasında bölüşdürülməsini, su kütləsinin isə birgə istifadə edilməsini müdafiə etmişdir. Beləliklə, Rusiya
1998-ci ildə qədər Xəzərin "ortaq su kütləsi" və ya "qapalı su hövzəsi" kimi dəyərləndirilməsini istəmiş,
1998-ci ildən sonra isə Azərbaycanın müdafiə etdiyi "sərhəd gölü" tezisinə yaxınlaşmışdır [5].
Növbəti mərhələdə Rusiya Azərbaycan və Qazaxıstanın onun iradəsindən kənarda olsa belə xarici
şirkətlərlə imzaladığı neft müqavilələrində yer almaq və bu iki ölkənin beynəlxalq bazarlara çıxaqmaq
istədiyi neftin məhz onun ərazisindən keçməsini təmin etmək üçün bu iki ölkə ilə körpüləri tam yandırmamaq taktikasını seçmişdir. Bu da Rusiyanın mövqeyinin yumşalmasına səbəb olmuşdur. Digər
tərəfdən 1998-ci ilə qədər gedən proseslər Rusiyanın “önləyici xarakterli addımları”nın elə də uğur
gətirmədiyini göstərmiş və Rusiya Xəzərin statusuyla əlaqədar daha praqmatik bir siyasət izləməyə
başlamışdır. Bunun nəticəsində də 1998-ci ildə Qazaxıstanla, 2002-ci ildə isə Azərbaycanla müqavilələr
imzalanmışdır [21].
İran. İranın Xəzərin bölünməsi ilə bağlı indiyə qədər iki əsas təklifi səslənmişdir. Bunlardan birincisi, heç bir beynəlxalq və regional hüquqa söykənməyən, coğrafi cəhətdən reallaşdırılması çox çətin
olan-dənizin dibinin 20% olmaqla beş sahil ölkəsi arasında “bərabər bölünməsi”, səthininsə ümumi
istifadədə saxlanılması variantı idi.
İkinci təklif, bəzi İran mütəxəssislərin təqdim etdiyi kimi, “kompromis variant” adlanır və Xəzərin
yeni bölgüsü prinsipini nəzərdə tutur. Bu layihəyə görə İran, Xəzərdən hər bir sahilyanı dövlətə öz
ərazisindən dənizin ortasına doğru 20 millik- “sahil ərazi suları zonası” və 20 millik “iqtisadi zona”
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ayırır. Təklifdə sahil ərazi suları hövzə ölkələrinin sərhədlərini müəyyən etdiyinə görə, bu məkanda
Xəzərin həm dibi, həm səthi, həm də hava məkanı dövlətlərin tam nəzarətində saxlanılır. O ki qaldı,
İqtisadi zonaya, burada hər bir dövlətə dənizin bioloji və mineral ehtiyatlarının qorunub saxlanması və
kəşfiyyatı məqsədilə sərbəst fəaliyyət hüququ tanınsa da, digər sahilyanı ölkələrin bu ərazinin hava
məkanından və su səthindən istifadə etməsi hüququ da tanınır. Nəhayət, 40 millik zonadan kənarda
qalan Xəzərin orta hissəsi bütün sahilyanı ölkələrin “ümumi istifadəsində” qalır və “konsensus” yolu ilə
idarə olunur [10].
İranın Xəzərin statusu və yeni əsaslarla onun bölünməsinə dair nümayiş etdirdiyi mövqe yalnız bu ölkənin geosiyasi maraqlarına yönəlmişdi və digər sahilyanı dövlətlərin mənafelərinə qətiyyən cavab vermirdi.
1998-ci il tarixli Rusiya-Qazaxıstan müqaviləsindən sonra Xəzərlə bağlı siyasətində əsasən tək
qalan İran da mövqeyində tədricən bəzi dəyişikliklər etmişdir. Xəzərin statusu ilə bağlı 1998-ci ilin
dekabrında Moskvada keçirilən görüşlərdə (Xüsusi İşçi Qrupunun iclasında) İran tərəfi əvvəlki mövqeyindən ciddi şəkildə fərqlənən yeni təklif irəli sürmüşdür. İclasda çıxış edən İranın Xarici işlər
nazirinin müavini Murtaza Sermedi, İranın Xəzərin birgə istifadəsini arzuladığını, ancaq Xəzərin bütün
istiqamətlər üzrə sahilyanı dövlətlər arasında hər bir dövlətə 20% pay verməklə paylaşılmasına da isti
baxdığını qeyd etmişdir. 1998-ci ilin dekabrında İran Milli Neft Şirkəti (NIOC) Royal Dutch/Shell və
British Lasmo ilə Xəzərin cənub sahillərindəki neft sahələrində kəşfiyyat işləri üçün müqavilə
imzalamışdır [22].
2000-ci ilin iyununda Tehranda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (ECO) Zirvə Görüşündə isə İran Xəzərin statusu ilə əlaqədar olaraq, Xəzərin beş sahil dövləti arasında bərabər şəkildə
bölünməsini təklif etmişdir. İranın qənaətinə görə, yeni bölgüdə Xəzər dənizinin sahil sularının ən
azı 20 faizi ixtiyarında olmalıdır.
2013-cü il yanvar ayının 17-də İranın şimalında yerləşən Mazandaran əyalətində əsasən Xəzərin
hüquqi statusu məsələlərinə həsr olunmuş ikinci milli konfransda bildirilmişdir ki, İran parlamentində
milli təhlükəsizlik və xarici əlaqələr komitəsinin üzvü Mehdi Sənayinin rəhbərliyi ilə Xəzərin hüquqi
statusu ilə bağlı xüsusi işçi qrup yaradılmışdır [23].
Türkmənistan. Xəzərin statusuna dair müzakirələr boyunca Türkmənistan tərəfi də sabit bir
mövqeyə malik olmamışdır. Türkmənistan ilk illərdə Azərbaycan və Qazaxıstan kimi, Xəzərin sektorlara bölünməsi tezisini müdafiə etmişdir. Hətta, 1993-cü ildə Xəzərin şərq sahillərində yerləşən “Çeleken” yatağı ilə bağlı xarici şirkətlərlə müqavilə imzalamışdır. 1996-cı ildə isə, Türkmənistan Xəzərin
45 millik milli sektorlara bölünməsi və digər hissələrin sahilyanı dövlətlər tərəfindən birgə istifadəsi
ideyasını dəstəkləmişdir. Bu yanaşma prinsip etibarilə Rusiyanın mövqeyinə yaxın olmuşdur. Ancaq
daha sonra Türkmənistanın bu mövqedən də uzaqlaşmağa başlamışdır.
Bir müddət (1998-ci ilin Fevralına qədər) Xəzərin “orta xətt” prinsipi ilə bölünməsini müdafiə
etmiş, hətta Azərbaycan ilə bu prinsiplə bağlı razılığa da gəlmişdir. Amma orta xəttin haradan keçəcəyi
ilə bağlı fikir ayrılığı bu iki ölkə arasında ziddiyyəti kəskinləşdirmişdir (Azərbaycan, orta xəttin hesablanması üçün onun tərəfindən başlanğıc nöqtəsinin Abşeron yarımadasının və Çilov adasının götürülməsini istəyir, Türkmənistan isə bununla razılaşmır). Bu gərginlik fonunda 1997-ci ilin yanvarında
Azərbaycanın “Əsrin Müqaviləsi” çərçivəsində xarici şirkətlərlə işlətdiyi "Azəri" və "Çıraq" neft
yataqlarının Türkmənistana aid olduğu iddia edilmiş və bu yataqların adları dəyişdirilərək ona Türkmənbaşının adı qoyulmuşdur [1,57].
Türkmənistanın prezidenti Saparmurad Niyazovun 6-9 iyul 1998-ci il tarixli İran səfəri zamanı, 8 İyul 1998-ci il tarixdə iki ölkə prezidentinin birgə bəyanatında Rusiya ilə Qazaxıstan arasındakı razılaşma tənqid olunmuş və Xəzərin statusuna dair bütün sahilyanı dövlətlərin qəbul etdiyi
bir sənəd imzalanana qədər SSRİ-İran müqavilələrinin qüvədə olduğu qeyd edilmişdir [3].
Saparmurat Niyazovun vəfatından sonra Türkmənistan prezidenti seçilən Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan ilə münasibətlərinin yaxşılaşması fonunda Xəzərin statusuna dair mü-zakirələrdə daha rasional mövqe nümayiş etdirməyə başlamışdır. Amma 2009-cu ildə Türkmənistanın
atdığı bəzi addımlar gərginliyin artması kimi qiymətləndirilmişdir. Belə ki, Türkmənistan Prezidenti
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Qurbanqulu Berdıməhəmmədov Xəzərdəki mübahisəli yataqlarla bağlı Azərbaycanın iddialarını və
xarici neft-qaz şirkətlərinin onların kəşfiyyatı və işlənməsində iştirakının qanuniliyini öyrənmək üçün
nüfuzlu beynəlxalq ekspertlərə, yüksək səviyyəli hüquqşünaslara müraciət etmək, sonra isə hazırlanmış
sənədləri Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə göndərmək barədə tapşırıq vermişdir [24].
Bundan əlavə Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Türkmənistan Dövlət Təhlükəsizlik
Şurasının geniş iclasında ölkədə qısa müddət ərzində Xəzərdə Müdafiə Nazirliyi və Sərhəd Xidmətinin
hərbi dəniz bazasının yaradılması barədə göstəriş vermişdir. Həmin ərəfədə Türkmənistanın Xarici İşlər
Nazirliyi də Xəzərin bölüşdürülməsi ilə bağlı rəsmi mövqeyi açıqlayıb [25]. Burada qeyd olunub ki,
Türkmənistan sahilyanı ölkələr arasında dənizin dibinin konkret hissələrində onların hüquqlarını
müəyyənləşdirən razılaşma imzalanmadan birtərəfli şəkildə işlərin görülməsinə qarşıdır.
Türkmənistan Xəzərin orta xətt prinsipi ilə bölünməsini müdafiə edir. Dünya təcrübəsində orta
xəttin “xüsusi vəziyyətlər” nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilməsi təcrübəsi də var. Məhz bu “xüsusi
vəziyyətlər” 1982-ci il tarixli BMDHK-nın tətbiqinə bəzi əngəllər yaradır. Bu amili nəzərə alan Aşqabad
hesab edir ki, Xəzərin Türkmənistanla Azərbaycan arasında bölünməsi zamanı Abşeron yarımadası və
Çilov adası nəzərə alınmamalıdır. Türkmənistan XİN-i bildirir ki, məhz Abşeron yarımadası və Çilov
adası Xəzərdə “xüsusi vəziyyət” yaratdığından Azərbaycan orta xəttin müəyyənləşdirilməsində bu
iddiasından əl çəkməlidir.
Qazaxıstan. Xəzərin statusu məsələsində 1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycanın ən yaxın
müttəfiqi qismində Qazaxıstan Respublikası çıxış edir. Digər sahilyanı ölkələrdən fərqli olaraq, hər iki
ölkə həm Xəzərin hüquqi statusu, bölgənin yeni transmilli ixrac kəmərləri məsələsi, həm də dənizin
mineral ehtiyatlarının istismarı və enerji daşıyıcılarının dünya bazarlarına çıxarılması sahəsində eyni
və ya oxşar mövqedən çıxış etmişlər.
Təsadüfi deyil ki, 2004-cü ilin mart ayında Qazaxıstana səfəri zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Xəzərin statusu məsələsinin həllində məhz Bakı, Moskva və Astananın rəsmi mövqelərinin, üç ölkə başçılarının imzaladığı ikitərəfli və üçtərəfli sazişlərin əsas götürülməsini vacib saymışdır.
Xəzərin statusu məsələsində Qazaxıstanın mövqeyi sadə və konkretdir. Qazaxıstana görə, dənizin
dibi ölkənin quru ərazisinin geoloji davamıdır və onun milli suverenliyin tətbiq olunduğu ərazisi hesab
olunmalıdır. O ki, qaldı dənizin dibinin böyüklüyünə (sərhədinin ölçülərinə), bu koordinatlar hər bir
ölkənin sərhədinin - sahil xəttinin uzunluğuna adekvat olmalıdır. Yəni, dəniz dibinin sərhədləri quru
sərhədlərinin davamıdır. Qazaxıstan hesab edir ki, BMT-nin 1982-ci ildə qəbul etdiyi “Dəniz hüquqları
haqqında” Konvensiyanın əsas müddəaları Xəzərdə tətbiq oluna bilər. Onun Barents, Baltik, Qara dəniz,
Fin körfəzi və başqa sututarlarda tətbiq olunan “bərabər məsafə metodu” sadədir və praktik olaraq
Xəzərdə həyata keçirilə bilər [10].
Qazaxıstanın Xəzər dənizinin geosiyasi məsələləri ilə bağlı Azərbaycandan əsas fərqi bu məkanda
reallaşdırdığı bütün işləri bir qədər ehtiyatlı şəkildə həyata keçirməsi, quruda və dənizdə xarici
şirkətlərlə birgə reallaşdırdığı transmilli layihələrə Rusiyanı yaxından cəlb etməsi və bütün fəaliyyətini
müəyyən mənada bu dövlətlə razılaşdırmasıdır.
Bir daha qeyd edək ki, Xəzər “orta xətt” prinsipi ilə sektorlara bölünəcəyi təqdirdə ən çox paya
malik olan ölkə Qazaxıstan olduğuna görə, “ortaq mülkiyyət” ideyasının tətbiqindən də ən çox zərəri bu
ölkə görəcəkdir. 1998-ci ildə Xəzərə dair Rusiya ilə müqavilə imzalayan Qazaxıstan sadəcə dənizin
dibinin sektorlara (orta xətt prinsipi ilə) bölünməsini, dənizin səthindən isə birgə istifadə olunmasını
müdafiə etmişdir. Hazırda Xəzərdəki qonşuları ilə problemi olmadığı və Xəzərə dair digər dövlətlərə
hansısa bir status diktə etmək niyyəti (hegemonluq iddiası) olmadığı üçün Qazaxıstan status müzakirələrinin alovlu iştirakçısı deyil.
2014-cü ilin aprelində keçirilən Xəzəryanı ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonundakı mətbuat konfransında Qazaxıstan Xarici İşlər Naziri Erlan İdrisov, Xəzər regionunda sülh, sabitlik
və əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulamış, Xəzərin özünəməxsusluğunu qeyd edərək, problemlərin
həllinə bu çərçivədə yol tapılmasının vacibliyini qeyd etmişdir [26].
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Azərbaycan. Rusiyanın bu dövrdəki Xəzərin statusu ilə bağlı bütün qeyri-konstruktiv cəhdlərinə
ardıcıl və davamlı şəkildə sinə gərən yeganə ölkə Azərbaycan Respublikası olmuşdur. Bu məsələ
ətrafında ümumiyyətlə əsas mövqe toqquşması da bu iki ölkə arasında yaşanmışdır.
Xəzər hövzəsində transmilli enerji layihələri ilə bağlı ilk təklif Azərbaycandan gəlmişdir. 19921993-cü illərdə Azərbaycanın Xəzər dənizində xarici transmilli şirkətlərlə birgə enerji layihələri həyata
keçimək istəyini bəyan edir və dərhal da bəzi bölgə ölkələrnin etirazı ilə qarşılanır. Azərbaycanın
Xəzərlə bağlı gələcək geoiqtisadi niyyətləri açıqlanar-açıqlanmaz Rusiya və İran buna etiraz etməyə və
öz etirazlarını müxtəlif amillərlə əsaslandırmağa cəhd göstərdilər. Onlar özlərinin milli geoiqtisadi və
geosiyasi “maraqlarının” pozulması bəhanəsilə və Azərbaycanı “bu işdən çəkin-dirmək” məqsədilə
Xəzərdən istifadə qaydalarına dair müxtəlif əsassız və ziyanlı təkliflər irəli sürməyə başlayırlar. Həmin
ziyanlı və perspektivsiz təkliflərdən biri və ən mühümü məhz “Xəzərin hüquqi statusu”, daha doğrusu
bu statusa yenidən baxılması məsələsi idi [10].
Azərbaycan rəhbərliyinin Rusiya və İranla bağlı apardığı mülayim siyasətə baxmayaraq, "Əsrin
müqaviləsi"nin imzalanması ərəfəsində və ondan sonrakı mərhələdə İran və Rusiya dairələri Azərbaycana çox ciddi təzyiqlər göstərməyə başlayırlar. "Əsrin müqaviləsi"ndə Rusiyanın "LUKoyl" neft
şirkətinə ayrılan 10 faizlik pay bu dövlətdə bəzi dairələri narazı salmışdı. Ona görə də həmin ərəfədə
müəyyən qüvvələr İranda da özlərinə həmfikir taparaq bu müqavilənin həyata keçirilməsinə mane
olmağa ciddi-cəhd edirdilər. Onlar tərəfindən "Xəzər dənizi bütün Xəzəryanı dövlətlər üçün ümumidir
və onu milli sektorlara bölmək olmaz", ''Azərbaycanın birtərəfli qaydada neft müqavilələri bağlamaq və
"Azəri", "Çıraq", "Günəşli" yataqlarından neft çıxarmaq hüququ yoxdur" və s. kimi bəyanatlar verilməyə başlandı [16].
Ulu Öndər Heydər Əliyev yaxşı başa düşürdü ki, o dövrdə respublikanın real müstəqilliyi, eləcə
də onun bir çox dövlətçilik problemlərinin həlli, o cümlədən, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tənzimlənməsi, əsasən, aparıcı Qərb dövlətlərinin səyi ilə reallaşa bilər. Lakin Rusiya və
İran kimi böyük region dövlətlərini də narazı salmaq yolverilməz idi. Məsələni kəskinləşdirmədən bu
işləri addım-addım həyata keçirmək lazım idi. Əsas məsələ indiki halda Azərbaycan iqtisadiyyatına
daha çox sərmayə qoyulması, onun inkişafının təmin edilməsi iqtisadi böhrandan çıxarılması və ictimaisiyasi sabitliyin təmin edilməsi idi.
Azərbaycan tərəfi Xəzərin statusu ilə bağlı “milli sektolar” tezisini ardıcıl olaraq müdafiə etmiş və
bunun iki yolla ola biləcəyi düşünülmüşdür. Azərbaycanın mövqeyinə görə Xəzər ya “sərhəd gölü”
kimi qiymətləndirilərək orta xətt prinsipi ilə bölünməli, ya da “açıq dəniz” kimi qiymətləndirilməli və
Xəzərə 16 Noyabr 1994-cü il tarixdə qüvvəyə minən 1982-ci il tarixli BMT-nin “Dəniz hüquqları
haqqında” Konvensiyanın müddəaları tətbiq olunmalıdır. Xəzər “sərhəd gölü” kimi qiymətləndirilərək
orta xətt prinsipi ilə bölündüyü təqdirdə hər bir dövlət sahil xəttinə uyğun şəkildə milli sektorlara sahib
olmalıdır. Azərbaycanın Xəzərin bir “sərhəd gölü” olaraq qiymətləndirilməsi və sahilyanı dövlətlər
arasında bütün istiqamətlər üzrə suveren hüquqlar tanınacaq şəkildə sektorlara bölünməsi tezisi öz
bölgəsində zəngin neft və təbii qaz ehtiyatları olan Qazaxıstan tərəfindən də dəstəklənib.
9 noyabr 1995-ci il tarixdə referendumla qəbul edilən Azərbaycan Konstitusiyasının 12-ci maddəsində Azərbaycanın əraziləri sayılarkən “Xəzərin Azərbaycan sektoru” ifadəsinə də yer verilmişdir
[28]. Beləliklə, Azərbaycan Xəzərdə ona aid milli sektor olduğunu öz konstitusiyasında da göstərmişdir.
Ümumilikdə götürsək, Azərbaycan Xəzərin “sərhəd gölü” olduğunu və milli sektorlara bölünməsini irəli sürür. Azərbaycanın mövqeyinə görə; Xəzər beynəlxalq sərhəd gölüdür; Xəzər bütün istiqamətlər (hava sahəsi, dənizin səthi, dərinliyi, dibi və altı) üzrə orta xətt prinsipi ilə milli sektorlara bölünməlidir; Xəzərin milli sektorlara bölünməsi keçmiş SSRİ-nin iş praktikasına və o zamankı (1970-ci ildə
qəbul olunmuş) bölgüyə əsaslanmışdır. Belə ki, Astara-Həsənqulu xəttinin cənubu İrana aiddir. Bu
xəttin şimalı isə SSRİ respublikaları arasında paylaşılmışdır; Belə bölgü artıq mövcud olduğundan
Xəzəryanı dövlətlər statusu müəyyənləşdirməzdən əvvəl öz milli sektorunda işə başlaya bilərlər.
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THE PROBLEMS OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF THE HAZAR AND THE
EFFECTS OF THESE PROBLEMS ON THE STATE SECURITY OF
THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
E.Z. Edilov
Institute on Law and Human Rights of the Azerbaijan National Academy of Sciences
The status problem of Caspian is one of the most significant aspects in external politics of Azerbaijan. Especially, during the period when Azerbaijan signed agreement with the western petroleum
companies the status problem had been one of the biggest obstacles which Azerbaijan has faced. Because, the status problem had sometimes hampered the signing of agreements and even detained some
petroleum companies from the process of operating the oil reserves. Besides being a primary obstacle,
the positions of Caspian states; especially, the positions of Iran and Turkmenistan, are also bringing
about some threats for the state security of Azerbaijan Republic.
Keywords: The legal status of the Caspian Sea, The position of the Caspian states, Threats against
Azerbaijan's state security
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА КАСПИЯ И ВЛИЯНИЕ
ЭТИХ ПРОБЛЕМ НА БЕЗОПАСНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВА
Э. З. Эдилов
Институт Права и Прав Человека при НАНА
Проблема статуса Каспийского бассейна является одной из самых важных в перечне
международной политике Азербайджана. Одним из основный припятствием стала проблема подписания Азербайджана нефтянных договоров с западными фирмами. Проблема определения
статуса Каспия порой затрудняла процесс взаимной договоренности между государством и
нефтянными концернами и по этой причине некоторые фирмы отказывались от разработок
нефтянных месторождений в государстве. Среди прикаспийских государств, особенно Иран и
Туркменистан припятствуют не только процессу определения юридического статуса Каспия, но и
создают определнные предпосылки для нарушения безопасности Азербайджанского государства.
Ключевые слова: юридический статус Каспийского моря, позиция Пракаспийский государств, угроза государственной безопасности Азербаджана
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KİV İCTİMAİ ŞÜURU FORMALAŞDIRAN VASİTƏ KİMİ
E. Həsənli
AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları
Cəmiyyətin inkişafı, yeniliklərin təbliği və həyata keçirilməsi üçün Kütləvi İnformasiya Vasitələri
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əsasən informasiyanın hazırlanması və yayılması missiyasını yerinə yetirən
KİV eyni zamanda ictimai şüurun yönləndirilməsi, cəmiyyətin milli maraqlarının təmin olunması işində
xüsusi rola malikdir. Tədqiqatda təhlükəsizliyin təmin olunmasında KİV-in, o cümlədən jurnalistlərin
üzərinə düşən vəzifələr diqqət mərkəzində saxlanılır, qanunvericilik tələblərinin yerinə yetirilməsində
medianın rolu, ictimai şüurun formalaşması, onun ictimaiyyətə aşılanması və məsuliyyət məsələləri geniş
işıqlandırılır. Bu konteksdə dövlətin informasiya siyasətinə milli maraqların həyata keçirilməsi mexanizmlərindən biri kimi baxılır. Kibertəhlükə, informasiya texnologiyaları üçün gözlənilən digər təhdidlər
və onların qarşını almaq üçün atılmalı olan addımların zəruriliyi də önə çəkilir.
Açar sözlər: dövlət, milli mentalitet, milli təhlükəsizlik, informasiya təhlükəsizliyi, ictimai şüur,
siyasi jurnalistika, demokratik media, terrorizm, informasiya sistemləri.
Bəşəriyyət yaranışdan indiyə kimi böyük bir təkamül yolu keçib, insan ibtidai şüurdan müasir
intellektual səviyyəyə qədər irəliləyərək cəmiyyətin inkişafına mühüm töhfələr verən kəşflər edib. İnsan
beyninin məhsulu olan şüur əmək və ətraf mühitin, davranışın, ünsiyyətin sayəsində təkmilləşərək əxlaqi,
ictimai, hüquqi, estetik formalar kəsb edib. Şüur həm də fəlsəfi kateqoriya olmaqla elm və dünyagörüşü
ilə vəhdətdə mənəvi tərəqqiyə zəmin yaradan amildir. Tarix boyu formalaşan və fəlsəfi mahiyyət daşıyan mentalitet isə hər bir xalqın milli dəyərləri, adət-ənənəsi çərçivəsində, bəzən də tabu halına keçən
qaydaların bir növ barometridir. Milli mentalitet hər bir xalqın qəbul oluna bilən hərəkət və fəaliyyətinin
çərçivə həddində göstəricisidir. Onun vasitəsilə cəmiyyət qanunlara əsaslanmaqla həm də xalq qınağına
söykənərək fəaliyyətini tənzimləyir.
İnsanlar bir zamanlar bir-biri ilə işarə və səslərin vasitəsilə ünsiyyət qura bilirdilərsə, sonradan
dilin və yazının köməyi ilə onların əlaqələri daha da genişləndi, informasiya ötürmək imkanı yarandı.
Şüurun inkişafı insanların əlaqələrinin şaxələnməsinə zəmin yaratdı. Əsrlər ötdükcə insan həyatındakı
yeniliklər- ixtira və kəşflər inkişafa meydan verdi. Kitab çapı, rabitə-telefon və teleqrafın icad olunması
informasiyanın yayılmasına bilavasitə yardımçı oldu. Bu isə özlüyündə zamana uyğun ictimai şüurun
formalaşmasına təkan verdi, cəmiyyətin fəal həyatına zəmin yaratmış oldu. KİV, onun ayrı-ayrı sahələri
- qəzet, jurnal, radio, televiziya, internet yarandığı gündən indiyədək cəmiyyətə xidmət edib və
gələcəkdə də bu missiyanı davam etdirəcək. Çünki, onu yaradanların əsas məqsədi informasiya ötürmək, kommunikativ əlaqə yaratmaq, xalq kütlələrini istiqamətləndirmək, ideologiyanı yaymaq olub.
İdeologiyanı yaymaq isə insanların şüurunda yeniliklər etmək, kütləni mənəvi cəhətdən zənginləşdirmək, onun zamanın tələbləri ilə ayaqlaşmasına zəmin yaratmaq, inkişafa nail olmaqdır. KİV-in ilk nümunəsi olan qəzetdə vaxtilə kiçik həcmdə xəbərlər dərc olunurdusa sonradan geniş informasiyayaşərhlər və publisistik yazılara meydan verildi və bu, cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrinin bilgilənməsinə,
maariflənməsinə imkan yaratdı. Xalq kütlələrinin təşkilatlanması, müxtəlif partiyaların meydana gəlməsi və xalqın hakim dairələrə təsir mexanizmini işə salmaq üçün mütəfəkkirlər qəzetin rolunu dəyərləndirir, problemlərin həllində onun köməyindən istifadə etməyə çalışırdılar. Beləliklə, bir vaxtlar hakim
dairələrə məxsus, onun inhisarında olan qəzet və jurnallar sonradan xalq üçün əlçatan oldu, cəmiyyətin
maraqlarına xidmət etməyə başladı. Zaman keçdikcə kütlənin siyasi şüurunun zənginləşməsinə səbəb
olan yazılara geniş meydan verilməsi ilə ziyalılar inqilabi dəyişikliklərə yol açdılar. ”Şüurda inqilab”,
”Hər şeydə inqilab” prinsipinə əsaslanan aparıcı qüvvələr məhz maarifləndirmə yolu ilə mətbuatın
xidmətinə güvənərək bu addımları atırdılar. Siyasi jurnalistikanın yaranması ilə cəmiyyətdə demokratik fikirlərin yayılması qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün zəmin hazırladı. Məşhur ABŞ tarixçi və nəzəriyyəçiləri-Fred Sibert, Teodor Peterson və Uilbur Şram özlərinin ”Mətbuatın dörd nəzə250

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №2

riyyəsi” adlı kitabında yazırlar ki, “mətbuat çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyi soasial, siyasi strukturun
forma və məzmununu qəbul edir, daha çox ayrı-ayrı insanlar və ictimai qaydalar arasında münasibətlər
vasitəsilə sosial nəzarət sistemini əks etdirir” [6].
1832-ci ildə Tiflisdə yaranan və Azərbaycan milli mətbuatının rüşeymi rolunu oynayan “Tiflis əxbarı” və 1845- ci ildə nəşr olunan “Qafqazın bu tərəfinin xəbərləri” kimi mətbuat nümunələrindən son-ra
meydana gələn, milli mətbuatımızın əsası sayılan “Əkinçi”, ”Ziya”, ”Ziyayi –Qafqaziyyə” və digər qəzetlər qaranlıq mühitdə xalqın yoluna işıq salan məşəllər kimi yol göstərib, onun tərəqqisinə çalışırdı. Sonrakı illərdə “Şərqi-Rus”, “Həyat”, “Füyuzat” kimi azərbyacandilli qəzet və jurnalllar, eləcə də rus və digər
dillərdə nəşr olunan mətbu orqanlar həm Azərbaycanda, həm də dünyanın digər ölkələrində baş verən
hadisələrə aydınlıq gətirir, ictimai və sosial həyatda cərəyan edən olaylara müxtəlif prizmadan yanaşırdı.
“Molla Nəsrəddin” insanların şürunda satirik üslubda yazılarla və karikaturaların dili ilə təsir edirdisə,
”Füyuzat” romantik üslubdan istifadə edərək yeni fikir aşılayır, həm ictimai, həm də ədəbi mühitdə öz
imkanları daxilində fikir mübadiləsinə şərait yaradırdılar. Bildiyimiz kimi, “Əkinçi” qəzeti əkin və zirayət
xəbərləri ilə kifayətlənmir, həyatın müxtəlif sahələrinə dair materiallar dərc edir, məlumatlandırma və
maarifçiliyə xidmət edirdi. Böyük mütəfəkkir H.Zərdabi başa düşürdü ki, su şırnağı bərk daşı belə,
tədricən aşındırdığı kimi deyilən söz də zərrə-zərrə beyinlərə işləyəcək, şüura tədricən təsir edəcək və o
dövrdə çoxluq təşkil edən savadsız xalq kütlələrini ayıldacaq. Bunu hələ o zaman başa düşən Zərdabi
yazırdı: “Olmaz ki, mənim sözümü eşidənlərdən heç bir qanan olmasın, necə ki, bir bulağın suyunun
altına nə qədər bərk daş qoyasan,bir neçə ildən sonra su tökülməkdən o bərk daş mürur ilə əriyib deşilir,
habelə söz də, ələxüsus doğru söz mürur ilə qanmazın başını deşib onun beyninə əsər edər” [4, s,141].
XIX əsrin əvvvəllərində çıxan “Həyat”, “İrşad”, ”Molla Nəsrəddin”,” Açıq söz” kimi mətbu
orqanlarda Ə. Ağaoğlu, Ə. Hüseynzadə, C. Məmmədquluzadə, M. Rəsulzadə öz yazılarında milli şüur,
milli istiqlal və azərbaycançılıq ideyalarının yayılmasına çalışır və bu xətti həmişə diqqət mər-kəzində
saxlayırdılar. Ə. Hüseynzadə hələ “Həyat” qəzetində çalışarkən ətrafına topladığı qələm dostlarına
ideya-bədii düşüncələrini sonradan onların iştirakı ilə “Füyuzat” jurnalında davam etdirməyə başladı.
Filologiya elmləri doktoru Şamil Vəliyev yazır ki,”füyuzatçıların meydana gəlməsindən xeyli əvvəl
ümumxalq təfəkküründə formalaşan milli istiqlal ideyası əsrin əvvəlində füyuzatçı müəlliflər tərəfindən
nəinki mənimsənildi,əksinə bir sıra elementlərlə daha da zənginləşdirildi. Onların klassik elmi-dini
uğurları ardıcıl təbliğ etməsi, eyni zamanda çağdaş dünyəvi fənnlərə istinad edərək ümummilli elmimədəni səviyyəsinin artırılmasına çalışması həmin fəaliyyətin tələblərindən doğurdu” [5, s,44-45].
Göründüyü kimi, Azərbaycan xalqının tərəqqipərvər ziyalıları həm yaşadıqları mühitdə, həm də özlərindən əvvəl formalaşmış ideyaların həyata kçeirilməsi üçün tarixi təcrübədən çıxış edərək, eyni zamanda mövcud hadisələrə və gələcəyə dair analitik yanaşma sərgiləyir, dünyəvi dəyərlərin mənimsənilməsinə çalışırdılar. Rusiya çarizm üsul-idarəsindən sonra yaranan AXC dövründə demokratik mühitin təsiri
ilə yeni-yeni mətbu orqanların işıq üzü görməsi cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin, təşkilat və qurumların
fəaliyyətinə yenilik gətirdi. AXC-nin mövcud olduğu 2 ilə yaxın vaxt ərzində Azərbaycanda 200-ə qədər
qəzet və jurnal çap edilir, çoxpartiyalılıq prinsipinə əsaslanan təşkilatlanma prosesi gedirdi. AXC-nin rəhbər şəxslərinin çoxunun fəaliyyətinin jurnalistika, mətbuatla sıx bağlı olması onların demokratiya və açıq
idarəçiliyə şərait yaratmaq istəklərinin reallaşmasına səbəb olurdu. Cəmiyyətin çoxpartiyalılığı və mətbuatın differensiasiysına – çoxsahəli qəzetçiliyin faəliyyətinə rəvac verirdi. ACX-nin siyasi, iqtisadi, sosial,
mədəni, mənəvi-əxlaqı həyat tərzi, inkişafa meyllilik həmin dövrün mətbuatında əksini tapmaqla yanaşı,
türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq kimi meyllər də diqqət mərkəzində saxlanılırdı. Azərbaycanı
müstəqil görmək istəyən M. Rəsulzadə ilə bərabər Ə.Topçubaşov, Ş. Rüstəmbəyli, Ü.Hacıbəyli,
N.Yusuifbəyli, C.Hacıbəyli, N.Nərimanov və başqaları dövlətin mövcudluğu və gələcəyi üçün planların
hazırlanması və həyata keçirilməsi istiqamətində lazımi addımlar atırdılar. O zaman “Azərbaycan” və
“İstiqlal” qəzetləri publisistik yazıları ilə Azərbaycan tarixinin araşdırılması, milli ideyaların dəstəklənməsi
və cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə nüfuz edərək, milli birliyə, həmrəyliyə çalışmaqla bərabər, daxilisiyasi nöqsanların aradan qaldırıl-ması ilə əlaqədar tənqidi materiallara da yer verirdi.
Hazırda AXC-nin yaranmasından bir əsr keçir. 100 il bundan əvvəlki mətbu nümunələrin materiallarına nəzər salsaq görərik ki, o zaman da milli ordunun yaradılması, Dağlıq-Qarabağ münaqişəsi
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ilə bağlı məsələlər əsas mövzulardan olub. 1918-1920-ci illərdə özünün milli təəssübkeş-liyi ilə
seçilən ictimai-siyasi xadim və yazıçılardan biri də Y.V.Çəmənzəminli idi. Onun hələ “Azərbaycanda
müstəqil respublikanın qurulması ərəfəsində “Açıq söz” qəzetində yazdığı “Türk millətinə xitab” silsilə məqalələri Azərbaycanda milli azadlıq şüurunun formalaşmasında mühüm rol oynayır. Bu məqalələrdə Y.Vəzir Azərbaycan xalqını Rusiya imperiyasının dağılmasından sonra əldə edilmiş milli
azadlıq imkanından istifadə etməyə, bu ideal uğrunda bütün siyasi qüvvələri birləşməyə çağırırdı. O,
bütün müxalifət qüvvələrinə müraciətlə yazırdı ki, “indi əqidə davası eləmək zamanı deyil” [7] .
AXC-nin süqutundan sonra 20 ilə qədər bir müddət ərzində əvvəlcə bolşeviklər, sonra isə
Kommunist Partiyası tərəfindən idarə olunan mətbuat, eləcə də KİV-in digər qurumları bu hegemon
qüvvənin təsiri altında fəaliyyət göstərmək məcburiyyətində qaldı. İnzibati amirlik, kommunist rejiminin göstərişi ilə müəyyən çərçivə daxilində çalışan KİV aydın məsələ idi ki, demokratik ən-ənələri davam etdirə bilməzdi və senzuranın tətbiqi buna imkan vermirdi. Bu illər ərzində dünyaya meydan oxuyan SSRİ elm və texnikanın inkişafında mühüm işlər görə bilsə də tədricən yığılıb qalan problemlər, son anda səriştəsiz idarəçilik, yarıtmaz siyasət və milli zəmində qarşıdurmalar nəticəsində dağıldı. 1985-1990-cı illərdə hakimiyyət başında olan M.Qorbaçov özünüz “demokratiya və aşkarlıq”
çağırışını demək olar ki, yalnız anlayış, söz kimi xalqa çatdıra bildi. Ölkənin yüksək dairələrində olan
qeyri-obyektiv mühit və şəxsi intriqalar, yalançı beynəlmiləlçilik son anda özünü doğrultmadı, SSRİ-nin
tərkbində olan 15 milli respublikanın hər biri öz müstəqilliyini elan etdi. Beləliklə, yeni və ilk illər çətin
şəraitlə üzləşən həmin dövlətlər, eləcə də Azərbaycan milli ideya və öz kökünə qayıdış xəttini tutaraq
tədricən inkişafa nail oldu. Bu yolda onların tribunası rolunu oynayan KİV-lər milli şüurda yenilik
yarada bildi. Uzun illər insanların zehnində kök salmış əvvəlki idarəçilik prinsiplərini aradan qaldırmaq
ilk illər çətinlik yaratsa da gərgin iş, siyasi yeniliklər və milli-mənəvi dəyərlərə istinad edilməklə ölkə
rəhbərliyinin apardığı siyasət, KİV-in yaradıcı baxışları işıqlandırması nəticəsində Azərbaycan irəliləyişlərə nail ola bildi. 1993-cü ildə böyük dövlətçilk təcrübəsi olan Ümummilli lider Heydər Əliyevin
yenidən Azərbaycanda rəhbərliyə gəlişi ölkəni təhlükə və təhdidlərdən qorudu. Vətəndaş müharibəsi
təhlükəsi aradan qaldırılmaqla yanaşı, cəbhədə atəşkəs elan olundu, iqtisadi və sosial islahatlar dövrü
başlandı, qanunvericilik bazası yeniləndi, təkmilləşdirildi. Yeni dövrün tələbləri ilə ayaqlaşmaq üçün
KİV-in fəaliyyətinə də yeni zəmin hazırlandı. 1998-ci il avqust ayının 6-da senzura ləğv olundu. Senzuranın ləğvi dövlət sirrləri və bir sıra hallar istisna olmaqla digər informasiyaların açıq şəkildə KİV-də
işıqlandırılmasına və azad fikir ifadəsinə yeni stimul verdi. 1999-cu ildə isə “Kütləvi İnformasiya
Vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu yeni redaktədə qəbul edildi.
Bu gün cəmiyyətimizdə və jurnalistikamızda siyasi meyl daha güclüdür. Belə ki, həyatın mövcudluğu birbaşa siyasətlə bağlıdır, siyasət hər bir sahəyə nüfuz edir, onu yönləndirir. KİV-in bir janrı olan siyasi
jurnalistika cəmiyyətin inkişafına güclü təsir göstərir. Siyasi jurnalistika insanların hüquq və azadlıqlarının
həyata keçirilməsi, qorunması, təşviq olunması, siyasi baxışlarının ifadəsi, seçib-seçilməsi ilə bağlı bütün
məsələləri özündə ehtiva edən, eləcə də beynəlxalq aləmdə baş verən siyasi hadisələrə münasibət bildirən,
ideoloji mübarizəni müəyyən mənada əlaqələndirən vasitədir. Yazılı media ilə bərabər, televiziya da
siyasi jurnalistikanın inkişafına güclü təsir edir və hətta vizual və virtual mühit indi çap mediasından
daha çox əhəmiyyətə malikdir. ABŞ tədqiqatçiları S. İyenqar və D. E. Kinder televiziyanın siyasi jurnalistikadakı rolunu nəzərə alaraq deyirlər ki, “televiziya verilişləri siyasi anlayışı və təcrübəsi məhdud
olan vətəndaşların mühakimələrinin formalaşmasında daha böyük təsirə malikdir. Siyasət dünyası ilə nadir
hallarda maraqlananlar xəbərin şəbəkə vasitəsilə çatdırılmasını xüsusilə əvəzolunmaz hesab edirlər” [6].
Müasir dövrün jurnalistikasının isə öz tələbləri var, yəni onun qarşısında həm də qloballaşan dünyamızın diktə etdiyi məsələlərə yardımçı olamq, yeni fikir plüralizminə şərait yaratmaq vəzifələri durur.
Elektron medianın - radio, televiziya və internetin inişaf etdiyi indiki dövrdə, informasiya bolluğunun içərisində faəliyyəti necə tənzimləmək məsələsi aktualdır. Jurnalistikanın dünyəvi prinsipləri və kononlarına
loyal yanaşmaqla bərabər, Azərbaycan reallıqlarının nəzərə alınması da qarşımızda bir məqsəd kimi durur.
Tarix elmləri doktoru, professor Əli Həsənovun fikrincə, “hazırkı peyk və optik-kabel əlaqə sistemləri,
kompüter və rəqəmsal faks imkanları planetin informasiya xətlərini və təminatını elə vəziyyətə gətirmişdir ki, bu vasitələrdən istifadə edən hər bir insan eyni zamanda, qısa bir vaxt çərçivəsində dünyanın is252
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tənilən nöqtəsində istənilən hadisənin şahidi və iştirakçısı olmaq imkanına malikdir” [3, s.486].
Qərb jurnalistikasının xəbərə, informasiyaya şərh verməmək tələbindən fərqli olaraq ölkəmizdə
ona hadisələrin izahı və münasibət bildirməklə ictimaiyyəti səfərbər etmək nöqteyi-nəzərindən yanaşılır. Belə ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövcud olduqca müvafiq informasiyaları zamanın axarına buraxmaq olmaz. Azərbaycanda senzura olmasa da bu münaqişə, eləcə də
informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər xüsusi diqqət tələb edir və onlara ciddi, ölçülü-biçili yanaşma tələb olunur. Belə məqamlarda milli təəssübkeşlik də öz sözünü deməli, vətəndaşlıq mövqeyi
nəzərə alınmalıdır. Milli ruhun üstün mövqeyi nəzərə alınmalı, KİV nümayəndəsi hadisələri təhrif
etmədən öz dövlətinin maraqlarından çıxış etməlidir.
Akademik Ramz Mehdiyev KİV-in dövlət və cəmiyyətdəki roluna münasibət bildirərək yazır:
“Kütləvi informasiya vasitələri müasir dövrdə cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə güclü təsir göstərən
qüdrətli təsisatlardan biridir. İctimai rəyin formalaşmasında, istimai-siyasi proseslərin inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşməsində onun rolu və əhəmiyyəti son dərəcə böyükdür. Ölkədə və dünyada baş
verən bir sıra müham siyasi-ictimai və mənəvi proseslərin ictimaiyyət tərəfindən dərk edilib qiymətləndirilməsi əsasən kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin sayəsində mümkün olur” [8]. Akademik
Rasim Əliquliyev isə internetin cəmiyyətdəki rolunu nəzərə alaraq bildirir ki, “insan hüquqlarının qorunması ilə yanaşı, internetdə terrorizmin bütün formaları və təzahürlərinə qarşı mübarizə aparılmalı, rəqəmsal bərabərsizliyin aradan qaldırılması üçün ciddi tədbirlər görülməlidir” [2, s.33].
İndiyə qədər Azərbaycanda 5100-dən çox KİV qeydiyyata alınıb. Bu qədər qəzet, jurnal, radio,
televiziya, agentlik, sayt, portal və digər informasiya vasitələrinin qeydiyyata alınması və fəaliyyəti
Azərbaycanda demokratik mühitin mövcudluğu və söz, fikir, məlumat azadlığının göstəricisidir. Bu,
həm də cəmiyyətdə yetgin fərdi və ictimai şüurun formalaşmasına gətirib çıxaran amildir.
İctimai şüurda rəy formalaşdıran vasitələrdən biri də sosial mediadır. Bu medianın çevikliyi və
məlumatlarının qısa zamanda paylaşılması onun təsir gücünü daha da artırır. Tədqiqatçı A. Aslanov yazır
ki, “sosial media bütün dünyada müasir jurnalistikaya ciddi təsir göztərir. O, təkcə nyusmeykerlərdən
(“xəbər yaradanlardan”) və hadisə şahidlərindən alınmış məxsusi informasiyanın operativ mənbəyi olaraq
qalmır, həm də öz auditoriyasını formalaşdırma vasitəsi kimi böyük təsirə malikdir” [1]. Lakin nəzərə
alınmalıdır ki, ictimai maraq kəsb edən, amma qeyri-dəqiq, yoxlanılmamış, ucuz sensasiya doğuran
materialın geniş ictimaiyyətə çatdırılması arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Dövlət siyasətinə
zidd materialların yayılması isə bilavasitə ölkənin təhlükəsizliyinə təhdid yarada bilər. Düşmən tərəfin
media təmsilçiləri və əks-kəşfiyyat xidməti əməkdaşlarının təxribatçı məqsədləri - düşünülmüş şəkildə
hazırlanaraq yayılan audio-video və yazı materialları da insanlar arasında çaşqınlığa səbəb ola bilər. Əgər
bu, ordu ilə bağlıdırsa daha böyük mənfi təsir göstərə bilər. 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı itkilər
barədə ziddiyyətli faktların Ermənistan tərəfindən ictimaiyyətə ”sırınması” dediklərimizə sübutdur. Qarşı
tərəf öz itkilərini gizlətmək, öz cəmiyyətində və ordusunda ruh düşkünlüyünün qarşısını almaq üçün bu
addımı atmış, guya Azərbaycan ordusunun daha çox canlı qüvvə itirməsi barədə məlumat yaymışdı. Lakin
təkzibolunmaz faktlar Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurunu təsdiq etmiş, düşmənin planlarının puç
olduğu həm ölkə ictimaiyyətinə, həm də beynəlxalq aləmə göstərilmişdir.
Dediyimiz kimi, geosiyasi vəziyyətin mürəkkəb olduğu, informasiya mənbələrinin çoxluq təşkil
etdiyi, siyasi maraqların kəsişdiyi və bu istiqamətdə təbliğatın gücləndiyi müasir şəraitdə ayrı-ayrı
fərdlərin şüurunda və bütövlükdə cəmiyyətin ictimai şüurunda müsbət ab-havanın yaradılmasında KİVin rolu əvəzsizdir. Lakin müxtəlif maraqlara xidmət edən bir sıra media təmsilçiləri bəzən bilərəkdən,
bəzən də heç özləri də başa düşmədən neqativ təbliğat vasitəsinə çevrilirlər. Bunun üçün ictimai şüurda
tərəqqi və vətəndaşlıq mövqeyi, eləcə də ədalətlilik prinsipinin gözlənilməsi də əsas şərtlərdəndir. Qeyd
etmək lazımdır ki, informasiya resurslarının çoxluğu cəmiyyətdə fikir mübadiləsi üçün yüksək tribunanın mövcudluğuna dəlalət edir və zəngin məlumat bazasının formalaşması sonda intellektual mühitin
yaranması, kreiativ fikirlərin həyatda tətbiqi üçün zəmin hazırlayır.
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MASS MEDIA AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF PUBLİC CONSİENCE
E. Hasanli
İnstitut of İnformation Technologies of ANAS
Mass media is of great importance for the development of society, promotion and implementation
of innovations. Mainly fulfilling the mission of preparation and distribution of information, mass media, at
the same time, plays a special role in the formation of public conscience and provision of national interests
of society. The research focuses on the tasks of mass media, including journalists in the provision of security, the role of the media in enforcing legislative requirements, development and instilling of public conscience and issues of responsiblity. In this context, the information policy of the state is reviewed as one of
the mechanisms for implementation of national interests. Cyber threats, other risks expected to be faced by
information technologies and the necessity of taking steps to prevent them are accentuated.
Keywords: state, national mentality, natonal security, information security, public conscience,
political journalism, democratic media, terrorism, information systems.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Э. Гасанлы
Институт Информационных Технологий НАНА
Средства массовой информации представляют собой важное значение в развитии общества, продвижении и воплощении в жизнь инноваций. Осуществляя, в основном, миссию
подготовки и распространения информации, средства массовой информации, в то же самое
время, играют важную роль в формировании общественного сознания и обеспечении национальных интересов общества. Исследование уделяет особое внимание задачам, возложенным
на средства массовой информации, в том числе на журналистов в деле обеспечения безопасности, роли средств массовой информации в выполнении требований законодательства и широко освещает формирование общественного сознания, прививание его обществу, а также
вопросы ответственности. В этом контексте информационная политика государства рассматривается как один из механизмов обеспечения национальных интересов. Кибер угрозы, другие возможные виды угроз для информационных технологий, а также необходимость принятия мер для их предотвращения выходят на первый план.
Ключевые слова: государство, национальный менталитет, национальная безопасность,
информационная безопасность, общественное сознание, политическая журналистика, демократическая медиа, терроризм, информационные системы
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AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ MODELİNİN FORMALAŞMASININ TƏHLİLİ
G.O. Əliyeva
Azərbaycan Texniki Universiteti
gunayaliyeva1986@gmail.com
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, digər sahələrdə olduğu
kimi, iqtisadiyyatda da öz müstəqil siyasətini gerçəkləşdirməyə başladı. Bu siyasətin başlıca istiqamətlərini müxtəlif mülkiyyət formaları əsasında yaradılan iqtisadi modelin formalaşdırılması və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təşkil etdi.
Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ötən qısa müddət ərzində xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və gərgin fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və
dünya sisteminə inteqrasiyası sahəsində çox böyük nailiyyətlər əldə olundu. Ən böyük nailiyyət isə ondan
ibarətdir ki, bu dövrdə ölkəmizdə aparılan müstəqil dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi islahatların və
inkişafın mahiyyət etibarı ilə yeni bir modeli - Azərbaycan modeli yarandı. Məqalədə Azərbaycanı
davamlı yüksəliş yoluna çıxaran iqtisadi model ətraflı şəkildə öz əksini müəllif tərəfindən tapmışdır.
Açar sözlər: iqtisadi model, texnoloji innovasiyalar, emal sənayesi, qeyri-neft sektoru, insan
kapitalı, xarici ticarət dövriyyəsi, makroiqtisadi sabitlik və modernləşmə.
Giriş
Azərbaycanda iqtisadi modelin formalaşmasının təhlilinin, qısa tarixi xronoloji şərhdən başlaması, zənnimizcə məqsədəuyğundur. İlk növbədə onu qeyd edək ki, Azərbaycan ərazisində sənayenin ilk rüşeyimləri ən müxtəlif fəaliyyət istiqmətləri üzrə, xalq sənətkarlığı səviyyəsində formalaşsa da, burada sənayenin təşəkkülündə neft amilinin rolu danılmazdır. “Dünyada ilk dəfə Bakıda,
1848-ci ildə neftin sənaye üsulu ilə hasilatı Azərbaycanda sənayeləşmənin başlanğıcı hesab olunur.
XIX əsrin ikinci yarısında neft hasilatının əhəmiyyətli dərəcədə artması sənayeləşmə prosesinə təkan vermiş, bu da öz növbəsində respublikada neftlə əlaqəli infrastrukturun və sənaye sahələrinin
yaranması ilə nəticələnmişdir. XX əsrin ortalarından etibarən sənayeləşmə prosesi regionlara nüfuz
etmiş və yeni sənaye şəhərlərinin əsası qoyulmuşdur”.
XX əsrin ilk iki onilliyində Azərbaycanda sənayenin inkişafı, əsasən Bakı şəhəri və Abşeron
yarımadasında neft istehsalının genişlənməsi və həmin dövr üçün qabaqcıl sayılan texnologiyaların
tətbiqi ilə əlamətdar olmuşdur. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində sənaye istehsalının və əsas istehsal
fondlarının Abşeronda təmərküzləşməsi davam etmişdir. Respublika iqtisadiyyatının digər sahələrində olduğu kimi, sənayedə də sürətli və geniş miqyaslı inkişaf keçən əsrin 70-80-ci illərin-də baş vermişdir. Həmin illərdə sahənin inkişafına yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadənin yüksək səmərəli sistemi
qurulmuş, istehsalın şaxələndirilməsinə diqqət artmışdır.
“Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərliyi dövründə 250-dən çox zavod,
fabrik, istehsal sahələri istifadəyə verildi. Bu dövrdə Azərbaycanda elektron maşınqayırması, radiosənaye, yüngül və yeyinti sənayesi üçün maşın və avadanlıq istehsalı və digər mütərəqqi istehsal sahələri yaradıldı. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin geniş tətbiqi nəticəsində 1971-1985-ci illərdə
581 adda yeni tipli maşın, avadanlıq, aparat və cihaz nümunələri yaradıldı.
Müstəqilliyin ilk illərində sənayedə baş verən ciddi tənəzzülün qarşısını almaq üşün 1994-cü ildən
görülən hazırlıq xarakterli və qabaqlayıcı tədbirlər sayəsində 1997-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın
sənaye müəssisələrində əhəmiyyətli artım müşahidə olunmuşdur. İlk təkan, gözlənildiyi kimi, karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatında xarici investisiyaların cəlb edilməsi ilə başlanmış, daha sonra isə
sənayenin digər sahələrində canlanma təmin edilmişdir. Məhz 14 ölkəni təmsil edən 30 iri neft şirkəti ilə
ümumi dəyəri 60 milyard dollara yaxın olan 25-dən artıq beynəlxalq sazişi əhatə edən “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə (1994-cü il) Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası uğurla reallaşmağa, o
cümlədən modern infrastruktur formalaşmağa başladı.
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Tədqiqatin obyekti
İqtisadi inkişafın 1995-ci ildən sonrakı mərhələsində Azərbaycan Respublikasında qeyd edilən modelin gerçəkləşməsinin hüquqi bazası kimi bir çox irimiqyaslı siyasi sənədlər - konsepsiya,
strategiya və proqramlar qəbul olundu. Bunlardan "Azərbaycanda Kiçik və Orta Sahibkarlığa Dövlət Yardımı Proqramı (1997-2000-ci illər)", "Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)", "Azərbaycan Respublikasında maşınqayırma sənayesinin inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)", "Azərbaycan Respublikasında
aqrar bölmənin inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2006-cı illər)", "Azərbaycan Respublikasının demoqrafik inkişaf konsepsiyası", "Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı", "Azərbaycan Respublikasında Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi
inkişaf üzrə Dövlət Proqramı (2003-2005-ci illər)", "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)" və s. göstərmək olar. Hazırlıq mərhələsində
olan "Azərbaycan Respublikasının məşğulluq strategiyası", "Qeyri-neft sektoru üzrə ticarət və investisiyanın inteqrə olunmuş strategiyası" və s. bu qəbildəndir.
Azərbaycanın 20 illik müstəqillik tarixinin ən mühüm uğuru isə ölkənin heç bir dövlətdən və
beynəlxalq təşkilatdan asılı olmadan müstəqil siyasət yeritməsi, milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə
etməsidir. Prezident İlham Əliyevin 21 yanvar 2011-ci il tarixli "Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü haqqında" sərəncamında qeyd olunduğu kimi, dövlət
müstəqilliyinin bərpasının iyirmiillik yubileyinin ölkəmizin həyatında müstəsna əhəmiyyət daşıyan
ictimai-siyasi hadisə olduğu nəzərə alınaraq, Azərbaycanın keçdiyi zəngin inkişaf yolunda qazandığı
parlaq nailiyyətlərin təbliği son dərəcə vacibdir. Sərəncamda eyni zamanda keçid dövrünü başa vuran
respublikamızın bu gün özünün uzunmüddətli inkişaf strategiyasının istiqamətlərini müəyyən edən
ölkə olduğu vurğulanır: "Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi artım sürətinə görə ön sıralarda
gedərək islahatçı ölkə kimi tanınır. Respublikamızda neft və qeyri-neft sektorlarının yüksəlişi, çoxşaxəli iqtisadiyyatın ahəngdar inkişafı təmin olunmuşdur. Ümumi daxili məhsul, büdcə və valyuta ehtiyatları ildən-ilə artmaqdadır. Güclü sahibkarlar sinfi və orta təbəqə yaranır. Azərbaycanın enerji
təhlükəsizliyi təmin olunmuşdur. Yeni infrastruktur formalaşır, beynəlxalq aeroportlar istismara verilir, minlərlə kilometr yol və müasir körpülər salınır".
Prezident İlham Əliyevin ötən illərdəki ən ciddi uğurlarından biri respublikamızın mürəkkəb
ictimai-iqtisadi proses kimi səciyyələnən keçid dövrünü başa vurmasıdır. Son 3 ildə dünyanın iq-tisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərini də ciddi sınaqlarla üz-üzə qoyan maliyyə-iqtisadi böhran
"İnkişafın Azərbaycan modeli" ilə bağlı müzakirələrə yeni nəfəs vermiş, respublikanın yeni ictimaiiqtisadi formasiyaya sürətli keçidinin spesifik cəhətləri, eləcə də çətin vəziyyətdə ümumi daxili
məhsulun yüksək inkişaf tempini şərtləndirən amillər nüfuzlu iqtisadçıların elmi müzakirə mövzusuna çevrilmişdir.
Müharibə şəraitində yaşayaraq əsaslı dəyişikliklər aparan Azərbaycanın iqtisadi inkişaf səviyyəsinə uyğun gələn, buna bənzər elə ölkə yox idi ki, onun təcrübəsindən istifadə etmək mümkün
olsun. Digər tərəfdən, inkişafın Amerika modeli olan liberal bazar iqtisadiyyatı modelini, Almaniya
modeli olan sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatı modelini və nəhayət, İsveç modeli olan sosial-de-mokrat
modelini Azərbaycanda adekvat olaraq tətbiq etmək mümkün deyildi. O illərdə nə Çin modeli, nə
Koreya modeli, nə yapon modeli, nə də hazırda bizə məlum olan iqtisadi inkişaf modelləri yox
idi. İnzibati-amirlik sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçən Azərbaycan isə özünün ən ağır dövrünü
yaşayırdı. İqtisadiyyat tamamilə dağıdılmış, onun bütün sahələri arasında əlaqələr tamamilə kəsilmiş,
iqtisadi proseslərdə qeyri-müəyyənliyin kəskin şəkildə genişlənməsi prosesi müşahidə olunurdu.
Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin yüksək dinamizmlə artmasının nəticəsidir ki, 2009-cu ildə
daxili sərmayələr 79,3, xarici sərmayələr 20,7 faiz təşkil etmişdir. 2010-cu ildə isə respublika iqtisadiyyatına 13,9 milyard və ya əvvəlki ildəkindən 32,4 faiz çox investisiya qoyulmuşdur. Əsas kapitala yönəldilmiş sərmayələrin məbləği 21,2 faiz artaraq 9,7 milyard manata çatmışdır və onun da
75,2 faizi daxili investisiyalar olmuşdur. Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, investisiyaların 70 faizi qeyrineft sektorunun və infrastruktur sahələrin inkişafına sərf edilmişdir. Ölkəyə qoyulmuş investisi-ya256
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ların tərkibində daxili investisiyaların xüsusi çəkisinin belə sürətlə artması Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksək sürətli inkişafını və onun iqtisadi qüdrətinin artmasını göstərir.
2015-ci ildə ölkə iqtisadiyyatında sənaye istehsalının xüsusi çəkisi 41,5% təşkil etmişdir. Doğrudur, bu göstərici 2010-cu ildə 51,7% təşkil etmişdir, başqa sözlə son beş ildə ölkə iq-tisadiyyatında
sənaye istehsalının xüsusi çəkisi bir qədər azalmışdır. Belə vəziyyəti şərtləndirən amillərə, ilk növbədə karbohidrogen ehtiyatlarının iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsindəki azalma, habelə milli iqtisadiyyatın digər sahələrində, habelə xidmət sahələrində artım tempinin üstün templə sürətlənməsi aid
edilməlidir. Ölkə sənayesində əldə edilən ümumi mənfəət, tərəfimizdən təhlil edilən dövrdə 8,4%
artaraq 2014-cü ildə 22,5 milyard manata çatmışdır. Bununla belə, artıq qeyd edilən və bir sıra digər
səbəblər üzündən sahənin mənfəətinin ölkə iqtisadiyyatında əldə edilən ümumi mənfəətdəki payı
2010-2015-ci illər ərzində azalaraq 63,7%-dən 51,8%-ə enmişdir. Sənayedə əsas fondlar modernləşdirilmiş və onların dəyəri təhlil dövründə 66,3% artmışdır. Sahə üzrə bu göstəri-cinin ölkə iqtisadiyyatındakı payı isə həmin illər ərzində artaraq 55,9%-dən 59,2%-ə çatmışdır. [1. 56-60səh.]
Ölkə sənayesində innovasiyalı istehsal fəaliyyətinin səmərəliliyi, digər mühit yaradan əsas amillərlə yanaşı onun investisiya təminatından, başqa sözlə innovasiyalı inkişafın investisiya tələbatının
ödənilməsi səviyyəsindən, ümumilikdə sahənin maliyyə təminatının durumundan bilavasitə asılıdır.
2010-2015-ci illər ərzində sənayedə əsas kapitala investisiyaların məbləği, ciddi templə, başqa sözlə
78,8% artmışdır. Həmin artım, gözlənildiyi kimi sənayenin müxtəlif sahələrində əhəmiyyətli dərəcədə
fərqli tempə malik olmuşdur. Onu da qeyd edək ki, ümumilikdə sənayenin inkişafına yönəldilən əsas
kapitala investisiyaların, ölkə üzrə müvafiq göstəricidə xüsusi çəkisi demək olar ki, dəyişməmişdir.
Ölkə sənayesində texnoloji innovasiyaların maliyyələşdirilməsində müəssisələrin öz vəsaitlərinin payı böyük olub, 2010-2014-cü illər ərzində sürətlə artaraq 2014-cü ildə 98,1% təşkil etmişdir. Dövlət büdcəsindən haqqında danışılan məqsədə dövlət büdcəsindən vəsait ayırmalarının ən
böyük məbləği 2011-ci ilə təsadüf edir ki, bu da sənayedə texnoloji innovasiyalara xərclərin 27,2%i səviyyəsində olmuşdur. Emal sənayesində də anoloji meyillər müşahidə edilir. Belə ki, burada
texnoloji innovasiyaların maliyyələşdirilməsində müəssisələrin öz vəsaitlərinin payı təhlil dövründə
yüksək templə artaraq 44,0%-dən 97,7%-ə çatmışdır. 2010-2014-cü illər ərzində emal sənayesində
yeni məhsulların və xidmətlərin, yeni proseslərin tətbiqi və işlənməsinə xərclərin payı ciddi surətdə
artaraq 2010-cu ildəki 31,3%-dən 2014-cü ildəki 48,2%-ə çatmışdır. Texnoloji innovasiyalarla əlaqədar maşın və avadanlıqların alınmasına xərclərin payı isə, təhlil edilən dövrdə sürətlə azalaraq
62,1%dən 18,6%-ə enmişdir.
Emal sənayesində tətbiqi istiqamətlər üzrə texnoloji innovasiyalara xərclərin strukturunda yeni
məhsulların buraxılışı üçün istehsal layihələndirilməsi, onların istehsalına hazırlığın digər əməliyyatlar,
istehsal üzrə yeni xidmətlərin və ya üsulların tətbiqi istiqamətləri əhəmiyyətli xüsusi çəkiyə malikdir. Bu
göstərici 2010-2016-cı illər ərzində artaraq 3,7%-dən 32,0%-ə çatmışdır. İnnovasiyalı inkişaf digər
sahələrdə olduğu kimi emal sənayesində də kadr hazırlığına və onların yenidən hazırlanmasına xüsusi
diqqət tələb edir. Son illər bu istiqamətdə müəyyən müsbət addımlar atılsa da, vəziyyəti qənaətbəxş
hesab etmək çətindir. Deyək ki, emal sənayesində innovasiyalarla əlaqədar işçilərin öyrənilməsivə
hazırlığına 2010-cu ildə cəmi 95,6 min manat, 2014-cü ildə isə bundan 3 dəfə az, yəni 35,6 min manat
xərclənmişdir. Bu isə emal sənayesində tətbiqi istiqamətlər üzrə texnoloji innovasiyalara cəmi xərclərin
0,2%-ini təşkil edir.
Azərbaycanda istehsal olunmuş ÜDM-in üçdə iki hissəsi ixrac edilir və respublikada iqtisadi
artımın yarıdan çoxu xarici tələb amilləri hesabına formalaşmışdır. İqtisadi böhrana baxmayaraq,
2009-cu ildə adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 7,9 faiz artaraq 4874 ABŞ dollarına
yüksəlmişdir. 2003-cü ildə adambaşına düşən ümumi daxili məhsul 800, 2007-ci ildə isə 3660 ABŞ
dolları olmuşdur. 2003-cü illə müqayisədə 2009-cu ildə adambaşına düşən ümumi daxili məhsul 6
dəfədən çox artmışdır. Dünya ölkələri ilə müqayisə etsək, 2009-cu ilin nəticələrinə əsasən Azərbaycan adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun həcminə görə orta gəlirli ölkələr qrupuna daxil edilmişdir. İqtisadi və maliyyə böhranı şəraitində əksər dünya ölkələrinin bu sahədə xeyli gerilədikləri
halda, Azərbaycan həmin göstəriciyə görə vəziyyətini əsaslı dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Eyni za257
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manda ötən 3 ildə Azərbaycan adambaşına düşən milli məhsulun həcminə görə dünya ölkələri içərisində yerini 40 pilləyə qədər yüksəltmişdir. Beynəlxalq aləmdə bu, olduqca yüksək göstərici sayılır [2 ].
2011-2017-ci illər üzrə makroiqtisadi göstəricilərin istiqamətləri
Gözlənilən
Proqnoz
Ölçü Hesabat
Göstəricilər vahidi 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017
52082,2 53995,0 54740,8 58568,9 59380,4 63057,6 67317,2
1.ÜDM bazar
Mln
qiymətləri ilə man.
Real artım
Deflyator
2. Özəl
sektorun
ÜDM-də
payı
3. Neft
sektoru,
ÜDM, baReal artım
Defyator
ÜDM-də payı
4. Qeyri neft
sektoru,
ÜDM, bazar
qiymətləri ilə

%
0,1
%
22,5
ÜDM-də
payı % 82,5

Real artım
Deflyator
ÜDM-də payı
5.Əhali
nin
gəlirlə
Real artım
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7.Orta aylıq
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-3,0
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2004-2010-cu illərdə ümumi daxili məhsulun həcmi 3, o cümlədən qeyri-neft sektoru 2, sənaye istehsalı 2,8 dəfə artmışdır. Bu illər ərzində dövlət büdcəsinin xərcləri 9,5 dəfə yüksəlmiş,
sosial müdafiə və sosial təminat sahəsində xərclər 5,3, səhiyyədə 7,8, təhsildə 5, mədəniyyət, incəsənət və informasiya sahələrində 5,4, müdafiə sahəsində 8,7 dəfə artmışdır. Bütün dünyanı
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bürümüş iqtisadi böhran şəraitində valyuta ehtiyatlarını 34,2 milyard ABŞ dollarına çatdıran Azərbaycan milli inkişaf strateqiyasını uğurla davam etdirmiş, bütün sahələrdə yüksək artım templərinə
nail olmuşdur. 2010-cu ildə 41,6 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal edilmiş, onun real
həcmi 5 faiz artmışdır. Ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığının aradan qaldırılmasına yönəldilən
siyasətin nəticəsi olaraq qeyri-neft sektorunda bu artım 7,9 faizə çatmışdır.
2016-cı ildə ÜDM real ifadədə 3.8% azalmış və cari qiymətlərlə 60.0 milyard manat olmuşdur. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 6223.8 manat (3899.9 ABŞ dolları) təşkil etmişdir.
Neft-qaz sektoru üzrə 2016-cı ildə 2015-ci ilə nisbətən artım tempi dəyişməmişdir. Bu sektorun
ÜDM-də xüsusi çəkisi 34.3% (2015-ci ildə 30.3%) təşkil etmişdir. 2016-cı ildə qeyri-neft ÜDM-i real
ifadədə 5.4% azalmışdır (2015-ci ildə 1.1% artmışdır).
Əsas kapitala qoyulmuş vəsaitin 40.5%-ni daxili investisiyalar, 59.5%-ni isə xarici investisiyalar
təşkil etmişdir. 2016-cı ilin ildə əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyaların 6286.0 milyon manatı
(42.2%-i) qeyri-neft bölməsinin, 8617.4 milyon manatı (57.8%-i) isə neft bölməsinin inkişafında
istifadə edilmişdir. 2016-cı ilin 1 dekabr tarixinə iqtisadiyyata maliyyə-kredit təşkilatlarının təqdim
etdikləri kreditlərin həcmi 2015-ci ilin 1 dekabr tarixinə nisbətən 13.2% azalaraq 16275.5 mln. Manat
təşkil etmişdir (2015-ci ilin dekabr ayının 1-nə kredit qoyuluşlarının artımı 3.3% olmuşdur).

2016-cı ildə əhaliyə istehlak bazarında satılmış əmtəələrin və göstərilmiş xidmətlərin ümumi
həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0.9% artaraq 39215.5 mln. Manata bərabər olmuşdur.
2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əmtəə dövriyyəsi 1.5% artmış, pullu xidmətlərin həcmi
isə 1.1% azalmışdır. 2016-cı ildə ölkə sakinləri ticarət şəbəkəsindən 15.1 milyard manatlıq ərzaq
məhsulları və 15.1 milyard manatlıq qeyri-ərzaq malları almış və bu göstəricilərin həcmi ötən ilin
eyni dövrünə nəzərən müvafiq olaraq 2.1% və 0.8% artmışdır. [5.]
2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq əmək
haqları 2015-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7.0% artaraq 494.3 manat təşkil etmişdir. 2016-cı ilin ildə
əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirləri isə 7.5% artaraq 4709.8 manata çatmışdır. 2016-cı ilin yanvar-noyabr
aylarında xarici ticarət dövriyyəsi 16.0 mlrd. ABŞ dolları, o cümlədən, ixrac 8.3 mlrd. ABŞ dolları, idxal
isə 7.7 mlrd. ABŞ dolları olmaqla 0.6 mlrd. ABŞ dolları həcmində müsbət ticarət saldosu yaranmışdır.
DSK-nın məlumatlarına əsasən 2016-cı ildə 2015-ci ilin müvafiq dövrünə nəzərən ərzaq məhsulları üzrə
14.7%, qeyri-ərzaq malları üzrə 16.7%, xidmətlər üzrə 5.8% bahalaşma qeydə alınmışdır. Nəticədə 2016cı ildə istehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri 2015-ci ilə nisbətən 12.4% bahalaşmışdır. [7.]
Ölkə iqtisadiyyatına investisiyaların cəlb olunması məqsədilə hökumət tərəfindən “açıq qapı”
siyasəti həyata keçirilir. Hazırda Azərbaycan Hökuməti ölkədə iqtisadi islahatların davam etdirilməsi, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
tədbirlər həyata keçirir.
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“Doing business 2017” hesabatında Azərbaycan 65-ci pillədə qərarlaşıb. Hesabata əsasən,
Azərbaycan dünyada 3 və daha çox islahat aparan 29 ölkədən biridir. “Doing Business 2017” hesabatının “Biznesə başlama” göstəricisi üzrə Azərbaycan biznesin qeydiyyatını sadələşdirməklə dünyada ilk
beşliyə daxil olub və ən yaxşı təcrübəyə malik ölkələrdən biri kimi qeyd edilib. Azərbaycan bu hesabatda 138 ölkə arasında 37-ci yerdə qərarlaşmışdır. Ölkəmiz artıq 8 ildir ki, sözügedən hesabatda MDB
ölkələri arasında 1-ci yerdə qərarlaşır. Hesabatda Azərbaycan “əmək bazarının səmərəliliyi” göstəricisi
üzrə 26-cı, “makroiqtisadi sabitlik” göstəricisi üzrə isə 39-cu yerdədir.[8.]
Nəticələr
“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasına əsasən Azərbaycan əhalinin gəlirlərinin yüksək, işsizlik səviyyəsinin minimum həddə olduğu, inkişaf etmiş insan kapitalına, mühafizə edilən, sağlam ətraf mühitə və hər bir vətəndaşı üçün geniş imkanlara malik məkan olacaqdır.
Konsepsiyada nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası nəticəsində dövrün sonuna ölkədə adambaşına
düşən ÜDM-in həcmi iki dəfə artaraq 13000 ABŞ dollarına çatacaqdır. 2020-ci ilədək Azərbaycanın Dünya Bankının adambaşına düşən Ümumi Milli Gəlir təsnifatına görə “yuxarı orta gəlirli ölkələr” arasında tamhüquqlu ölkə olması və hazırda bu qrup ölkələr sırasında yer almanın əsas səbəbi
olan karbohidrogen ixracından asılılığın aradan qaldırılması, habelə BMT-nin İnkişaf Proqramının
İnsan İnkişafı ilə bağlı təsnifatına əsasən “yüksək insan inkişafı” ölkələri qrupunda yuxarı sıralara
yüksəlməsi hədəflənir.
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf baxımından regionun lider dövlətindən beynəlxalq
iqtisadi münasibətlər sistemində yüksək rəqabətqabiliyyətli iştirakçı statusuna yüksəlməsi reallaşdırılacaqdır. Bu məqsədlə ölkənin əlverişli coğrafi mövqeyi, geniş potensialı nəzərə alınaraq, ölkənin regionun
ticarət mərkəzinə çevrilməsi, qeyri-neft sektoru üzrə adambaşına düşən ixrac həcminin 1000 ABŞ dollarına çatdırılması planlaşdırılır. Azərbaycan ixracyönümlü iqtisadiyyat qurmaq istədiyindən gələcəkdə
Avropa İttifaqı və Gömrük İttifaqı ölkələrinin bazarlarını hədəf kimi götürə bilər. Azərbaycanın okeana
birbaşa çıxışının olmaması ölkəni bir sıra xidmət növləri üzrə ixracı genişləndirməyə vadar edir. Bu
mənada Azərbaycanın nəqliyyat və logistika mərkəzinə çevrilməsi üçün geniş layihələr həyata keçirilir.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti və Ələt beynəlxalq dəniz limanı başda olmaqla nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi Azərbaycanı Avropa və Asiya qitələri arasında əlverişli bir nəqliyyat
habına çevirir. Azərbaycan TRACECA xəttinin (4,577 km) üzərində yerləşir ki, bu da Avropa ilə Asiyanı
birləşdirən Şimal-Cənub (6,978km), Transsib (9,200km) və Cənub dəhlizi (11,700km) ilə müqayisədə
daha qısadır. Üstəlik Türkiyədə Bosfor boğazından keçən Mərmərə layihəsi imkan verəcək ki,
AzərbaycanGürcüstan-Türkiyə üzərindən yüklər və sərnişin Avropa və Asiya arasında vaxt və məsafə
baxımından sərfəli şərtlərlə daşınsın. Azərbaycanın Avropa və Asiya arasındakı əlverişli coğrafi mövqeyi
və bilik iqtisadiyyatının strateji hədəf olaraq seçilməsi ölkənin həm də İKT sahəsində haba çevrilməsini
şərtləndirir. Trans Avrasiya Super İnformasiya Magistralı (TASİM) layihəsi vacib regional təşəbbüsdür və
onun məqsədi əsasən Qərbi Avropadan Şərqi Asiyaya qədər Avrasiya ölkələrinin əhatə edən transmilli
fiberoptik xəttin çəkilməsidir. Layihə Frankfurtdan Honq Konqa istiqamətlənən əsas tranzit xəttinin
qurulmasını nəzərdə tutur. Bu xətt Avropanın və Asiyanın ən böyük informasiya mübadiləsi mərkəzlərini
birləşdirəcəkdir. Tranzit xətti Çin, Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyədə keçərək Almaniyaya
gedəcəkdir. BMT Baş Assambleyası Avrasiya Super İnformasiya Magistralı layihəsini dəstəkləyən bir sıra
qətnamələr qəbul etmiş və TASİM-in əlaqələndirilməsində Azərbaycanın rolunu yüksək qiymətləndirmişdir. Azərbaycanın öndərlik etdiyi layihə geniş Avrasiya regionunda “rəqəmsal uçurum”un aradan
qaldırılmasında əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın orbitə buraxdığı “Azerspace-1” telekommunikasiya
peyki 2013-cü ilin sonuna qədər 10 milyon ABŞ dolları həcmində resurs ixrac edəcək.
Orbitə buraxılması planlaşdırılan daha iki süni peykin vasitəsilə Azərbaycan dünyanın kosmik
bazarlarında da öz yerini möhkəmləndirməyə çalışır. 2014-cü ildən başlayaraq 2017-ci ilə qədər
Azərbaycanda neft hasilatı “W-şəkilli” dinamikaya malik olacaq və təxminən 40 milyon tonluq hasilat həcmi ətrafında rəqs edəcək. Bu müddət ərzində mötəbər analitik mərkəzlər neftin hər barelinin
ortalama 100 ABŞ dolları olması barədə proqnozlar verirlər. Beləliklə, Azərbaycan ortamüd-dətli
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dönəmdə neft gəlirlərini sabitləşdirəcək, 2019-cu ildən başlayaraq “Şahdəniz 2” fazasından təbii qaz
ixracını genişləndirməklə isə azalan neft gəlirlərini kompensasiya edəcəkdir. Sabit neft-qaz gəlirləri
Azərbaycanda qeyri-karbohidrogen sektorunun rahat inkişafı ümün zəmin yaradır. Məsələn, 2011-ci
ildə qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payı 48,8 faizdən 2017-ci ildə 72,4 faizə çatacaq. 2014-2017-ci
illərdə qeyri-neft sektoru 40 faizə qədər artacaq və 8,6 faiz həddində orta illik artım tempinə malik
olacaq. Qeyri-neft sektorunun sürətlə artan sahələri - tikinti, turizm, İKT, ərzaq istehsalı və bəzi qeyrineft sənaye sahələri olacaq. 2014-2017-ci illərdə ÜDM-in orta illik artım tempi 5 faizdən çox olacaq ki,
bu da ölkənin “orta gəlir tələsindən” (middle income trap) sürətlə uzaqlaşmasını təmin edəcək. Çünki
“yuxarı orta gəlirli” ölkələrin orta gəlir tələsindən qurtarması üçün illik ən azı 3,5 faiz artıma nail olması
tələb olunur. Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğalı təkcə bu ölkə üçün deyil,
bütünlükdə region üçün problem sayı- lır. Azərbaycan təhlükəsizliyini təmin etmək və məcburi köçkün
və qaçqınların rifahının yaxşılaşdırmaq üçün ağır bir maliyyə yükünün altındadır. Əgər Azərbaycan
əraziləri işğaldan azad olunsa, rəsmi Bakı qənaət etdiyi vəsaiti təkcə işğaldan azad olan ərazilərinin
deyil, bütünlükdə regionun inkişafına sərf edə bilər. Azərbaycanın regional və qlobal müstəvidə fəal
aktora çevrilməsi siyasi, iqtisadi və humanitar istiqamətlərdə fəallığının artması ilə səciyyələnir. Müstəqil dövlət kimi yaşadığı iki onillik ərzində BMT Təşlükəsizlik Şurasının üzvü olmuş və dünyanın 40
ən güclü iqtisadiyyatından birini qurmuş Azərbaycan gələcək 10 il ərzində Avrasiya materikinin mərkəzində mühüm hab və Avropanın enerji təhlükəsizliyində əsas rol oynaycaq inkişaf etmiş bir dövlətə
çevrilməyi hədəfləyir.
Azərbaycanın hazırkı dinamik inkişafı deməyə əsas verir ki, ulu öndərin modernləşmə strategiyasının gerçəkləşdirilməsi üçün təməlini qoyduğu islahatlar uğurla davam etdirilir. Bu siyasət isə
yeni əsrdə Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələr sırasına sürətlə daxil olmasını təmin edəcəkdir.
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ANALYSIS OF FORMATION OF THE ECONOMICAL MODEL
OF AZERBAIJAN
G.O. Aliyeva
Azerbaijan Technical University
After restoring state independence, the Republic of Azerbaijan has begun to implement its
own policy in the economy, as in other areas. The main trends of this policy are the formation of the
economic model generated on the basis of different forms of ownership and integration into the
world economy.
In the short period after the restoration of state independence, great achievements have been
achieved in the socioeconomic development and integration of our country into the world system as a
result of the far-sighted policy and tense activity of our nation's national leader Heydar Aliyev. The
greatest achievement is that in this period, a new model - the Azerbaijan model has emerged in the
essence of economic reforms and development in the process of independent state building in our
country. In the article, the economic model of sustainable growth of Azerbaijan has been explicitly
reflected by the author.
Keywords: economic model, technological innovation, processing industry, non-oil sector, human
capital, foreign trade turnover, macroeconomic stability and modernization.
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Г.О. Алиева
Азербайджанский Технический Университет
После восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики,
как и в других областях, экономика начала осознавать свою собственную независимую политику. Основным направлением формирования экономической модели, основанной на
различных формах собственности и интеграции в мировую экономику.
Самым большим достижением является то, что в этот период экономических реформ в
стране и развития процесса построения независимого государства, по сути, новая модель - была
создана модель. В статье на пути устойчивого роста, что нашло отражение в экономической
модели, найденной автором.
Ключевые слова: экономическая модель, технологические инновации, производство,
ненефтяной сектор, человеческий капитал, внешнеторговое, макроэкономическая стабильность
и модернизация
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AZƏRBAYCANDA SOSİAL AMİLLƏRİN TURİZMİN İNKİŞAFINDA ROLU
T.M. Salıfov
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Tural_Salifov@mail.ru
Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün turistlərə xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsinə və turistlərlə
yerli əhalinin sosial-iqtisadi və mədəni münasibətlərinin yüksək səviyyəyə qaldırılmasına ehtiyac vardır.
Çünki bu məsələlər hər hansı bir turizm obyekti haqqında müəyyən təsəvvürlər yaratdığı kimi, həmin
ölkənin özü, onun xalqı barədə də imic formalaşdırır. Turizmdə əsas məqsəd çox gəlir əldə etmək deyil, turistlərin şüurunda xoş təəssüratlar yaratmaqdır. Məhz, bu turistlərin gəlişinə təsir edən əsas amil kimi,
həm də turizmdən gələn gəlirlərin artımına, iqtisadiyyatın və ticarətin inkişafına müsbət təsir göstərir. Tərəflər arasında qurulan sosial-mədəni münasibətlər hər iki tərəfin mədəni baxımdan inkişafını təmin edir.
Açar sözlər: sosial turizm, ekoloji turizm, sosial amil, multikultural mühit, mədəni turizm,
Azərbaycan mədəniyyəti.
Giriş
Azərbaycanda turizmin müxtəlif sahələrini, xüsusilə sosial-mədəni aspektlərini araşdırmaq üçün
stastistik materiallar kifayət qədər deyildir. Bu sahədə elmi fəaliyyəti irəli aparmaq üçün turizm
statistikasını təkmilləşdirmək lazımdır. Biz, turizmin inkişafına təsir edən sosial-mədəni amilləri müəyyənləşdirmək üçün Bakıda və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yerli əhali arasında sosioloji sorğu
keçirdik. Əldə etdiyimiz bilgilər bizə problemin araşdırılmasında qismən yardımçı oldu. Lakin bu
sahədə daha obyektiv nəticələr əldə etmək üçün müvafiq sahədə bir neçə və daha geniş miqyaslı
sosioloji araşdırmaların aparılmasına ehtiyac vardır.
Tədqiqatın aktuallığı və məqsədi
Turizmin inkişafı şübhəsiz sosial problemlərin həllində müsbət rol oynayır. Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün münbit sosial-mədəni baza mövcuddur. Bir tərəfdən əhalinin cinsindən asılı olmayaraq savadlı olması, digər tərəfdən onun tolerant dəyərlərə sahib olması buna şərait yaradır. Məhz,
bu göstəricilər turistlərlə yerli əhali arasında ünsiyyətin qurulmasını təmin edən əsas amildir. 2014-cü
ildə qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlərin ölkələr üzrə ümumi sayına diqqət etsək görərik ki, Azərbaycana ən çox turist Türkiyə (35,405), Rusiya (15,373), BƏƏ (6,388) və İrandan (2,527) gəlir. Avropa
ölkələrindən ən çox turist Almaniya (1,358), İspaniya (1,103) və İtaliyadan (927) gəlir. Azərbaycana
gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayı 2014-cü il göstəriciləri üçün 2297.8 min nəfər olmuşdur. 2006-cı
illə (1262.0 min nəfər) nisbətdə bu göstərici təqribən iki dəfə artmışdır. Onlardan istirahət, əyləncə
turizmi üçün gələnlərin sayı çoxluq təşkil edir (2006-cı ildə 398,2 min, 2014-cü ildə 709.9 min nəfər).
İkinci yerdə duran işgüzar turizmdir (2006-cı ildə 257,7 min, 2014-cü ildə 670.5 min nəfər). Bunlar
arasında müalicə turizmi (2006-cı ildə 7,5 min, 2014-cü ildə 46.3 min nəfər) və dini turizm göstəricilərinin (2006-cı ildə 4,1 min, 2014-cü ildə 13.7 min nəfər) az olmasına baxmayaraq, onların inkişaf
dinamikası daha sürətlidir.
Əlbəttə, yerli əhalinin Türkiyə və İrandan gələn turistlərlə ünsiyyət qurması, ortaq dəyərlər baxımından daha rahatdır. Postsovet məkanından gələn rusdilli turistlər üçün də bu keçərlidir. Son dövrlərdə Avropadan gələn turistlərlə yerli əhali arasında (xüsusilə gənclər) ünsiyyət problemləri tədricən
ortadan qalxır. İngilis dilli ölkədə ərazisində geniş şəkildə tətbiq olunur. Bölgələrdə şəhərə nisbətən
bu sahədə geriləmə müşahidə olunur. Buna baxmayaraq həm şəhərlərdə, həm də bölgələrdə yerli
əhalinin turistlərlə ünsiyyətə girmək və onlarla yaxın təmasda olan bir işlə məşğul olmaq marağı böyük deyildir [1.səh.316].
Bu sahədə problemlərdən digəri də odur ki, əhali turizmdən gəlir etmək yolunda təcrübəyə malik
deyil. Turistlərin təqribən yarısı ticarət mallarının bahalılığından və onların gəlir mənbəyi kimi dəyərləndirilməsindən şikayət edirlər. Əslində, problemlərin çoxu turizmin iqtisadi səmərəliliyinin sosial
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sahəyə birbaşa təsirinin tənzimlənməməsindən irəli gəlir. Turistlərin mütəmadi şəkildə səfərləri yerli
əhali ilə turistlər arasında iqtisadi münasibətlərin tədricən tənzimlənməsinə şərait yaradacaqdır. Bura,
turistlərin zövqünə və tələblərinə uyğun malların, xidmətlərin formalaşması aiddir. Təbii ki, turizmin
geniş yayılması gələcəkdə müvafiq sahələrdə yeni malların və xidmətlərin istehsalına da yol aça bilər.
Məhz, bu baxımdan turizm iqtisadiyyatın bütün sahələrini hərəkətə gətirmək və onları formalaşdırmaq
iqtidarında olan inteqrativ bir sahədir.
Turizmin iqtisadi inkişafı üçün sosial sfera ilə inteqrasiyası labüddür. Bu həm turistlər üçün,
həm də yerli əhali üçün maraqlıdır. Bu maraq ortadan qalxdığı təqdirdə iqtisadi səmərələr də azalar
və turizmin inkişafı sual altında qala bilər. Yerli əhalinin turizmdə iqtisadi maraqlarının azlığı, turistlərə olan münasibətlərə də mənfi təsir göstərə bilər. Turizmin gətirdiyi bəzi ekoloji-mədəni disbalanslardan ilk zərbəni bölgə əhalisi alır [2, səh.168].
Azərbaycanda turizmin inkişaf dinamikası normaldır. Lakin biz ölkəmizi Türkiyə, İspaniya kimi
turizm ölkələriylə müqayisə etdikdə, hələ çox işlərin görülməsinin zəruri olduğunu görürük. Biz bu
sahədə uğurlar əldə edən ölkələrin təcrübəsindən yararlanaraq və buraxılan səhvləri nəzərə alaraq daha
doğru inkişaf istiqaməti seçə bilərik. Neft gəlirlərinə alternativ olaraq turizmin ölkədə inkişafına böyük
ehtiyac vardır. Biz yaxın gələcəkdə təmiz hava, şirin su, orqanik qida maddələri kimi təbii nemətlərin
strateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq, ekoloji turizmin inkişafına təkan verməliyik. Artıq dünyada böyük
gəlir gətirən və siyasi məsələlərə çevrilən təbii nemətlər ciddi geosiyasi münasibətlərin formalaşmasına
təsir göstərəcəkdir. Bu baxımdan, ekololi turizm geosiyasi münasibətlərin tərkib hissəsi olacaqdır.
Ölkədə ekoloji turizmin inkişafı bölgələrdə yerli əhalinin bu sahəyə cəlb edilməsi ilə mümkündür. Bölgələrdə yerli əhalinin turizm sahəsinə daha fəal cəlb edilməsi üçün mütəmadi peşəkar treninqlərin, kursların keçirilməsinə ehtiyac vardır. Qeyd etdiyimiz kimi, yerli əhalinin bu sahəyə cəlb
olunması daha səmərəli nəticələr əldə etməyə imkan yaradır. Bu sahədə təbliğat işləri ilə yanaşı, hiss
ediləcək maddi gəlir maraq dairəsinin genişləndirilməsi vacibdir. Bununla bağlı yeni dövlət regional
inkişaf proqramları hazırlanmalı və orada yerli əhalinin turizmin inkişafında yeri və rolu müəyyənləşməlidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 27 fevral tarixli Fərmanı ilə „Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı” dövlət proqramı təsdiq edilmişdir. Dövlət proqramı olmadan, bu sahədə uğur əldə etmək mümkün deyildir.
Orqanik məhsulların inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fermer təsərrüfatının yaradılması, infrastrukturun yaradılması və bu sahədə fəaliyyət göstərən qurumların vergi ödənişində güzəştlərin edilməsi,
sahələrarası inteqrasiya və koordinasiyanın təmin edilməsi, yerlərdə kadr potensialının yetişdirilməsinə
diqqət yetirilməsi ilkin addım kimi müsbət nəticələrin əldə olunmasına səbəb ola bilər. Turizmin inkişaf
etdirilməsinin məqsədi strateji layihələrin varlığını və onların tətbiqi yollarının müəy-yənləşdirilməsini
zəruri edir. Bununla, həm turizmin, həm də bölgələrdə sosial-iqtisadi problemlərin həllində böyük
uğurlar əldə etmək və gənc nəslin qazanc dalınca qanunsuz yollara cəlb olunmasının qarşısını almaq
mümkündür.
Nəticə
Turizmin inkişafı əhalinin sosial problemlərinin həllində özünəməxsus yer tutur. İqtisadi fəaliyyət
növləri üzrə məşğul əhalinin turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahəsində 2014-cü il göstəri-cilərinə görə 55,7 min nəfər çalışırdı (21,7 min muzdlu, 2005-ci il göstəricilərinə görə bu rəqəm (25,1 min)
iki dəfə artmışdır. 2010-cu ildə isə bu rəqəm 46,9 min nəfər olmuşdur. Bu rəqəmlər əslində turizm
sahəsində çalışan əhalinin sayının dinamik şəkildə artdığını və turizmin sosial sahədə tədricən özünəməxsus yer tutduğunu göstərir. Lakin turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahəsində 2014-cü ildə
iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə muzdla işləyən kişilərin sayı 57805 (68,9 %) nəfərdirsə, qadınların sayı
6429 (31,1 %) nəfərdir [3, DSK.www.stat.gov.az].
Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün turistlərə xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsinə və turistlərlə yerli əhalinin sosial-iqtisadi və mədəni münasibətlərinin yüksək səviyyəyə qaldırılmasına ehtiyac vardır. Bu məsələlər hər hansı bir turizm obyekti haqqında müəyyən təsəvvürlər yaratdığı kimi,
həmin ölkənin özü, onun xalqı barədə də imic formalaşdırır. Əslində, turizmdə əsas məqsəd çox gəlir
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əldə etmək deyil, turistlərin şüurunda xoş təəssüratlar yaratmaqdır. Məhz, bu amil turistlərin gəlişinə
təsir edən əsas amil kimi, həm də turizmdən gələn gəlirlərin artımına, iqtisadiyyatın və ticarətin
inkişafına müsbət təsir göstərir. Tərəflər arasında qurulan sosial-mədəni münasibətlər hər iki tərəfin
mədəni baxımdan inkişafını təmin edir. Azərbaycanda turizmin sosial-mədəni inkişafı üçün şərait
vardır. Sadəcə, onun gətirdiyi sosial-iqtisadi səmərələr artdıqca, bölgə əhalisi bu səmərənin əldə olunmasında və istifadəsində yaxından iştirak etdikcə, ictimai şüurun bir qismində də müəyyən müsbət
dəyişikliklər baş verəcəkdir.
Turizm Azərbaycan üçün yararlı bir sahədir. Bu səbəbdən onun inkişafı ilə bağlı müəyyən
sosial-mədəni problemlərin ortaya çıxması labüddür. Lakin Azərbaycanı ziyarət edən turistlər daima
azərbaycanlıların tolerant, qonaqpərvər və gülərüz bir xalq olduğunu xüsusi olaraq vurğulayırlar.
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ROLE OF SOCİAL AMENDMENTS İN TOURİSM DEVELOPMENT
İN AZERBAIJAN
T.M. Salıfov
Azerbaijan Tourism and Management University
Raising the level of service for visitors and tourists in the development of tourism in the local socioeconomic and cultural relations to a higher level is needed in Azerbaijan. Because of these issues, as any
tourist facilities created some insight into that country, its people and the image of the form. In fact,
tourism is not the main goal, to get more profit, to create a good impression in the minds of tourists. It is
this factor as a key factor that affects the arrival of tourists, as well as an increase in revenues from
tourism, the economy and have a positive impact on the development of trade. The relationship
established between the parties on both sides of the cultural aspects of the socio-cultural development.
Keywords: social tourism, eco-tourism, social factor, multicultural environment, cultural tourism,
Azerbaijani culture.
РОЛЬ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Т.М. Салифов
Азербайджанский университетa туризма и менеджмента
Для развитие туризма в Азербайджане имеется потребность в повышение уровне обслуживание туристов и повышения уровне социально - экономических и культурных взаимоотпотешений между местным населением и туристами. Важность этих вопросов заключается
что помияю того что они создают представление о каком-то туристком объекте они также формириют имидж об стране и его народе. Основная цель туризма, это не получение прибыли, а
создание положительных образов в сознании туристов. Именно этот фактор является основным факторам посещения туристов, а так же повышение прибыли от туризма и оказывает положительное воздействие на развитие экономика и торговли. Формирование социально-культурных отношений между сторонами обеспечивает культурное развитие обеих сторон.
Kлючевые слова: социальный туризм, эко-туризм, Cоциальный фактор, мультикультурной
сфере, культурный туризм, Aзербайджанская культура ROLE OF SOCIAL.
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HÜQUQ MÜDAFİƏ İNSTİTUTU KİMİ VƏKİLLİYİN FUNKSİYALARI
Z.N. Aslanov
AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu
Zamigaslanov@gmail.com
Bu məqalədə hüquq müdafiə institutu kimi vəkilliyin funksiyaları təhlil edilmişdir. Müəllifin fikrincə, vəkillər hüquq mühafizə funksiyası yerinə yetirsə də, vəkillik hüquq mühafizə orqanı deyildir.
Onun fəaliyyətinin başlıca məqsədi cəmiyyətdə ehtiyacı olan hər kəsə yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım
göstərməkdən ibarətdir.
Açar sözlər: hüquq müdafiə institutu, vəkillik, funksiya, hüquqi yardım, qanunçuluğun möhkəmlənməsi, vətəndaş cəmiyyəti, insan hüquqları.
Təbiətdə və cəmiyyətdə hər bir sistemin öz funksiyaları vardır. Bir sistem kimi hüquq da mühüm funksiyalar yerinə yetirir. Məlum olduğu kimi hüququn funksiyaları ictimai münasibətlərə təsirin
əsas istiqamətləri kimi çıxış edir. Hüququn funksiyaları onun fəaliyyətinin bütün istiqamətlərini deyil,
yalnız başlıca və əsas istiqamətlərini ifadə edir.
Ümumiyyətlə, “funksiya” termini latınca “function” sözündən yaranıb və mənası “icra etmə,
həyata keçirmə” deməkdir.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində “funksiya” sözü “vəzifə, fəaliyyət dairəsi” kimi izah edilir
[1, s. 210].
Hüquqi funksiyalar özlərinin normativ ifadəsini ən mühüm qanunvericilik aktlarında hüquqi
tənzimləmənin məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi şəklində tapır. Prof. A.M.Qasımov «hüququn funksiyası»na insanların iradəsinə, onların davranışına, ictimai münasibətlərə hüquqi təsir
istiqamətləri kimi anlayış verir. Onun fikrincə, hüquqi təsir istiqaməti hüquq qarşısında duran vəzifələrlə
müəyyən edilir [2, s. 53].
Hüquqi sahədə həyata keçirilən funksiyalar içərisində hüquq müdafiə funksiyası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan vəkillik institutunun həyata keçirdiyi funksiyaları xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, vəkillik dövlətə lazım olduğu qədər, bəlkə də, daha çox cəmiyyətə lazımdır. Cəmiyyəti dövlətsiz təsəvvür etmək qədər, onu hüquqi müdafiəsiz də təsəvvür etmək çətindir. Bəşəriyyət
yaranandan insanlar arasında ədalət, humanizm, xeyirxahlıq, doğruluq kimi müsbət hallarla, keyfiyyətlərlə yanaşı zorakılıq, yalan, ədalətsizlik, haqsızlıq, qisas və s. bu kimi mənfi hallar və mü-nasibətlər
də mövcud olmuşdur. Bu münasibətləri yumşaltmaq, zorakılığı azaltmaq və ədalətsizliklərin qarşısını
almaq üçün tarixən müxtəlif mexanizmlər düşünülmüş və tətbiq edilmişdir. Belə mexanizmlərdən biri
kimi vəkillik çıxış edir. Bu baxımdan ictimai hüquq müdafiə institutu kimi vəkillik cəmiyyətdə çox
mühüm, həyati əhəmiyyətli funksiyalar yerinə yetirir. Bu funksiyalar aşağıdakılarda ifadə olunur:
vəkillik vətəndaşla dövlət arasında yaranmış ziddiyyətlərin araşdırılaraq həll olunmasında və beləliklə
də bu ziddiyyətlərin daha da gərginləşərək cəmiyyətdə xaosa və qeyri-stabilliyə səbəb olmasının qarşısının alınmasında və bu yolla vətəndaş-dövlət münasibətlərində inam və etimadın təmin olunmasında
əvəzsiz rol oynayır; vəkillik cəmiyyətdə özbaşınalıq, qanunsuzluq və ədalətsizlik hallarına qarşı
mübarizə aparan vətəndaş cəmiyyəti institutudur; vəkillik mühüm sosial qarşılıqlı yardım forması kimi
çıxış edir; vəkillik ədalət mühakiməsinin lazımı şəkildə aparılmasına səmərəli ictimai nəzarət formasıdır; vəkillik insan hüquqları sahəsində dövlət siyasətinə, hüquqyaradıcılığına və hüquqtətbiqi praktikasına müstəqil təsir faktorudur; himayədarlıq funksiyası; sosial-psixoloji funksiya; vasitəçilik (mediator)
funksiyası; sosial-tənqidi funksiya; hüquqi maarifləndirmə funksiyası.
Peşəkar müdafiə və təmsilçilik (nümayəndəlik) institutu kimi vəkilliyin mövcudluğunun və
fəaliyyətinin başlıca məqsədi cəmiyyətdə ehtiyacı olan hər kəsə yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım
göstərməkdən ibarətdir. Həmçinin göstərmək lazımdır ki, vəkilliyin məqsədlərini, vəzifələrini və
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funksiyalarını bilavasitə vətəndaş cəmiyyəti özü müəyyən edir. Qeyri-dövlət orqanları içərisində,
demək olar ki, digər heç bir orqana vəkilliyə həvalə edilən qədər mühüm dövlət funksiyaları verilməmişdir.
Bu mübahisəsiz bir faktdır ki, vəkillik cəmiyyətdə qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi prosesində mühüm rol oynayır. Doğrudur, bu vəkilliyin bilavasitə icra etməli olduğu
vəzifə və funksiyaları sırasına daxil deyil. Amma vəkillik fəaliyyətinin həyata keçirilməsi son nəticədə
(yəni dolayı yolla) bu prosesə mühüm töhfə verir. Lakin hüquq ədəbiyyatında bununla bağlı fərqli
fikirlər də vardır. Məsələn, müəlliflərdən V.A.Vaypan qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmlənməsinə köməklik göstərilməsinin vəkilliyin funksiyalarına aid edilməsini düzgün hesab etmir. Onun
fikrincə, bu, dövlətin özünün funksiyaları sırasına daxildir. Dövlət bu funksiyasını həyata keçirmək üçün
müvafiq aparatını – dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən hüquq mühafizə orqanları sistemini yaradır. Son
nəticədə dövlətin deyil, onun (həmin dövlətin) təqib etdiyi vətəndaşın tərəfində dayanmalı olan və
müstəqil, dövlətdən asılı olmayan orqan kimi vəkillik öz hüquqi təbiətinə görə qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi üzrə funksiyaların yerinə yetirilməsində dövlət orqanlarına köməklik göstərə bilməz.
Dövlət isə vəkilliyin üzərinə bu funksiyanı yerinə yetirmək vəzifəsi qoymaq, yəni onu qanunçuluğun
möhkəmləndirilməsində (cinayətlərin üstünün açılmasında, cinayətkarların ifşa edilməsində, hazırlanan
hüquq pozuntuları ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının məlumatlandırılmasında və s.) hüquq mühafizə
orqanlarına yardım göstərilməsi üzrə agentə çevirmək hüququna malik deyildir [3]. Həmçinin müəllif
hesab edir ki, dövlət vəkilliyə “vətəndaşları qanunlara dəqiq və dönmədən riayət etmə ruhunda tərbiyə
etmək” funksiyası da həvalə edə bilməz. Eyni zamanda, vəkillər 1990-cı ilin sentyabrında Nyu-Yorkda
qəbul edilmiş “Beynəlxalq Hüquqşünaslar Assosiasiyasının hüquq peşələrinin müstəqillik standartları”nın 5-ci bəndinə diqqət yetirməlidirlər: “Hüquq peşələrinin təmsilçilərinin və dövlət orqanlarının
üzərinə cəmiyyəti hüquqi dövlətin prinsipləri, müstəqil məhkəmə sisteminin və bütün hüquq peşələrinin
əhəmiyyəti ilə bağlı təlimləndirmək və maarifləndirmək, habelə onu hüquq və vəzifələr, o cümlədən onların həyata keçirilməsinin mümkün və lazımi üsulları barədə məlumatlandırmaq vəzifəsi qoyulur” [3].
Məlumdur ki, hüququn həyata keçirilməsinə ictimai nəzarət olmazsa, hüquq səmərəli şəkildə
həyata keçirilə bilməz və özünün mənəvi-əxlaqi və humanist əsaslarından məhrum olar. Hüququn tətbiqinə və ona əməl olunmasına ictimai nəzarətin zəruriliyi obyektiv olaraq cəmiyyətin özü tərəfindən öz
maraqları naminə hüquqi himayədarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsini şərtləndirir. Lakin bütövlükdə
cəmiyyət bu fəaliyyəti həyata keçirə bilmədiyi üçün hüquqi himayədarlıq, qəyyumluq fəaliyyəti ilə onun
ayrı-ayrı nümayəndələri, yəni hüquq müdafiəçiləri məşğul olur. Onlar xüsusi ictimai institut kimi
təşkilatlanaraq vəkilliyi əmələ gətirirlər. Hüququn müdafiəsi üzrə xalqın və dövlətin qarşılıqlı əlaqəsi
prosesində hüquq mədəniyyəti real olaraq təzahür edir, hüquq və azadlıqlar isə dolğun və səmərəli
şəkildə reallaşır. Bütövlükdə hüquq müdafiə institutları, xüsusən də vəkillik olmadan həqiqi hüquq da
ola bilməz.
Geniş mənada vəkillik vətəndaş cəmiyyətinin hüquq müdafiə institutu kimi çıxış edir. Bu baxımdan pozulmuş hüquqların müdafiəsi vəkilin ən mühüm funksiyasını təşkil edir. Bəzən, bu funksiyanın
daşıyıcı subyektinin kim olmasından asılı olaraq müdafiənin üç əsas növünü fərqləndirirlər: 1) təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin özü tərəfindən həyata keçirilən müdafiə - ifadə vermək və ya bundan imtina
etmək, vəsatət vermək, etiraz etmək, şikayət vermək, prokuror tərəfindən, məsələn, tutulmanın qanuniliyinin yoxlanılmasını tələb etmək; 2) təhqiqat, ibtidai istintaq və prokurorluq orqanlarının özünün
həyata keçirdiyi müdafiə - qanun onlardan işin bütün hallarının hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırılması,
təqsirləndirilən şəxsin vəziyyətini yaxşılaşdıran, məsuliyyətini yüngülləşdirən və təqsirini azaldan halların müəyyən edilməsini, təqsirləndirilən şəxsin ona elan olunmuş ittihamdan qanunla müəyyən edilmiş
üsul və vasitələrlə müdafiə olunma imkanın yaradılmasını tələb edir. Lakin göstərilən hərəkətlər şübhəli
(təqsirləndirilən) şəxsin hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsinin forması kimi nə-zərdən
keçirilə bilməz. Çünki bu hərəkətlər göstərilən orqanların vəzifəsi kimi çıxış edir; 3) xüsusi olaraq işdə
iştirak etmək üçün cəlb edilmiş və müvafiq səlahiyyət verilmiş “müdafiəçi” adlanan peşəkar vəkillər
tərəfindən həyata keçirilən müdafiə [7, s. 112-113].
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İxtisaslaşdırılmış hüquqi yardım göstərilməsi elə ictimai funksiyadır ki, onun sayəsində həm
şəxsiyyətin hüquqlarının müdafiəsi, həm də ədalət mühakiməsinin qarşısında duran vəzifələrin həlli
təmin olunur [6].
Mühakimə icraatında təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsi
funksiyasını həyata keçirməklə vəkillik hüquq normalarına əməl olunmasına retrospektiv nəzarət funksiyası həyata keçirir, yəni məhkəmənin diqqətini ibtidai araşdırma mərhələsində yol verilən hüquq
pozuntusu hallarına yönəldir. Müdafiə funksiyası mütləq xarakter kəsb edir. Ona görə də vəkil heç bir
halda ittihamı inandırıcı qəbul edə və müdafiə funksiyasını həyata keçirməkdən imtina edə bilməz.
Prosessual funksiyalarını həyata keçirməklə vəkil öz fəaliyyətini bütünlüklə təqsirləndirilən şəxslərin
hüquqlarının müdafiəsinə yönəldir. Lakin vəkilin fəaliyyəti yalnız müdafiə etdiyi şəxsin maraqlarına
deyil, həm də bütövlükdə ədalət mühakiməsinin maraqlarına xidmət edir. Məlum olduğu kimi, ədalət
mühakiməsinin məqsədlərinə dolğun şəkildə nail olunması üçün eyni dərəcədə həm yüksək keyfiyyətli
ittiham, həm də yüksək keyfiyyətli müdafiə lazımdır. Obyektiv həqiqəti yalnız bu iki mexanizmin
səmərəli və balanslaşdırılmış şəkildə uzlaşdırılması (çəkişmə prinsipi) nəticəsində müəyyən etmək olar.
Müdafiəçi (vəkil) hüquqi yardım göstərməklə qanunçuluğun möhkəmlənməsinə əlverişli zəmin yaradır,
mühakimə icraatında haqsızlığa, habelə məhkəmə səhvlərinə yol verilməsi hallarının qarşısını alır.
O.V.Sineokiy göstərir ki, ümumi qaydaya görə vəkillik üç mühüm funksiya yerinə yetirməlidir: 1)
məhkəməyəqədər istintaq mərhələsində təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin, birinci instansiya məhkə-məsində
təqsirləndirilən şəxsin, apelyasiya və kassasiya instansiyalarında isə məhkum edilmiş şəxsin hüquqlarını
müdafiə etmək; 2) məhkəmələrdə və digər dövlət orqanlarında (təsərrüfat məhkəmələrində, hüquq mühafizə orqanlarında, hakimiyyət və idarəetmə orqanlarında) müxtəlif kateqoriya (cinayət, mülki, inzibati)
işlərə baxılması zamanı vətəndaşlara və hüquqi şəxslərə hüquqi yardım göstərilməsi; 3) əhaliyə və hüquqi
şəxslərə hüquqi məsələlər üzrə məsləhətlərin verilməsi ilə bağlı konsultasiya fəaliyyəti [7, s. 6].
Y.F.Lubşev hesab edir ki, hüququn inkar edilməsi, ondan sui-istifadə olunması, onun tələblərinə
riayət edilməməsi, vəzifələrin özbaşına şəkildə genişləndirilməsi hər hansı sosial təzahürü nizama sala
bilməz. Bu baxımdan vəkillik qanunla məhdudiyyətsiz hakimiyyəti çəkindirən, onun tərəfindən insanların talelərinə vurulan zərbələri azaldan, hüquq mühafizə orqanlarının işçilərini düşünülməmiş addımlardan çəkindirən sistem kimi çıxış edir [5, s. 6]. Lakin vəkillik bu funksiyalarını, vəkillik haqqında yeni
qanunvericiliyin qəbul edildiyi, köhnə stereotiplərin aradan qaldırıldığı və hər kəsin hüquq və azadlıqları
uğrunda real mübarizə aparan təşkilat kimi onun cəmiyyətdə həqiqətən də lazımi nüfuz qazandığı halda
sonadək yerinə yetirə bilər [4, s. 122]. Bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə dövlət
tərəfindən keyfiyyətli hüquqi yardımın, vəkil xidmətlərinin hər kəs üçün əlçatan olması (vəkilliyin müstəqilliyinin təmin edilməsi, pulsuz hüquqi yardımın göstərilməsi üçün onun fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi, peşə fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün vəkillərə yer ayrılması və s.) istiqamətində xeyli
işlər görülür. Lakin bu işlərin kəmiyyəti və keyfiyyəti yeni tələblərə uyğun olaraq artırılmalıdır. Məsələn, pulsuz vəkil məsləhətlərinin (vəkil xidmətlərinin) onlayn qaydada dövlət hesabına təqdim edilməsi üçün xüsusi İnternet portallarının yaradılması və onun zəruri maliyyə təminatının həyata keçirilməsi əhəmiyyətli ola bilər.
Vəkilliyin funksiyaları sırasında öz müştərilərinin kommersiya müəssisələrinin idarə olunmasını
(banklarda müəssisənin hesablarının açılması, həmin hesabların idarə olunması, müxtəlif müqavilələrin
bağlanması, lazımi sənədlərin hazırlanması, sənədlərin hüquqi ekspertizasının aparılması və rəy verilməsi və s.) da göstərmək olar. Bu dünya təcrübəsində hamılıqla qəbul olunmuş vəkil funksiyalarından
biri kimi çıxış edir. Məsələn, Avropa Birliyi ölkələrinin vəkilləri üçün ümumi qaydalar məcəllə-sinin
(1998-ci il) üçüncü fəsli vəkillər tərəfindən öz müştərilərinin vəsaitlərinə sərəncam verilməsi üzrə
əməliyyatların həyata keçirilməsi qaydalarına həsr olunub.
Avropada vəkil peşəsinə dair əsas prinsiplər haqqında Xartiya və Avropa vəkillərinin davranış
Kodeksinin preambulasının “Vəkilin cəmiyyətdəki funksiyası” adlanan 1.1.-ci bəndində göstərilir ki,
qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşılan cəmiyyətlərdə vəkil xüsusi rola sahibdir. Vəkil təkcə qanunun
icazə verdiyi həddə ona həvalə olunmuş tapşırıqları vicdanla yerinə yetirmir. O, ədalət mühakiməsinin
maraqlarına xidmət etməklə həm ona etimad göstərən şəxslərin hüquq və azadlıqlarını müdafiə edir,
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həmçinin müştərisinin məsləhətçisinə çevrilir. Demokratik cəmiyyətdə vəkilin peşə funksiyalarına
hörmət nümayiş etdirilməsi qanunun aliliyinin ümdə şərtidir.
Vəkillik fəaliyyətinin həyata keçirilməsi vəkilin aşağıdakı şəxslər qarşısında hüquqi və mənəvi
məsuliyyətini şərtləndirir:
- müştərilər;
- qarşısında müştərinin maraqları təmsil olunan orqanlar, məhkəmələr;
- ümumi olaraq vəkillik və məxsusi olaraq bu sahənin təmsilçiləri;
- cəmiyyət (azad və müstəqil peşənin mövcudluğu dövlətin gücü və ictimai maraqlar qarşısında insan hüquqlarının müdafiəsi baxımından əhəmiyyətlidir) [8].
Vəkillik hüquq mühafizə funksiyaları yerinə yetirir. Lakin o, hüquq mühafizə orqanı deyildir.
Çünki vəkilin hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxsi insan hüquqlarına riayət etməyə vadar edilməsi üzrə
məcburetmə səlahiyyəti yoxdur. Vəkil cinayət prosesində müdafiəçi, mülki prosesdə isə tərəflərin
maraqlarını təmsil edən nümayəndə kimi çıxış edir.
Beləliklə, ən ümumi şəkildə vəkillərin funksiyalarına aşağıdakıları aid etmək olar:
1. şəxsiyyətin hüquqlarının, azadlıqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsi;
2. ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququnun təmin edilməsi;
3. hüquqi məsləhətlər vermə;
4. məhkəmədə təmsilçilik;
5. məhkəmə araşdırılmasının həyata keçirilməsi zamanı ədalətin və qanunçuluğun təmin edilməsi.
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ФУНКЦИИ АДВОКАТУРЫ КАК ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ИНСТИТУТ
З.Н. Асланов
Институт Права и Прав Человека НАНА
В этой статье, анализированы функции адвокатуры как правозащитный институт. По
мнению автора, не смотря на то, что адвокаты выполнють правоохранительные функции, адвокатура не является правоохранительным органом. Основной целью его деятельности - оказывать правовую помощь для всех тех участники сообщества, которые нуждаются в правовой помощи высокого качества.
Ключевые слова: правозащитный институт, адвокатура, функция, правовая помощь,
укрепление законности, гражданское общество, права человека
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MÜASİR DÖVRDƏ SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİNDƏ ORTAYA ÇIXAN RİSKLƏR
VƏ ONLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ
Ş. Əlizadə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Shamo.88@mail.ru
Müasir dövrdə fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq hər bir müəssisə müəyyən risklərlə qarşılaşır. Müəssisənin fəaliyyəti dövründə risklərin meydana gəlməsi təbii haldır. Risklərin ortaya çıxması müəssisənin inkişafına olduqca mənfi təsir göstərə bilər. Bu baxımdan risklərin idarə edilməsi
son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Son dövrlər risklər həmçinin sığorta şirkətlərində də ortaya çıxır. Sığorta şirkətlərində risklər bir
çox səbəblərdən yarana bilər. Belə ki, sığorta ehtiyatlarının düzgün formalaşdırılmaması, investisiyanın
lazımi sahələrə yönəldilməməsi, gəlir və xərclərin effektiv şəkildə idarə edilməməsi kimi amillər risklərin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Hər bir sığorta şirkətindərisklər vaxtında aşkar edilməli və düzgün idarə edilməlidir. Çünki vaxtında aşkar edilməyən və qiymətləndirilməyən risklər gələcəkdə şirkətin
uğursuzluğuna səbəb ola bilər. Bu səbəbdən sığorta şirkətlərində meydana gələn risklərin aşkar
edilərək effektiv şəkildə idarə edilməsi çox mühüm amil hesab olunur.
Açar sözlər: Sığorta şirkətləri, sığorta fəaliyyəti, sığorta ehtiyatları, risklər, sığorta tarifləri.
Giriş
Məlumdur ki, müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində bir çox müəssisələr meydana gəlməkdə və
inkişaf etməkdədir. Son dövrlər iqtisadiyyatın istənilən sahəsində böyük, orta və kiçik müəssisələr
fəaliyyət göstərir. Fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq hər bir müəssisənin başlıca məqsədi xərcləri
azaltmaq, gəlirləri isə yüksəltməkdən ibarətdir. Təbii ki, yüksək gəlir yüksək risk tələb edir. İqtisadiyyatın bir çox sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər fəaliyyəti dövründə müəyyən risklərlə qarşılaşırlar. Risklərin vaxtında aşkar edilərək aradan qaldırılması zəruri amildir. Vaxtında aşkar edilməyən risklər şirkətin uğurlu fəaliyyətinə mane ola bilər. Hətta müəssisənin fəaliyyəti dövründə ortaya
çıxan kiçik bir risk vaxtında aşkar edilməsə, gələcək dövrlərdə ciddi fəsadlar törədərək müəssisənin
iflasına belə səbəb ola bilər.
Müasir dövrdə risklər sığorta şirkətlərində də ortaya çıxır. Sığorta şirkətləri iqtisadiyyatın di-gər
sahələrində fəaliyyət göstərən şirkətlər kimi ümumi olaraq iqtisadi və siyasi risklərlə qarşılaşırlar. Ölkədə baş verən siyasi qeyri sabitlik, muharibə, çevriliş siyasi riskin, iqtisadi durğunluq, işsizlik, yoxsulluq isə iqtisadi riskin meydana gəlməsinə səbəb olur. Bu risklər ən ciddi fəsad törədə bilən risklər
hesab olunur. Qeyd olunan bu riskləri aradan qaldırmaq olduqca çətindir. Çünki bu risklərin mənbəyi bir
başa ölkənin siyasi və iqtisadi vəziyyətinə bağlıdır. Bundan başqa sığorta şirkətləri fəaliyyəti dövründə
texniki, investisiya və qeyri texniki kimi xüsusi risklərlə qarşılaşırlar.
Riskləri azaltmaq mümkün olsa da, risklərdən tamamilə qaçmaq mümkün deyildir. Bu baxımdan hər bir şirkətdə olduğu kimi, sığorta şirkətlərində də risklərin idarə edilməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Sığorta şirkətlərində ortaya çıxması ehtimal olunan riskləri vaxtında aşkar etmək, onun
səbəbini müəyyən etmək, riskləri effektiv şəkildə idarə etmək və gələcəkdə bu risklərin ortaya çıxmaması üçün zəruri tədbirlər görmək risklərin azalmasına və sığorta şirkətlərinin uğurlu fəaliyyətinə
stimul yaradan faktorlar sayılır.
1. Sığorta şirkətlərində ortaya çıxan risklər və onların növləri
Dünyada xidmət sektorunun ən geniş yayılmış və ən çox inkişaf etmiş sahələrindən biri sığortadır.
Sığorta bazar iqtisadiyyatının inkişafında özünəməxsus və müstəsna rol oynayır. Belə ki, ictimai istehsalın
fasiləsizliyinin təmin olunmasında və ictimai istehsalın balanslaşdırılmasında sığortanın əhəmiyyəti
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yüksək hesab olunur. Bu əsasən özünü əsas etibarı ilə sığortanın aparılmasının son nəticələrində göstərir.
Son nəticə dedikdə əsasən sığorta sahələrinin optimallaşdırılması, sığorta əməliyyatlarının inkişaf
göstəriciləri, zərərlərin vaxtında aradan qaldırılmasında və s. nəzərdə tutulur [4].
Bu gün dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində əhalinin böyük qismi sığorta xidmətlərindən geniş
istidadə edir. Buna görə də inkişaf etmiş ölkələrdə sığorta təkmilləşmiş bir səviyyəyə çatmışdır. Almaniya, Fransa, İngiltərə kimi ölkələrdə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri əhaliyə yüksək səviyyədə
sığorta xidmətləri göstərərək uğur qazanmışlar. Belə ki, dünyanın AIG, Howden, Axa, Lloyds kimi
şirkətləri bu gün dünyanın ən nəhəng sığortaçıları hesab olunurlar. Bu sığorta şirkətlərinin topladığı
sığorta haqları isə hər il artım göstərməkdədir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hər bir sığorta şirkəti öz
fəaliyyəti dövründə müəyyən risklərlə qarşılaşır. Bu risklər sığorta şirkətlərinin zəifləməsinə, onların
inkişafdan qalmasına və hətta iflas olmasına səbəb ola bilər.
Ümumiyyətlə sığorta şirkətləri ümumi və xüsusi risklərlə qarşılaşırlar. Ümumi risklər sığorta
şirkətlərinin fəaliyyət göstərdiyi regionda ortaya çıxan risklərdir ki, bu riskləronlara təsir göstərən
xarici risklər hesab olunurlar. Sığorta şirkətlərinin qarşılaşdığı ümumi risklərdən biri siyasi riskdir ki,
bu risk nəticəsində ölkədə bazar iqtisadiyyatının inkişafı üçün heç bir imkan qalmır [5]. Bu risk
bütövlükdə ölkəyə mənfi təsir edir. Siyasi qarşıdurmalar, ölkənin düzgün siyasət yeritməməsi, hakimiyyət çevrilişi və siyasi gərginliklər siyasi riskə misal ola bilər. Bu riskin ortaya çıxması ölkənin
siyasi sabitliyini pozur.
Sığorta şirkətlərinin qarşılaşdığı ümumi risklərdən biri iqtisadi riskdir. Məlum olduğu kimi, sığorta şirkətlərinin davamlı inkişafı üçün ölkədə iqtisadi sabitliyin olması mühüm şərtdir. İşsizlik, inflyasiya, yoxsulluq, durğunluq, iqtisadi böhran və əhalinin rifah səviyyəsinin aşağı olması kimi amillər
iqtisadi riskin əsas göstəriciləri hesab olunur. Qeyd olunan bu amillərdən hər hansı birinin ölkədə
mövcud olması həmin ölkədə digər sektorlarla yanaşı sığorta sektoruna da mənfi təsir göstərir. Ölkədə
iqtisadi və siyasi risklərin mövcud olması əhalinin inamına da mənfi təsir edir. Başqa bir sözlə desək,
müəyyən bir ölkədə siyasi və iqtisadi riskin mövcudluğu psixoloji riski meydana gətirir. Bu baxımdan
siyasi və iqtisadi risk hökm sürən ölkələrdə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinə əhalinin etibarı qalmayacaqdır.
Sığorta şirkətlərinin qarşılaşdığı və onların inkişafına böyük problem yaradan risklərdən biri
xüsusi risklər hesab olunur. Xüsusi risklər şirkət daxilində müəyyən səbəblərdən meydana gələn risklər
hesab olunur. Bu risklər daxili risklərdir və şirkətin özünə xas risklər hesab olunur. Sığorta şirkətlərinin
daxilində meydana gələn xüsusi riskləri və onun növlərini aşağıdakı cədvəl 1-dən görə bilərik:
Cədvəl 1-dən də görünür ki, dünyada bir sıra şirkətlərlə yanaşı sığorta şirkətlərinin də daxilində müəyyən səbəblərdən ortaya çıxan bir sıra xüsusi risklər mövcuddur. Bu risklər texniki, investisiya və qeyri-texniki risklər olmaqla 3 qrupa bölünür.
Texniki risklər adətən sığorta şirkətlərinin xərclərinin çox olması, öz sığortalılarını düzgün
müəyyən edə bilməməsi və həmçinin öz ehtiyatlarından düzgün və qənaətlə istifadə edə bilməməsi zamanı ortaya çıxır.Texniki risklər sığorta şirkətlərində sığorta ehtiyatlarının yetərsizliyinə, böyük zərərlərin yaranmasına, təkrarsığorta risklərinin meydana gəlməsinə və likvidlik riskinin yaranmasına səbəb
olur. Buna görə də sığorta şirkətlərisığortalılara vaxtında ödəniş edə bilmir. Bu isə sığorta şirkətləri ilə
sığortalılar arasında mübahisələrin yaranmasına səbəb olur.
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə sığorta işinin qloballaşması şəraitində sığorta şirkətlərinin fəaliyyəti, təkcə sığorta müdafiəsinin təmin edilməsi ilə bitmir. Kifayət qədər sərbəst pul vəsaitinə malik olan sığorta şirkətləri öz əməliyyatlarını həyata keçirməklə bərabər,investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsində də aktiv iştirak edirlər. Öz fəaliyyət növünə uyğun olaraq sığorta şirkətləri əldə olunan sığorta haqlarını müxtəlif maliyyə təşkilatlarında investisiya kimi qoymaq məcburiyyətində qalırlar. Çünki sığorta ehtiyatları və xüsusi vəsaitlərin investisiya edilməsi sığorta şirkətlərinin gəlirlərinin əlavə mənbəyi kimi çıxış edir.
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Cədvəl 1
Sığorta şirkətlərində yaranan xüsusi risklər [5]

Texniki risklər
Sığorta tariflərin aşağı
olması riski
Sığorta ehtiyatlarının
yetərsizliyi riski

İnvestisiya riskləri
Aktivlərin dəyərdən düşməsi
riski
Aktivlərin likvidliyinin aşağı
olması riski

Əməliyyat xərclərinin
çoxluğu riski
Böyük zərərlərin yaranması
riski
Likvidlik riski
Təkrarsığorta ilə bağlı
risklər
Böyümə ilə bağlı risklər

İnvestisiyanın düzgün
qiymətləndirilməməsi riski
Maliyyə alətləri ilə bağlı
risklər
Faiz dərəcəsi riski
Digər şirkətlərə investisiya
qoyulması riski
Digər investisiya riskləri

Qeyritexniki risklər
İdarəetmə ilə bağlı risklər
Üçüncü şəxslər qarşısında
öhdəliyi yerinə yetirə bilməmə
riski
Üçüncü şəxslərdən borcların
əldə edilə bilməməsi riski
Sığorta şirkətlərinin ümumi
biznes riski
Digər qeyri texniki risklər

İnkişaf etmiş sığorta bazarının fəaliyyət göstərdiyi bir sıra Qərbi Avropa ölkələrinin bəzi sığorta şirkətlərində bir çox illər ərzində uğurlu investisiya fəaliyyəti nəticəsində sığorta fəaliyyətinin
illik gəlirindən dəfələrlə çox gəlir əldə edilmişdir [6]. Bununla əlaqədar olaraq bu cür sığorta şirkətlərində illik gəlirin artırılması, sığorta bazarının genişləndirilməsi istiqamətində deyil, məhz investisiyaların səmərəli şəkildə idarə olunması əsasında əldə edilmişdir.
Ancaq bütün bunlara baxmayaraq bir çox sığorta şirkətlərində investisiya riskləri qaçılmaz olur.
İnvestisiya riskləri bir çox hallarda sığorta şirkətlərinin öz investisiyasını lazımi və gəlir gətirən sahələrə
yönəltməməsi, investisiyanı düzgün idarə edə bilməməsi və həmçinin ondan lazımi şəkildə istifadə edə
bilməməsi zamanı ortaya çıxır. Bunun nəticəsində aktivlərin dəyərdən düşməsi və likvidliyinin azalması
problemi ortaya çıxır ki, bu da şirkət üçün ciddi problemlər yaradır.
Sığorta şirkətlərinin daxilində ortaya çıxan və onlar üçün təhlükə doğuran risklərdən biri qeyritexniki risklər hesab olunur. Bu risklər adətən şirkətin idarəetmə prosesində mənfi halların ortaya çıxması, idarəetmə ilə bağlı düzgün qərarların verilməməsi və şirkət siyasətinin düzgün müəyyən edilməməsi zamanı yaranır. Bundan başqa üçüncü şəxslər qarşısında öhdəliyin yerinə yetirilə bilməməsi,
şirkətin ümumi biznes riskləri və eləcə də üçüncü şəxslərdən borcların əldə edilə bilməməsi riski qeyri
texniki risklərə misal ola bilər.
Qeyd olunan bu risklərdən başqa sığorta şirkətlərində hüquq riski, bazar riski, nüfuz riski və
portfel riski də yarana bilər. Qeyd olunan bu risklərə qısaca açıqlama verək.
Hüquqi risk sığorta şirkəti tərəfindən sığorta qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması və həyata keçirilən əməliyyatların digər sığorta şirkətləri ilə münasibətdə uyğunsuzluğun ortaya çıxması
və bunun nəticəsində xərclərin yaranması riskidir.
Bazar riski bazar qiymətlərində meydana gələn gözlənilməz dalğalanmalar nəticəsində sığorta
şirkətinin gəlirləri üçün yarana biləcək mövcud və ya gələcək təhlükədir. Bazar riskinə qiymət və
valyuta riskləri də daxildir. Qiymət riski maliyyə bazarlarında dəyişikliyin baş verməsinin sığorta-çının
maliyyə alətlərinin bazar dəyərinə təsiri nəticəsində zərərlərin yaranmasıdır. Valyuta riski isə sığorta
şirkətinin fəaliyyəti zamanı müəyyən beynəlxalq valyuta məzənnəsinin anidən dəyişməsi ilə əlaqədar
zərərlərin ortaya çıxmasıdır.
Nüfuz riski sığortalılar tərəfindən sığorta şirkətinə olan inamın azalması ilə zərərlərin yaranmasıdır. Nüfuz riskinin ortaya çıxması sığorta şirkətinin reputasiyasına mənfi təsir edir ki, bu da
həm gəlirlərin azalmasına və həm də potensial müştərilərin itirilməsinə səbəb olur.
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Portfel riski sığorta şirkətinin likvidliyinin itirilməsi, investisiya qoyulmuş qiymətli kağızlarının məzənnəsinin aşağı düşməsi və digər tərəfdən onların emitentlərinin maliyyə vəziyyətinin pisləşməsindən yaranan riskdir [1].
Qeyd edək ki, bu risklər hər bir sığorta şirkətində meydana gələ bilər. Yuxarıda qeyd etdiyimiz
bu risklər sığorta şirkətlərinin faəliyyətini davam etdirməsi, uğur qazanması və inkişafa nail olması
üçün ciddifəsadlar doğurur. İstər şirkət daxilində və istərsə də şirkət xaricində yaranan risklərin vaxtında araşdırılması və aradan qaldırılması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan ortaya çıxan
risklərin aradan qaldırlması üçün sığorta şirkətləri tərəfindən lazımi tədbirlər görülməlidir.
2. Sığorta şirkətlərində ortaya çıxan risklərin idarə edilməsi
Bazar iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf edən mühitində ortaya çıxan texnoloji və iqtisadi dəyişikliklər bir çox şirkətlərin fəaliyyətinə effektiv şəkildə təsir etməkdədir. Bu dəyişikliklər həmçinin
sığorta sekorundan da yan keçmir. Belə ki, bazar iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf etməsi sığorta şirkətlərini bir çox strateji risklərlə qarşı qarşıya qoyur.Məlum olduğu kimi, sığorta son illər ayrı-ayrı şəxslər
və müəssisələrdə yaranan təhlükələrə qarşı qoruma və onların aradan qaldırılması olaraq qəbul edilməkdədir [7]. Müasir dövrdə bədbəxt hadisələrin baş verməsi, yol qəzalarının sayının durmadan artması, bir çox müəssisələrdə iş qəzalarının meydana gəlməsi sığortanın zəruriliyini daha da yüksəldir. Bu
gün həm inkişaf etmiş və həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə sığorta iqtisadiyyatın ayrılmaz bir
tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Əsasən inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin böyük əksəriyyəti həm həyat
sığortası və həm də qeyri həyat sığortası məhsullarından geniş şəkildə istifadə edir. Məlumdur ki,
gələcəkdə baş verməsi ehtimal olunan hadisələrin bu gün dəqiq olaraq bilinməməsi həmin hadisələrə
dair verilən qərarların istənilən nəticəsini görməmək təhlükəsini yaradır. Bu cür təhlükə iqtisadiyyatın
hər bir sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə və şirkətlərə şamil edilir.Sığorta şirkətləri də həmçinin bu
təhlükə ilə qarşılaşırlar. Sığorta şirkətlərinin fəaliyyət göstərdiyi ölkədə siyasi və iqtisadi sabitliyin
olmaması həmin sığorta şirkətlərini siyasi və iqtisadi risklə qarşı qarşıya qoyur. Bu cür riskləri aradan
qaldırmaq olduqca çətin və qeyri mümkündür. Çünki iqtisadi və siyasi risklər birbaşa ölkənin vəziyyətindən xəbər verir və bu cür risklərin həll edilməsi üçün ölkədə iqtisadi və siyasi sabitlik olmalıdır. Bundan başqa sığorta şirkətlərinin sığortalılardan sığorta haqqını vaxtında toplamaması, böyük zərərlərin
meydana gəlməsi, idarəetmə ilə bağlı problemlər sığorta şirkətini xüsusi risklərlə qarşı qarşıya qoyur.
Təbii ki, bu risklərin vaxtında aşkar edilməsi və düzgün idarə edilməsi tələb olunur. Bu baxımdan riskin
idarə edilməsində onun təhlili mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Risklərin təhlilinin bir sıra vəzifələri vardır
ki, bu vəzifələriaşağıdakı kimi sıralaya bilərik [2]:
1. Riskin baş verməsini müəyyən dərəcədə prоqnоzlaşdırmaq;
2. Risk amillərini sеçmək;
3. Xоşagəlməz hadisələrin başvеrmə еhtimalını qiymətləndirmək;
4. Onların təsirini azaldan üsulları sеçmək;
5. Risk amillərinin dinamikasını izləmək;
6. Risk amillərini lazımi istiqamətdə dəyişmək;
7. Risk dərəcələrini azaldan tədbirlər görmək vəs.
Hər bir sığorta şirkətində bu vəzifələri yerinə yetirməklə ortaya çıxması ehtimal olunan riskləri
effektiv şəkildə təhlil etmək mümkündür. İqtisadiyyatın sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət
göstərən şirkətlərdə olduğu kimi, xidmət sahəsinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan sığorta şirkətlərində də
risklərin idarə edilməsi mühüm amil hesab olunur. Çünki risklərin idarə edilməsi sığorta şirkətlərinin
fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Sığorta şirkətlərinin ümumi strategiyasına müvafiq olaraq, risklərin
idarə edilməsi strategiyası onların sığorta fəaliyyətinin inkişafına nail olmaq və risklərin idarə edilməsi
məqsədi ilə keçirilən tədbirləri gücləndirmək üçün aparılır. Strateji nöqteyi-nəzərdən, risklərin idarə
edilməsi üçün risklərin səviyyəsi müəyyən edilir, risklərə nəzarət normaları formalaşdırılır və şirkətin
hər bir şöbəsinin üzləşdiyi müəyyən risklər haqqında ətraflı məlumatlar təsvir olunur.Ümumiyyətlə bir
çox sığorta şirkətlərində meydana gələn risklərin idarə edilməsi bir neçə mərhələni əhatə edir.
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Birinci mərhələdə şirkətin daxili və xarici amilləri ortaya qoyulur. Bu mərhələdə həmçinin şirkətin təhlükə və fürsətləri ilə bərabər hədəfləri də təhlil edilir və nəticə olaraq şirkətin məruz qaldığı
bütün risklər müəyyən edilir.
İkinci mərhələdə risklərin ölçülməsi prosesi başlayır. Bu prosesdə riskin baş vermə ehtimalı və
sığorta şirkətinə təsir səviyyəsi müəyyən edilir. Riskin baş vermə ehtimalının və sığorta şirkətinə təsir
səviyyəsinin müəyyən edilməsi isə şirkət daxili idarəetmə mühitinin effektivliyi, daxili vəxarici dəyişikliklər vəşirkət rəhbərlərinin qərarları kimi amillərə bağlıdır. Bu amillərdən istifadə edərək, riskin baş
vermə ehtimalını və şirkətə təsir səviyyəsini müəyyən etməklə riskin ölçülməsi prosesi tamamlanmış olur.
Üçüncü mərhələdə ölçülən risklərin idarə edilməsi prosesi başlayır. Bu mərhələdə arzu edilən risk
səviyyəsinə çatmaq üçün onların sadələşdirilməsi reallaşdırılır. Buna misal olaraq sığorta vasitəçilərindən sığorta haqlarının toplanması zamanı risklərin azaldılması məqsədilə nəzarət sisteminin formalaşdırılmasını göstərə bilərik. Bundan başqa sığorta hadisəsi baş verdikdən sonra, sığortalılara sığorta
ödənişi verilərkən onların sənədlərinin düzgün şəkildə yoxlanılması da risklərin azaldılaraq sadələşdirilməsinə misal ola bilər.
Dördüncü və ya son mərhələdə, yuxarıda qeyd olunan bütün proseslərə nəzarət yer alır. Son
mərhələ deyərkən, əslində risklərin idarə edilməsi prosesinin bitmədiyini, dəyişə bilən daxili və xarici
faktorlara görə davamlı yenilənməsi tələb olunan bir proses olduğunu da vurğulamaq lazımdır [8].
Dünyanın bir çox ölkələrində fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri həm investisiya məqsədilə maliyyə
vəsaitləri toplayırlar, həm də bu vəsaitlərin qorunmasını təmin edirlər. Sığorta şirkətləri bu funksiyanı
yerinə yetirərkən qarşılaşdığı riskləri öz daxilində müəyyən bir risk idarəetməsində qoruması tələb
olunur. Qeyd edək ki, qanunverciliyə uyğun olmayan sığorta fəaliyyəti, böyük maliyyə itkilərinə səbəb
olan xətalı sığorta əməliyatları, səhvən aparılmış aktuari hesablamaları və düzgün qurulmayan çatdırılma kanalları sığorta şirkətlərində ən böyük risklərin yaranmasına səbəb olur [3]. Risklərin idarəedilməsi iqtisadiyyatın digər sektorlarından fərqli olaraq sığorta sektorunda əsas fəaliyyətlərdən biri
olub, bir çox təşkilati problemlərin aradan qaldırılması vəziyyətindədir [9].
Sığorta şirkətlərində ortaya çıxan risklərin idarə edilməsi və onların minimuma endirilməsi
çox zəruri amil hesab olunur. Çünki risklərin effektiv şəkildə idarə edilməməsi şirkət üçün böyük
fəsadlar yarada bilər. Sığorta şirkətlərində risklərin effektiv idarə edilməsi üsulları aşağıdakılardır.
1. Diversifikasiyanın aparılması – Diversifikasiya kapitalın və investisiyanın riski
azaltmaq məqsədilə müxtəlif obyekt arasında paylanması deməkdir [10]. Sığorta şirkətlərində qarşıya qoyulan maliyyə hədəflərinə nail olma baxımından və bu zaman riskləri də
minimallaşdırmaq üçün diversifikasiya ən vacib komponentlərdən biri hesab olunur. Diversifikasiya risk menecmenti üsuludur, o hər hansı bir ayrılıqda götürülmüş maliyyə vəsaitinin
ümumi portfelin məhsuldarlığına göstərə biləcəyi mənfi təsiri minimuma endirmək məqsədi
ilə, portfel üzrə müxtəlif vəsaitlərin qarışdırılmasıdır [11].Sığorta şirkətlərində diversifikasiya son dərəcə mühüm amil hesab olunur. Bir çox sığorta şirkəti digər sığorta növlərindən
daha çox avtomobil sığortasına üstünlük verirlər. Son dövrlər yol qəzalarının həddindən çox
baş verməsi isə öz növbəsində sığorta hadisələrinin sayının artmasına səbəb olur. Bir çox
hallarda böyük zərərlər meydana çıxır ki, bu da sığorta şirkətlərini ciddi problemlərlə üz-üzə
qoyur. Böyük zərərlərin yaranması isə sığorta şirkətləri üçün böyük bir riskdir. Bu səbəbdən
risklərin azaldılması məqsədilə sığorta şirkətləri portfelin diversifikasiyasına üstünlük verirlər. Belə ki, portfeldə avtomobil sığortası ilə yanaşı digər sığorta növlərinə üstünlük vermək
müəyyən qədər riskləri azaltmış olur. Çünki avtomobil sığortasından fərqli olaraq digər sığorta növlərində sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalı nisbətən aşağıdır. Elə buna görə
də, bir sıra sığorta şirkətləri diversifikasiya zamanı riskləri bölüşdürərək portfeldə avtomobil
sığortası ilə birgə daşınmaz əmlakın sığortası, səyahət sığortası, mülki məsuliyyətin sığortası
kimi sığorta növlərinə də yer verirlər.
2. Daxili auditin mütəmadi həyata keçirilməsi - Sığorta şirkətlərində daxili audit
sisteminin əsas məqsədi risklərin azaldılmasına, onların səmərəli şəkildə idarə edilməsinə,
nəzarət və idarəetmənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə yönəlmişdir.Daxili audit bir
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şöbə olaraq sığorta şirkətinin daxilində fəaliyyət göstərir.Daxili audit xidməti sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin qanunvericiliyə uyğunluğunu, sığortaçının maliyyə sabitliyi və
ödəmə qabiliyyəti üzrə sistemli təhlilin həyata keçirilməsini, portfelin ayrı-ayrı sığorta növləri üzrə qiymətləndirilməsini, sığortaçının maliyyə hesabatlarının beynəlxalq maliyyə standartlarına uyğunluğunu və sığorta fəaliyyəti zamanı ortaya çıxan risklərin minimallaşdırılmasını təmin edir [1]. Hər bir sığorta şirkətində ortaya çıxan risklərin qiymətləndirilməsi,
idarə edilməsi və azaldılması üçün daxili auditin mütəmadi olaraq həyata keçirilməsi şərtdir.
3. Müstəqil audit yoxlaması – Müstəqil audit risklərin aşkar edilməsi, qiymətləndirilməsi
və azaldılması məqsədilə sığorta şirkəti tərəfindən dəvət olunan və şirkət yoxlamasını həyata
keçirən auditdir. Daxili auditdən fərqli olaraq müstəqil audit şirkət daxilində bir şöbə olaraq
fəaliyyət göstərmir. Müstəqil audit sığorta şirkəti tərəfindən müəyyən bir haqq qarşılığında
kənardan dəvət olunan hüquqi və ya fiziki şəxsdir. Müstəqil audit yoxlaması sığortaçının uçot
siyasətinin habelə muhasibat uçotunun aparılmasının sığorta qanunvericiliyinə uyğunluğu,
sığortaçılar üçün nümunəvi hesablar planının tətbiqinin düzgünlüyü, təkrarsığorta əməliyyatlarının
həyata keçirilməsinin düzgünlüyü, sığortaçının gəlir və xərclərinin tam və düzgün əks olunması və
vergi ödənişlərinin tam və düzgün hesablanması kimi məsələləri əhatə edir [1].
4. Nəzarət sisteminin formalaşdırılması – Hər bir sığorta şirkətində effektiv nəzarət sistemi mövcud olmalıdır. Şirkətin fəaliyyətinə mütəmadi olaraq nəzarət edilməsi ortaya çıxan risklərin azaldılmasına müsbət təsir edir. Məlum olduğu kimi, sığorta şirkətlərində bir çox səbəblərdən müəyyən risklər meydana gəlir. Sığorta haqlarının vaxtında toplanmaması, sığorta əməliyyatlarının çoxluğu, sığorta ödənişlərinin gecikməsi sığorta şirkətlərində risklərin yaranmasına səbəb olur. Bu baxımdan sığorta şirkətlərində nəzarət mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Sığorta şirkətlərində hər bir prosesə ciddi şəkildə nəzarət edilməlidir.
Sığorta şirkətlərində debitor və kreditor borclarına nəzarət, sığorta əməliyyatlarına nəzarət,
bank və kassa əməliyyatlarına nəzarət və hüquqi proseslərə nəzarət son dərəcə önəmlidir.
Sığorta şirkətlərində effektiv nəzarət sisteminin mövcud olması risklərin düzgün şəkildə aşkar edilməsinə, onların idarə edilməsinə və hətta azalmasına səbəb olur.
Sığorta şirkətlərində riskləri müəyyən qədər azaltmaq mümkün olsa da onlardan tamamilə yan
keçmək mümkün deyildir. Təbii ki, hər bir sığorta şirkəti uzunmüddətli fəaliyyəti dövründə bir çox
risklərlə qarşılaşır. Sığorta şirkətlərinin uğurlu fəaliyyəti isə risklərin vaxtında aşkar edilməsinə, onların qiymətləndirilməsinə və effektiv şəkildə idarə edilməsinə bağlıdır.
Nəticə
Dünyada bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi və təkmilləşdiyi bir dövrdə bir çox yeni müəssisə və
şirkət yaranmaqda və fəaliyyət göstərməkdədir. Hər bir müəssisənin əsas məqsədi isə xərcləri azaldaraq
yüksək mənfəət əldə edilməsindən ibarətdir. Ağırlaşan bazar iqtisadiyyatı şərtləri altında hər bir
müəssisə müəyyən risklərlə qarşılaşır. Risk ortaya çıxması ehtimal olunan və şirkət üçün ciddi fəsadlar
doğura bilən bir təhlükədir. Müəyyən tədbirlər görərək riski azaltmaq mümkündür, ancaq riskdən
tamamilə qaçmaq, onu tamamilə yox etmək qeyri mümkündür.
Risklər iqtisadiyyatın bir çox sahələrində olduğu kimi sığorta sahəsində də ortaya çıxmaqdadır.
Bu gün dünyanın bir sıra sığorta şirkətləri fəaliyyət dövrü ərzində bir çox risklərlə üzləşirlər. Bu risklər
istər inkişaf etmiş və istərsə də inkişaf etməkdə olan ölkələrin sığorta şirkətlərində özünü göstərir.
Müasir dövrdə sığorta şirkətləri ümumi və xüsusi risklərlə qaşrılaşırlar.
Ümumi risklər şirkətin özündən qaynaqlanmayan, onun xaricində meydana gələn və onun
fəaliyyətinə birbaşa təsir edən risklərdir. Bu risklərə siyasi və iqtisadi risklər daxildir. Ölkədə siyasi
stabilliyin pozulması, vətəndaş muharibəsinin baş verməsi və hakimiyyət çevrilişi kimi mənfi hallar
siyasi riskə misal ola bilər. Ölkədə iqtisadi durğunluğun olması, inflyasiyanın yüksəlməsi, işsizlik
və yoxsulluğun artması kimi hallar isə iqtisadi riskin göstəricisi hesab olunur.
Xüsusi risklər isə sığorta şirkətinin daxilində müəyyən səbəblərdən yaranan, birbaşa şirkətin
özündən qaynaqlanan və önun özünə xas olan risklərdir. Xüsusi risklərə texniki, investisiya və qeyri
texniki risklər aiddir. Müəyyən bir sığorta şirkətində tariflərin aşağı olması, əməliyyat xərclərinin çox276
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luğu, aktivlərin likvidliyinin düşməsi, üçüncü şəxslər qarşısında öhdəliyin yerinə yetirilə bilməməsi kimi
amillər xüsusi risklərə aiddir. Bundan başqa sığorta şirkətləri öz fəaliyyəti dövründə hüquqi, bazar,
nüfuz və portfel riskləri ilə də üzləşirlər.
Sığorta şirkətlərində ortaya çıxan riskləri vaxtında müəyyən etmək, onların ortaya çıxma səbəbini
araşdırmaq və düzgün şəkildə idarə etmək tələb olunan mühüm faktordur. Çünki zamanında müəyyən
edilməyən və effektiv şəkildə idarə edilməyən risklər gələcəkdə sığorta şirkəti üçün problem yarada
bilər. Risklərin diversifikasiyası, daxili auditin mütəmadi olaraq həyata keçirilməsi, müstəqil audit
yoxlamasının aparılması və şirkətdə nəzarət sisteminin formalaşdırılması risklərin müasir idarəetmə
üsulları hesab olunur. Dünya təcrübəsi göstərir ki, dünyanın bir çox nüfuzlu sığorta şirkətləri məhz bu
üsulları tətbiq etməklə ortaya çıxan risklərin idarə edilməsində və xeyli azaldılmasında uğurlu olmuşlar.
Hər bir sığorta şirkəti fəaliyyəti dövründə aparılan bütün sığorta əməliyyatlarına ciddi şəkildə
nəzarət etməli, yalnız bir sığorta məhsuluna üstünlük verməməli, böyük zərərlərin yaranmaması üçün
lazımiaddımlar atmalıdır. Qeyd olunan bu yollarla həm riskləri düzgün idarə etmək, həm onları
azaltmaq və həm də uğurlu inkişafa nail olmaq mümkün olacaq.
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THE RİSKS OCCURİNG İN İNSURANCE COMPANİES İN MODERN PERİOD AND
THEİR MANAGEMENT
Sh. Alizade
The Academy of public administration under the president of the Republic of Azerbaijan
All companies regardless of their activity field are faced with some risks in modern period.
Occuring risks in activity period of company is normal prosses. The risks can effect badly to
development of the enterprise. In this regard, risk management is extremely important.
Last periods the risks occur also in insurance companies. Risks can occur in insurance companies
for many reasons. So that, factors as not establishing insurance reserves properly, not directing
investments to the required fields, not managing incomes and expenses effectively can cause risks to
occur. Risks should be determined in time and managed properly in each insurance company. Because
risks that are not defined and evaluated in time can cause the company to fail in the future. For this
reason defining and managing risks which occur in insurance companies is considered main factor.
Keywords: insurance companies,insurance activity, insurance reserves, risks, insurance tariffs
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РИСКИ, ПРОТЕКАЮЩИЕ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ В СОВРЕМЕННОМ
ПЕРИОДЕ И ИХ УПРАВЛЕНИЕ
Ш. Ализаде
Академия государственного управления при президенте Азербайджанской Республики
В современном периоде все компании, независимо от сферы деятельности сталкиваются с некоторыми рисками. Происходящие риски в периоде деятельности компании считается
нормальным процессом. Риски могут повлиять плохо для развития предприятия. В связи с
этим, управление рисками является чрезвычайно важным.
В последние периоды риски возникают также в страховых компаниях. Риски могут
возникнуть в страховых компаниях по многим причинам. Так что, как факторы, не создание
страховых резервов должным образом, не направляя инвестиции в необходимые поля, не
управление доходов и расходов эффективно может привести к возникновению рисков. Риски
должны быть определены во время и управляется эффективно в каждой страховой компании.
Потому что, риски не определяющие и оценивающие во времени, может привести компании
к неудачу в будущем периоде. По этой причине, определение и управление рисками которые
возникают в страховых компаниях считается очень важным фактором.
Ключевые слова: страховые компании, страховая деятельность, страховые резервы,
риски, страховые тарифы.
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MƏDƏNİYYƏTİN FORMALAŞMASI AMİLLƏRİ
G. Məmmədova
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
gulgaz.m@atmu.edu.az
Məqalədə Azərbaycanın davamlı inkişaf şəraitində ölkədə ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasının maarifləndirmə və təhsil aspektlərinə bu prosesin əsas amilləri kimi yanaşılmışdır. Bu məqsədlə
respublika gəncləri arasında aparılan təhsil və tərbiyə prosesininin nəticələrinə istinad edilmişdir.
Açar sözlər: ekologiya, mədəniyyət, ekoloji maarifləndirmə, ekoloji təhsil, ekoloji təfəkkür.
Azəbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra, ölkəmizdə ətraf mühitin mühafizəsi
sahəsində bir sıra mühüm yeniliklərə imza atıldı. Bu isə öz növbəsində ekoloji məsələlərin ümumbəşəri bir problem kimi qəbul edilməsi ilə izah edilir. Respublikamız ətraf mühitin qorunması sahəsində dünyada qəbul olunmuş normaları, konvensiya və aktları qəbul edir. Bu sənədlərdə qarşıya qoyulan vəzifə və öhdəliklər dövlət səviyyəsində davamlı olaraq uğurla yerinə yetirilir. Ölkə Prezidenti
tərəfindən təsdiq olunmuş 18 fevral 2003-cü ildə "Ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa
dair" Milli Proqram ekoloji siyasəti daha da təkmilləşdirilmiş səviyyədə özündə əks etdirərək, onun
tətbiq edilməsi üçün imkanlar yaratdı.(1) Bu sənədin imzalanmasından bir il öncə 2002-ci il dekabrın
10-da Respublika Prezidenti ümumilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı “Əhalinin ekoloji təhsili və
maarifləndirilməsi haqqında” Qanunu isə, əhalinin ekoloji mədəniyyətinin formalaşdırılması mexanizminə yönəldilmiş strateji sənəd kimi qiymətləndirilir.(2) Ölkə vətəndaşlarının ekoloji mədəniyyətinin formalaşması prosesinin nizamlanmasında bu Qanun tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Qanun
əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin hüquqi, iqtisadi və təşkilati
əsaslarını müəyyən edir, bu sahədə münasibətləri tənzimləyir. Beş fəsildən ibarət olan həmin sənəddə
ekoloji mədəniyyətin əsas formalaşma istiqamətləri sayılan ekoloji təhsil, ekoloji bilik, ekoloji maarifləndirmənin respublika əhalisi arasında reallaşdırılması imkanları geniş şərh olunur. Qanunun əsas
anlayışlarından olan “ekoloji mədəniyyət”ə əhalinin və ölkənin ekoloji təhlükəsizliyinə, insanın ətraf
mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinə dair bilik və təcrübənin məcmuusu kimi tərif verilir. Ekoloji mədəniyyətin
məzmunu ilk növbədə, insanların təbiətin müxtəlif hadisələrinə marağın olmasından, düzgün münasibətindən başlayır. Ekoloji mədəniyyət, həm də “insan-təbiət-cəmiyyət” sistemində münasibətlərin
optimallaşdırılmasının vacib amillərindən biri kimi çıxış edir. Ekoloji mədəniyyət anlayışı ayrı-ayrılıqda mədəniyyət və ekologiyanın vəhdətini bildirir. Professor Fuad Məmmədovun “İnsanın və cəmiyyətin ruhi mədəniyyətinin mühüm göstəricisi ətraf mühitə münasibət, insan inkişafı üçün həyati
əhəmiyyət daşıyan ekoloji mədəniyyətdir” (3,145) fikri insan cəmiyyət münasibətlərinin insan ümumi
mədəniyyətinin tərkib hissəsi olduğunu haqlı olaraq vurğulayır. Akademik D.S.Lixaçov “təbiət və
insan münasibətləri – iki mədəniyyətin münasibətləridir və onlardan hər biri özünəməxsus “sosiallıq”la bağlı olaraq davranış qaydalarına malikdir. Hər iki mədəniyyət – tarixi inkişafın məhsuludur,
həm də insan mədəniyyətinin inkişafı insan nəsli yarandığı dövrdən indiyə qədər davam edir, təbiətin
bir neçə milyon il davam edən mövcudluğunda, ona insan mədəniyyətinin təsiri tarixi çox məhduddur”. Bəli bir çox alimlər ekoloji mədəniyyət, təbiət cəmiyyət münasibətləri, insan cəmiyyət münasibətləri haqqında müxtəlif fikirlər bildirir.
Bu ideyanın məzmununa görə dünyada baş verən bütün təkamül proseslərinə ümumi fun-damental qanunauyğunluqlara tabe olan bütün mövcudluqların özünütəşkilinin vəhdətli prosesi kimi
baxılır. Bəşəriyyətin kollektiv Zəkası təbiətlə üzvi vəhdətlə olmaqla bəşəriyyətin gələcək təkamülünün üstünlük təşkil etdiyi amili kimi çıxış edəcəkdir. Biosferin Zəka sferasına keçidinin optimist
konsepsiyasını inkişaf etdirən alim bu prosesdə təkcə elmin deyil, “bəşəriyyətin etik zəkası”nın həlledici rolunu qabardır (5, 9). “Etik zəka” anlayışı ekoloji mədəniyyət anlayışı ilə toqquşaraq dünya
birliyinin noosfer məqamına irəliləməsini nəzərdə tutur. Beləliklə, ekoloji mədəniyyət sosial müna279
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sibətlərin, daha doğrusu, cəmiyyət təbiət arasındakı münasibətlərin müəyyən növü kimi dərk olunaraq məzmununa insanlar tərəfindən təbiətin, ətraf mühitin dərki səviyyələri, insanın kainatdakı
yerinin dəyərləndirilməsi məsələləri daxildir. Ekoloji mədəniyyətin mənəvi, əxlaqi tərəfləri ekoloji
etika anlayışında müəyyənləşir. Ekoloji etik insanın ətraf mühitlə münasibətini tənzimləyir. Ekoloji
etika gələcək nəsillərin yaşamasına mane olacaq bütün hərəkətlərdən imtina etməyi, insan sağlamlığı və ətraf mühitin vəziyyətini nəzərə alaraq qərarların qəbulunda məhsuliyyətli davranmağı və
yaşayan insanın maraqları xətrinə gələcək nəsillərin maraqlarına xələl gətirməməyi təklif edir.
Ekoloji mədəniyyət nisbətən cavan elm olsa da, onun əhəmiyyəti çox böyükdür. Rusiyalı alimi
N. V. Ulyanova ekoloji mədəniyyətin tərifini verərkən ekoloji mədəniyyətə sistemli ekoloji bilik,
mənəvi dəyər, təfəkkür, düşünülmüş ekoloji hərəkət kimi qiymətləndirir.(9)
Ekoloji mədəniyyətin məzmununun ontoloji və qnoseoloji mahiyyəti də diqqəti cəlb edir. Ontoloji
mənada ekoloji mədəniyyət cəmiyyətin mədəni həyatının müvafiq aspekti kimi şərh olunur. Qnoseoloji
mənada isə, ekoloji mədəniyyətə ekoloji etika ilə yanaşı, insanların təbiətlə qarşılıqlı münasibətlərinin
üsullarını müəyyənləşdirən cəmiyyətin mədəni həyatının qanunauyğunluqları, streotipləri və formalarının öyrənilməsinə yönəldilmiş biliklərin ayrıca sahəsi kimi baxılır (7). Müasir tədqiqatçıların əksəriyyəti ekoloji mədəniyyətin insanla təbiət arasındakı münasibətlərin harmoniyasını yaradan, insanın
ekoloji çərçivədə özünüreallaşmasını təmin edən daxili xassələrində təzahür tapması elmi qənaətinə
gəlirlər.
Davamlı inkişaf şəraitində ekoloji bilik və təcrübə ekoloji təhsil və maarifləndirmə yolu ilə mənimsənilir. Professor Rauf Sultanovun fikrincə “Əhali arasında maarifləndirmə aparılması, ekoloji
şüurun yaradılması, ekoloji biliklərin formalaşdırılması ekoloji problemlərin həllində böyük işlər görə
bilər. (10) Ekoloji biliyin formalaşması isə bir çox komponentlərdən asılıdır. Bunlardan ən mühümü
davamlı ekoloji təhsil, ekoloji dünyagörüşünün formalaşması və ekoloji maarifləndirmədir.
Ekoloji təhsil fasiləsiz təlim, tərbiyə və inkişaf prosesi olub ümumi ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasına, eyni zamanda insanlarda ekoloji mədəniyyətin aşılanmasına istiqamətlənir. Bu
gün ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasının əsas vasitəsi olan məqsədyönlü ekoloji təhsil sisteminin olması bütün mütəxəssislər tərəfindən qəbul edilir. Ekoloji təhsilə olan tələbat insanın həyatı
üçün əlverişli ətraf mühitinin təşkil edilməsi zərurəti ilə əlaqədardır. Ətraf mühitin keyfiyyəti insanın əsas hüququ və sivilizasiyanın inkişafının başlıca məqsədi olan insan sağlamlığını müəyyənləşdirir. İnsanın mövcudluğu və inkişafı üçün zəruri təbii zəmin olmadıqda bütün sosial məsələlər öz
əhəmiyyətini itirir. Ona görə də ekoloji təhsil sadəcə bütövlükdə təhsil sisteminin strukturuna nüfuz
etməməli, onun əsaslarından birinə çevrilməlidir. Əgər ədəbiyyat və tarix mədəniyyətin mənəvi dəyərlərinin mənimsənilməsi, təbiətşünaslıq təbiətin qanunlarının öyrənilməsi üçün lazımdırsa, ekoloji
təhsil əsl insani münasibətlərin formalaşdırılması, ondan istifadənin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün zəruridir.
Müasir insan təbiətlə harmonik münasibətləri inkişaf etdirməli, onun inkişaf proseslərini dərindən anlamalı, ondan zəkalı formada etməlidir. Biz artıq yuxarıda qeyd etdik ki, elmi idrakın formalaşdığı, eksperimental elmin yarandığı ilk dövrlərdə təbiətə münasibət istehlakçı səciyyə daşımışdır. Bir neçə əsrlik tarixə malik olan bu stereotip dəyişməli, təbiətə münasibətdə “fateh insan”
əvəzinə “qayğıkeş insan” tipi formalaşmalıdır. Bu isə ekoloji şüur və ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsindən birbaşa asılıdır. Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasının lazımlığını qəbul etmək və təhsil sistemində inkişafını təmin etmək, ekoloji təhsilin səviyyəsinin artması məqsədi ilə təhsil sistemində vacibdir:
- Bu sahədə olan və effektiv dünya təcrübəsinin tətbiq edilməsi
- Ekologiya ilə bağlı xüsusi təlim tərbiyə xarakterli tədris planının hazırlanması
- Davamlı ekoloji təhsilin sistemliliyini artırmaq
- Şagirdlərin bu sahədə keçirilən tədbirlərdə və layihələrdə iştirakını təmin etmək
- Ekoloji yönümdə olan ekskursiyaların və təbiətlə bağlı olan bayramların keçirilməsinin təşkili.
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Ekoloji maarifləndirmə isə ekoloji mədəniyyətin formalaşmasına yönəldilmiş ekoloji bilik və
təcrübənin yayılmasıdır. Ekoloji mədəniyyətin səviyyəsi elmi biliklərin mənimsənilməsi, ekoloji əqidənin, etik və estetik hisslərin formalaşması, əməli fəaliyyətlə səciyyələndirilir.
Şübhəsiz ki, cəmiyyətin davamlı inkişaf şəraitində ekoloji mədəniyyətin formalaşması prosesi
təlim və təbiyənin vəhdətini özündə təmsil edən tərbiyənləndirici təlimə əsaslanmalıdır. Deməli, ekoloji
mədəniyyətin formalaşması prosesi bir-biri ilə qarşılıqlı vəhdətdə olan komponentlərdən ibarət olmalıdır, bunlar ekoloji mədəniyyətin məqsədi, məzmunu, texnologiyasıdır (metod, üsul, formalar). Bilik,
təbiətə həyat və gözəlliyin mənbəyi kimi emosional-dəyər münasibəti, ətraf mühitin mühafizəsi və
bərpası üzrə fəaliyyət-bütün bunlar ekoloji mədəniyyətin məzmunu komponentlərinə aiddir.
Ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasında ekoloji maarifləndirmə fənlərarası, kompleks sə-ciyyə kəsb edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 sentyabr 2006-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər
üçün Kompleks Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq əhalinin, eləcə də gənc nəslin fasiləsiz ekoloji biliklərə
yiyələnməsi, onların ekoloji maarifləndirilməsi və tərbiyəsi işini təkmilləşdirilmək məqsədilə bir çox
tədbirlər, məhz bu xüsusiyyətlər nəzərə alınması ilə həyata keçirilmiş və keçirilməkdədir. Ekoloji
mədəniyyətin formalaşdırılması xalis əməli tədbirlərlə, daha doğrusu, bacarıq və vərdişlərin aşılanması
ilə kifayətlənməməlidir. Əsas məsələ həmin vərdişlərin mahiyyətinin dərki ilə bağlıdır, buna təbiəti
müşahidə etmək, “necə?”, “nə üçün?”, “nədən?” suallarının cavablandırılması kömək edir. Bunlar ekoloji biliklərin elementləridir. İnsan-təbiət qarşılıqlı münasibətləri məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməsi
vacibdir. Hələ uşaq ikən hər kəs insan həyatının təbiətin vəziyyətindən asılı olduğu həqiqətini dərk
etməlidir. Ekoloji cəhətdən maariflənmiş şəxsiyyətin formalaşması idraki fəaliyyətin təbiətin emosional
qavranılması vəhdətini nəzərdə tutur. K.Q.Paustovski təbiəti duymağı altıncı hiss adlandırmaqla bunun
insanın daha müdrik və daha həssas çağlarında şüurun müəyyən səviyyəsində daxil olduğunu bildirir.
Şəxsiyyətin ekoloji mədəniyyəti çərçivəsinə daxil olan əsas məsələlərdən biri ekoloji tərbiyə və
maarifləndirmə prosesinin məzmunu problemləridir. Cəmiyyətin davamlı inkişafı şəraitində bu
məsələnin həllinə xüsusi diqqət yetirilir. Görkəımli rus alimi B.T.Lixaçovun fikrincə, bu məsələnin həlli
aşağıdakı əsaslar üzrə həyata keçirilir. Bunlardan biri insanın ekoloji problemlərə adekvat münasibətinin
təməlini təşkil edən ekoloji və onunla əlaqəli biliklər təşkil edir.
Ekoloji mədəniyyətin məzmun təməlinin digər komponentlərindən birini də gerçəkliyə əxlaqiestetik münasibəti formalaşdıran emosional-estetik mədəniyyət təşkil edir. Nəhayət, ekoloji mədəniyyəti
insanın gerçəkliyə əməli fəaliyyəti ilə münasibəti olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Bütün bu
tərkib elementləri davamlı inkişaf şəraitində yeni ekoloji təfəkkürün təşəkkülü prosesinin vahid məzmununu yaradır. Müasir zamanda ekoloji təfəkkürün səviyyəsi müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif fəaliyyət
sahələrində, əlbəttə ki, identik səciyyə kəsb etmir. Lakin hazırda kütləvi şüur səviyyəsində ekoloji
düşüncə tərzinin möhkəmləndiyini və hətta onun üzvi tərkib hissəsinə çevrildiyini inamla təsdiqləmək
olar. Ətraf mühitin böhran vəziyyəti, ekoloji qəzalar insanlara çox şeylər öyrətmişdir. Ekoloji mədəniyyətin mərkəzi sistemlərindən biri kimi yeni ekoloji təfəkkürün inkişafı təbiətə təcavüzkar münasibətə
istinad edən texnogen təfəkkür tərzinə qarşı formalaşmışdır. Ekoloji təfəkkür eqoist istehlakçılıq
maraqlarının inkar edilməsinə söykənir. Müasir ekoloji təfəkkür demokrartik səciyyəyə malik olmalı,
tarixi perspektivə istiqamətlənmiş bəşəri dəyərlərə əsaslanmalıdır. Bütün bu xüsusiyyətlər davamlı
inkişaf xəttini götürmüş müasir Azərbaycanın ekoloji strategiyasında nəzərə alınmaqdadır. Bu strategiyada ekoloji mədəniyyət, onun komponentlərinin, eləcə də ekoloji təfəkkürün formalaşma mexanizmləri də müstəsna yer tutmaqdadır. Xüsusilə, canlı təbiət hadisələri ilə insanlar arasındakı əlaqələrin məzmununu anlamaq üçün əhalinin gənc təbəqəsi arasında ekoloji maarifləndirmə və təbliğat işlərini gücləndirilməsi və konfranslar, seminarlar, dəyirmi masalar, olimpiadalar, breyn-rinqlər, baxış- müsabiqələr, yaradıcılıq sərgiləri, viktorinalar və s. kütləvi tədbirlərin keçirilməsi, bu sahədə olan fəaliyyətin
KİV-lər tərəfindən geniş işiqlandırılmasının ənənəvi xarakter daşımasına üstünlük verilməkdədir.
Çünki cəmiyyət həyatında KİV-lərin rolunu daha mühümdür.
Ekoloji böhrandan çıxmağın real imkanları cəmiyyətin yüksək mənəvi potensialı ilə əlaqəlidir. Yalnız cəmiyyətdə münasibətləri tənzimləyən, təbiət və cəmiyyət arasındakı qarşılıqlı təsiri
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harmonik edən fəaliyyət ekoloji cəhətdən mənəvi - əxlaqi düzgün hesab edilə bilər. Ekoloji şüurun
formalaşması isə cəmiyyətin ekoloji etikası, mənəviyyatı, əxlaqi şüurunu da formalaşmasına təkan
verir. Ekoloji şüurun formalaşdırılması ”insan – təbiət” qarşılıqlı münasibətləri sistemində dəyərlərin yenidən müəyyənləşdirilməsini və dünyayabaxışın kəskin yenidənqurulmasını nəzərdə tutur.
Yenidənqurmada məqsəd hər bir adamın ekoloji davranış normasını formalaşdırmaqdır. Ekoloji mədəniyyətin inkişafında əsas komponent kimi ekoloji şüurun formalaşdırılmasını mühüm vəzifələrdən biri hesab edən Azərbaycan Respublikası ölkənin görkəmli təbiətşünas alimlərinin ekoloji irsinin incəsənət yönümlü formalarla öyrənilməsi və populyarlaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirir.
Beləliklə, aparılan təhlillər Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişaf şəraitində ekoloji mədəniyyətin formalaşdığını sübut edir. Ölkədə ekoloji mədəniyyətin məzmununu cəmiyyətdə mövcud
ekoloji problemlərin dərki, bunların aradan qaldırılmasına hazırlıq kimi əhalinin ekoloji təfəkkürü,
şüurunun formalaşdırılması, ekoloji mədəniyyət vərdişlərinin aşılanması siyasəti yüksək səviyyədə
aparılır. Bu məqsədə nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Davamlı İnkişaf Strategiyasında
ekoloji təhsil və maarifləndirməyə əsas amillər kimi diqqət yetirilir.
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FORMATİON OF ECOLOGİCAL CULTURE
İN CONDİTİONS OF STABLE DEVELOPMENT OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC
G. Mamedova
Azerbaijan Tourism and Management University
In an article in the context of sustainable development, environmental awareness and education aspects of culture in the process of formation came as major factors. To do this, the learning
process by reference to the results published by young people.
Keywords: ecology, culture, environmental awareness, environmental education, environmental thinking.
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ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Г. Мамедова
Азербайджанский Университет Туризма и Менеджмента
В данной статье рассматриваются просветительские и образовательный аспекты, как
основные факторы в формировании экологической культуры в условиях устойчивого развития Азербайджана. В связи с этим, было обращено внимание выводам образовательным и
воспитательным мероприятиям, проведенным среди молодёжи республики.
Ключевые слова: экология, культура, экологическое просвещения, экологическое образование, экологическое мышление
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ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ АЗЕРБАЙДЖАНА
Э.Б. Талышинский
Институт Востоковедения имени З.Буниятова НАНА
Статья посвящается политике информационной войны, которая является частью
внешней политики Азербайджана. Сегодня ведение политики информационной войны является основным направлением внешнеполитической стратегии Азербайджанской Республики. Главной причиной этому является то, что несмотря на состояние войны и оккупации
захватнической Арменией части территории Азербайджана, все еще некоторые западные
государства выступают с двойными стандартами против Азербайджана. Именно поэтому
правильное ведение политики информационной войны имеет большую значимость для реализации внешнеполитических интересов Азербайджана.
Ключевые слова: Азербайджан, Общенациональный лидер Гейдар Алиев, информационная война, политика, армянская агрессия.
Информационно-компьютерная революция сегодня предоставляет очень широкие возможности влиять на власти и народы, манипулировать их сознанием и поведением даже на отдаленных пространствах. Если разобраться в происходящих сегодня общественных процессах,
то можно понять, что во всем мире идёт активная информационная борьба. Эта борьба гораздо
страшнее и отличается от других тем, что здесь уничтожение происходит благодаря информации. Имея в виду, что происходящий сегодня в мире процесс глобализации информационнотелекоммуникационных сетей стремительно развивается, то следует предположить, что и в будущем именно информационным видам агрессии (информационным оружиям, компьютерным
вирусам и т.д.) будет предоставлен большой приоритет.
Информационная война в том или ином виде существует столько же времени, сколько
существует человечество: без инстинкта агрессии и без информации человек немыслим. Процесс глобализации, который усилил процесс воздействия различных факторов международного
значения (тесные экономические и политические связи, культурный и информационный обмен и
т.д.) на социальную действительность в отдельных странах стал главной причиной развития
феномена информационной войны. Глобализация является объективным процессом, определяющим качественные изменения в глобальном пространстве, рост взаимосвязи и уникальности
отдельных людей или цивилизаций в целом. Этот процесс, прежде всего, обусловливается глобализацией мирового информационного пространства, т.е. инфосферы, которая за последнее десятилетие стремительно развивается в результате распространения новых средств информационных технологий. Эти средства с каждым днем все больше проникают во все сферы жизнедеятельности общества и в корне существенно меняют привычный образ жизни и профессиональную деятельность для миллионов людей в разных странах. Они изменяя традиционные стереотипы поведения и образ жизни, предоставляют человеку не только принципиально новые возможности, которыми он никогда не встречался, но и создают для него неизвестные ему ранее
проблемы. Развитие информационного пространства главным образом влияет на социальнополитическую, экономическую, культурно-идеологическую сферы общества. И это прямым образом действует на поведение людей, формирует общественно-политическое движение и от этого зависит социальная защита общества.
Процессы глобализации, которые считаются объективными факторами, формирующими среду организации, интегрируя в единое информационное пространство национальных
информационных пространств проводят тайные операции информационной войны. Эти процессы также связывая воедино структурные прямые и обратные связи, делают объекты ин284

GƏNC TƏDQİQATÇI, 2017, III cild, №2

формационного противоборства максимально доступными для поражения средствами информационной войны. Глобализация, перешагнув государственные и национальные границы, а также всевозможные преграды на своём пути, делает возможным проведение крупномасштабных информационных войн и создает условия для ведения информационных операций во всем глобальном информационном пространстве, и причем во всех регионах мира.
Таким образом, проводимая во всем мире информационная война является одним из главных
факторов, формирующих и расширяющих глобальную информационную сферу.
Глобализация информационного пространства предполагает несостоятельность государств изолировать свое информационное пространство от поступления информации извне, а
также затрудняет предотвращение утечки информации с ограниченным доступом (государственная тайна, заключение деловых и политических соглашений и т.п.) за пределы страны.
Общепринятым утверждением становится то, что человечество как результат процесса глобализации превратится в единую структурно-функциональную систему. Если проследить за
происходящими сегодня в мире событиями, то можно заметить неравенство между развитыми странами Запада и другими странами. Итак, с одной стороны наблюдается информационное общество, в котором все больше власти имеют люди или институты, которые обладают
большим массивом информации (иначе говоря, информационной властью), и другие общества, которые, так или иначе, отстают от развитых стран. [3, 100]
Информационная война возникла как форма эскалации информационных конфликтов и
является продуктом развития общества, вобравшего в себя весь накопленный человечеством
опыт. Информационный конфликт в свою очередь, появляется в результате столкновения
интересов двух или нескольких субъектов информационно-политических отношений, которая преследует цель обострить или же разрешить противоречие между собой по поводу власти и осуществления политического руководства в информационно-политическом пространстве. Информационный конфликт также может стать поводом, способствующим распределению роли, места и функции субъектов информационно-политических отношений в социально-политической системе информационного общества.
Информационную войну также можно рассмотреть, как всеобъемлющая и целостная
стратегия, которая обуславливает растущую значимость и ценностную информацию в вопросах политики, экономики, обороны и безопасности государства. Она состоит из предпринятых действий, способствующих достижению информационного преимущества в обеспечении
безопасности государства и общества с использованием воздействия на информацию и информационные системы противника и одновременной защитой собственных информационных систем.
Поэтому в настоящее время исследование информационной борьбы, процесса её зарождения и развития, форм проявления и методов реализации имеет очень большую актуальность. Исследование многочисленных средств и методов информационной борьбы, которая является формой информационного противостояния, становится сегодня очень важным
инструментом достижения геополитического доминирования на международной арене и одновременно являются определенным гарантом построения эффективной системы информационной безопасности. С другой стороны, актуальность вызывает угроза появления и распространения новых форм политического экстремизма, которые будут основываться на использовании современных видов информационных войн.
Для такого государства, как Азербайджан, который находится в состоянии войны и части территории которого оккупированы захватнической Арменией, исследование феномена
информационной войны приобретает особо важное значение. Широкая пропагандистская
работа армянских и проармянских средств массовой информации явилась одной из причин,
способствующих эскалации армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. В
этой связи Общенациональный лидер Гейдар Алиев подчеркивал, что в формировании обще-
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ственного мнения в пользу армян в связи с Нагорным Карабахом в европейских странах,
Америке, России большое влияние имели проармянские средства информации [1].
Азербайджан исторически играл роль моста между Востоком и Западом. Он и сегодня
имеет налаженные дипломатические отношения со многими как соседними, так и дальними
восточными и западными странами. Однако, за последние годы возросшее противоречие
между Западными странами и мусульманским миром, обострение ситуации на Ближнем Востоке, кровавые войны, террористические акты, конфликты на межэтнических и религиозных почвах привели к ежедневной гибели невинных людей. Азербайджан также является
страной, непосредственно страдающий от этих противоречий.
Продолжавшаяся уже веками информационная политика, а затем и военная атака захватнической Армении против Азербайджана в основном усилился в конце 80-х годов. Незадолго до
январской трагедии в энергетическом блоке Азербайджанского телевидения произошел взрыв.
Так как радио перестало работать, а газеты не издавались в тот период и мировое сообщество не
было осведомлено о кровавом событии, произошедшем в Азербайджане. Тогда Азербайджан
переживал трудные годы, находился в изоляции, информационной блокаде. В ответ на это используя средства массовой информации Запада Армения активно вела информационную борьбу
против Азербайджана. Благодаря хорошей организации армянской диаспоры и усилиям армянского лобби в США в начале 1990-х годов они смогли сформировать на западе образ Азербайджана как агрессора, в то время как Азербайджан находился в информационной блокаде.
В столь тяжелый для азербайджанского народа час Общенациональный лидер Гейдар
Алиев под угрозой своей жизни придя в постоянное представительство Азербайджана в Москве,
выступил с заявлением, осуждающее это кровавое преступление, совершенное советской армией
в Баку. Именно благодаря успешному политическому курсу великого руководителя Азербайджан выйдя из информационной блокады смог распространить реалии об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте в мире. Благодаря этому наша страна укрепила свои
позиции на мировом медиа-пространстве.
В период после обретения независимости внешняя политика азербайджанского государства еще более укрепила позиции нашей страны на международной арене. Одной из главных причин этого является выполнение основных обязанностей во внешней политике - защита независимости страны, ее суверенитета, охрана территориальной целостности в границах, признанных международным сообществом, увязка ее безопасности с региональной и
международной безопасностью. Другими приоритетными задачами являются налаживание
взаимовыгодного и равноправного сотрудничества со всеми государствами мира, использование этих связей для развития экономики, науки и культуры.
В информационной войне против Азербайджана Армения всегда опиралась на поддержку
Запада и России, использовала фактор христианства. В достижении Арменией определенных
успехов в информационной борьбе против Азербайджана ряд специалистов выдвигают на передний план фактор Запада и России. Например, профессор А.Тагиев и К.Гасымова в книге
«США - последний завоеватель мира» (2003) указывают: «...Под флагом борьбы с терроризмом
и наркобизнесом «крестовый поход» Запада против исламского мира, поддержка со стороны ведущих христианских стран мира вымышленного армянского геноцида и в целом выделение значительной финансовой помощи армянам, снабжение их оружием и науськивание на азербайджанцев, события на Кипре, в Боснии, Чечне, Афганистане и Ираке, беспочвенные выдумки о
несуществующем «исламском фундаментализме», увеличение числа исламского населения, их
растущая военно-политическая, экономическая и духовная мощь ревностно встречаются Западом и такие факты превращают в реалии мысль о том, что врага не стоит искать в другом месте,
он затаился в образе исламских народов» [2, 96] .
Одна из организаций, играющих важную роль в информационной войне против Турции, тюркских народов, в частности Азербайджана, партия «Дашнакцутюн», основанная в
Тифлисе в 1890 году. Эта партия, выдвигающая время от времени территориальные притяза286
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ния к Турции и Азербайджану и стремящаяся создать «Великую Армению от моря до моря»,
периодически занимается террористической деятельностью против тюрков (азербайджанцев). При идеологической поддержке партии «Дашнакцутюн» и по инициативе армянской
церкви разбойничьи шовинистические банды армян, пользуясь покровительством мощной зарубежной диаспоры, пытаются внедрить в сознание мировой общественности измышления
относительно Турции и Азербайджана и они в немалой степени добились поставленной цели.
Ещё один фактор, играющий в организации армянской диаспоры является армянская церковь. Церковь составляет 90 % армянской диаспоры. Священники здесь проходят специальные
обучения и функционируют в 34 странах мира. Также следует отметить и другие организации,
поддерживающие армянскую диаспору и армянскую аггрессорную политику в целом: Армянский Общий Доброжелательный Совет (имеет денежную помощь в сумме 500 млн. долларов
США, по инициативе этой организации был создан American University of Armenia); Армянская
Ассамблея Америки (в основном лобби и политика); Фонд Хаястан (был создан в 1990 году, помощь Армении в млн. долларов США).
На основании переписи проведенной в 2001 году население Армении составляет 3.202.606
человек. Однако по данным МИД Германии на самом деле население Армении не больше 1.8-2
млн. человек, так как страну покинули около 1.5 млн. армян [4, 16-17] .
Основные центры армянской диаспоры действуют в России - 2.5. млн., США - 1.5. млн.,
Франция – 400 тысяч, а также на Ближнем Востоке – Иран, Ливан и Сирия. С 2001 года армяне, живущие в России объединились в Совет армян России. Основная цель этой организации объединение вокруг себя всех армян мира. Главная задача – испортить отношения между Россией и Азербайджаном [5] .
Финансовыми источниками армянской диаспоры выступают: «Hayastan All Armenien
Fund», «Fund for Armenien Relief», «United Armenian Fund», «Lincy Foundation» и другие.
Председателем «Hayastan All Armenien Fund» является президент Армянской Республики. [6]
Армения выступает с территориальными притязаниями не только к Азербайджану и
Турции, но и к соседней Грузии. По этому поводу есть достаточное число материалов в
СМИ. То есть, выдвижение территориальных притязаний к соседям стало составной частью
информационной борьбы Армении. Азербайджан должен еще больше обращать внимание на
эти вопросы в информационной войне с Арменией и усилить работу по разоблачению агрессивной политики Армении в глобальной информационной сети.
Нынешний уровень развития компьютерных технологий предоставляет возможность
ведения эффективной информационной пропаганды. Сегодня с уверенностью можно констатировать, что наша республика обязана выйти из пассивного положения, приступить к активной контрпропаганде и разрушить пропагандистскую машину армян, ведущую работу в
течение одного века.
Одним из важных условий информационной войны на данном этапе является широкая
пропаганда в информационном пространстве некоторых международных проектов, принесших
успехи Азербайджану. В качестве примера можно привести нефтепровод Баку - Тбилиси Джейхан и газопровод Баку - Тбилиси - Эрзурум. Программа «Великий Шелковый путь» сегодня составляет важную часть продолжительного экономического развития страны. В результате этого Азербайджан должен достичь прогресса и социального благосостояния. Все это указывает на важность дальнейшего сохранения и развитие в современный период национальнодуховных ценностей, национальных обычаев и традиций, национального менталитета.
Естественно, имеет важное значение в информационной борьбе активное участие и сотрудничество Азербайджанской Республики с международными и региональными организациями, многие из которых приняли соответствующие резолюции по обличению агрессивной
политики Армении. Следует отметить резолюции Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874
и 884 приятые в 1993 году, в которых содержится призыв к скорейшему и мирному урегули-
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рованию конфликта, выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий и
возвращению беженцев и вынужденных переселенцев в свои родные края.
Наряду с этим, в 1994 году в Будапеште, 1996 году в Лиссабоне, 1999 году в Стамбуле,
в 2010 году в Астане на саммитах ОБСЕ были приняты решения по урегулированию армяноазербайджанского, нагорно-карабахского конфликта мирным путём, и поддержана территориальная целостность и неприкосновенность международных границ Азербайджанской Республики. Кроме того, принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы в 2005 году резолюция 1416 назвала Армению оккупантом. В 2008 году в принятой резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН была признана территориальная целостность Азербайджана. Организация
исламской конференции (ОИС) также приняла ряд резолюций, в которых осуждается военная агрессия Армении против Азербайджана и призывается вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджанской Республики. Принятые международными организациями вышеперечисленные резолюции и решения, осуждающие агрессию Армении против Азербайджана являются достижениями нашей республики в информационной войне.
Фундамент внешней политики Азербайджана заложил Общенациональный лидер Гейдар Алиев. Внешнеполитический курс великого руководителя в настоящее время достойно
продолжает Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Объективная и справедливая позиция Азербайджана в информационной войне выставила нашу страну миролюбивым государством, а Армению - захватнической.
В настоящее время переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорнокарабахского конфликта вступили в решающую фазу. Успешный внешнеполитический курс Президента Ильхама Алиева уже приводит к разрушению пропагандистский механизм Армении, использовавшийся годами для лжи и клеветы в информационном пространстве. Сегодня справедливая борьба Азербайджана за восстановление территориальной целостности, успехи в информационной войне проявляются не только в социально-экономической, но и в дипломатической области.
Если сравнить нынешнюю информационную войну между Арменией и Азербайджаном с
положением в начале 90-х годов, то видно, что наша страна достигла больших успехов в области
информационной борьбы.
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AZƏRBAYCAN XARİCİ SİYASƏT MARAQLARININ REALLAŞMASINDA
İNFORMASİYA MÜHARİBƏSİ SİYASƏTİ
E.B. Talışınski
AMEA-nın akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
Məqalə Azərbaycanın xarici siyasətinin bir parçası olan informasiya müharibəsinin aparılması
siyasətinə həsr olunmuşdur. İnformasiya müharibəsinin aparılması siyasəti bu gün Azərbaycan Res288
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publikasının xarici siyasət strategiyasının ən mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir. Bunun başlıca
səbəbi müharibə şəraitində yaşayan Azərbaycanın iyirmi faiz torpaqlarının təcavüzkar Ermənistan
tərəfindən işğal olunması, bəzi qərb dövlətlərinin hələ də Azərbaycana qarşı ikili standartlardan çıxış
etməsidir. Məhz bu səbəbdən informasiya müharibəsi siyasətinin düzgün şəkildə qurulması Azərbaycanın xarici siyasi maraqlarının həyata keçirilməsi üçün əhəmiyyətlidir.
Açar sözlər: Azərbaycan, Ümummilli lider Heydər Əliyev, informasiya müharibəsi, xarici siyasət,
erməni təcavüzü.
THE POLİCY OF İNFORMATİON WAR İN THE İMPLEMENTATİON OF FOREİGN
POLİCY İNTERESTS OF AZERBAIJAN
E.B.Talishinskiy
Institute of Oriental Studies named after Academician Z. Bunyadov ANAS
The article is devoted to the information warfare policy, which is a part of Azerbaijan's foreign
policy. Today, the conduct of the information war policy is the main direction of the foreign policy
strategy of the Republic of Azerbaijan. The main reason for this is that despite the state of war and the
occupation of part of the territory of Azerbaijan by the invading Armenia, still some western states come
out with double standards against Azerbaijan. That is why the correct conduct of the information war
policy is of great importance for the realization of Azerbaijan's foreign policy interests.
Keywords: Azerbaijan, National Leader Heydar Aliyev, information warfare, foreign policy,
Armenian aggression.
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