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ƏZİZ GƏNC TƏDQİQATÇILAR! 
 

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təsis olunması son zamanlar AMEA-da aparılan yeni is-

lahatların 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, yenili-

yə və təşəbbüskarlığa meyilliliyi hər zaman quruculuq proseslərinin daha mükəmməl və keyfiyyətli 

həyata keçirilməsinə töhfə vermişdir. Gənclik fiziki güclə mənəvi-intellektual potensiyanın vəhdətin-

dən doğan fenomendir. Bu enerjinin düzgün hədəflərə, məqsədlərə doğru yönəldilməsi inkişafın açarı-

nın ələ keçirilməsi deməkdir. Bizim məqsədimiz Akademiya gəncliyini elmin avanqardına çevirmək, 

ölkənin ümumi inkişaf tempinə uyğunlaşdırmaq və onu beynəlxalq müstəvidə ən müxtəlif sahələr üz-

rə dövlətin təmsilçisinə çevirməkdir. 

Düşünürəm ki, yeni təsis olunan bu elmi-dövri nəşr elmi gəncliyin əldə etdiyi nəticələrin ge-

niş miqyasda müzakirəsi, elmi-tədqiqat işlərinin müasirləşməsi və ümumi intellektlərinin zənginləş-

məsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Arzu edirəm ki, bu jurnal tezliklə beynəlxalq el-

mi arenada öz yerini tapsın və nüfüzlu nəşrlər sırasına daxil olsun! 

 

 

Hörmətlə, 

 

Akif Əlizadə 

AMEA-nın prezidenti, akademik 
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γ-KVANTLARLA ŞÜALANMIŞ (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0;0,1; 0,2) BƏRK 

MƏHLULLARININ ATOM QÜVVƏ MİKROSKOPU İLƏ  

SƏTH PROSESLƏRİNİN TƏDQİQİ 

 

F.T. Salmanov, N.Ə. Əliyeva, C.H. Cabbarov, G.E. Məmmədova,  

R.A. Məmmədov, İ.A. Abdullayeva, S.D. Dadaşova 

AMEA Radiasiya Problemləri Institutu 

 

Tədqiqat işində, TlGaSe2-TlInSe2 bərk məhlulların səth qatlarında dislokasiya olunmuş struk-

turların formalaşma xassələri və kinetikasıi, yaranma qanunauyğunluqları atom qüvvə mikroskopu 

ilə tədqiq olunmuşdur. TlGaSe2-TlInSe2 bərk məhlullarının Van-der-Vals səthində struktur forma-

laşmalarının həndəsi ölçüləri, histoqrammaları və profiloqrammaları müəyyən edilmişdir. Element-

lərin Visker və səthin nahamar formalaşma təbiətinə görə oksidləşmə prosesi ilə yanaşı gedən həm 

başlanğıc həm də sonuncu səth qatlarının deformasiyası müşahidə olunur. Plastik axının xüsusiy-

yətlərinə cavab verən amillərin təhlili aparılmışdır. 

Açar sözlər: atom qüvvə mikroskopu, Van -der –Vals səthi, histoqramma, profiloqramma 

 

Giriş 
İdərə edilən ölçülərə və xassələrə sahib nanostrukturların yaradılması və öyrənilməsi ən mü-

hüm texnoloji problemlərdən biridir. Bunun əsas səbəbi, bu problemin həmçinin nanoelektronika, 

materialşünaslıq və digər sahələrdə inqilabi dəyişikliklərlə bağlıdır. Nanostruktur elementlərin ölçü-

lərinin azaldılması, mikroelektronik cihazların işlənməsində əsas rol oynayan bir çox xəssələrin öy-

rənilməsində əsas rol oynayır.  

İlk olaraq, olduqca fərqli xüsusiyyətlər ortaya çıxır: koherent fazaların uzunluğu, sərbəst yo-

lun uzunluğu və s. Bu, zond metoduyla araşdırılıb və tətbiq edilə bilən,  kvant hadisələri – rezonans 

tunelləmə, elektron dalğalarının interferensiyası, kvant keçiriciləri, spin hadisələri və b. istifadə edi-

lərək həqiqətəndə kvant cihazların yaradılmasında yeni bir yaxınlaşma tələb edir. Mikroelektronika-

da cihazı bir haldan digər hala keçirmək üçün təxminən milyon elektron axını tələb olunursa, na-

noelektronikada bu keçid üçün bir elektron kifayətdir. 

Hazırki işdə nanoplastik deformasiyanın şüalanmış (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk 

məhlullarının səthlərində əsas fiziki qanunauyğunluğun müəyyən edilməsi və onların nanosəviyyə-

lərdə səth strukturlaşmasına təsir edən ümumi kinetika araşdırılıb. 

Zond metodu, nanosəviyyələrin struktur quruluşunun formasını aydın təsvir edəcək, onların 

yaranması və inkişafının mexanizmlərini və şərtlərini müəyyən etməyə imkan verir. Nanoölçülü 

struktur elementlər, səthin xüsusiyyətlərini dəyişir və səthin bir çox elektrik, fiziki və mexaniki pa-

rametrlərində dəyişikliklərə səbəb olan aşağı ölçülü kvant effektləri göstərirlər. 

Laylı kristallar güc baxımından müxtəlif tip əlaqəlidirlər. Bölünmə müstəvisi boyunca güclü 

kovalent və ya ion-kovalent əlaqələr və laya  perpendikulyar zəif molekulyar “Van-der-Vals” əlaqə-

ləri reallaşır. Laylı yarımkeçirici kristallar elektrik, mexaniki, optik və digər xassələri anizotropik 

xüsusiyyətlərinə malik olur. 

Sadalanan xüsusiyyətlərlə əlaqəli olaraq, laylı-zəncirvari yarımkeçirici kristallar TlGaSe2, TlInSe2 

və onlar əsasında alınmış bərk məhlullar tədqiqat üçün aktualdır. Atomun nizamlılığı baxımından kristal 

səthlərinin dağılması asan deyil. Əmələ gələn səth gərginliyi atomların səth təbəqəsində dayanıqsız bir 

vəziyyət yaradır [1-2]. Xarici atom təbəqəsinin relaksasiyası səthdən sonra gələn atom layının yerdəyiş-

məsinə gətirib çıxarır. Xüsusən, qələvi metal xalkogenid kristalların tədqiqatları kristal quruluşun, ən az 

beş laydan daha cox dərinlikdə həcmə yaxınlaşır, bəzi kristallar üçün bu dərinliyi onlarca atom təbəqəsi-

ni keçə biləcəyini göstərir [2]. Təmiz səthlərdə (düzgün şəkillənmiş səthə sahib, oksidlərdən və s. təmiz-

lənmiş) olan prosesləri öyrənmək üçün ən uyğun obyektlər mükəmməl laylara sahib olan kristallardır, 

məsələn, slyuda və ya laylı kristallar. 
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Bu baxımdan (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarının Van-der-Vals səthində 

nanoölçülü boşluqların meydana gəlməsinin tədqiqi böyük maraq  kəsb edir. (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x 

(x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarınınVan-der-Vals səthini meydana gətirən In atomları təbiətdə qeyri-

metaldır və laylı kristalların çətin oksidləşməsinin əsas səbəbidir [3]. Yüksək davamlılıq səthin ki-

çik nahamarlığı və qırılmış əlaqələrin yoxluğu, TlGaSe2-TlInSe2 bərk məhlullarının səthinin qəlpə-

lənmə morfologıyasını havada və otaq temperaturunda atom-qüvvə mikroskopiyası (AQM)  metodu 

ilə tədqiq etməyə imkan verir.   

İşin məqsədi otaq temperaturunda AQM metodundan istifadə edərək parçalanma üsulu ilə əl-

də edilmiş (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarının Van-der-Vals səthində olan 

morfologiyanı tədqiq etməkdir. 

 

Tədqiqat üsulu 

TlGaSe2-TlInSe2 bərk məhlullarının monokristalları modifikasiya edilmiş Bridgman-Stockbager 

metodu ilə yetişdirilir. TlGaSe2-TlInSe2 bərk məhlullarının laydaxili və layarasında olan kimyəvi bir-

ləşmələrin anizotropiyası ilə hamar səthin kiçik sıxlıqlı səth vəziyyətini əldə etmək olur. Tədqiqatlar 

Solver-NEXT atom-qüvvə mikroskopunun istifadəsi ilə aparılmışdır. Alınmış nümunədən qoparılmış 

hissəni AQM skan masasına yerləşdirilir. 

Skanlama, 3mkm/s düz və əks yerişi, 3 bərabər artan əks əlaqə və seçilmiş 0,6 iş nöqtəsi ilə 

keçirilirdi. Ölçmələr otaq temperaturunda həyata keçirilmişdir. 

AQM mikroskopunun skan masasında araşdırılacaq VdV səthinin sonrakı quruluşunun uzun-

luğu və ölçülməsi aparılmışdır. Scan olunan sahə mikroskop interfeysinə quraşdırılmış yüz ölçülü 

böyütmə ilə bir video kamera ilə təyin olunmuş, ~ 5х5 mkm2 seçilmişdir. 

Araşdırmaların AQM görünüşlərindən təmiz bir TlGaSe2-TlInSe2 bərk məhlullarının alt təbəqə-

si nahamar orta-kvadratik dəyəri ~ 0,053 nm idi, yəni bu səthi hamar-atomlu hesab etmək olar. Səthin 

üstündə adsorbsiya olunmuş molekullar, nizamlı bir şəkildə səthdə yerləşmiş nanoölçülü klasterlər 

formalaşdırır. Bu sahədə tədqiqat marağı 100 nm-dək olan müxtəlif nanostrukturların əldə edilməsi ilə 

bağlıdır. Nanostrukturların aşqarlarının spontan nizamlanması şəraitində laylı yarımkeçiricilərin Van-

der-Vals səthində törəmə əldə etmək və bununla da cərəyan daşıyıcıları üçün lokalizə olunmuş poten-

sial yaratmaq imkanı olsun. Bu cür əlavələr periodik strukturların optoelektron və termoelektrik cihaz-

ların bazasını təşkil edən nanoteldən və kvant nöqtələrindən ibarət olan yüksəkqəfəslər yaranır. 

 

Ölçmələrin nəticələri və onların müzakirəsi 

Tədqiq olunan nümunələrin səth xüsusiyyətləri haqqında az məlumat oldugundan, skanlanma ~ 

14 mкm2 ölçülərindən başlamışdır. Skanlama nəticələri əsasında skanlamanın optimal sürəti götürül-

müşdür. Sonra skanlama sahəsi ən kiçik tərəfə dəyişdirildi. Skanlama nəticələrinə görə skanlama para-

metrləri aşkar edildi. Bu parametrlərə ilkin olaraq zondun rezonans tezliyinin tərpəniş seçimi aiddir və 

ölçülən səthin zondla olan minimal məsafəsini təyin edir. Həmçinin skanlama sürəti (2-3 mkm/s ərzin-

də), skanlama addımı və əks əlaqə artımı götürülürdü. Araşdırmalar otaq temperaturunda keçirilmişdir.  

(TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarının (şək.1-3 a və b), AQM-də Kontaktsız 

rejimdə hava atmosferində alınmış, 3D miqyasında şəkillərində viskerli konusvari formalı nanosəvi-

yələr müşahidə olunmuşdur. 

Seçilmiş səth istiqamətində hündürlüklərin maksimal fərqi 40nm təşkil edir və qofra üzünü alır, 

(TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x bərk məhlullarının səthinin özünü təşkiletmə prosesi baş verir. Bu lay arasında 

əlaqələrin mexaniki davamlılığına və  anizotropiya angarmonizminə səbəb olur. Şək. 1-3 a və b-dən 

tgörünürki, nahamar strukturların, bir neçə nanometr hündürlük fərqilə fraktal profiloqrammaları var.  

Skan metodu ilə səthin 2D təsviri bölünmə istiqamətində və çəkilmiş profiloqramma, göstə-

rilmişdir (Şək.1-2 a və b). Şəkillərdən görünür ki, profil hündürlüyü 4-7 nm arasında fərqlənir, lakin 

lateral ölçülər 10 nm çata bilir. 
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Şəkil 1. a-TlGaSe2 kristalının profiloqramması, 3D, histoqramması; a-0 Mrad, b- 25 Mrad 

 

 

 
 

Şəkil 2. TlGaSe2-90% -TlInSe2-10%  a-  profiloqramması, 3D, histoqramması; a-0 Mrad, b- 25 Mrad 

 

 

 (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarının səthinin bir hissəsinin AQM tərəfin-

dən onlarla mikronun sırası ilə skanlama, səthin strukturunu və onun morfologiyasını dəyişdirmə-

mişdir. Nahamar strukturların baş verməsin səth boyunca atomların istiqamətli köçməsi ilə izah et-

mək olar ki, səthdə yarımkeçirici dalğavarı və pilləli strukturların inkişafına səbəb olur.  
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Şəkil 3. TlGaSe2-80% -TlInSe2-20%, a- böyüdülmüş şəkli, b-3D, c-profiloqramması, d-histoqramması.  

a-0 Mrad, b- 25 Mrad. 

 

(TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarının yuxarı layında, (001) sahədə çoxbu-

caq formasını almış nanoölçülü klasterlər müşahidə olunur.  

Nanoölçülü klasterlərin formalaşması, laylı kristalların yuxarı qatın kovalent əlaqələrin qırıl-

ması nəticəsində baş verir. Bu defektlər radiasiya təsiri zamanı yaranır. Nanoklasterlərin formalaş-

ması (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarında laylarında kovalent əlaqələrinin qırıl-

ması nəticəsində baş verir.  

Nanoölçülü klasterlər yaranan zaman yuxarı layda kovalent əlaqəsinin qırılmasından sonra In 

atomları damcıya yığılaraq layarası sahəyə tökülür. Onlar səthin növbəti aşağı layı ilə molekulyar 

qüvvələr ilə bağlanır. (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarının belə bir kiçik səthi-

nin meydana gəlməsi [4] ədəbiyyat məlumatlarda müşahidə edilmişdir. 

Radiasiyanın təsiri nanoölçülü klasterlərin doyma dərəcəsini artır, molekulların dissosiasiya imka-

nı güclənir və kritik rüşeymlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Cox sayda nanoölçülü klasterlər rüşeym-

lərin tez əmələ gəlməsi, artımı və koalessensiyası metalın kataliz təsiri vaxtı baş verir. Radiasiya təsiri 

nəticəsində konusvari klasterlərin artımı baş verir. (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlulla-

rının laylara perpendikular təsir edən qüvvənin mövcüdlugu və plastik deformasiya, dislokasiyaların 

sürtünmə yolu ilə həyata keçirilir. Təcrübəmizdə (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlulların 

deformasiya təsiri altında parçalanması, cəmlənmiş yüklənmə şəklində əyilməyə səbəb olur. Tədqiq olu-

nan bərk məhlulların aşağı səthində maksimum deformasiya meydana gəlir və elastik səthlərində dəyi-

şikliklər səbəbindən artan xarici yükləmə ilə mövcud olur.  

Nanoölçülü qovugların hündürlük ölçüləri 7-14 nm çatır. Növbəti skanlama hündürlük ölçüsünü 

artırmadan, nanoölçülü klasterlərin sıxlığını artırmışdı. Struktur səthi defektlər bazis sahəsində (001) 

formalaşır. Vakansiyaların kiçik enerjili yaranışı  radiasiya defektlərin bu sahədə üstünlük təşkil etmə-

si ilə əlaqədardır. Laylı-zəncirvari kristalların konusvari piramidal sürtünmə sahəsində baş verən plas-

tik axın (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarının səthinin 6 nm qədər yayılmasına uy-

gun digər layların tərpənişinə səbəb olur və ~ 7÷8 lay əhatə edir. Horizontal layarası yarıqların bu cür 

nanoölçülü qovugların konusvari divarlarında olması nanoölçülü qovugların yaranması və tez əmələ 

gəlməsinə imkan vermir.  

(TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarının  səthində yaranan nanoobyektlərin 

tərkibinin müəyyən olunması səbəbilə onların rentqenodifraktometrik refleksləri öyrənildi. Şək.1- 3 

a və b-də təsvir olunan nanofraqmentlərə əsasən çox gümanki həmin nanoobyektlərin In elementləri 
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ilə (radiasiya təsirindən sonra) formalaşdığı müəyyən olunmuşdur. (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 

0,2) bərk məhlullarının səthindəki obyektlər əsasən In klasterləri hesabınadır.  

Nanoölçülü klasterlər əsasən skanlama xətti boyunca yerləşdirilib. Xüsusən radiasiya təsiri ol-

madan təmiz  (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarının nanoölçülü klasterlərin iynə-

vari forması, katod emitterlərin yarımkeçirici sahə cihazları üçün istifadəsi cəlbedicidir.  

Şəkil 1-3 a və b-də AQM təsvirlərində (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlulları-

nın nanoobyektləri verilib, hansındakı nanoölçülü klasterlərin ölçüləri görsənir ≈ 10 -15nm. (TlGa-

Se2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarının Van-der-Vals səthində morfologiyası araşdırılıb. 

Qəlpələnmə üsulu ilə əldə olunan (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarının Van-der-

Vals səthində kiçik səth sıxlığının yerləşməsi ilə nanofraqmentlər müşahidə olunur.  

Bu cür AQM təsvirləri çoxlu sayda laylı kristallara xasdır.  Atomlararası əlaqələrin içində və 

lay arasında olan fərqlər, laylı kristalın fiziki xüsusiyyətlərinin anizotropiyasına səbəb olur. Tədqiq 

olunan bərk məhlullarda layları arasında və içində olan kimyəvi əlaqələrin anizotropiyasına əsasən 

qəlpələnmə üsulu  ilə, hamar atomlu səthi əldə etmək olur.   

AQM obrazında piramidal formaya malik olan ayrı nanoölçülü klasterləri müşahidə etmək 

olar. AQM təsvirində laylı kristal səthi ilə zond arasında olan qarşılıqlı təsir və atmosferin ətrafdakı 

digər təsirlərin nümunəyə təsirini nəzərə almaq lazımdır. Van-der-Vals səthindəki defektlərin və ad-

sorbsiyalı hissəciklərin qeyri-bərabər sistemi özünü təşkil edərək balansın minimum enerji ilə bir 

səth yaratması ilə nəticələnir. Bu cür proseslərin Van-der-Vals səthində nahamar  səkildə strukturlar 

formalaşır. 

Laylı-zəncirvari kristalın nahamar səthinin yuxarı hissələrində bazis və piramidal kristaloqra-

fik sahələrdə  kooperativ dislokasiya prosesləri nəticəsində özünü təşkil etməklə formalaşması ehti-

mal olunmalıdır. Minimum amplitud qiymətlər və böyük dövr qiymətləri ilə xarakterizə edilən mak-

simumda, periodik dəyişmə ilə sadə bir nahamar səth müşahidə olunmuşdur. Onlar özünə məxsus 

defektlərin formalaşması və laylı kristalın dərinliyində oksid nanoölçülü klasterlərin mövcud  olma-

sına görə məsuliyətlidirlər. 

Bu cür çoxüzlü formada bazis səthində olan səthi defektlər (nöqtəli defektlərin klasterləri) 

AQM metodu ilə aşkar olunmuşdur.  

Kristalların mexaniki xüsusiyyətlərinə göstərilən faktorlar təsir edir: kristallik qəfəsin tipi, aş-

qarın olması, radiasiyanın təsiri, kristalın deformasiya gücünə əsasən istiqamətliliyi deformasiyanın 

temperaturu və sürəti, ölçüsü, forması və kristlın səth vəziyyəti [5].  

(TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0; 0,1; 0,2) bərk məhlullarının səthində Van-der-Vals səthinin yuxarı 

qatında nanoölçülü qovuglar forması, lateral ölçüsü və bölüşdürülməsi, materialın texnoloji çökmə 

şərtlərindən, interkalant klasterlərin tipindən (elektromənfilik, atom ölçüsü), ölçülərdən səthi gərginlik 

paylanmasından asılıdır. Müasir nanoelektronika yeni nəsil qurğuların, işıq və termoelektrik enerjisi 

çeviricilərin yaradılmasını tələb edir [6]. Bu məqsədə nail olmaq üçün işıq enerjisindən elektrik ener-

jisinə çeviricilər və elektrik enerjisini güclü anizotropik yarımkeçirici birləşmələri əsasında polarizə 

işıq halına gətirirlər.  
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INVESTIGATION OF VAN-DER-WAALS SURFACES OF (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0;0,1; 0,2) 

SOLID SOLUTIONS BY MEANS OF ATOMIC-FORCE-MICROSCOPY 

 

F.T. Salmanov, N.A. Aliyeva, C.H. Cabbarov, G.E. Mammadova,  

R.A. Mammadov, İ.A. Abdullayeva, S.D. Dadaşova 

Institute of Radiation Problems, National Academy of Sciences of Azerbaijan 

 

 In the present study, the properties of formation of the dislocated structures on the surfac-

es of TlGaSe2-TlInSe2 solid solutions and the kinetics of surface structures were investigated by 

atomic force microscope. Geometrical sizes, histograms and profile profiles of the structural for-

mation of TlGaSe2-TlInSe2 solid surfaces on the surface of Van der der Vals have been determined 

by atomic microscopy.The viscosity of the elements and the surface formation of the surface is de-

formed both beginning and end surfaces, along with the oxidation process. Analysis of factors meet-

ing the characteristics of the plastic flow was carried out. 

Keywords: atom power microscopy, Van-der-Waals surface, histogram, profilogram 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАН-ДЕР-ВАЛЬСОВСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ТВЕРДЫХ  

РАСТВОРАХ  (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)x (x=0;0,1; 0,2) ПРИ ПОМОЩИ  

АТОМНО СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

 

Ф.Т. Салманов, Н.А. Алиева, Дж.Х. Джаббаров, Г.Е. Маммадова,  

Р.А. Маммадов, И.А. Абдуллаева, С.Д. Дадашова 

Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана 

 

           В настоящей работе с помощью атомно-силового микроскопа исследованы свойства 

образования дислокационных структур на поверхностях твердых растворов TlGaSe2-TlInSe2 

и кинетика поверхностных структур. Геометрические размеры, гистограммы и профили 

профиля структурного образования твердых поверхностей TlGaSe2-TlInSe2 на поверхности 

Ван-дер-дер-Вальса были определены методом атомной микроскопии. Вязкость элементов и 

формирование поверхности поверхности деформируется как на начальной, так и на конечной 

поверхностях вместе с процессом окисления. Проведен анализ факторов, отвечающих  ха-

рактеристикам  пластического течения. 

Ключевые слова: атомно силовой микроскопии, Ван-дер-Валс поверхности, гисто-

граммы, профилограммы 
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KOMPÜTERLƏR ARASINDA SİMSİZ İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİNİN 

YARADILMASINDA SOCKET PROQRAMLAŞDIRMANIN TƏTBİQİ 

 

Y.A. Əliyev, L.H. Məmmədova 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İdarəetmə Sistemləri İnstitutu 

yadigar.aliyev.647@gmail.com 

 

Aparılan tədqiqat işi, simsiz texnologiyaların araşdırılmasına, simsiz texnologiya vasitəsi ilə 

kompüterlər arasında əlaqənin yaradılmasına həsr olunmuşdur. Simsiz lokal şəbəkədə kompüterlər 

arasında Wi-Fi üzərindən işləyən sadə informasiya mübadiləsi yaratmağa imkan verən proqram 

təminatının hazırlanmışdır. Proqram təminatı hazırlanarkən klient-server texnologiyasından və socket 

proqramlaşdırmadan (TCP socketlərdən) istifadə olunmuşdur. 

Açar sözlər: socket proqramlaşdırma, klient-server, simsiz-əlaqə, TCP 

 

Giriş 

Radio dalğalardan istifadə edərək, simsiz texnologiyanın kökləri 1970-ci illərdə Hawaii univer-

sitetinin ALOHANET araştırma proyektinə söykənir. Simsiz texnologiyaların günümüzdə bu qədər 

müasir olmasının əsas səbəbi isə, 1997-ci ildə  IEEE 802.11 standartının yaradılmasıdır. 802.11 standartı 

simsiz texnologiyaların inkişafında ən mühüm mərhələdir və wireless fidelity (Wi-Fi) kimi tanınan 

texnologiyanın başlanğıc nöqtəsidir. Wi-Fi radio dalğalardan istifadə edərək, kompüterlər, qurğular 

arasında simsiz şəbəkə yaratmağa imkan verən texnologiyadır. Wi-Fi texnologiyasından müasir dövrdə 

geniş istifadə olunmaqdadır. Bu texnologiyanı hər bir əməliyyat sistemi, oyun üçün olan qurğular, 

printerlər, skanerlər istifadə edir ki, bu da onun əsas üstünlüklərindən biridir.  

İnformasiya-hesablama şəbəkələrinin, xüsusən də, kompüter şəbəkələrinin, yaradılması və istis-

marı problemlərinin həlli istifadəçilərin şəbəkələrlə və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə prinsiplərini təyin 

edən müəyyən standartlar olmadan mümkün deyildir. Bu mənada müasir informasiya sistemlərinin 

əsası olaraq açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqələrinin etalon modeli, yəni, OSI (Open System Intercon-

nection) modeli-Beynəlxalq Standartlar Təşkilatı ilə verilənlərin ötürülməsi şəbəkələri üçün beynəl-

xalq standartlar kimi təklif olunmuşdur. OSI modelinin əsas məqsədi – müxtəlif açıq sistemlərdə 

fəaliyyət göstərən uzaqlaşdırılmış obyektlərin (tətbiqi proseslərin) qarşılıqlı əlaqəsini qurmaqdır. Bir-

birindən uzaqlaşdırılmış tətbiqi proseslərin qarşılıqlı əlaqəsi müxtəlif açıq sistemlərin eyni adlı 

səviyyələrinin qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanır. Bu əlaqə bu səviyyələrin protokollarının mübadiləsi 

vasitəsilə yerinə yetirilir. Protokol dedikdə, eyni səviyyədə informasiya mübadiləsinin idarə olunması 

qaydası başa düşülür. OSI modelinin yeddi səviyyəsi var [2]. 

1. Tətbiqi səviyyəsi  

2. Nümayiş səviyyəsi 

3. Seans səviyyəsi 

4. Nəqliyyat səviyyəsi 

5. Şəbəkə səviyyəsi 

6. Kanal səviyyəsi 

7. Fiziki səviyyəsi  

 

Məsələnin qoyuluşu 

Müasir dövrümüzdə həm kompüter üçün, həm də mobil telefonlar üçün internetdən istifadə 

edərək informasiya mübadiləsi aparmağa imkan verən kifayət qədər proqram təminatları mövcuddur. 

Bunlara nümunə olaraq, Skype, Whatsapp, Line, Viber və s. kimi proqram təminatlarını göstərmək 

olar. Lakin, bu proqram təminatlarının bir çox üstün cəhəti olsa da, onların zəif cəhətləri də möv-

cuddur. Belə ki, bu tip proqram təminatları ilə informasiya mübadiləsi aparmaq üçün mütləq internetə 

qoşulmaq lazımdır. Lakin, internetə qoşulmaq hər zaman mümkün olmur və ya internet əldə etmək 
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üçün müəyyən xərclər tələb olunur. Tədqiqat işində, bu səbəbə görə, internetdən istifadə etmədən, 

Wi-Fi texnologiyasından istifadə edərək, klient-server texnologiuasına söykənən, simsiz lokal şəbəkə 

yaradılaraq kompüterlər arasında sadə informasiya mübadiləsi həyata keçirilməyi nəzərdə tutulub. 

Klient və serverin uğurla ünsiyyət qurması üçün, bu ünsiyyətin aparılması lazım olan formaları 

tənzimləyən bir sıra qaydalara əsasən həyata keçirilməlidir. Bu qaydalara protokol deyilir ki, bugün ən 

çox istifadə olunan kommunikasiya protokolu TCP/IP protokoludur. TCP/IP klientlərə serverlərlə 

əlaqə qurmağa imkan verən bir ünvanlama mexanizmi təmin edir ki, bu ünvan mexanizmi kompü-

terlərin adlarından və port nömrələrindən istifadə edir. İnformasiya mübadiləsi zamanı server klient-

lərdən gələn sorğuları gözləyir. Klient isə serverə daim sorğular göndərir və sorğuya uyğun cavab alır.   

Tədqiqat işində aşağıda göstərilən məsələlər nəzərə alınmışdır və bu məsələlərə uyğun proq-

ram təminatı yaradılmışıdır. 

1. Wi-Fi texnologiyası əsasında simsiz əlaqə 

2. Kompüterlər arasında klient-server texnologiyası 

3. Kompüterlər arasında sadə informasiya mübadiləsi 

Məsələnin qoyuluşundan göründüyü kimi, kompüterlər arasında klient-server texnologiya-

sından istifadə olunmuşdur. Şəkil 1.də klient-server texnologiyası ilə qurulmuş şəbəkənin şərti arxi-

tekturası öz əksini tapmışdır. 

 

 

 
 

Şəkil 1. Şərti göstərilən klient-server arxitekturası 

 

Həll üsulunun seçilməsi 

Socket, fərqli və ya eyni kompüterlər arasında informasiya mübadiləsi yaratmağa imkan verən 

əlaqə nöqtələridir. Socket, şəbəkədə tətbiqi proqramlar arasında ünsiyyət qurmağa imkan verən bir 

interfeysdir. Proqram daxilində socketi quraşdırdıqdan sonra şəbəkədə məlumatları ötürmək eləcə 

də şəbəkədən gələn məlumatları qəbul etmək olur. Socketlər kompüter şəbəkə proqramlaşdırma-

sının ən əsas texnologiyalarından biridir. Günümüzün ən populyar şəbəkə proqram tətbiqlərinin bir 
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çoxu socketlərə əsaslanır. Socketlər eyni və ya fərqli maşınlarda  iki fərqli proses arasında əlaqəyə 

imkan verir. Müasir şəbəkə socketləri internet protokolları ilə birlikdə istifadə olunur.  

Socketlərin dörd tipi vardır. İlk iki tip daha çox, növbəti iki tip isə nadir hallarda istifadə olu-

nur. Proseslərin yalnız eyni tipli socketlər arasında əlaqə qurulması nəzərədə tutulur, lakin, müxtəlif 

tip socketlər arasında əlaqəyə mane ola biləcək heç bir məhdudiyyət yoxdur. Socketlərin tipləri 

cədvəl 1.də göstərilmişdir: 

 

Cədvəl 1 

 

Socketlərin növləri 

 

Socketin tipi Protokol Yazılma tipi 

STREAM TCP, SNA-IBM, SPX-Novell SOCK_STREAM 

DGRAM UDP, SNA, IPX-Novell SOCK_DGRAM 

RAW IP SOCK_RAW 

SEQPACKET SPX SOCK_SEQPACKET 

 

 Stream Sockets – Şəbəkə mühitində çatdırılmaya zəmanət verilir. Bu socketlər verilənlərin 

ötürülməsi üçün TCP (Transmission Control Protocol) istifadə edir. Əgər göndərmə müm-

kün deyilsə, göndərən səhv göstəricisi alır. 

 Datagram Sockets – Şəbəkə mühitində çatdırılmaya zəmanət verilmir. Burada sadəcə olaraq, 

təyinatı olan informasiyanı paketləşdirib göndərmək lazımdır. Bu tip socketlərdə UDP (User 

Datagram Protocol) istifadə olunur. 

 Raw Sockets – Bu socketlər istifadəçi girişini kommunikasiya protokollarına əsaslanıb təmin 

edir ki ,bu da sockets abstraktiyası tərəfindən dəstəklənir. Bu socketlər normaq olaraq datagram-

a yönəlmişlər, baxmayaraq ki, onların dəqiq xarakteristikaları protokolun təmin etdiyi inter-

feysdən asılıdır. Raw Sockets ümumi istifadəçi üçün nəzərdə tutulmur. Onlar əsasən yeni 

kommunikasiya protokollarının inkişaf etdirilməsində maraqlı olanlar üçün və ya mövcud 

protokolun bir çox şifrəli obyektinə giriş əldə etmək istəyənlər üçün nəzərdə tutulub. 

 Sequenced Packet Sockets – Verilənlərin yazılması demək olar ki, Stream socketlər ilə 

eynidir. Bu interfeys yalnız şəbəkə sistemləri socket abstraksiyasının bir hissəsi kimi verilir 

və ciddi şəbəkə sistemləri tətbiqetmələrində çox vacib rol oynayır. 

TCP (Transmission Control Protocol) klient və serverlər arasında əlaqələrə əsaslanaraq, bir əlaqəli 

xidmət təmin edir. Transmissiya İdarəetmə Protokolu (TCP) etibarlıdır, çünki bir TCP müştəri  

TCP serverə məlumat göndərərkən bunun əvəzinə bir bildiriş tələb edir.   Bildiriş  qəbul edilmirsə, 

TCP avtomatik olaraq məlumatları yenidən ötürür və daha uzun bir müddət gözləyir. Müxtəlif 

kompüterlərdə olan proqramlar və ya proseslər socketlərə mesaj göndərərək bir-biri ilə ünsiyyət 

qurur. Yaratdığımız proqram təminatında TCP klient-serverdən istifadə olunmuşdur. Proqram 

təminatında istifadə edilmiş TCP klient-serverin strukturu şəkil 2.də göstərilmişdir. 
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Şəkil 2. TCP klient-server strukturu 

 

 C# proqramlaşdırma dilində TCP üzərində socketlər vasitəsilə, müxtəlif kompüterlər arasında 

əlaqə yaratmaq imkanları genişləndirilmişdir. Socketlərdən C# proqramlaşdırma dilində istifadə 

etmək üçün mütləq  System.Net.Sockets və System.Net kitabxanalarını əlavə etməliyik. Aşağıdakı 

listdə socket API kitabxanasının təklif etdiyi əsas metodların xülasəsi verilmişdir: 

 Socket – yeni socket yaradır 

 Bind – adətən server tərəf istifadə edir. Socketi port və ip ilə əlaqələndirir 

 Listen – adətən server tərəf istifadə edir. Klientdən gələn sorğuları dinləmək üçündür 

 Connect – adətən klient tərəf istifadə edir. Serverə qoşulmaq üçün istifadə edilir 

 Accept – adətən server tərəf istifadə edir. Klientdən gələn sorğuları dinlədikdən sonra, o 

sorğuları qəbul etmək üçün istifadə edilir 

 Send, Receive, Write, Read – uzaqdan qoşulmuş socketə verilənlər göndərmək və ya qəbul 

etmək üçün istifadə edilir 

 Close – sistemin socket üçün ayırdığı resursları sərbəst buraxır. Əlaqəni sonlandırır 

 

Məsələnin həlli 

Yaradılmış proqram təminatı Windows əməliyyat sistemi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Proqram 

təminatının yaradılmasında Visual Studio mühitində C# proqramlaşdırma dilindən istifadə edil-

mişdir. Məsələnin həlli zamanı klient-server texnologiyasından istifadə olunduğu üçün proqram tə-

minatı da bu texnologiya əsasında yaradılmışdır. Klient və server üçün ayrı-ayrılıqda proqram tə-

minatı (interfeys) hazırlanmışdır. Bu interfeyslər şəkil 3 və 4.də öz əksini tapmışdır. 
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                 Şəkil 3. Server interfeysi                                                      Şəkil 4. Klient interfeysi 

 

Proqram təminatını işlək vəziyyətə gətirmək üçün ilk növbədə Server interfeysindən serverin İP-

sini və portunu daxil edirik. Daha sonra  “Serveri başlat” düyməsinə sıxaraq serveri başladırıq. Server 

başladıqdan sonra, klientlərdən qoşulmalarını gözləyir. Klientlər serverə qoşulduqda qoşulmaya aid 

bildiriş server interfeysindəki listbox obyektində öz əksini tapır. Eyni zamanda klientlərdən qəbul 

edilmiş informasiyalara aid bildirişlər də həmin listboxda öz əksini tapır. Nümunə də klientlərdən gələn 

informasiya cari vaxt və tarix olduğu üçün həcmcə kiçik hesab olunur. Buna görə də server qəbul etdiyi 

informasiyaları .txt genişlənməli faylda yadda saxlaya bilir. 

Klient interfeysi vasitəsilə “Server İP” bölməsinə serverin İP-sini, “Server Port” bölməsinə isə 

portu qeyd edirik. “Serverə qoşul” düyməsi ilə qoşulma həyata keçirilir. Qoşulma həyata keçirilən-

dən sonra informasiya mübadiləsini həyata keçirmək olar. Sadəlik üçün “Məlumatı göndər” düy-

məsi kliklədikdə cari vaxt və tarixi serverə göndərmək olur.  

Gələcəkdə proqram təminatı inkişaf etdirilərək daha mürəkkəb (müxtəlif tip informasiya növləri: 

video, audio, qrafik və s.) informasiya mübadiləsini şifrələyərək həyata keçirmək nəzərdə tutulub.  

 

Nəticə 

Simsiz texnologiyalar araşdırılmış və simsiz lokal kompüter şəbəkəsində iki və daha çox kompüter 

arasında sadə əlaqə yaradılmışdır. Proqram təminatı hazırlanarkən klient-server texnologiyalarının xüsusiy-

yətləri haqqında geniş araşdırılma aparılmışdır. Araşdırma nəticələri proqram təminatında istifadə edilmişdir.  

Tədqiqat işində socket proqramlaşdırmadan istifadə edilərək TCP üzərindən socketlər əlaqə-

sinin qurulmasını C# proqramlaşdırma dilinin köməyilə göstərilmişdir. Şəbəkə proqramlaşdırılması 

haqqında məlumatlar toplanılıb sistemləşdirilmişdir.  

Tədqiqat işində nəticə olaraq, Visual Studio mühitində C# proqramlaşdırma dilindən istifadə 

edilərək iki müxtəlif proqram (klient və server) təminatı hazırlanmışdır.  
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APPLICATION OF SOCKET PROGRAMMING IN CREATING A SIMPLE  

INFORMATION EXCHANGE BETWEEN COMPUTERS 

 

Y.A. Aliyev, L.H. Mammadova 
Institute of Management Systems of Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

The research is dedicated to investigating wireless technologies and establishing connections 

between computers by means of wireless technology. A wireless LAN software has been developed 

to enable simple exchange of information between computers over Wi-Fi. Client-server technology 

and socket programming (TCP sockets) were used during software development. 

Keywords: socket programming, client-server, wireless-connection, TCP 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ  

ПРОСТОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БИРЖИ МЕЖДУ КОМПЬЮТЕРАМИ 

 

Й.А. Алиев, Л.Г. Мамедова 

Институт Систем Управления Национальной Академии Наук Азербайджана 

 

Исследование посвящено исследованию беспроводных технологий и установлению 

связей между компьютерами с помощью беспроводной технологии. Простая информация, 

которая работает на Wi-Fi между компьютерами в беспроводной локальной сети или про-

граммное обеспечение, которое позволяет вам создавать учетную запись общего доступа. Во 

время разработки программного обеспечения использовались технология клиент-сервер и 

программирование сокетов (сокеты TCP). 

Ключевые слова: программирование сокетов, клиент-сервер, беспроводное соединение, TCP 
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SİNXRON VAL-GENERATOR QURĞUSUNDA ELEKTROMEXANİKİ  

REZONANSININ TƏDQİQİ  

 

R.M. Rüstəmov  

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 

ramiz.rustemov@mail.ru  

                                                                                                                                

Bu məqalə sinxron generatorlu val-generator qurğusunda elektromexaniki rezonansın təd-

qiqini həsr edilmişdir. Bu hadisənin uzanma səbəbləri, onun nəticələri və aradan qaldırılması üsul-

ları analiz edilir. Elektromexaniki rezonansın əsas səbəbi dənizin dalğalanmasıdır.Bu hadisəsinin 

nəzərə alınmaması ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər və gəmidə qəza vəziyyəti yaradır. 

Açar sözlər:  gəmi elektrik qurğuları, val-generator, sinxronlaşdırılmış asinxron maşını. 

 

Baxılan qurğuda həyəcanlandırıcı təsir harmonik qanunla dəyişdiyindən, rotorun meyl bucağı 

 – nın rəqsləri zamanı  operatoru  ilə əvəz oluna bilər. Bunu nəzərə almaqla generatorun 

hərəkət tənliyi kompleks şəkildə aşağıdakı kimi olur : 

 

                                                              (1) 

 

burada 

             

                                                              (2) 

 

Bu, dənizin  tezliyi ilə dalğalanmasından yaranan generatorun valındakı momentin kom-

pleks ifadəsidir. 

Rotorun meyl bucağının artımını kompleks formada ifadə edərək: 

 

                                                                      (3) 

 

və bunu (1) ifadəsinə qoyaraq alarıq: 

 

                                                       (4) 

 

buradan 

        

                                      (5) 

 

burada (5) ifadəsindən rotorun meyl bucağının rəqslərinin amplitudunu almaq olar: 

 

                                                               (6) 

 

Sərbəst rəqslər zamanı (1) ifadəsinin sağ tərəfi sıfıra bərabər olduğundan , 

xarakteristik tənlikdən  
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                                                               (7) 

 

Sərbəst rəqslərin tezliyi belə olur: 

 
 

                                                              (8) 

 

Kifayət qədər kiçik rəqslərdə rotor konturlarında sərbəst cərəyanları nəzərə almasaq ( , 

onda sərbəst rəqslərin tezliyini təyin etmək üçün aşağıdakı təxmini ifadədən istifadə etmək olar: 

 
 

                                                                          (9)                               

 

burada  – statik moment-bucaq xarakteristikasına görə sinxronlaşdırıcı momentdir. Həmin 

şərtlər daxilində ( , qəbul etmək olar ki, statik moment-bucaq xarakteristikasına uyğun 

momentin  qədər dəyişməsinə yük bucağının uyğun dəyişməsi belə olur: 

 
                                                                          (10) 

 

(5) ifadəsinin surət və məxrəcini  – a bölərək və (9)- i nəzərə alsaq,  

 

                                                           (11) 

 

alırıq. 

 

Aşağıdakı işarələnməni qəbul edək: 

 
 

                              (12) 

 

Görünür ki,  meyl bucağının rəqslərinin güclənmə əmsalıdır. 

 
 

                                                                        (13) 

 

İndi  ifadəsini analiz edək. Məcburi rəqslərin sonsuz kiçik qiymətlərində , 

=1 və  alırıq. 

Məcburi rəqslərin  qiymətində maksimal rəqslər yaranacaqdır. Ona görə də  

rezonans tezliyi adlandırırlar. Əgər nəzərə alsaq ki, asinxron moment yoxdur ( , onda  

tezliyində  olur.  

Həqiqətən də adi ifalı sinxron maşında rotorun rəqsləri zamanı asinxron moment olduğundan 

 meyl bucağının rəqslərinin amplitudası sonlu qiymətə malik olur. Lakin yuxarıda deyildiyi 

kimi dayanaqlıq və ya digər şərtlərə uyğun olaraq buraxıla bilən qiymətdən çox olmamalıdır [2,3]. 
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Beləliklə, alınmış nəticələrə əsasən, adi ifalı sinxron generatorun təsirlənməsi tənzim olun-

madıqda rəqslərin məhdudlaşdırılması aşağıdakılarla həyata keçirilir: 

1) asinxron momenti artırmaqla ( ); 

2)  nisbətini artırmaqla (verilmiş  şəraitində  – ı azaltmaqla). 

Birinci yol dempfer dolağındakı qurğu ilə reallaşdırılır. Bu üsul müəyyən effekt versə də 

tamamilə kifayət etmir. 

İkinci üsul-süni olaraq ətalət kütlələrini artırmaqla – yəni vala əlavə kütlə qoymaqla (maxovik). 

Bu üsulun mahiyyəti aşağıdakı mühalizələrə əsaslanır. 

Məcburi rəqslərin tezliyi  dənizin dalğalanması və avar vintinin konstruksiyası ilə təyin edilir. Bu 

amillərə bizim təsir imkanlarımız yoxdur. Yeganə yol qalır ki, bu da (9) ifadəsinə əsasən məxsusi rəqslərin 

tezliyini ( ) azaltmaqdan ibarətdir.  – ı azaldılması məqsədə uyğun deyildir. Bu dayanaqlıq 

ehtiyatını saxlamaq şərtinə əsaslanır. Ona görə də bir yol qalır ki, bu da ətalət sabiti  – ı artırmaqdan 

ibarətdir. Bu kəmiyyət digər bərabər şərtlər daxilində ətalət momenti  ilə təyin edilir. Uyğun olaraq 

tənzim olunmayan generatorun rotorunun rəqslərini, rotorun ətalət kütləsini süni artırmaqla azaltmaq olar. 

Rəqslərin söndürülməsinin bu ənənəvi üsulu çox sadədir. Lakin rotorda ağır ətalət kütləsinin 

quraşdırılması vacibliyi, maretiral sərfiyyatını və maşının qiymətini artırır. 

 

Nəticə 
Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən çatışmamazlıqlara baxmayaraq, bu üsul əvvəllər geniş istifadə 

olunurdu, məsələn, bəzi kompressor qurğularında, kəsici maşınlarda və s. Göstərilən çatışmamazlıqdan 

başqa ağır kütlənin rotorda olması, yastıqların sürətli yeyilməsinə və valda burucu rəqslərin yaranmasına 

səbəb olur. Sonuncu, avar vinti üçün böyük təhlükə yaradır, beləki, kifayət qədər uzun olduğundan onun 

möhkəmliyini azaldır və bəzi hallarda onun dağılmasına gətirib çıxara bilər. Deyilənlərlə əlaqədar val-

generator qurğusunda bu üsulunun istifadəsini məsləhət görülə bilməz.  
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STUDY OF ELECTROMECHANICAL RESONANCE IN SYNCHRONOUS  

SHAFT GENERATOR INSTALLATION 

 

R.M. Rustamov  

Azerbaijan State Marine Academy 

 

This article is devoted to the study of electromechanical resonance in a valve generator with a 

synchronous generator. The reasons for this phenomenon, its consequences and the methods of elimi-

nation are analyzed. The main cause of electromechanical resonance is the sea's fluctuation. Failure to 

consider this phenomenon can lead to serious consequences and cause an accident in the ship. 

Keywords: marine elektrical equipment, shaft generator, sinchronized asynchronous macine 

 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №2 

 

21 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА  

В СИНХРОННЫМ ВАЛО ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ  

 

Р.М. Рустамов 

Азербайджанская Государственная Морская Академия  

 

Данная статья посвящена исследованию электромеханического резонанса в клапанном 

генераторе с синхронным генератором. Причины этого явления, его последствия и методы 

устранения проанализированы. Основной причиной электромеханического резонанса явля-

ется колебание моря.Несоблюдение этого явления может привести к серьезным последстви-

ям и вызвать аварию на судне. 

Ключевые слова: судовое электрооборудование, валогенератор, синхронизированная 

асинхронная машина 
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МЕТОДИКИ  И ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ СУДОВЫХ  

ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Н.В. Фатьянова 

Азербайджанская Государственная Морская Академия  

nice.natali92@mail.ru 

 

Рассмотрены основные свойства судовых лакокрасочных материалов. Представлены 

особенности методов исследования некоторых физико-химических и технологических свойств 

ЛКМ. Описаны методы и средства испытаний ЛКМ на  адгезию, время высыхания, степень 

перетира, атмосферостойкость, укрывистость, вязкость, водостойкость, содержание неле-

тучих веществ, жизнеспособность и т.д. 

Ключевые слова: адгезия, время высыхания, степень перетира, атмосферостойкость, 

укрывистость, вязкость, водостойкость, нелетучие вещества, жизнеспособность ЛКМ. 

 

Лакокрасочными материалами (ЛКМ) принято называть сложные химические много-

компонентные системы, которые при нанесении на поверхность изделия формируют пленку 

или покрытие, обладающее определенными декоративными, защитными и другими специ-

альными свойствами [1,2].  

Свойства лакокрасочных материалов определяются различными методами, с примене-

нием современных средств исследования [2,3].   

Современный ассортимент судовой лакокрасочной продукции включает широкий 

набор лакокрасочных материалов (ЛКМ). Требования, предъявляемые к ЛКМ возрастают, 

особенно, в отношении таких свойств, как  прочности, долговечности, а также соответствия 

внешних показателей желаниям клиента (цвет, прозрачность, глянец и др.) [3,4]. 

 Возможность выбора лакокрасочного материала обуславливает необходимость прове-

дения сравнительного анализа свойств лакокрасочных материалов путем соответствующих 

испытаний. Известно, что качество лакокрасочных покрытий зависит в основном от свойств 

применяемых  лакокрасочных материалов. Целесообразность испытаний лакокрасочных ма-

териалов обусловлена тем, что на предприятиях, осуществляющих судоремонтные и судо-

строительные работы, в обязательном порядке проводится входной контроль лакокрасочных 

материалов в специальных лабораториях [3,5,6]. 

 

Методика и объект исследований 

Качество полученных ЛКМ часто оценивается путем сопоставления основных техниче-

ских характеристик, указанных в сертификате, представленном на данную партию материа-

лов и тех же характеристик в технической документации изготовителя [6,7]. 

Наиболее информативными показателями, объективно характеризующими качество и 

технологические свойства лакокрасочных материалов применяемых на судостроительных и 

судоремонтных предприятиях и не требующими длительных и трудоемких испытаний, яв-

ляются:  

- вязкость; 

- степень перетира; 

- укрывистость; 

- время высыхания; 

- адгезия;  

- водостойкость; 

-атмосферостойкость; 

- содержание нелетучих веществ; 

mailto:nice.natali92@mail.ru
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- жизнеспособность ЛКМ. 

Пробы материалов для испытаний отбирают согласно требованиям стандарта ИСО 

15528 [1]. Пробы исследуют и готовят к испытанию в соответствии со стандартом ИСО 1513 

[2]. При этом отмечают: 

- наличие поверхностной пленки и ее особенности; 

- наличие тиксотропности или желатинизации; 

- разделение на слои; 

- тип осадка; 

- наличие и вид примесей.  

Образцы, в которых наблюдается желатинизация, или выпадение твердо-сухого осадка, 

бракуют и не допускают до испытаний.  

Образцы красок наносят на пластины, которые изготавливают из различных материа-

лов в соответствии  со стандартом ИСО 1514 [3]. Особое внимание уделяется подготовке по-

верхности пластин перед нанесением испытуемых материалов.  

Вязкость определяется временем истечения определенного объема краски через ка-

либрованное отверстие и  характеризует малярные свойства [6]. 

Для оценки вязкости ЛКМ используют две методики в зависимости от типа жидких си-

стем, т.е. ньютоновской либо неньютоновской. Ньютоновские ЛКМ характеризуются постоян-

ством вязкости во времени и независимостью ее от механического воздействия – напряжения 

сдвига. У неньютоноских ЛКМ вязкость зависит от времени, либо от напряжения сдвига. Если с 

увеличением напряжения сдвига вязкость уменьшается, то ЛКМ называют тиксотропными [7].  

Для оценки вязкости ЛКМ, представляющих собой ньютоновские жидкие системы и 

близкие к ним, пользуются методикой стандарта ИСО 2431[6], основанной на определении 

времени истечения определенного объема материала через сопло заданного размера (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Измерение вязкости краски вискозиметром ВЗ-246 

 

Вязкость краски измеряется вискозиметром при нормальном давлении 0,1 МПа и тем-

пературе (23±2) °С. Вискозиметр может состоять из воронки определенного объема и сопла 

определенного диаметра. Вискозиметр ВЗ–246 измеряет условную (ньютоновскую) вязкость 

— время истечения заданного лакокрасочного материала через калиброванное отверстие 

сопла, когда на ЛКМ не воздействуют никакие усилия, кроме силы тяжести самой краски. 

Степень перетира определяется размером твердых частиц краски, и чем она ниже, тем 

выше качество материала [8]. 

Степень перетира, характеризующая степень дисперсности содержащихся в ЛКМ пиг-

ментов и наполнителей, оценивается по стандарту ИСО 31973 [5]. Для этого используется 

специальный прибор с клинообразной откалиброванной по глубине канавкой, имеющей 

шкалу с делением (рис. 2). 
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Рис. 2. Измерительная плита и скребок для определения степени перетира ЛКМ 

 

Испытание также проводят при температуре (23±2)°С. Прибор устанавливают на ровную 

горизонтальную поверхность. Образец испытуемого материала помещают в глубокий конец 

паза так, чтобы он несколько переливался через края паза, избегая при этом попадания в обра-

зец пузырьков воздуха.  

Берут скребок, и устанавливают лезвие перпендикулярно к поверхности прибора за са-

мым глубоким концом паза, при этом длина скребка должна быть параллельна ширине при-

бора. С небольшим нажимом скребок перемещают под углом 90° по измерительной поверх-

ности плиты от максимальной глубины паза за нуль с равномерной скоростью в течение 1-2 

сек. При этом паз должен быть полностью заполнен образцом для испытаний, а избыток уда-

лен. Поверхность слоя испытуемого материала сразу же (в течение 6 сек.) осматривают на 

свету при направлении взгляда перпендикулярно к длине паза, под углом зрения не более 30° 

и не менее 20°, и определяют положение частиц в пазе, где они стали видимыми. 

Укрывистость определяется как масса краски, необходимая для окраски 1 кв. м. по-

верхности, что позволяет оценить качество и расход материала, и чем она меньше, тем лучше. 

Укрывистость ЛКМ, обуславливающая расход материала при нанесении, определяется 

в соответствии со стандартом ИСО 2814 [7]. Метод основан на определении степени кон-

трастности, т.е. соотношения количества света, диффузно отраженного от черной и белой 

поверхности, на которые нанесен ЛКМ. Укрывистость рассчитывают по формуле [7]:  

 

 
 

где К – коэффицент контрастности, %; 

 – отражательная способность окрашенной черной поверхности, %; 

- отражательная способность окрашенной белой поверхности, %. 

За укрывистость краски принимают способность лакокрасочного материала при равно-

мерном нанесении на одноцветную поверхность делать невидимым цвет последней или при 

нанесении на черно-белую подложку уменьшать контрастность между черной и белой по-

верхностями до исчезновения разницы между ними. 

При испытании на укрывистость, как правило, используют визуальный метод с приме-

нением черно-белой шахматной доски. Сущность метода заключается в нанесении слоев ла-

кокрасочного материала на стеклянную пластинку до прекращения просвечивания черных и 

белых квадратов шахматной доски, подложенной под стеклянную пластинку. Обычно при-

меняют пластинки стеклянные размером 90х120 мм, толщиной 1,2-1,8 мм.  

Время высыхания определяется как продолжительность периода отверждения покры-

тия и позволяет оценить время нанесения следующего слоя краски и готовности покрытия к 

постоянной эксплуатации. Степень высыхания характеризует состояние поверхности лако-
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красочного материала, нанесенного на пластину, при определенных времени и температуре 

сушки. 

Время высыхания краски — промежуток времени, в течение которого достигается 

определенная степень высыхания слоя краски при заданной толщине лакокрасочного слоя и 

при определенных условиях сушки. 

Оценка времени для первой степени высыхания производится по стандарту ИСО 1517 

[4]. Метод основан на способности ЛКМ по мере высыхания удерживать на своей поверхно-

сти стеклянные шарики без повреждения поверхностной пленки покрытия. Покрытие счита-

ется «сухим», если шарики скатываются с поверхности или удаляются щеткой без поврежде-

ния пленки.  

Состояние и время полного высыхания покрытия определяется по стандарту ИСО 9117 

[9]. За полное высыхание принимается состояние, когда покрытие высохло по всей толщине 

и на его поверхности не остается следа после наложения и кручения сетки установленной 

стандартом формы при определенном давлении.  

 Адгезия характеризует прочность скрепления лакокрасочного покрытия с окрашенной 

поверхностью, чем она выше, тем лучше. 

 

 
 

Рис. 3. Прибор для определения адгезии PA 1000-180 180о Peel Adhesion 

 

Метод определения адгезии ЛКМ регламентируется стандартом ИСО 2409 [11]. Сущ-

ность метода заключается в определении адгезии отслаиванием гибкой пластинки от арми-

рованного стеклотканью покрытия и измерении необходимого для этого усилия. 

Испытание проводится при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 

(65±5) % на двух образцах ЛКП и не менее, чем на трех участках поверхности каждого об-

разца. На каждом испытуемом участке поверхности образца на расстоянии от края не менее 

10 мм делают режущим инструментом по линейке или шаблону или с помощью устройства 

АД-3 не менее шести параллельных надрезов до металла длиной не менее 20 мм на расстоя-

нии 1, 2 или 3 мм друг от друга.  

Режущий инструмент держат перпендикулярно поверхности образца. Скорость резания 

должна быть от 20 до 40 мм/с. Аналогичным образом делают надрезы в перпендикулярном 

направлении. В результате на покрытии образуется решетка из квадратов одинакового раз-

мера. Расстояние между соседними решетками должно быть не менее 20 мм. 

Контроль прорезания покрытия до металла осуществляется при помощи лупы. После 

нанесения надрезов для удаления отслоившихся кусочков покрытия проводят мягкой кистью 

по поверхности решетки в диагональном направлении по пять раз в прямом и обратном 

направлении.  
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Водостойкость характеризует способность лакокрасочного покрытия выдерживать 

без изменения воздействие пресной или морской воды. 

При определении водостойкости испытываемый лакокрасочный материал наносят на 

две металлические пластинки размером 70х150 мм. После высушивания подвешенные вер-

тикально пластинки с покрытием погружают на 2/3 высоты в стеклянную ванночку с ди-

стиллированной водой. Предварительно торцы по периметру пластинок покрывают менделе-

евской замазкой, чтобы вода не попадала через торец пластинки внутрь покрытия. 

После выдержки в воде при температуре (20±2)°С в течение времени, обусловленного 

техническими условиями, пластинки вынимают из воды, осушивают фильтровальной бума-

гой, выдерживают на воздухе 1-2 часа и оценивают внешний вид и цвет пленки 

Аналогично проверяют щелочестойкость и кислотостойкость лакокрасочных покры-

тий, однако при этом используют соответствующие растворы щелочей или кислот.  

Атмосферостойкость характеризует способность лакокрасочного покрытия сохра-

нять в течении продолжительного срока свои защитные и декоративные свойства в атмо-

сферных условиях. 

Атмосферостойкость лакокрасочных покрытий определяют по ГОСТ 6992-68 на пло-

щадке, расположенной на открытом воздухе [12]. Окрашенные образцы устанавливают на 

стендах под углом 45° к горизонту лицевой стороной на юг.  

Испытуемые образцы осматривают через промежутки времени, установленные стан-

дартом. При этом определяют степень разрушения (потеря блеска, изменение цвета, вывет-

ривание, растрескивание, отслаивание и др.) в процентах от общей площади образца с по-

крытием. 

Атмосферостойкость лакокрасочных покрытий определяют по декоративному виду (по 

пятибалльной шкале) и защитным свойствам (по восьмибалльной шкале). Ускоренным 

способом атмосферостойкость материалов определяют в лабораториях на приборе, называе-

мом визирометром. На приборе окрашенные пластинки подвергаются попеременному воз-

действию тепла и холода, влаги и сухого воздуха и ультрафиолетовых лучей. Продолжи-

тельность испытаний  составляет 150-200 часов. 

Содержание нелетучих веществ в объемных процентах  определяется по стандарту 

ИСО 3233  [8]  или может быть рассчитано по формуле: 

 

 
 

где  – содержание нелетучих веществ в об.%; 

 – содержание нелетучих веществ в масс.%; 

 – плотность лакокрасочного материала, г/см3; 

 – плотность пленки высушенного покрытия, г/см3. 

Жизнеспособность многокомпонентных ЛКМ после смешивания компонентов опре-

деляется по стандарту ИСО 9514 [10]. При смешивании реакционноспособных компонентов 

вязкость композиции со временем возрастает до такой величины, когда система теряет теку-

честь – наступает гелеобразование. Величина максимального времени, в течении которого 

вязкость системы после смешивания компонентов практически не изменяется считается 

жизнеспобностью лакокрасочного материала. 

Стандартный метод определения жизнеспобности заключается в измерении условной 

вязкости материала сразу после смешения компонентов, затем после выдержки испытуемой 

пробы при заданной температуре в течении времени, указанного в технической документации. 

ЛКМ считается пригодным к использованию, если вязкость пробы, измеренная по истечении 

заданного времени, не превышает исходную или превышает ее в допустимых пределах.  
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Заключение 

Таким образом, проанализированы основные физико-химические и технологические 

свойства ЛКМ. Описаны методы и средства для определения вязкости, степени перетира, 

время высыхания, адгезии, укрывистости и других свойств, характеризующих качество и 

пригодность к использованию ЛКМ. Выявленные особенности методики определения 

свойств ЛКМ позволят повысить качество приготовляемых ЛКМ на предприятии ЗАО «Кас-

пийское Морское Пароходство». 
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GƏMİ LAKBOYA MATERİALLARININ XASSƏLƏRİNİN  

TƏDQİQİ METODİKASI VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

N.V. Fatyanova  

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 

 

Gəmi lakboya maddələrinin əsas xassələrinə baxılıb. LBM-nin bəzi fiziki-kimyəvi və texnolo-

ji xassələrinin tədqiqi metodlarının xüsusiyyətləri təqdim olunub. LBM-nin adgeziya, quruma vaxtı, 

silinmə dərəcəsi, atmosferədayanıqlığı, gizlətmək, özlülük, suyadavamlılıq, ucucuolmayan maddə-

lərin miqdarı, həyatqabiliyyətinə və s. sınağının metodları vasitələri şərh olunub.  

Açar sözlər: adgeziya, quruma vaxtı, silinmə dərəcəsi, atmosferədayanıqlıq, gizlətmək, özlü-

lük, suyadavamlılıq, ucucuolmayan maddələrin miqdarı, LBM-nin həyatqabiliyyəti 
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THE METHODOLOGY OF RESEARCH OF VESSEL  

LACQUER MATERIALS AND THEIR CHARACTERISTICS 

N.V. Fatyanova  

Azerbaijan State Marine Academy 

 

The main properties of ship paintwork materials are considered. The features of the methods 

for the study of certain physicochemical and technological properties of coatings are presented. De-

scribes the methods and means of testing paint coatings for adhesion, drying time, milling degree, 

weather resistance, opacity, viscosity, water resistance, nonvolatile content, viability, etc. 

Keywords: adhesion, drying time, milling degree, weather resistance, opacity, viscosity, water 

resistance, nonvolatile substances, pot life 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СУЛЬФОНАТНЫЕ ПРИСАДКИ  

К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ 

 

И.А. Садирзаде., А.Р. Юсифова., Т.А. Дадашoва.,  И.Д. Кулалиев 

Институт Химии Присадок им.акад.А.М.Кулиева  НАН Азербайджана 

e-mail: aki05@mail.ru 

 

На основе сульфометилированного метилен-бис-нонилфенола, полученного с использо- 

ванием тримеров пропилена, синтезированы и исследованы маслорастворимые сульфо нат-

ные присадки. Полученные основная и  среднещелочная сульфонаты кальция в качестве мно-

гофункциональных присадок значительно улучшают моющие, диспергирующие,, противо-

коррозионные свойства и стабильность против окисления смазочных масел, а также обла-

дают повышенной термостабильностью. 

Ключевые слова: присадки, смазочные масла, нонилфенол, сульфонаты, многофункци-

ональность действия. 

 

Введение 

Создание моторных масел, отвечающих ужесточенным требованиям  современной и  

перспективной техники,  невозможно без  разработки новых высокоэффективных присадок, 

к числу которых относятся сульфонатные присадки с различным уровнем щелочности. Ос-

новными функциональными свойствами присадок такого типа является их моюще-диспер-

гирующая эффективность и способность нейтрализовать продукты окисления масла, обра-

зующиеся  в процессе работы двигателя и тем самым уменьшать количество отложений на 

его деталях [1, 2]. 

В связи с этим актуальность приобретают исследования по синтезу экологически без-

опасных моюще-диспергирующих присадок указанного типа, которые в малых концентраци-

ях одновременно улучшали бы несколько свойств смазочных масел, т.е. много-функци-

ональных [3].  

 

Экспериментальная часть 

С целью расширения ассортимента сульфонатных присадок и повышения их эффек-

тивности в настоящей работе осуществлен их синтез на основе продукта алкилфенол-

формальдегидной конденсации. В качестве исходного сырья использован технический   но-

нилфенол, вырабатываемый с использованием тримера пропилена и имеющий следующие 

физико-химические показатели:  плотность при 20 0С, кг/м3 – 932; показатель прелом-

ления nД
20 – 1,5110; молекулярная масса – 220; температура вспышки – 146 0С. Конденсацию 

нонилфенола с формальдегидом проводили в кислой среде при 96 - 98 0С известным мето-

дом [4]. Количество 37 % - ного раствора  формальдегида, необходимого для конденсации, ,          

составляет 20% масс.( на алкилфенол), расход катализатора (соляной кислоты) – 0,5% мас. 

Процесс конденсации контролировали по показателю преломления реакционной массы. 

Продукт конденсации разбавляли маслом М-8 в соотношении 2: 1 и отстаивали в течение 3 ч. 

После отделения основной части  водного слоя продукт конденсации высушивали при 100-

110 0С в вакууме до полного удаления оставшейся воды. Продукт конденсации имеет следу-

ющие физико–химические показатели: показатель преломления nД
20 – 1,5130; плотность при 

200С, кг/м3 – 960; температура вспышки –  110 0С; молекулярная масса – 454. 

Для получения сульфокислот алкилфенольного сырья использован метод сульфомети-

лирования гидроксиметансульфонатом натрия, который исключает образование кислогогуд-

рона [5]. 
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Реакцию сульфометилирования осуществляли при мольном соотношении метилен-бис-

нонилфенол: гидроксиметансульфонат натрия, равном 1:1, температуре в пределах 70-80 0С в 

течение   10 ч в растворе нонана. Затем взаимодействием образующегося сульфоната натрия 

с гидроксидом кальция при 70-80 0С в течение 5 ч синтезирован основной сульфонат ОСКПК. 

Карбонатацией указанного продукта диоксидом углерода в присутствии избытка гидроксида 

кальция, промотора - метанола, растворителя- толуола, масла разбавителя М-6 при темпера-

туре 40-450С, продолжительности процесса 1ч синтезирована среднещелочная присадка СС-

150ПК. Состав и строение сульфонатов подтверждены методами элементного анализа и ИК-

спектроскопии. Содержание активного вещества в присадках определяли методом жидкост-

ной адсорбционной микрохроматографии. ИК- спектры регистрировали на спектрометре ИК- 

Фурье Niсolet İS 10 американского производства (спектральный диапозон 400-4000 см-1). 

Cодержание кальция определяли на металл-анализаторе МР-4200 AES. 

В ИК спектрах сульфонатов присутствуют полосы поглощения в области 1050-1070 и 

1160-1250 см-1 возникающие в результате валентных симметричных и асиметричных колебаний 

связи S=О группы SO3, полосы в области 3100-3500 см-1 обусловлены валентными колебаниями 

группы OH. ИК полосы в области 840-880 см-1 характеризуют 1,2,4,6- замещения в ароматиче-

ском кольце, полосы поглощения в области 1420-1440 см-1 характерны для деформационных ко-

лебаний группы CH2-Ar. Содержание кальция в присадках составляет 2,3 и 5,4 %. 

Исследование физико-химических и функциональных свойств полученных присадок 

проводили стандартными лабораторными методами [6]. Термическую стабильность приса-

док изучали на дериватографе типа ОД-102Т системы Паулик (Венгрия) в динамическом ре-

жиме нагрева со скоростью 50С/мин на воздухе. Эталоном служил прока- ленный оксид 

алюминия. Моющие свойства определяли на установке ПЗВ, диспер- гирующие свойства при 

2500С по методу [7]. Противокоррозионные свойства оценивали на приборе ДК-НАМИ при 

1400С в течение 25ч, стабильность против окисления – на приборе ДК-НАМИ при 2000С в 

течение  30 ч. 

Стабильность коллоидной дисперсии среднещелочного сульфоната оценивали по мето-

ду [8], заключающемуся в разложении присадки в присутствии 15% воды при 1100С в тече-

ние 4ч. Стабильность коллоидной дисперсии устанавливали по уменьшению щелочности 

присадки, выраженной в % от исходной. 

 

Обсуждение результатов 

Полученные присадки ОСКПК и СС-150ПК представляют собой вязкие жидкости темно-

коричневого цвета,  хорошо растворимые в минеральных маслах. Свойства синтезированных  

присадок сравнивали с соответствующими свойствами зарубежных аналогов - нейтраль-ного 

сульфоната ОЛОА-246В и среднещелочной присадки Хайтек 6060М, испытанных  в аналогич-

ных условиях. Результаты лабораторных испытаний представлены в табл., из которой видно, 

что разработанные на основе продукта нонилфенолформальдегидной конденсации сульфонаты 

характеризуются хорошими физико-химическими и функциональными свойствами. Являясь 

многофункциональными присадками, они одновременно улучшают моющие, диспергирую-

щие, противокоррозионные свойства и стабильность против окисления смазочных масел. По 

моюще-диспергирующим свойствам эти присадки находятся на уровне аналогов, а по проти-

вокоррозионным свойствам и стабильности против окисления превосходят их. Так, коррозия 

на свинце для присадок ОСКПК и СС-150ПК составляет 45,7 и 21,3 г/м2, в то время как для при-

садок ОЛОА-246В и СС-150ПК эти показатели равны 95 и 85 г/м2. Полученный среднещелоч-

ной сульфонат СС-150ПК  обладает высокой стабильностью коллоидной дисперсии к действию 

воды и по данно-му показателю находится на уровне аналога (78 и 76%).                 

Полученные данные согласуются с результатами  термоаналитических исследований  

присадок. Сульфонаты на основе продукта нонилфенолформальдегидной конденсации обла-

дают высокой термической стабильностью и по этому параметру превосходят зарубежный 
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аналог. Так, температура , при которой потеря массы присадок ОСКПК  и СС-150ПК составля-

ет 50%, достигает  410 и 4200С против 4000С для присадки Хайтек 6060М. 

Выявленная многофункциональность и высокая эффективность полученных присадок 

объясняется наличием в их структуре двух фенольных гидроксилов, алкильных радикалов, 

сульфонатного фрагмента и их внутримолекулярным синергизмом. 

                                                                                                                                                

Таблица  

                    

Физико-химические и функциональные свойства сульфонатных присадок 

 

Показатели 

Сульфонатные присадки 

ОСКПК ОЛОА– 246В СС-150ПК 
Хайтек 

6060М 

Щелочное число, мг КОН/г                   
 

45 
27 151 142 

Массовая доля активного веще-

ства,  %       
58 41 32 29 

Зольность сульфатная,  %         12,1 8,6 23,2  23,1 

Содержание механических приме-

сей,  % 
0,03 0,1 0,05 0,08 

Моющие свойства на установке 

ПЗВ, баллы* 0,5 0,5 0 0,5 

Диспергирующая способность при 

250 0С,  %* 57 53 60 60 

Коррозия на свинце,  г/м2* 45, 7 95 21,3 85 

Стабильность по индукционному 

периоду осадкообразовая:               

осадок,  %* 

0,5 3,2 0,3 0,9 

Стабильность коллоидной диспер-

сии, % 
- - 78 76 

Термическая стабильность: темпе- 

 ратура, при которой потеря массы  

составляет: 

 

           10 %                                               

           50 % 

 

 

 

300 

410 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

315 

420 

 

 

290 

400 

*Масло М-11 с 5% присадки 

 

      Следует также отметить, что процесс получения опытных сульфонатов является ма-

лоотходным, так как исключает использование агрессивных сульфирующих агентов и обра-

зование трудноутилизируемого отхода – кислого гудрона, в то время как при производсте 

сульфонатных присадок выход указанного продукта значителен.   
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Выводы    

Показана возможность получения эффективных маслорастворимых cульфонатных присадок 

с улучшенными экологическими свойствами на основе сульфометилированного метилен-бисно-

нилфенола. Полученные основная и среднещелочная сульфонаты кальция обладают многофунк-

циональными свойствами, а также характеризуются повышенной термической стабильностью.  

Высокая эффективность разработанных присадок позволяет использовать их в составе 

современных моторных масел в меньших концентрациях по сравнению с товарными присад-

ками и достичь экономического эффекта. 
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SURTKÜ YAGLARINA COXFUNKSİYALI SULFONAT ASQARLARI 

 

İ.Ə. Sədirzadə,  A.R. Yusifova,  T.A. Dadaşova, İ.C. Guləliev 

AMEA akad. Ə.M.Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İnstitutu 

 

Trimer propilenin istiraki ilə alınmış metilen-bis-nonilfenolun sulfometilləşməsi məhsulu əsa-

sında yağda həll olan sulfonat aşqarları sintez edilərək tədqiq olunmuşdur. Alınmış əsası və orta qələ-

vili kalsium sulfonatları çoxfunksiyalı aşqar kimi sürtkü yağlarının yuyucu, dispersiyaedici, korro-

ziyaya və oksidləşməyə qarşı xassələrini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır və yüksək termiki sta-

billiyə malikdirlər. 

Açar sözlər: aşqarlar, sürtkü yağları, nonilfenol, sulfonatlar, çoxfunksiyalı təsir 

 

MULTIFUNCTIONAL SULFONATE ADDITIVES FOR  LUBRICATING OILS 

 

I.A.Sadirzadeh,  A.R.Yusifova,  T.A.Dadashova,  I.D.Gulaliev 

Institute of Chemistry of Additives named after  A.M.Quliyev ANAS 

 

On the basis of sulfomethylated methylen-bis-nonylphenol derived using propylene trimers oil-

soluble sulfonate additives has been synthesized and studied. Derived base and medium alkaline cal-

cium sulfonates as multifunctional additives significantly improve detergent, dispersant, anticorrosive 

properties and stability against oxidation of lubricating oils and also possess high thermal stability. 

Keywords: additives, lubricating oils, nonylphenol, sulfonate, multifunctionality of action  
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ETİLENİN OLİQOMERLƏŞMƏSİ PROSESİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN SİRKONİL 

NAFTENATLARIN İSTİLİK-FİZİKİ VƏ MORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Ə.Ə. Xanmətov, A.D. Quliyev, K.Ş. Hacıyeva, M.C. Xamiyev,  

Ş.R. Bağırova, H.R. Əzizbəyli, M.B. Hüseynova 

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

 

Bakı neftlərindən ayrılmış neft turşuları fraksiyaları əsasında sintez edilmiş sirkonil naftenat-

ların istilik-fiziki xassələri differensial-skanedici kalorimetriya və differensial termiki analiz üsulla-

rı, morfoloji xüsusiyyətləri isə skanedici-elektron mikroskopiya vasitəsilə təyin edilmişdir. Göstəril-

mişdir ki, müvafiq termodinamiki parametrlərə və bərabər tərkib homogenləşməyə malik olan sirko-

nil naftenatlar metal-üzvi katalitik sistemlərin komponenti kimi etilenin oliqomerləşmə və poli-mer-

ləşmə proseslərində müvəffəqiyyətlə istifadə oluna bilər.  

Açar sözlər: sirkonil naftenatlar, neft turşu fraksiyaları, etilen, oliqomerləşmə 

 

Giriş 

Etilenin oliqomerləşmə prosesi nəticəsində alınan xətti α-olefinlər (XAO) neft-kimya sənaye-

sinin bir çox sahələrində istifadə olunan yuyucu vasitələrin, müxtəlif təyinatlı səthi aktiv maddələ-

rin, aşağı temperaturda donan sintetik poli-α-olefin yağlarının, plastifikatorların, korroziyaya qarşı 

inhibitorların həmçinin, müxtəlif xassəli polietilenlərin alınmasında kimyəvi xammal kimi geniş is-

tifadə olunur [1-4]. 

Xətti α-olefinlərin selektiv alınma üsullarından ən əlverişlisi tərkibində keçid metalları (Ni, Cr, 

Zr, Ti, Co və s.) saxlayan kompleks katalitik sistemlərin iştirakında etilenin oliqomerləşməsi proseslə-

ridir. Məlumdur ki, əksər oliqomerləşmə və polimerləşmə prosesləri ekzotermiki olduğuna görə bu 

şəraitdə katalizatorların tez parçalanması baş verir ki, bu da kation-aktiv mərkəzlərin dezaktivasiyası 

və β-eliminasiyanın sürətinin azalmasına gətirib çıxarır. Bu nöqteyi nəzərdən etilenin oliqomerləşməsi 

prosesinin nisbətən yüksək termooksidləşmə stabilliyinə malik keçid metal tərkibli kompleks kataliza-

torların iştirakında aparılması daha məqsədyönlüdür. Bu tipli katalizatorlar etilenin oliqomerləşməsi 

prosesini yumşaq şəraitdə (≥140 0C) aparmağa və eyni zamanda alınan oliqomer məhsulun xətti α – 

olefinlərə görə selektivliyini yüksəltməyə imkan verir [5-8]. Bu baxımdan etilenin selektiv oliqomer-

ləşməsi və polimerləşməsi prosesləri üçün termiki davamlılığa malik keçid metal tərkibli yeni komp-

lekslərin sintezi aktualdır və bu sahədə intensiv tədqiqat işləri aparılır.  

AMEA akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutunda etilenin oli-

qomerləşməsi və polimerləşməsi prosesləri üzrə tədqiqat işləri uzun illər ərzində aparılmış və bu sa-

hədə işlər son zamanlarda da davam etdirilir. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində keçid metal tərkibli 

yeni homogen və heterogenləşdirilmiş komplekslər sintez edilmiş, identifikasiya olunmuş, etilenin 

XAO – ə oliqomerləşməsi üçün yüksək aktivliyə və selektivliyə malik olduğu müəyyən edilmişdir 

[9-11]. 

Təqdim olunan məqalədə yeni sintez edilmiş sirkonil naftenatların istilik-fiziki və morfoloji xü-

susiyyətləri öyrənilmiş və onların əsasında hazırlanmış kompleks katalitik sistemlərin etilenin oliqo-

merləşməsi prosesində yüksək katalitik aktivliyə malik olması haqqında məlumatlar verilmişdir. 

 

Təcrübi hissə 

Etilenin oliqomerləşməsi prosesində katalizator komponenti kimi istifadə olunan sirkonil naf-

tenatların sintezi üçün Bakı neftlərinin tərkibində olan neft turşularının müxtəlif temperaturlarda 

qaynayan (130-1600C, 160-1800C  180-200 0C/5 mm Hg.st.) fraksiyalarından istifadə olunmuşdur. 

Sirkonil naftenatların sintezi üçün neft turşusu fraksiyalarının fiziki-kimyəvi göstəriciləri (turşu ədə-

di, molekul kütləsi, sıxlığı və şüa sındırma əmsalı) təyin edilmişdir [12]. 
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Sirkonil xloridin (ZrOCl2•8H2O) spirtdə məhlulu ilə neft turşusunun 160-1800C - də qaynayan 

fraksiyasının kalium duzunun suda məhlulu 1:1 mol nisbətində qarşılıqlı təsirindən monoəvəzolun-

muş SN4 birləşməsi sintez edilmişdir. Sirkonil xloridin 120-130, 160-180 və 180-2000C 5 mm Hg 

st.-da qaynayan fraksiyaları əsasında sintez edilmiş kalium naftenatlar ilə 1:2 mol nisbətində qarşı-

lıqlı təsirindən müvafiq olaraq SN1, SN2 və SN3 sirkonil naftenatlar sintez edilmişdir. Sir-konil 

naftenatların sintez prosesi iki mərhələdə aparılmışdır [12]. Sintez zamanı birinci mərhələdə neft 

turşusu fraksiyasının kalium duzu alınmış (50-60 °C temperaturda), ikinci mərhələdə isə 10-15 °C 

temperatura qədər soyudulmuş sirkonil xloridin spirtdə məhlulunun üzərinə alınmış neft turşu-su-

nun kalium duzu əlavə edilərək proses davam etdirilmişdir. Ağ rəngli sirkonil naftenat çöküntüsü 

Büxner qıfından süzülərək ayrılmış və vakuumda sabit çəkiyə qədər qurudulmuşdur. Sintez olun-

muş sirkonil naftenatlar toz halında maddələr olub, suda və spirtdə həll olmur, üzvi həlledicilərdə 

(toluol, ksilol, heptan və s.) isə yaxşı həll olurlar. 

Sintez edilmiş sirkonil naftenat komplekslərinin DSK analizi Q-20 «Thermoelectron Corpo-

ration» (ABŞ) differensial izləyici kalorimetrinin, qızdırmanın sürəti 10 dər/dəq olmaqla hava at-

mosferində, DTA analizi Almaniya istehsalı “STA Platinum” derivatoqrafı, səthlərinin mikrofoto-

ları isə Yaponiya istehsalı “Hitachi – S3400 N” markalı Skanedici Elektron Mikroskopu vasitəsilə 

çəkilmişdir. 

Sintez olunmuş sirkonil naftenatlar və birgə katalizator kimi müxtəlif alüminium üzvi birləş-

mələr iştirakında etilenin oliqomerləşməsi və polimerləşməsi prosesləri həcmi 200 sm3 olan, nümu-

nəvi monometr və maqnit qarışdırıcısı ilə təchiz edilmiş reaktorda (avtoklavda) aparılmışdır.  

  

Nəticələr və onların müzakirəsi 

 Yuxarıda qeyd olunduğu kimi sirkonil naftenatlar neft turşusunun 130-1600C, 160-1800C və 

180-2000C 5 mm Hg st. temperaturlarda qaynayan fraksiyaları ilə sirkonil xloridin spirtdə məhlulu-

nun 2:1 və 1:1 mol nisbətlərində yeni üsulla sintez edilmişdir [12]. Sintez edilmiş sirkonil naftenat-

ların quruluşları İQ – , NMR – spektroskopiya, RFA və element analizləri üsulları ilə tədqiq edil-

mişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sadə və əlverişli üsulla sintez edilmiş bu komplekslərin (SN1, SN2, 

SN3, SN4 ) tərkibində neft turşusuna məxsus karboksil qrupuna uyğun udulma zolağının intensivli-

yi (1705 sm-1) çox azdır. 

Alınmış sirkonil naftenatların İQ - 1H NMR spektrlərinə, fraksiyanın orta molekul kütləsinə və 

element analizinə əsasən onların qrup struktur parametrləri, aromatiklik dərəcəsi, izoparafin indeksi he-

sablanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, ilkin fraksiyanın qaynama temperaturu artdıqca tərkibində aroma-

tik karbohidrogenlərin payına düşən hidrogen atomlarının miqdarı 0,4 %-dən 1,2 %-ə qədər artır. 

Sintez olunmuş sirkonil naftenatların istilik – fiziki xüsusiyyətləri DSK vasitəsilə tədqiq edil-

mişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu komplekslərin ərimə başlanğıcı 92-1140C təşkil edir. DSK əyrilə-

rində qeyd olunan bu endotermiki piklərin maksimal temperturu 127-1450C, bitmə temperaturu isə 

145-1650C – yə bərabərdir. Bu proseslərin entalpiyası ΔH=1.467-3.360 Coul/g təşkil edir. 

Neft turşusu fraksiyaları əsasında sintez olunmuş SN1, SN2, SN3 və SN4 sirkonil naftenatla-

rın DTA analizləri aparılmış, SN3 və SN4 – ün termoqrammaları müvafiq olaraq şəkil 1a və 1b - də 

verilmişdir. Sintez olunmuş sirkonil  naftenatların termoqrammalarında müşahidə olunan müx-təlif 

parçalanma nöqtələrinin başlanğıc (T1), son (T2) və maksimum (T3) temperaturları və entalpiyaları 

cədvəl 1-də verilmişdir. Cədvəldən və verilmiş şəkillərdən göründüyü kimi sintez olunmuş sirkonil 

naftenatların parçalanması birləşmənin tərkibindən asılı olaraq bir neçə mərhələdən keçir. Müxtəlif 

qaynama temperaturuna malik neft turşu fraksiyaları əsasında alınmış sirkonil naftenatların ilkin 

termiki parçalanması 143-206°C -dən başlayıb 500-550°C-də sona çatır. Sirkonil naftenatların qeyd 

olunan temperatura qədər termiki cəhətdən davamlı olmaları onların əsasən ≤1400 temperaturlarda 

etilenin oliqomerləşməsi proseslərində istifadə olunmasına əlverişli imkan yaradır. Sirkonil naftenat 

komplekslərinin həm DSK əyriləri, həm də termoqrammaları oksigen mühitində qeydə alınmışdır. 

Sintez olunmuş bu komplekslər iştirakında etilenin oliqomerləşməsi və polimerləşməsi prosesləri 

isə inert mühitdə (azot) aparılır. DSK və DTA analizlərinin azot mühitində aparılması onların termi-
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ki parçalanma temperaturlarının oksigen müihitində olduğundan 20-300C yüksək olmasına səbəb 

olur. 

Iki əvəzolunmuş sirkonil naftenatlardan fərqli olaraq tərkibində xlor atomu saxlayan monoəvəz-

li SN4 kompleksi termiki cəhətdən daha da davamlıdır. Belə ki, eyni neft turşusu fraksiyası əsasında 

alınmış ikiəvəzolunmuş, SN2 sirkonil naftenatın başlanğıc termooksidləşməsinin ekzotermiki effekti-

nin maksimumu 166.50C olduğu halda, monoəvəzli SN4 sirkonil naftenatın isə termiki parçalanması-

nın ekzotermiki effektinin maksimumu 206,50C  təşkil edir.  

 

Cədvəl 1 

 

Sirkonil-naftenatların istilik-fiziki göstəriciləri 

 

N
ö
q
tə

 1
, 

0
С

 

Sirkonil naftenatlar 

 SN1 SN2 SN3 SN4 

T1 151,9 143,7 160,3 173.3 

T2 178,9 186,3 187,4 247.1 

T3 164,3 166,6 174,3 206.5 

∆Н 99,80 241,91 - - 

N
ö
q
tə

 2
, 

0
С

 

T1 259,3 380,5 200,9 266.0 

T2 287,4 393,7 238,3 366.4 

T3 274,5 388,2 212,8 290.2 

∆Н 78,30 51,53 - -- 

N
ö
q
tə

 3
, 

0
С

 

T1 365,3 407,7 255,5 384.2 

T2 423,0 430,4 319,1 407.4 

T3 391,3 424,2 295,2 395.1 

∆Н 1680,66 613,54 - - 

N
ö
q
tə

 4
, 

0
С

 

T1 487,6 449,5 376,0 429.0 

T2 537,6 517,7 410,2 474.5 

T3 517,8 489,8 388,4 449.3 

∆Н 2168,40 1849,14 - - 

 

 Həmçinin, SN1, SN2 və SN3 sirkonil naftenatların son parçalanma nöqtələrinin maksimumu 

5200C-də başa çatdığı halda SN4 sirkonil naftenatın termoqrammasında isə 688°C-də yenidən termiki 

parçalanmaya uyğun ekzotermiki piklər müşahidə olunur. Bu da çox güman ki, sirkonil monoxlorid 

(SN4) parçalanması zamanı əmələ gələn sirkoniumun qeyri-üzvi xlorlu birləşmələrin yenidən par-

çalanması zamanı yaranır. 

SN1, SN2 və SN3 sirkonil naftenatlar termiki parçalanma zamanı 520°C-yə qədər öz kütlələrini 

müvafiq olaraq 71 %, 69 % və 62 %  itirir. Göründüyü kimi istifadə olunan ilkin turşu fraksiyasının 

qaynama temperaturu artdıqca sintez olunmuş sirkonil kompleksinın termiki parçalanmasının ilkin 

temperaturu artır, eyni zamanda 520°C-yə qədər kütlənin dəyişməsi 71 %-dən 62 %-ə qədər azalır ki, 

bu da termooksidləşmə stabilliyinin artmasını göstərir.  

Sintez edilmiş komplekslərin tərkibi həm amorf, həm də kristallik fazaların mövcudluğu ilə 

səciyyələndirilir. Kristallik hissələrin əsasən sirkonil naftenatların sintezində əlavə məhsul kimi alınan 

kalium xloridin kompleksin tərkibində qalması ilə mülahizə olunur. Sintez olunmuş birləşmələrin 

tərkibində Na və Cl – un miqdarı müvafiq olaraq 10,42 % və 8,96 % arasında dəyişir. Sirkonil 

naftenatları daha təmiz almaq məqsədilə tərkibindəki qarışıqlar su ilə yuyulub kənarlaşdırılır. 

Kompleksin tərkib həmcinsliyi rentgen flüorosent mikroskopu vasitəsilə sübut edilmişdir. 
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a) 

 

 
b) 
 

Şəkil 1. SN2 (1a) və SN4 – ün (1b) termoqrammaları 

 

 Sirkonil naftenatların SEM vasitəsilə mikrofotoları çəkilmiş və şəkil 2-də verilmşdir. Həmin 

çəkilmiş səth üzərində ayrı-ayrı nöqtələr seçilib 500-2500 dəfə böyüdülərək müxtəlif ölçülərdə 

mikrofotoları çəkilmişdir. Seçilmiş nöqtələrdən birinin müxtəlif ölçüdə olan mikrofotoları şəkil 1 b, 

c, ç və d – də verilmişdir. Verilmiş şəkillərdən göründüyü kimi alınmış sirkonil naftenatın səthində 

olan hissəciklərin ölçüsü 1.51µm-dan 224µm-a kimi dəyişir.  

Sintez olunmuş sirkonil naftenatların çəkilmiş mikrofotoları üzərindəki nöqtələrin rentgen 

flurosent analizi ilə element tərkibləri müəyyən edilmişdir. Alınmış nəticələrdən məlum olmuşdur 

ki,  Zr və C atomlarının faizlə miqdarı səth üzərində seçilmiş nöqtələrdən asılı olaraq 19.86-23.44 % 

və 15.47-19.97% arasında dəyişir (bu halda C və H atomlarının miqdarı nəzərə alınmır). Bu da 

ondan irəli gəlir ki, sirkonil naftenatların sintezində ən azı 40-500C temperatur intervalına görə bir – 

birindən fərqlənən neft turşusu fraksiyalarından istifadə olunmuşdur. 
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a)                                        b)                                           c)  

 

  
                                           ç)                                            d) 

 
Şəkil 2.  SN2 sirkonil naftenatın SEM vasitəsilə çəkilmiş mikrofotoları 

 

Sintez olunmuş sirkonil naftenatların iştirakında və alüminium üzvi birləşməsi kimi (C2H5)3Al2Cl3 

– dən istifadə etməklə müxtəlif temperaturlarda etilenin oliqomerləşməsi prosesi tədqiq edilmişdir. Apa-

rılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ksilol mühitində, 2,5- 3,5MPa etilen təzyiqində, 

modifikator kimi təbii neft turşusundan istifadə etməklə 70-1400C temperatura qədər sintez olunmuş sir-

konil naftenatlar etilenin oliqomerləşməsi prosesində katalitik aktivlik göstərirlər. Katalitik sistemin tər-

kibindən və reaksiyanın temperaturundan asılı olaraq həm katalizatorun aktivliyi, həm də alınan oliqo-

mer məhsulun paylanması müxtəlif olur.  

SN2 sirkonil kompleksi və birgəkatalizator kimi (C2H5)3Al2Cl3 – dən ibarət katalitik sistem iş-

tirakında reaksiya temperaturunun 700-dən 1200C-yə kimi artırılması katalizatorun aktivliyinin 809 

q oliqomer/q Zr s-1 -dan 3815 q oliqomer/q Zr s-1 – a kimi artırılmasına səbəb olur. Bu katalizator 

iştirakında (SN2) reaksiya tmperaturunun sonrakı artırılması (1400C) katalizatorun aktivliyinin 

2948 q oliqomer/q Zr s-1-a kimi azalmasına səbəb olur. SN2 sirkonil naftenatın termoqrammasından 

da göründüyü kimi onların termooksidləşməsinin başlanğıc temperaturu 1430C-dir. Ona görədə 

1400C reaksiya temperaturu katalizatorun tez dezaktivləşməsinə səbəb olur.  

Təbii neft turşusunun (70-140 °C) 160-1800C, 5 mm Hg st. da qaynayan fraksiyası əsasında sintez 

olunmuş SN2 sirkonium kompleksinin iştirakında, müxtəlif temperaturlarda (70-1400C) etilenin 

sərf olunmasının və onun sərf olunma sürətinin kinetik əyriləri şəkil 3-də verilmişdir. Kinetik əyri-

lərdən də göründüyü kimi göstərilən zaman müddətində ≤140°C temperaturda sirkonil naftenat eti-

lenin oliqomerləşməsi prosesində katalitik aktivliyini itirmir. Katalitik sistemin komponenti kimi 

SN3 sirkonil naftenatdan istifadə edilməklə 90-1400C reaksiya temperaturunda etilenin oliqomerləş-

məsi prosesi aparılmışdır. SN3 sirkonil naftenatın termooksidləşmə temperaturu 1600C olduğuna 

görə reaksiya temperaturunun 900C-dən 1400C-yə kimi artırılması katalizatorun aktivliyinin 1500 q 

oliqomer/q Zr s-1-dan 4234 q oliqomer/q Zr s-1-ə kimi artırılmasına səbəb olur. SN2 sirkonil nafte-

nat kompleksindən fərqli olaraq SN3 kompleksi iştirakında 900C reaksiya temperaturunda, 3.5 Mpa 

təzyiqdə, Al/Zr=20 molyar nisbətində, etilenin oliqomerləşməsindən alınan oliqomer məhsulun tər-

kibində C4-C8, C10-C18 və C20+ fraksiyaları müvafiq olaraq 39,6%, 20.09% və 39,5% təşkil edir. Gö-
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ründüyü kimi neft turşusu fraksiyalarının tərkibində aromatik karbohidrogenlərin payına düşən H 

atomlarının sayının artması onun əsasında alınmış oliqomer məhsulun tərkibində C20+ fraksiyasının 

çıxımının artmasına gətirib çıxarır. 

 

 
a)                                            b)  

 

Şəkil 3.Müxtəlif temperaturlarda SN2 sirkonil kompleksi iştirakında etilenin konversiyası (a)  

və konversiya sürəti (b): 1-70 0C, 2 – 900C , 3 – 120 0C, 4 – 140 0C 

 

Beləliklə, aparılmış tədqiqatların nəticələrindən göründüyü kimi, neft turşuları fraksiyaları 

əsasında sintez olunmuş sirkonil naftenatlar əsasında alınan komplkeslər etilenin “yumşaq” şəraitdə 

xətti quruluşlu α-olefinlərə oliqomerləşməsi prosesində yüksək katalitik aktivliyə malikdirlər. Bu 

birləşmələrin istilik-fiziki və morfoloji xassələri onlar əsasında metalkompleks katalitik sistemlərin 

hazırlanmasının mümkün olduğunu göstərir. 
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THERMOPHYSICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ZIRCONYL 

NAPHTENATES USED IN THE PROCESS OLIGOMERIZATION OF ETHYLENE 

 

A.A. Khanmetov, А.D. Quliyev, K.Sh. Hajiyeva, M.J. Khamiyev, Sh.R. Bagirova,  

H.R. Azizbeyli, M.B.Huseynova 

Y.H.Mamedaliyev Institute of Petrochemical Processes  

of the  National Academy of Sciences of Azerbaijan 

 

The thermophysical properties and morphological features of zirconyl naphthenates synthe-

sized on the basis of petroleum acids which obtained from Baku oils were determined by differen-

tial scanning calorimetry (DSC), differential thermal analysis (DTA) and scanning electron micros-

copy (SEM) respectively. It was shown that the thermodynamic parameters and dispersion 

characteristics of their surfaces make it possible to successfully apply these metal complexes as a 

part of metal organic catalytic systems in oligomerization and polymerization of ethylene. 

Keywords: zirconyl naphthenates, petroleum acid fractions, ethylene, oligomerization 

 

 

ТЕПЛО-ФИЗИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАФТЕНАТОВ ЦИРКОНИЛА, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССАХ 

ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА 

 

А.А. Ханметов, А.Д. Кулиев., К.Ш. Гаджиева, М.Д. Хамиев, Ш.Р. Багирова,  

Н.Р. Азизбейли, М.Б. Гусейнова 

Институт Нефтехимических Процессов   им. Ю.Г.Мамедалиева HАН Азербайджана 

 

Теплофизические свойства цирконил нафтенатов, синтезированных на основе нефтя-

ных кислот, полученных из бакинских нефтей, определялись дифференциально-скани-

рующей калориметрией (ДСК) и дифференциально-термическим анализом (ДТА). Морфоло-

гические особенности их изучались с помощью сканирующей-электронной микроскопиией 

(СЭМ). Было показано, что термодинамические параметры и дисперсные показатели их 

поверхностей позволяют успешно применять эти металлокомплексы в составе металлоорга-

нических каталитических систем в процессах олигомеризации и полимеризации этилена. 

Ключевые слова: нафтенаты цирконила, фракции нефтяных кислот, этилен, олигоме-

ризация 
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INVESTIGATION OF PREPARATION OF ESTERS OF REACTIONS OF  

POLYPROPYLENE MACROMONOMERS WITH SALICYLIC ACID   

 

V.M. Dostuyeva, N.Sh. Rasulzade  

Institute of Polymer Materials of Azerbaijan National Academy of Sciences 

azeri-77@inbox.ru 

 

The propeties of condensation reactions of salicylic acid with oligopropylene macromonomers 

and optimal condition of reaction have been determined. The reaction has been carried out in sol-

vents as DMFA, dioxane, toluene. It has been determined that with increase of dielectric peneration 

and donor number of the solvent a  yield of the main product is also increased. The highest yiels is 

observed when DMFA is taken as a solvent. 

Keywords: salicylic acid, oligoolefin, polypropylene macromonomers, esters of salicylic acid 

  

Recent years in many European countries the antibacterial properties along with mechanical 

strength, impact strength are considered one of the main properties of the polymer materials used in 

household [1]. One of the widely spread technologies of preparation of the antimicrobial polymer 

materials is the addition of antibacterial additives to base polymers in preparation of polymer prod-

ucts process [2]. 

Now with this purpose there has been developed and are widely implementing a great number 

of antibacterial additives for polyolefins, polystyrene and styrene copolymers [3]. 

The washing of used low molecular additives from surface of prepared antibacterial composi-

tion materials (CM) for a short time deceases their exploitation time and influences negatively on 

their other properties. In order to extend exploitation time a large interest causes a use of the poly-

mer additives containing biological active groups. The separation of polymer additives from com-

position materials gradually is practically impossible. In our previous investigations the information 

about representatives of oligomers containing salicylic group – oligoalkyl ethers of salicylic acid 

(SA) and acetyl salicylic acids (ASA), which can be used as polymer additives [4-7]. 

The purpose of this paper is the development of technology of preparation of oligopropylene 

ethers of salicylic acid – new antibacterial oligomer additives containing salicylic group. Oligoeth-

ylene and oligopropylene differ due to their purpose. The first type additives in mixing with poly-

ethylene, the second type additives in mixing with polypropylene form the homogeneous antibacte-

rial composite materials (CM). 

 

Experimental part 

Propylene macromonomer (PPMM) is obtained by a method of thermal decomposition in the 

special condition of medium pressure of PP and its average molecular weight is 400-600, molecular 

weight distribution is close to 1.1 [8]. 

The preparation of oligopropylene ether of SA. 10 gr of oligopropylene, 0.8 gr of SA and 

0.1 gr of pyridine is dissolved in 30 ml of heptane. The mixture on water bath with reflux condenser 

is boiled at 70C temperature for 2.5 h. After cooling of the reaction mixture the reaction product 

precipitates as a crystal. The product after being washed with ethanol is dried in vacuum. An aver-

age molecular weight is 630 (crioscopia), melting point – 148C. 

The IR-spectra of oligopropylene and oligopropylene ether of SA have been taken on “Agilent Cary 

630 FTIR” spectrometry of firm “Agilent Technoloqies” in the range of 600-4000 sm-1. For samples 

not forming qualitative thin layer their IR-spectra have been taken from transparent tablets prepared 

by pressing of mixture of these samples with this powdered ZnSe under vacuum. 

Their molecular weight has been determined by a method of gel chromatography. 
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Results and discussion 

The purpose of this research work is determination of the peculiarities and optimal conditions 

of condensation reactions of salicylic acid with oligopropylene macromonomers. The reaction pro-

ceeds on the following scheme: 

 
 

The composition and structure of the prepared oligopropylene ether of salicylic acid have 

been determined by methods of IR-spectroscopcy (Fig. 2). The following absorption bands in the IR 

spectra indicate the presence of esters: 

• deformation (1376, 1446 cm–1) and valent (2843, 2874, 2912, 2955 cm–1) vibrations of the C–H 

bonds of the CH3 and CH2 groups; 

• deformation (689, 752, 884, 1606 cm–1) and valent (3070 cm–1) vibrations of the C–H bonds of the 

substituted benzene ring; 

• valent (1148 cm–1) vibrations of the C–O ester bond; 

• valent (1654 cm–1) vibrations of the C=O ester bond; 

• valent (1202 and 3228 cm–1) vibrations of the C–O and O–H bonds of phenol. 

   

 
 

Fig. 1. IR-spectrum of oligopropylene 

 

 
 

Fig. 2. IR-spectrum of oligopropylene ether of salicylic acid 

 

The reaction has been carried out in solvents as DMFA, dioxane, toluene. The condensation 

reactions indices of salicylic acid with PPMM have been shown in Table 1 and Fig. 3. 
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Thus, the optimal reaction conditions can be considered as follows: temperature 60C, solvent 

DMFA (80:20), reaction duration – 80 min. 
 

Table 1 
 

Influence of nature of the solvents on condensation reaction rate of salicylic acid with PPMM. 

(T=60C a ratio of reaction components – 80:20 and a ratio of initial  

substances (SA-oligopropylene) 1:1) 
 

Solvent  Yield, mol% 

Reaction 

duration, 

τ, min. 

Reaction 

rate, 

mol/l.min.102 

Donor 

number 

(DN) 

Dielectric 

penetration 
()

 

DMFA 

50.0 20 2.5 

26.6 36.7 
64.0 40 1.6 

71.0 60 1.18 

75.1 80 0.94 

Dioxane 

44.5 20 2.23 

14.8 2.1 
51.6 40 1.29 

60.8 60 1.01 

64.0 80 0.8 

Toluene 

32.0 20 1.6 

2.4 1.4 
44.0 40 1.1 

49.0 60 0.82 

51.3 80 0.64 
 

As seen from Fig. 3 and Table 1 the highest yield is observed when DMFA is taken as a solvent.  

With increasing donor number and dielectric penetration of the solvent a yield of main product is 

also increased. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 3. Influence of nature of the solvents on condensation reaction rate of salicylic acid with PPMM:  

a-toluene, b-dioxane, c-DMFA 

 

In general, in a case of use of the polar solvents due to electrophilic mechanism of addition the 

condensation reaction has the highest rate and yield. The molecular weight of oligoalkyl macromono-

mer and reaction temperature sharply influence on condensation reaction rate of this macromonomer 

with salicylic acid. The information about the results of investigations carried out in this field, and also 

about kinetic and thermodynamic indices of the reactions will be presented in the papers.  
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POLİPROPİLEN MAKROMONOMERLƏRİNİN SALİSİL TURŞUSU İLƏ  

EFİRLƏRİNİN ALINMASI REAKSİYALARININ TƏDQİQİ 

 

V.M. Dostuyeva, N.Ş. Rəsulzadə  

AMEA Polimer Materialları İnstitutu  

 

Salisil turşusunun oliqopropilen makromonomerləri ilə kondensləşməsi reaksiyalarının xüsu-

siyyətləri və reaksiyanın optimal şəraitini müəyyən edilmişidir. Reaksiya DMFA, dioksan, toluol 

kimi həlledicilərdə həyata keçirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, həlledicinin dielektrik nüfuzluğu və 

donorluq ədədinin yüksəlməsilə əsas məhsulun çıxımı da yüksəlir. Ən yüksək çıxım həlledici olaraq 

DMFA götürüldükdə müşahidə edilir.  

Açar sözlər: Salisil turşusu, oliqoolefin, polipropilen makromonomeri, salisil turşusunun 

mürəkkəb efirləri 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФИРОВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ 

МАКРОМОНОМЕРОВ С САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 

 

В.М. Достуева, Н.Ш. Расулзаде  

Институт Полимерных Материалов НАНА 

 

Изучены особенности реакции конденсации салициловой кислоты с пропиленовыми 

макромономерами, определены оптимальные условия реакции. Рекция проведена в различ-

ных растворителях, таких как ДМФА, диоксан, толуол. Установлено, что с увеличением ди-

электрической проницамости и донорного числа растворителей увеличивается и выход целе-

вого продукта. Наиболее высокая продуктивность наблюдается при применении в качестве 

растворителя ДМФА.  

Ключевые слова: салициловая кислота, полипропиленовый макромономер, сложный 

эфир салициловой кислоты 
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THE INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF SALICYLIC ACID  

DERIVATIVES TO THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY 

 

  L.Sh. Abbasova, N.Sh. Rasulzadeh, B.A. Mammadov,  C.Q. Zeynalova, N.Sh. Rasulov 

İnstitute of Polymer Materials of ANAS,  Azerbaijan Medical University 

leyla-abbasova-1982@mail.ru  

 

The presented work is dedicated to the study of the influence of salicylic acid (S.A) and its 

derivatives as acetyl salicylic acid and allyl  and vinyl ethers of SA to antibacterial properties and 

structure. As test cultura pseudomonas aeruginosa, intestinal bacillus, staphylococcus and Candida 

mushroom have been used. The research of the antibacterial properties of SA  and its derivatives 

has been studied in series with dilution method. According to antibacterial activities monomers 

keeping researched salicylic  group were lined up as follows: SA> Vast> Alast> Vst > Alst 

Keywords: salicylic acid , acetyl salicylic acid, allyl ether of S.A, vinyl ether of S.A 

 

As it is known salicylates are used from the end of XIX century till nowadays. Acetyl ether of 

salicylic acid (aspirin),  natrium salicylate, salicylamide, methylsalicylate are used as analgetics, 

antipyretics and antiaggregants in medicine.  Along with it, the drug preparations obtained on the 

base of SA have aftereffects as injury of mucous membrane in gastrointestinal tract and disorder of 

kidney function [1]. That is why improvement of the methods of the synthesis of SA derivatives, 

preparation of the methods of obtaining new derivatives having less aftereffects is an actual prob-

lem. From the other side wide researches are held in the direction of several drug preparation, also 

antiseptic and antibacterial preparation [2]. 

One of the ways of providing lasting impact of drug preparations is combining biological ac-

tive fragments to side group of high molecular compounds. For this, one of the wide spread meth-

ods is including biological active monomers to polymer chain at the stage of the synthesis of mac-

romolecules [3-5]. From this point the synthesis of monomers having new biological activity attract 

researchers’ attention. Thus, the synthesis of monomers, polymers and copolymers on the base of 

potential antibacterial salicylic acid and using obtained compounds (polymers) as antibacterial addi-

tion is considered very perspective direction.  

All ethers of salicylic acid form products having different  biological activity with hydrolysis. 

These ethers can be divided into 2 groups: 

1.Complex ethers obtained from esterification of inert compounds  keeping hydroxyl group of SA. 

They are close to SA due to physiological impact, only they differ due to toxicity rate.For example: 

methylacetat in comparison with SA affects later. But ethylacetat is not used in therapy as having 

undesirable aftereffects. 

2.Ethers obtained from esterification with compounds of SA keeping active hydroxyl group. In this 

case ether affect both as salicylic acid and as alcohol or as phenol. 

As it is known antibacterial activity of polymers is 10-15 times than cottesponding monomers.  This 

fact is called biological activity and proves that, polymer antibacterial compounds have great perspec-

tive [9]. From this point of view to study comparatively monomers keeping saligylic group and poly-

mers obtained on their base and biological activity properties of CM is one of the actual problems. 

Being biological active compounds of unsaturated ethers of salicylic acid is known from liter-

ature [6]. The main aim of the presented work is the synthesis of salicylic group keeping monomers 

of unsaturated ethers of salicylic acid and (joint)-polymers obtained from these monomers, obtain-

ing of new CM on their base, the observation and discussion of which changes happen in biological 

activities of CM, in which direction changes the biological activity properties.  
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The researches consist of several stages: The first stage is based on the influence of unsaturat-

ed ethers keeping salicylic group-monomers to widely spread microbes and study comparatively 

with anti microbe compounds partly water soluble and carry anti microbe properties [7]. The second 

stage is based on the synthesis of joint polymers of unsaturated ethers of salicylic acid, obtaining of 

CM on their base, the study of changes happen in biological activities of them. 

 

Experimental part 

Allyl ether of salicylic acid, both allyl and vinyl ethers of acetylsalicylic acid were synthe-

sized by known methods and have composition and structure as shown below: 

           
 

 

                     
 

1- Vinyl salicylate 

2- Vinylacetylsalicylate 

3- Allylacetylsalicylate 

4- Allylsalicylate 

The research of antimiocrobe properties was studied in series by dilution method [8]. It was 

held in the following ratios(1:100, 1:200, 1:400,1:800). 

 

The discussion of results 

 

Test results were shown in Table. 

Table 1.Antimicrobe impact of newly synthesized substances and controls. 

 

As it is seen from Table 1 newly synthesized substances influence to various microorganisms 

differently and when diluted in 1:100 ratio these substances show strong antimicrobeactivity against 

all tested test culturas. Antimicrobe impact of these substances was studied comparatively with 

alcohol, 1% phenol and nitrofurgine that are widely used in medicine. Only phenol among control 

substances is superior against pseudomonas aeruginosa, the others show antimicrobe activity 

against these culturas. Among these vinylsalicylate has more active antimicrobe impact.  

Vinylsalicylate (I) showed more active impact against intestinal bacillus, pseudomonas 

aeruginosa and Candida. So, it killed Candida in 1:400 ratio dilution for 20 minute and intestinal 

bacillus and pseudomonas aeruginosa for 10 minute in. 1:700 ratio dilution  influence staphylacoccus 

for 20 minute but the other dilutions do not influence for an hour. It is very interesting that, this 

substance can kill 1 Candida even in 1:800 ratio dilution for 40 minute. 

Vinylacetylsalicylate (II) has killed Candida and staphylacoccus in 1:400 ratio for 40 minute 

but they could not influence to gram-negative bacterias. 
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Allylacetylsalicylates (III) influence in a same way against staphylacoccus, Candida and 

pseudomonas aeruginosa in 1:100 ratio for 10 minute keep these microbes from developing and in 

the same ratio for 40 minute killed intestinal bacillus 

Table 1  

Antimicrobial effects of new synthesized compounds and controls 
 

T
e
st

 c
u

lt
u

r
es

 

E
x

p
o

su
re

 
ti

m
e 

(m
in

u
te

) 
Synthesized new compounds 

I II III IV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

S
t.

a
u

r
e
u

s 10 - + + + - - + + - - + + - - + + 

20 - - + + - - + + - - + + - - + + 

40 - - + + - - - + - - + + - - - + 

60 - - + + - - - + - - + + - - - + 

P
s.

a
e
r
u

g
in

o

z
a
 

10 - - + + - - + + - + + + - - - + 

20 - - + + - - + + - - + + - - - + 

40 - - + + - - + + - - + + - - - + 

60 - - + + - - + + - - + + - - - + 

E
.c

o
li

 

10 - - - + - - + + + + + + - - - + 

20 - - - + - - + + - - + + - - - + 

40 - - - + - - + + - - + + - - - - 

60 - - - + - - + + - - + + - - - - 

C
a

n
d

id
a
 

A
lb

ic
a

n
s 

10 - - + + - - + + - - + + - - + + 

20 - - - + - - - + - - + + - - - + 

40 - - - - - - - + - - + + - - - + 

60 - - - - - - - + - - + + - - - + 

 

          Symbols: Diluted in proportion 1(1:100), 2 (1:200), 3 (1:400), 4 (1:800). 

                            “+”shows full end 

                            “-”  does not end 

 

Table 2 

Antimicrobial effects of Control Ingredients 
 

T
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st

 c
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E
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(m
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u
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) 

 

 

Control Ingredients 

Ethanol Phenol Nitrofungin 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

S
t.

a
u

r
e
u

s 

10 - + + + + + + +     

20 - + + + + + + +     

40 - + + + + + + +     

60 - + + + + + + +     

P
s.

a
e
r
u

g
i

n
o

za
 

10 + + + + - - + +     

20 - + + + - - + +     

40 - + + + - - + +     

60 - + + + - - + +     

E
.c

o
li

 

10 + + + + + + + +     

20 - + + + + + + +     

40 - + + + - - + +     

60 - + + + - - + +     

C
a

n
d

id
a
 

a
lb

ic
a

n
s 

10 + + + + + + + + + + + + 

20 + + + + + + + + + + + + 

40 - + + + + + + + - + + + 

60 - + + + + + + + - + + + 

 

Allylsalicylates (IV) impact Candida only in 1:100 dilution for 10 minute. It killed staphylacoccus 

in 1:400 ratio for 40 minute, intestinal bacillus and pseudomonas aeruginosa for 20 minute. 
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Tested substance 1 and substance 4 can be suggested as antimicrobe substances.substance 1 –

fungiside( antimushroom) is more active. 

The impact of these substances has been studied comparatively with salicylic acid, aspirin, 

ethanol, nitrofurgine, rivanol. As test cultura from gram-positive microorganism golden staphylacoccus, 

from gram-negative intestinal bacillus, from pigment formings pseudomonas aeruginosa, from 

mushrooms Candida type C.albicans have been taken. For growing bacterias succulent pepton acar, for 

growing mushrooms Saburo nutrient environment were used. The researched salicylic group keeping 

monomers for their antibacterial activity can be lined uo as shown below: 

 

ST> Vast> Alast> Vst > Alst 
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SALİSİL TURŞUSU TÖRƏMƏLƏRİNİN QURULUŞUNUN ONLARIN BİOLOJİ 

AKTİVLİYİNƏ TƏSİRİ 

 

L.Ş. Abbasova, N.Ş. Rəsulzadə, B.Ə. Məmmədov,  S.Q. Zeynalova , N.Ş. Rəsulov  

AMEA Polimer Materialları İnstitutu 

 Azərbaycan Tibb Universiteti  

 

Təqdim olunan iş  salisil turşusu (ST) və onun asetil salisil turşusu (Ast), ST-nun allil(Alst) və 

vinil (Vst) efirləri kimi törəmələrinin tərkib və quruluşunun antibakterial xassələrinə təsirinin öyrənil-

məsinə həsr olunmuşdur. Test kultura bağırsaq çöpləri, göy-yaşıl irin çöpləri, stafilakok və Candida 

göbələyindən istifadə olunmuşdur. ST-nu və törəmələrinin antibakterial xassələrinin tədqiqi seri-
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yalarla durulaşdırma üsulu ilə öyrənilmişdir. Tədqiq olunan salisil qrupu saxlayan monomerlər anti-

bakterial aktivliklərinə görə aşagıdakı kimi sıralanmışdır: ST> Vast> Alast> Vst > Alst 

Açar sözlər: salisil turşusu,  asetil salisil turşusu,  ST-nun allil efiri, ST-nun vinil  efiri 

 

 

ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДНЫХ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ  

НА ИХ БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

 

Л.Ш. Аббасова,  Н.Ш. Расулзаде,  Б.А. Маммедов,  

С.Г. Зейналова  ,  Н.Ш. Расулов   
 Институт Полимерных Материалов Нана  

  Азербайджанский Медицинский Университет 

 

Представленная работа посвящена изучению влияния состава и структуры салициловой 

кислоты (СК) и ее таких  производных, как ацетилсалициловая кислоты (АСК),  аллил и ви-

ниловые эфиры СК на их антибактериальные свойства.  В качестве тест культуры использо-

ваны эпидермальный стафилококк, Сенная палочка, синегнойная палочка  и золотистый ста-

филококк  (bağırsaq çöpləri, göy-yaşıl irin çöpləri ,stafilakok və Candida göbələyi). Антибактери-

альные свойства СК и его производных изучены методом сериального  разбавления. По ан-

тибактериальным свойствам СК и его производных раcположены следующим образом: 

СК>ВэАСК> АлAСК> ВэСК>АлСK 

 Ключевые слова: салициловая кислота, асетилсалициловой кислота, аллиловый эфир 

салициловой кислоты,  виниловый  эфир салициловой кислоты 
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2-ARİL-1H-FENANTRO [9,10-D] İMİDAZOL TÖRƏMƏLƏRİ SULFAT 

REDUKSİYAEDİCİ BAKTERİYALARA QARŞI  BAKTERİSİD KİMİ 

 

A.M. Məmmədov, R.Ə. Cəfərova, A.H. Talıbov, Ü.C. Yolçuyeva 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ak. Y.H.Məmmədəliyev adına  

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

ayaz.mamedov.nmr@gmail.com 

 

İon tipli 1,4-dimetilpiperazinium dihidrosulfat katalizatorunun iştirakı ilə qısa vaxtda, 75,2 və 92,5 

% çıxımla fenantrenxinon, ammonium asetat və aromatik aldehidlərdən 4-(1H-fenantro[9,10-d]imidazol-

2il)fenol və 2-(2-nitrofenil)-1H-fenantro[9,10-d]imidazol alınmışdır. Sintez edilmiş birləşmələrin 

quruluşları 1H, 13C NMR və İQ spektroskopiyası vasitəsilə xarakterizə olunmuş, “LUMOS FT-IR 

Microscope” spektrometrində görünən səthinin təsviri alınmış və bircinsliliyi müəyyən edilmişdir.  

Alınmış imidazollar sufat reduksiyaedici bakteriyalara (SRB) qarşı bakterisid kimi yoxlanmışdır. 

Birləşmənin müxtəlif qatılıqlı məhlulları 75.2-89.8 % mühafizə effekti göstərmişdir. 

Açar sözlər: İmidazol, bakterisid, 1,4- dimetilpiperaziniumdihidrosulfat, SRB, NMR, İQ 

 

GİRİŞ 

Heterotsiklik birləşmələr üzvi kimyanın böyük bir sahəsini təşkil edir. Üzvi sintezin inkişaf 

tarixinin son onilliklərində tədqiqatçılar əsasən azot və kükürd saxlayan heterotsiklik birləşmələrə 

üstünlük verirlər, lakin bunlarla yanaşı oksigen, fosfor, selen kimi digər heteroatomlarla da tədqiqat 

işləri aparılır [1]. Bu birləşmələrin içərisində imidazol birləşmələri müxtəlif növ farmakoloji poten-

sialına görə dərman kimyası sahəsində böyük əhəmiyyət qazanmışdır. İmidazol və onun törəmələri 

son bir neçə ildən bəri dərman maddələrinin sintezi və müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində daha çox 

istifadə olunurlar [2,3]. İmidazol törəmələri analgetik [4], antibakterial [5], antimalyariya [6], anti-

iltihab [7], xərçəng əleyhinə [8], anti-HİV [9], anti-allergik [10] və s. kimi əhəmiyyətli bioloji 

aktivliyə malikdirlər. Məlum mənbədə [11] 4-[1H-fenanthro(9,10-d)imidazol-2-il]fenol, 3,5-dixlor-4-

[2-(2-nitrofenil)-1H-imidazol1-il]piridin, 4-(2-tsikloheksil-1H-imidazol-1-il)piridin və 1-{4-[2-(4-

metoksifenil)-1H-imidazol-1- il]fenil}metanamin sintez edilmiş və müxtəlif qatılıqlı məhlulları 37 °C-

də bakteriyalara (mycobacterium tuberculosis) qarşı antibakterisid kimi yoxlanmış, bu birləşmələr 

qatılıqdan asılı olaraq yaxşı və orta nəticələr göstərmişlər. İmidazol törəmələrindən 2,4-di-tert-butil-6-

(1H-fenantro[9,10-d]imidazol-2-il) fenol (PIP) müxtəlif aqressiv mühitlərdə metallar üçün səmərəli və 

effektiv korroziya inhibitororu olmaqla sulfat turşusunda müxtəlif qatılıqlı məhlulları poladın 

korroziyasında yeni effektiv inhibitor kimi istifadə edilməklə tədqiq edilmişdir [12]. 

  Hazırda neft-sənaye ölkələrində neftin əsas hissəsini cıxarmaq üçün neftçıxarılma quyularına 

müxtəlif mənşəli sular vurulur. Bu zaman quyular sulfat reduksiyaedici bakteriyalar  (SRB) və digər 

mənşəli mikroorqanizmlərə yoluxmuş olurlar. Neft çıxarılma qurğularında, neftin nəqli prosesində 

mikrob avadanlıqların səthinə yapışır, substratı zədələyərək mikrobioloji korroziyanın baş ver-

məsinə səbəb olur. Mikrobioloji korroziyanın əsas törədiciləri sulfat reduksiyaedici bakteriyalardır. 

Sulfat reduksiyaedici bakteriyalar anaerob şəkildə tənəffüs edərək sulfat ionlarını (-SO4
2-) sulfid 

ionlarına (S2-) reduksiya edən bakteriyalar qrupudur. 

 Bərk substrat üzərində sulfat reduksiyaedici bakteriyaların  məskunlaşmasına qarşı mübarizə 

mövzusu həmişə aktual problem olaraq qalır. 

Mikrobioloji korroziyadan qorunmanın ən səmərəli yolu inhibitor-bakterisidlərin yaradılma-

sıdır [13,14]. 

Təqdim olunan  işdə ion tipli 1,4-dimetilpiperaziniumdihidrosulfat katalizatorunun təsiri ilə 4-

(1H-fenantro[9,10-d]imidazol-2il)fenol və 2-(2-nitrofenil)-1H-fenantro[9,10-d]imidazol sintez edil-

miş və sufat reduksiyaedici bakteriyalara qarşı antibakterisid kimi tədqiq edilmişdir. 
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Təcrübi hissə 

 Sintez edilmiş birləşmələrin ərimə temperaturları DSK-Q-20 aparatında ölçülmüşdür. 1H və 
13C-NMR spektrləri 20°C-də BRUKER – Fourier (300 MHs) spektrometrində çəkilmiş, daxili 

standart kimi tetrametilsilan (TMS), həlledici kimi isə dimetilsulfoksiddən (DMSO-d6) istifadə 

edilmişdir. İQ spektrləri “LUMOS FT-IR Microscope” (BRUKER) spektrometrində 600-4000 sm-1 

dalğa uzunluğu diapazonunda çəkilmişdir. 

 

Spektral və analitik məlumatlar 

4-(1H-fenantro[9,10-d]imidazol-2il)fenol (A1): Ər.t. >300°C. C21H14N2O. 1H NMR (300 

MHs, DMSO-d6), δ, m.h. : 6.98 (d., 2H, J=8.4 Hs), 7.54-7.71 (m., 4H, Ar.), 8.14 (d., 2H, J=8.1 Hs), 

8.54 (m., 2H, Ar.), 8.74 (d., 2H, J=8.1 Hs), 10.19 (s., 1H, OH), 13.35 (s., 1H, NH). 13C NMR (75 

MHs, DMSO-d6): 116.23, 121.73, 122.30, 124.24, 125.64, 127.60, 127.83, 128.48, 150.39 (N=C), 

159.07 (C-OH). FTIR (cm-1): ν-3412 (O-H), ν-3197, 3169 və δ-1530, 1547 (N-H), ν-3050, 3073 və 

δ-1573, 781, 673 (C-H), ν-1612 (C=N), ν-1291, 1246 (Carom.-N), δ-861 (C=C). 

2-(2-nitrofenil)-1H-fenantro[9,10-d]imidazol (A2): Ər.t. 265-266 °C. C21H13N3O2. 
1H NMR 

(300 MHs, DMSO-d6), δ, m.h. : 7.66-8.12 (m., 8H, Ar.), 8.43 (d., 2H, J=7.5 Hs), 8.85 (m., 2H, Ar.), 

13.8 (s., 1H, NH).  FTIR (cm-1): ν-3563, δ-1572 (N-H), ν-1614 (C=N), ν- 3075, δ- 1588, 1475, 

1459, 784, 762, 702 (C-H), ν-1534, 1352 (NO2), δ-856 (C=C). 

 

  Nəticələr və müzakirə 

Termometr və soyuducu ilə təchiz olunmuş ücboğazlı kolbaya 15ml etanol, fenantrenxinon (1,5 

mmol), ammonium asetat (7,5 mmol), aromatik aldehid (1,5 mmol) və 1,4-dimetilpiperaziniumdihid-

rosulfat katalizatoru (3 mol%) əlavə edilir, etanolun qaynama temperaturunda  8-10 dəqiqə müd-

dətində qarışdırmaqla qızdırılır (sxem 1). Reaksiya tamamlandıqdan sonra qarışıq buzlu suya tökülür  

bərk məhsul süzülərək ayrılır etanolda yenidən kristallaşdırılır. 

 

 
 

R- ,  

 
Sxem 1. 2-aril-1H-fenantro[9,10-d]imidazolun sintezi. 

Sintez edilmiş birləşmələrin bəzi xarakterik məlumatları cədvəl 1-də verilmişdir. 

 

Cədvəl 1 

Sintez edilmiş birləşmələrin bəzi xarakteristikaları 

 

Birləşmə R t, °C t, dəq. t.ərm.°C çıxım,% 

A1 
 

80 8 >300 75,2 

A2 
 

80 10 265 92,5 

 

“LUMOS FT-IR Microscope” spektrometrində sintez edilmiş birləşmələrin  görünən səthinin təsviri 

alınmış və şəkil 1-də verilmişdir: 
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Şəkil 1. 2-(2-nitrofenil)-1H-fenantro[9,10-d]imidazolun görünən səthinin təsviri 

 

 Şəkildə 2-(2-nitrofenil)-1H-fenantro[9,10-d]imidazolun səthini göstərir, səthdə beş nöqtə 

seçilmiş və İQ spektrləri alınmışdır. Spektrlərdən görünür ki, birləşmənin səthi bütün nöqtələrdə 

eynidir və səth bircinslidir (şəkil 2). 

 

 
 

Şəkil 2. 2-(2-nitrofenil)-1H-fenantro[9,10-d]imidazolun İQ-spektrləri 

 

1-ci nöqtənin İQ spektrinin analizi göstərir ki, spektrdə əvəzolunmuş benzol həlqəsinin C-H 

rabitəsinin valent və deformasiya rəqsləri uyğun olaraq 3075 və 1588, 1475, 1459, 784, 762, 702 cm-1 

udulma zolaqlarında müşahidə olunur. 3563 və 1572 cm-1 udulma zolaqları N-H rabitəsinin uyğun 

olaraq valent və deformasiya rəqslərinə aiddir. Əlavə olaraq, spektrdə 1614 cm-1 udulma zolağı C=N 

rabitəsinin valent rəqslərinə uyğundur. 1352, 1534 cm-1-də qeydə alınan udma zolaqları C-NO2 

qrupunun valent rəqslərinə uyğun gəlir. Həmçinin, tsikldəki C=C rabitəsinin deformasiya rəqslərinə 

uyğun olan 856 cm-1 udma zolağı da vardır.  

1 və 2, 3, 4, 5 nöqtələrinin İQ spektrlərini müqayisə etdikdə bu nəticəyə gəlmək olar ki, bu 

spektrlər təxminən eynidir. 

Birləşmələrin bakterisid təsirinin öyrənilməsi üçün Postqeyt B mühitindən istifadə olunmuşdur: 
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Inhibitorrların bakterisid xassələri OCT 39-234-89-dan istifadə etməklə təyin edilmişdir. 

Təcrübədə SRB-nin 1143 ştam olan desulfovibrio desulfuricans növündən istifadə edilmişdir. 

Təcrübə 20 ml-lik əvvəlcədən sterilizasiya olunmuş sınaq şüşələrində üsula uyğun aparılmışdır [15]. 

Reagentlərin bakterisid təsiri, əsasən 14 sutka ərzində müşahidə edilməklə və sonda H2S-in əmələ 

gələn miqdarının hesablanması əsasında öyrənilmişdir. H2S-in əmələ gəlməsi yodometrik titrləmə 

üsulu ilə təyin edilmişdir [16]. Bu tədqiq edilən mühitdə yad mikroorqanizmlərin mühitə keçərək 

inkişafının qarşısını alır. 

Qidalı mühitin hazırlanması: Bütün məhlullar sterilizə edildikdən sonra reaktiv məhluluna 30 

% sterilizə olunmuş lay suyu əlavə olunur. Qarışıq qaynayana qədər qızdırılır və su altında tez soyu-

dulur, bununla da həll olmuş oksigen qida mühitindən çıxardılır. Sonra əlavələr qatılır–maye 

ekstraktı, dəmir II sulfat,  askorbin turşusu və damcılarla NaHCO3 məhlulu əlavə edilərək pH 7–

7,5-ə qədər çatdırılır. Əgər lazım olarsa hidrogen xloridin 1%-li məhlulu da əlavə edilir. pH uni-

versal indikator kağızı ilə yoxlanılır.  

Bütün əməliyyat qaz kənarında, steril şəraitdə aparılır. Kolbaların ağzı, tıxaclar, pipetkaların 

ucları oda salınmaqla sterilləşdirilir. 

Təcrübənin sonunda SRB-nin inkişaf edib etməməsini aşağıdakı əlamətlərə görə təyin etmək olar: 

 qabın dibində tünd rəngli çöküntünün əmələ gəlməsi; 

 hidrogen sulfidin əmələ gəlməsi; 

 SRB-nin canlı formalarının olması ilə. 

Mərhələ I. SRB-nin aşkar edilməsi: reagentlərin faizlə hesablanmış məhlulları postqeyt məhlulu və 

1ml bakteriya hüceyrəsi ilə birgə sınaq şüşələrinə əlavə edildikdən sonra sınaq şüşələri 30-35C 

temperaturlu termostata yerləşdirilir və 14 gün burada saxlanılır. Reagentlərin bakterisidlik aktivliyi 

tədqiq edildikdən sonra SRB-nin azalma dərəcəsi aşağıdakı formul üzrə hesablanır: 

 

 
 

Hesablanma nəticəsində müəyyən olunan H2S-in miqdarına əsasən reagentin mühafizə effekti aşa-

ğıdakı düstur əsasında hesablanır: 

 

100
1

21 



C

CC
Z % 

 

C1-inhibitororsuz mühitdə H2S-in miqdarı 

C2-inhibitororlu mühitdə H2S-in miqdarı 

Sintez olunmuş birləşmələrin keyfiyyət göstəriciləri SRB-a qarşı yoxlanma zamanı bakteriya-

ların miqdarının dəyişməsi ilə dəyərləndirilmişdir. Təcrübədə bakterisidlərin dimetilfarmamiddə 

(DMF) 2%-li məhlulları götürülmüşdür. 

4-(1H-fenantro[9,10-d]imidazol-2il)fenol və 2-(2-nitrofenil)-1H-fenantro[9,10-d] imidazol  sufat 

reduksiyaedici bakteriyalara qarşı bakterisid kimi sınaqlarının nəticələri 2 saylı cədvəldə verilir. 

Cədvəldən göründüyü kimi nümunə A1-in 150, 75 və 15 mq/l qatılıqlı məhlulları uyğun 

olaraq 80.3, 77.4 və 75.2 %, nümunə A2-nin 150, 75 və 15 mq/l qatılıqlı məhlulları isə 89.8, 89.3 və 

83.6 % mühafizə effekti göstərir. 

Mərhələ II. Nəzarət II və 15, 75 və 150 mq/l qatılıqda olan mühitlərdən ayrı-ayrılıqda 1 ml 

götürülərək durulaşdırılma aparıldıqdan sonra postqeyt mühitinə əkilmə aparılmış və 1 həftə müddə-

tində 32 °C temperaturda termostatda saxlanılmışdır. Təcrübənin sonunda bakteriyaların sayı müəyyən 

olunmuşdur. 
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Cədvəl 2 

Reduksiyaedici bakteriyalara qarşı bakterisid sınaqların nəticələri 

 

 

Nəticə 

1,4-dimetilpiperaziniumdihidrosulfat katalizatorunun iştirakı ilə 4-(1H-fenantro[9,10-d] imi-

dazol-2il)fenol və 2-(2-nitrofenil)-1H-fenantro[9,10-d]imidazol alınmış, SRB-yə qarşı bakterisid kimi 

sınaqdan keçirilmişdir. Birləşmələrin 150, 75 və 15 mq/l qatılıqlı məhlulları 75.2 - 89.8 % mühafizə 

effekti göstərmişdir.Beləliklə, 4-(1H-fenantro[9,10-d]imidazol-2il)fenol və 2-(2-nitrofenil)-1H-

fenantro[9,10-d]imidazol sulfat reduksiyaedici bakteriyalara qarşı bakterisid kimi təklif oluna bilərlər. 
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2-ARYL-1H-PHENANTHRO [9,10-D] IMIDAZOLE DERIVATIVES AGAINST  

SULPHATE REDUCED BACTERIA AS BACTERICIDE 

 

A.M. Mammadov, R.A. Jafarova, A.H. Talybov, U.J. Yolchuyeva 

Y.H.Mammadaliyev Institute of Petrochemical Processes of  

Azerbaijan National Academy of Sciences 

 
4-(1H-phenanthro[9,10-d]imidazole-2yl)phenol and 2-(2-nitrophenyl)-1H-phenantro[9,10-d] imi-

dazole were obtained from 9,10- phenanthrenequinone, ammonium acetate and aromatic aldehydes in the 

presence of ionic type 1,4-dimethylpiperaziniumdihydrosulphate catalyst in short reaction time with  75,2 

and 92,5 % yields. Structure of synthesized compounds were characterized by 1H and 13C NMR and IR 

spectroscopy, image of the visible surface of substances were acquired and homogeneity were determined. 

The obtained imidazoles were tested against sufat-reducing bacteria (SRB) as bactericide. 

Keywords: Imidazole, bactericide, 1,4-dimethylpiperaziniumdihydrosulphate, SRB, NMR, IR 

 

2-АРИЛ-1h-ФЕНАНТРО [9,10-d] ИМИДАЗОЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ПРИМЕНЕ-

НИЮ К БАКТЕРИЦИДАМ ПРОТИВ  СУЛЬФАТ-РЕДУЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ 

 

А.М.Мамедов, Р.А.Джафарова, А.Г.Талыбов, У.Дж.Йолчуева 

Академии Наук Азербайджана им. Ю.Г.Мамедалиева 

Институт Нефтехимических Процессов 

 

4- (1h-фенантро [9,10-d] имидазол-2-ил) фенол и 2- (2-нитрофенил) - 1H-фенантро 

[9,10-d] имидазол получали из 9,10-фенантренхинона, ацетата аммония и ароматические аль-

дегиды в присутствии ионного типа 1,4-диметилпиперазиний дигидросульфатного катализа-

тора в короткое время реакции с выходами 75,2 и 92,5%. Структура синтезированных соеди-

нений характеризовалась 1H и 13C ЯМР и ИК-спектроскопией, были получены изображение 

видимой поверхности веществ и определена однородность. Полученные имидазолы были 

протестированы против сульфат-редуцирующих бактерий (SRB) в качестве бактерицида. 

Ключевые слова: Имидазол, бактерицид, 1,4-диметилпиперазиний дигидросульфат, 

SRB, ЯМР, ИК-спектр 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №2 

 

55 
 

 

2,2- TİONİN ƏSASINDA 2,3-DİTİOFEN PİRROL TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ 

 

A.M. Məhərrəmov, P. Akay, İ.M. Əhmədov, A.Ş. Səfərova,  

M.M. Qurbanova, E.Z. Hüseynov  

Bakı Dövlət Universiteti 

Orta Doğu Texnik Universiteti, 06800, Ankara,Türkiyə 

idrismecid@yahoo.com 

 

 Ədəbiyyatda məlum olduğu kimi pirrol və onun törəmələri vacib təbii birləşmələrin tərkibinə 

daxildir. Son illər bu tip birləşmələr əsasında geniş tətbiq sahəsinə malik polimerlər sintez olunur. 

Polimer pirrollar digər polimerlərlə müqayisədə yeni tətbiq sahələrinə yol açan fərdi xassələrə 

malikdir. Belə ki, 2,5-ditienil-pirrol və onun törəmələri əsasında yarımkeçirici polimer pirrolların 

sintezi məlumdur. Təqdim olunan tədqiqat işi qeyd edilən işlərin davamı olaraq 2,2′-tioninin müxtəlif 

enaminlərlə reaksiyası əsasında 2,3-ditiofenil-1H-pirrol alınmasına həsr olunub. 

 Açar sözlər:  xlorofil, vitamin B12, hemoqlobin, yarımkeçirici, pirrol. 

 

Beşüzlü heterotsiklik birləşmələr içərisində pirrol və törəmələri xüsusi yer tutur [1,2]. Məlumdur 

ki, pirrol həlqəsi bir çox önəmli fizioloji aktiv təbii üzvi birləşmələrin – xlorofil, hemoqlobin, vitamin 

B12, Crisprine A, Lettowainthine, Lamellarin D tərkibinə daxildir. Pirrol birləşmələrinin antibakterial, 

antidiabet, antimikrob və digər xassələri onların daha çox diqqət mərkəzində olmasına səbəb olur [3]. 

Müasir dövrdə pirrolun “Lipitor” adlı beş əvəzli optiki aktiv törəməsi qanda xolestrolun miqdarını 

azaltmaq üçün ən çox istifadə olunan dərman preparatıdır [4]. 

Pirrol əsasında sintez olunan və tərkibində porfirin, ftalosianin və BDP (bordipirrolometan 

boyaları) fraqmenti saxlayan birləşmələr optiki elektronika və elektrik sənayesində tətbiq olunan 

sensorların və fotonstabilizatorların hazırlanmasında əvəzolunmaz xüsusi materiallardır [5,6].  

Son zamanlar pirrolun 2,5-ditiofen törəmələrinin sintezi və elektropolimerləşməsi əsasında 

yarımkeçirici polimerlərin alınmasına çoxlu məqalələr həsr olunub. Bu tip polimerlər zəif elektrik 

cərəyanının təsirindən qırmızı, yaşıl və mavi rəng verdiyi üçün internet-televiziya texnologiyasının 

inkişafında  son dərəcə önəmli rol oynayır [7,8].  

Lakin ədəbiyyatda pirrolun 2,3-ditiofen törəmələri məlum olmadığı üçün, onların sintezi və 

quruluşlarının öyrənilməsi təqdim olunan məqalənin əsas məqsədidir. Pirrolun 2,3-ditiofen törə-

mələri 2,2′-tionin ilə müxtəlif enaminlərin yüksək temperaturda kondensləşməsindən alınmışdır. 

2,2′-Tionin tiamin hidroxloridin katalizi ilə tiofen-2-aldehidi ədəbiyyatda məlum olan metod 

ilə sintez olunmuşdur: 

 

 

 
 

 

(I) maddəsinin quruluşu H1 NMR-spektri vasitəsilə öyrənilmişdir. CH-OH fraqmentinin protonları 

4.35 və 6.0 m.h. sahədə dublet-dublet şəklində müşahidə olunmuşdur. İki tiofen həlqəsinin 6 protonu 

isə 6.90, 7.10, 7.40, 7.70 və 7.80 m.h. sahəsində sinqlet və dublet pikləri şəklində meydana çıxır. 

Başlanğıc maddə kimi istifadə etdiyimiz üç enamin də aşağıdakı sxem üzrə sintez edilmişdir [9]. 
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Sintez olunan enaminlərin (II-IV) quruluşu və təmizliyi NMR-spektri və NTX metodu ilə öyrənil-

mişdir. Pirrolun 2,3-ditiofen törəmələri sirkə turşusu ortamında 2,2ʹ-tionin ilə enaminlərin 140˚S-də 

kondensləşməsindən, aşağıdakı mexanizm üzrə sintez edilmişdir: 

 

 
 

(V-VII) birləşmələrinin quruluşu H1 və C13 NMR spektroskopiyası vasitəsilə öyrənilmişdir. (VI) 

pirrolun spektrində CO2C2H5 fraqmentinin CH3 protonları 1 m.h. sahədə triplet şəklində (J= 7.0 Hz) 

müşahidə olunmuşdur, CO2C2H5 –in CH2 protonları isə 4.04 m.h-də kvartet (J=7.0Hz) şəklində 

müşahidə olunmuşdur. Pirrol həlqəsinin metil radikalı 2.5 m.h.-də sinqlet, NH protonu isə 8.30 

m.h.-də geniş pik şəklində müşahidə olunmuşdur. İki tiofen həlqəsinin 6 protonu isə 6.80-7.30 m.h. 

multiplet şəklində müşahidə olunmuşdur (Şəkil 1). 

 
 

Şəkil 1. 2,3-ditiofen- 4-etilkarboksilat-5-metil-1-H-pirrol 1H NMR spektri  
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(VI) pirrol birləşməsinin quruluşu C13 NMR spektri ilə də öyrənilmişdir. Spektrdən (şəkil 2) görün-

düyü kimi (VI) maddəsinin tərkibində 16 karbon atomu vardır. Pirrol həlqəsinin və CO2C2H5, CH3 

radikallarının karbon atomları 12.90 və 12.69 m.h. sahədə müşahidə olunduğu  halda, OCH2 fraq-

mentinin karbon atomu 58.30 m.h.-də müşahidə edilmişdir. C=O qrupunun karbon atomu 164.10 

Hz, daha zəif  sahədə müşahidə edilmişdir. 

 

  

 
 

Şəkil 2. 2,3-ditiofen- 4-etilkarboksilat-5-metil-1-H-pirrol 13C NMR spektri 

 

Pirrol və iki tiofen həlqəsinin 12 karbon atomu aşağıda göstərilən sahədə müşahidə edilmişdir 

(m.h.): 

112.18, 114.11, 122.12, 123.56, 123.83, 124.86, 125.54, 125.90, 127.34, 132.65, 134.66, 

135.21. 

 (V-VII) pirrol birləşmələrinin quruluşu  H1 və C13 NMR- spektrləri ilə öyrənilmişdir. 

 

Təcrübi hissə 

Sintez olunan maddələrin H1 və C13 NMR- spektrləri Bruker DPX400 cihazında (CDCl3), 

təmizliyi isə nazik təbəqə üzərində UB işıq (λ=254nm) vasitəsilə öyrənilmişdir. 

2,2ʹ-tioninin sintezi. 

Mexaniki qarışdırıcı və əks soyuducu ilə təchiz olunmuş 25 ml-lik kolbaya 1,68 (5mmol) 

tiamin hidroxlorid duzu, 4,2 ml (30 mmol) trietilamin, 8,9 ml (100 mmol) tiofen 2-aldehid və 30 ml 

susuz etil spirti əlavə edilib, qarışıq quru azot mühitində 24 saat otaq temperaturunda qarışdırıldı. 

Əmələ gələn çöküntünü süzüb, ayrıldıqdan sonra bir dəfə soyuq etanolda yuyulub sonra quruduldu. 

Ərimə temperaturu 39˚S olan 10 q (78%- çıxım ilə) maddə əldə edildi. 

H1 NMR spektri (CDCl3): δ, 4,35 d (CH), 6.0 d (OH), 6.90 d (1H), 7.10 m (2H), 4.40 d (1H), 

7.70 dd (2H).  

2,3-ditiofen- 4-asetoksi- 5-metil-1H-pirrolun sintezi (V). 



KİMYA ELMLƏRİ 

 

58 
 

Təcrübə (I)-dəki qurğuya 1q (0.1 mol) flüoral-P, 2.24 q (0.1 mol) 2,2ʹ-tionin, 3.08 q (0.4 mol) 

ammonium asetat və 10 ml sirkə turşusu əlavə edilib, qarışıq 140˚S-də 2 saat qaynadıldı. Reaksiya 

qarışığı otaq temperaturuna qədər soyudulduqdan sonra, üzərinə 30 ml etilasetat əlavə edib əvvəlcə 

su ilə yuyulduqdan sonra, bir dəfə 5%-li NaHCO3 və yenidən su ilə yuyub MgSO4 ilə quruduldu. 

Etilasetat vakuumda qovulduqdan sonra 2.15 q 75%özlü maye alındı (V). 

H1 NMR spektri (CDCl3): δ, 1.80 s (CH3), 2.50 s (COCH3), 6.80 d (2H, HC=), 6.90 s (1H, 

HC=), 7.00 m (2H, HC=), 7.30 d (1H, HC=), 9.00 s (1H, NH). 

C13 (CDCl3): 14.47 (CH3), 30.00 (CDCH3), 113.97, 123.01, 123.67, 124.45, 126.89, 127.11, 

127.36, 129.48, 133.57, 135.93, 136.32, 196.46 (C=O). 

2,3-ditiofen- 4-etilkarboksilat-5-metil-1-H-pirrolun sintezi (VI). 
Yuxarıdakı təcrübə üzrə (III) birləşməsi 73%-lə sintez olunmuşdur.Özlü mayedir. 

H1 NMR (CDCl3) : δ, 1.00 t (3H, CH3, J=7Hz), 2.50 S (3H,CH3), 4.00 Kv (2H, COCH2, J = 

7,00Hz), 6.70-7.30 m (6H, HC=), 8.30 S (1H, NH). 

C13(CDCl3) : 12.59, 12.90, 58.34, 112.81, 114.11, 122.11, 123.35, 123.38, 124.86, 125.54, 

125.89, 127.34, 132.64, 134.66, 135.21, 164.11 (C=O). 

2,3-ditiofen-4-nitril-5-metil-1-H-pirrolun sintezi (VII). 

2, 2'-Tionin (2.24q), 1-metil, 2-amin akronitril (0.68q), ammonium asetat (3.08q) və 10 ml 

sirkə turşusu qarışığından yuxarıda qeyd edilən şəraitdə 70% çıxımla (1,7q) pirrol törəməsi (VII) 

sintez edilmişdir. 

H1 NMR (CDCl3): δ, 2,40 S (3H, CH3), 6.90-7.20 m (6H, HC=), 8.80-8.90 m (1H, NH). 

C13(CDCl3) : δ, 13.30, 93.94, 116.45, 122.81, 125.32, 125.85, 127.15, 127.33, 128.25, 129.05, 

132.07, 133.46, 137.89, 138.06. 
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SYNTHESIS OF 2,3-DITHIOFEN-SUBSTITUTED PYRROLES ON 2,2-TIONIN 

 

A.M. Magerramov, P. Akay, I.M. Akhmedov, A.S. Safarova, M.M. Qurbanova, E.Z. Huseynov 

Baku State University 

Middle East Technical University 

 

 It is known that pyrrole and its derivatives are included in many important natural com-

pounds. Based on 2,5-dithienyl-pyrrole and electropolymerization of their derivatives, were ob-

tained polymeric semiconductors. Presented work is devoted to the synthesis of 2,3-dithiophenyl-

1H-pyrroles by the reaction of 2,2'-thionine with various enamines. 

 Keywords: chlorophyll, vitamin B12, hemoglobin, semiconductor, pyrrole 
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СИНТЕЗ 2,3-ДИТИОФЕН ПРОИЗВОДНЫХ ПИРРОЛА  

НА ОСНОВЕ 2, 2- ТИОНИНА 

 

А.М. Магеррамов, П. Акай, И.М. Ахмедов, А.Ш. Сафарова, М.М. Курбанова, Е.З. Гусейнов 

Бакинский Государственный Университет 

Средневосточный Технический Университет 

 

В литературе известно, что пиррол и его производные входит в состав многих важных 

природных соединений. На основе электрополимеризации 2,5-дитиенил-пиррола и их произ-

водных были получены полимерные полупроводники. Работа посвящена синтезу  2,3-

дитиофенил-1Н-пирролов реакцией 2,2'-тионина с различными енаминами. 

Ключевые слова: хлорофил, витамин B12, гемоглобин, полипроводник , пиррол  
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KSİLOLUN  OLEFİNLƏRLƏ  İON MAYE TİPLİ KATALİTİK SİSTEMLƏR  

İŞTİRAKINDA (OLİQO)ALKİLLƏŞMƏSİ 

 

Y.M. Babaşova, R.V. Əliyeva, Ş.R. Bağırova, X.H. Seyidova, E.M. Qarayeva  

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

ymnkpi@gmail.com 

 

Məqalə xloralüminat tipli ion mayeləri (İM) iştirakında ksilolun α-olefinlərlə (heksen-1, okten-1, 

desen-1) (oliqo)alkilləşməsi proseslərinin işlənib hazırlanması və alınan məhsulların xassələrinin 

araşdırılmasına həsr edilmişdir. (Oliqo)alkilləşmə reaksiyaları AlCl3 və ZnCl2 iştirakında da aparıl-

mışdır və nəticələr müqayisə olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, ion maye sistemləri (oliqo)alkilləşmə 

reaksiyaları üçün əlverişli sistemlərdir. Onlar təkrar istifadə oluna bilir, tərkibindən asılı olaraq, alınan 

məhsulların molekulyar, istilik-fiziki və digər xassələrini tənzimləmək mümkün olur. 

Açar sözlər. Ksilol, olefinlər, ion mayeləri, (oliqo)alkilləşmə  

 

 Məlumdur ki, alkilləşmə reaksiya məhsulları neft kimyasında, üzvi sintezdə və texnikanın müx-

təlif sahələrində mühüm rol oynayır. Alkilləşmə yolu ilə sintez edilən birləşmələr tibbdə, elektrotexni-

kada, əczaçılıqda və digər sahələrdə geniş tətbiq edilir.  Oliqoalkilaromatik birləşmələr (OARB) həm-

çinin məişət və texniki təyinatlı səthi – aktiv maddələrin alınmasında, universal sürtkü yağları, hidrav-

lik mayelər və s. kimi geniş tətbiq sahələri tapmışdır. OARB xüsusilə yanacaqlara, yağlara və polimer 

materiallara antioksidant qatqılar kimi istifadə olunur [1-5]. 

 Sənaye miqyasında OARB almaq məqsədilə müxtəlif katalizatorlar, o cümlədən Lyuis turşu-

larından müvəffəqiyyətlə, geniş istifadə olunur. Lakin onların tətbiqi bəzi ekoloji problemlərlə əla-

qədar olaraq, xüsusilə, böyük miqdarda tullantı suların ayrılması ilə çətinləşir. Bununla əlaqədar 

olaraq, yeni ekoloji cəhətdən əlverişli katalitik sistemlərin axtarışı aktual məsələ hesab olunur. On-

ların arasında İM xüsusi yer tutur. İM bir qayda olaraq stabildir, praktiki olaraq uçucu deyil, yan-

mır, əksər qeyri-üzvi, (metal)üzvi birləşmələri, qazları və s. yaxşı həll edir [5-10] 

 Təqdim olunan məqalə ion mayelərinin ksilolun (p-,m-,o-ksilol) α-olefinlərlə  (okten-1 və de-

sen-1) alkilləşməsi proseslərinin tətbiqinə həsr olunmuşdur. 

 

Təcrübi hissə 

Xloralüminat tipli ion mayeləri aminhidroxloridlər dietilaminhidroxlorid (DEAHX), trietilamin-

hidroxlorid (TEAHX), pridiniumhidroxlorid (PHX) və AlCl3 komponentləri əsasında sintez edilmişdir: 

(Oliqo) alkilləşmə proseslərində istifadə olunan ion mayesinin sintezi qarışdırcı, termometr, təsirsiz qa-

zın verilməsi üçün boru ilə təchiz olunmuş üçboğazlı kolbada aparılmışdır. Qurudulmuş aminhidroxlori-

din üzərinə ölçülmüş miqdarda AlCl3 əlavə edilmiş, bir neçə dəqiqə ərzində ekzotermik prosesin getmə-

si müşahidə edilmişdir. Nəticədə özlü maye şəklində ion mayesi alınmışdır.  

(Oliqo)alkilləşmə prosesləri inert atmosferdə aparılır. İM lazımı miqdarı üzərinə ölçülmüş 

miqdarda ksilol əlavə edilir. Bu zaman ksilolun katalitik sistemlə yaratdığı π-kompleksinin hesabına 

məhlulda rəng dəyişməsi müşahidə olunur. Damçı qıfından isə olefin  əlavə edilir, həmin anda ek-

zotermik reaksiya baş verir. Reaksiya 1-3 saat ərzində termostatlaşdırmaqla, 55-60°C tempera-turda 

aparılır. Proses bitdikdən sonra İM reaksiya məhsullarından ayrılır, yuyulur və qurudulur. İlk önçə 

qələvi məhlulu, qələvi neytrallaşana kimi su ilə yuyulur və közərdilmiş Al2O3 üzərində quru-dulur 

və qovulur. 

Alınan məhsullar müxtəlif analiz üsulları, o cümlədən  NMR-, İQ - və UB- spektroskopiya metodla-

rı ilə analiz edilmiş və (oliqo)alkilaromatik quruluşa malik olması müəyyən edilmişdir.  
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Nəticələr və onlarin müzakirəsi 

1.m-Ksilolun desen-1və okten - 1 ilə oliqoalkilləşməsi. 

m-Ksilolun desen-1və okten-1 ilə oliqoalkilləşmə prosesi 50-60°C temperaturda, İM-1  

(PHX+AlCl3), İM-2 (TEAHX+AlCl3), AlCl3, ZnCl2 iştirakında aparılmışdır. Alınmış nəticələr cədvəl 

1-də verilmişdir. 
 

Cədvəl 1   
 

m-Ksilolun desen-1 və okten-1 ilə müxtəlif şəraitlərdə oliqoalkilləşməsi 
 

ОАM* 

 

İM tərkibi, molyar 

nisbət, 

AHХ:AlCl3 

İM 

mühitdə, 

% 

AlCl3 

mühitdə, 

% 

AlCl3 

mühitdə 

artiğı, % 

τ, saat OAM**, 

% 

m-ksilol:desen-1(2:1 molyar nisbət) 

ОАM1 İM-1                1:1.5 1.2 1 0.7 1 10.02 

ОАM2 İM-1                   1:2 1.4 1 0.5 1 16.03 

ОАM3 İM-1                   1:2 1.01 1 0.6 2.5 86 

ОАM4 İM-1                1:1.7 1.1 1 0.6 2.5 81.1 

ОАM5 İM-1                1:1.5 3.7 3 2 2.5 80.8 

ОАM6 İM-1                   1:2 2.9 3 1.5 2.5 88.4 

ОАM7 AlCl3 - 2 - 2.5 76.6 

ОАM8 ZnCl2:AlCl3       1:2 - 2 - 2.5 80.1 

ОАM9 ZnCl2:AlCl3       1:1 - 2 - 2.5 88.2 

ОАM10 İM-1 + ZnCl2     1:1 1.9 2 1 2.5 70.4 

ОАM11 İM-2 + ZnCl2     1:1 1 2 1 2.5 78.8 

m-ksilol: okten-1 (2:1 molyar nisbət) 

ОАM12 İM-1                   1:2 0.5 1 0.5 1 76.7 

ОАM13 İM-1                1:1.7 1.1 1 0.6 1 35.8 

ОАM14 İM-1                1:1.7 1.1 1 0.6 2.5 81.4 

* (Oliqo)alkilləşmə məhsulu 

** Reaksiya məhsulunun katalizatdan ayrılıb, yuyulub, qurudulmasından sonra fraksiyalaşdırılması 

nəticəsində hesablanmışdır. 
 

m-Ksilolun desen-1 ilə (oliqo)alkilləşməsi zamanı göründüyü kimi (cədvəl 1), piridinxloridin alü-

minium xloridə 1:2 olan nisbətində, onun mühitdə 3% miqdarında və reaksiyanın 2,5 saat aparıldığı 

müddətdə oliqoalkilatın çıxımı 88,4% təşkil edir. Bu nisbətin 1:1,5 azaldılması və reaksiya vaxtının 1 

saatadək qısaldılması məqsədli məhsulun çıxımının 10,02 % azalmasına gətirib çıxarır. Reaksiya 

müddəti 1 saat, piridinxloridin alüminium xloridə olan nisbəti 1:2, AlCl3 faiz miqdarı mühitdə 1 % 

olduqda, o zaman oliqoalkilatın çıxımı 16,03% təşkil edir. Reaksiya müddətinin və mühitdə AlCl3 

miqdarının azalması məqsədli məhsulun çıxımında azalma ilə nəticələnir. Meta-ksilolun desen-1 ilə 

oliqoalkilləşmə prosesi ZnCl2 və AlCl3 iştirakında aparılmışdır. Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, sink 

xloridin alüminium xloridə eyni nisbətində (1:1) və onun mühitdə 2%-li miqdarında və reaksiya 

müddətinin 2,5 saatadək aparılmasının nəticəsində oliqoalkilatın çıxımı 88,2% təşkil edir. Lakin 

onların nisbətinin  (1:2) dəyişməsi zamanı məqsədli məhsulun çıxımı 80,1 %-dək azalır.  

m-Ksilolun okten-1 ilə (oliqo)alkilləşməsi zamanı (cədvəl 1), piridinxloridin alüminium xloridə 

1:1,7 nisbətində, AlCl3 mühitdə 1 %-li miqdarında və reaksiyanın 1 saat aparılma müddətində oliqoalkila-

tın çıxımı 35,8% təşkil edir. Reaksiyanın aparılma müddətinin və qarışıqda alüminium xloridin miqdarının 

artırılması, məqsədli məhsulun çıxımının nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəlməsinə gətirib çıxarır. 

2. p-Ksilolun desen-1və okten-1 ilə oliqoalkilləşməsi 

p-Ksilolun desen-1 və okten-1 ilə oliqoalkilləşməsi İM-1 və İM-2 iştirakında, 50-60°C 

temperaturda aparılmışdır. Bu proseslərin nəticələri cədvəl 2-də verilmişdir.  
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Cədvəl  2  

 

 p-Ksilolun desen-1 və okten-1 müxtəlif şəraitlərdə oliqoalkilləşməsi 

 

№ ОАM,

№ 

 

İM tərkibi, 

molyar nisbət, 

AHХ:AlCl3 

İM 

mühitdə, 

% 

AlCl3 

mühitdə, 

% 

AlCl3 

mühitdə 

artiğı, % 

τ, 

saat 

OAM, 

% 

p-ksilol: desen-1-1 (2:1 molyar nisbət) 

1 ОАM15 İM-1     1:1.5 1.3 1 0.6 1 29,3 

2 ОАM16 İM-1        1:2 0.9 1 0.5 1 26.1 

3 ОАM17 İM-2     1:1.7 1.6 1 0.4 2.5 73.3 

4 ОАM18 İM-1        1:2 1.5 3 1.5 2.5 81.8 

5 ОАM19 İM-2        1:2 1.5 3 1.5 2.5 81.6 

p-ksilol: okten-1-1 (2:1 molyar nisbət) 

1 ОАM20 İM-1        1:2 0.5 1 0.5 2.5 8.1 

2 ОАM21 İM-1        1:2 1.5 3 1.5 2.5 80.6 

 

 p-Ksilolun desen-1 ilə (oliqo)alkilləşməsindən göründüyü kimi (cədvəl 2), piridinxloridin alü-

minium xloridə 1:2 nisbətində, AlCl3 mühitdə 3 %-li miqdarında və reaksiyanın 2,5 saat aparılma 

müddətində  oliqoalkilatın çıxımı 81,8 % təşkil edir. Reaksiyanın 1 saat müddətində aparıldığı və piri-

dinxloridin alüminium xloridə 1:1,5 olan nisbətində alüminium xloridin faiz miqdarını 1% -dək azal-

dılması zamanı oliqoalkilatın çıxımı 29,8 % təşkil edir. Reaksiya müddətini və alüminium xloridin 

miqdarını mühitdə azaltmaqla, məqsədli məhsulun çıxımında azalma müşahidə olunur. 

p-Ksilolun okten-1 ilə (oliqo)alkilləşməsi göründüyü kimi (cədvəl 2), piridinxloridin alüminium 

xloridə 1:2 nisbətində və AlCl3 mühitdə 3%-li miqdarında, reaksiyanın 2,5 saat aparıldığı müddətdə 

oliqoalkilatın çıxımının 80,6 % olması ilə nəticələnir. Lakin alüminium xloridin faiz miqdarının 1%-

dək aşağı salınması ilə məqsədli məhsulun çıxımı 8,1-dək azalır. 

 

3.o-Ksilolun okten-1 ilə oliqoalkilləşməsi 

o-Ksilolun okten-1 ilə oliqoalkilləşməsi İM-2, AlCl3 iştirakında, 50-60°C temperaturunda 

aparılmışdır. Bu proseslərin nəticələri cədvəl 3-də verilmişdir. 

o-Ksilolun okten-1 ilə (oliqo)alkilləşməsi zamanı (cədvəl 3), trietilalüminium xloridin alüminium 

xloridə 1:1,7 nisbəti, AlCl3 mühitdə 1% -li miqdarında və reaksiyanın 2 saatadək aparıldığı müddətdə 

oliqoalkilatın çıxımı 14,7 % təşkil edir. Lakin alüminium xloridin miqdarının 4 %-dək artırılması ilə 

məqsədli məhsulun çıxımı 94,3 % -dək artır. Alüminium xloridin faiz miqdarının sonradan 6 %-dək ar-

tırılması ilə məqsədli məhsulun çıxımında 72,7 %-dək azalma müşahidə olunur. Beləliklə, yüxsək faizli 

çıxımla oliqoalkilat almaq üçün AlCl3 mühitdə 3-4 % -li miqdarı optimal hesab olunur 

 

Cədvəl 3  

 o-Ksilolun okten-1 ilə müxtəlif şəraitlərdə oliqaoalkilləşməsi 

 

№ ОАM,

№ 

 

İM tərkibi, 

molyar nisbət, 

AHХ:AlCl3 

İM 

mühitdə, 

% 

AlCl3 

mühitdə, 

% 

AlCl3 

mühitdə 

artiğı, % 

τ, saat OAM, 

% 

o-ksilol: okten-1 (2:1 molyar nisbət) 

1 ОАM22 AlCl3 - 1 - 3 71 

2 ОАM23 İM-2     1:1,7 0.9 1 0.6 2 14,7 

3 ОАM24 İM-2     1:1,7 4.3 4 2.4 2 94,3 

4 ОАM25 İM-2     1:1,7 8.5 6 5.7 2 72,7 
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4. Sintez olunan OAM spektrokskopik üsullarla identifikasiyası 

Alınmış OAM İQ - (şəkil 1) və NMR-(şəkil 2) və UB-spektroskopiya ilə (şəkil 3)  identifikasiya 

olunmuşdur. m-Ksilolun desen-1 ilə aparılan (oliqo)alkilləşmə nümunələrinin  İQ-spektrləri (şəkil 1) 

alkil qruplarına xas olan udulma zolaqlarının olması ilə səciyyələnir; 720 sm-1- (-CH2-)n  ardıcıllıqla 

CH2 qrupun deformasiya rəqsi hərəkəti, 1380 sm-1 CH3 qrupunun simmetrik deformasiya hərəkəti ilə 

səciyyələnir. 1460 sm-1 sahəsində udulma zolağı CH2 qrupun və CH2 qrupun assimmetrik defor-

masiya rəqsi hərəkətinin üst-üstə düşdüyünə dəlalət edir.  Tədqiq olunan məhsulların İQ-spektrlərində 

doymamış (1640 sm-1) vinildien (890 sm-1), vinil (910 sm-1) və trans - (970 sm-1) ikiqat rabitələr 

praktiki olaraq yoxdur. Bununla yanaşı, 890 sm-1 sahəsində viniliden ikiqat rabitələrə aid olan çox zəif 

ikiqat rabitələr müşahidə olunur. Həmçinin aromatik birləşmələrə aid olan aşağıdakı udulma zolaqları 

müşahidə olunur: yastı (1037.35 sm-1) və qeyri-yastı (844.73, 817.31, 704.89 sm-1), qrupların defor-

masiya və valent (3030.20 sm-1) hərəkətləri müşahidə olunur. Aromatik birləşmələr həmçinin  

1604.55, 1502.15 sm-1 müşahidə olunur. Əvəz olunmuş benzollar, xüsusilə də dörd əvəz olunmuşlar 

1165.88, 1037.35, 722.93, 704.89, 810 sm-1 udulma zolaqlarında müşahidə olunur. 
 

 
 

Şəkil 1. OAM9 - un  İQ-spektri 
 

m-Ksilolun okten-1 ilə aparılan (oliqo)alkilləşməsi nümunələrinin İQ-spektləri də müvafiq 

udulma zolaqlarının olması ilə səciyyələnir: 1376,96 sm -1 və 1377,03 sm-1 – CH3 qrupların simmetrik 

deformasiya hərəkətləri. 1456,90 sm-1 və 1460,77 sm-1 sahəsi CH3 qrup hərəkətinin  və CH2 qrupun 

assimmetrik deformasiya hərəkətinin üst-üstə düşdüyünə dəlalət edir. Tədqiq olunan məhsulların 

spektrlərində doymamış (1640 sm-1) ikiqat rabitələrin udulma zolaqları praktiki olaraq yoxdur. 

Həmçinin aromatik birləşmələrə aid olan aşağıdakı udulma zolaqları müşahidə olunur: yastı (kiçik 

intensivlikli 1037,35 sm-1) və qeyri-yastı (intensiv zolaqlar-817,26 sm-1), deformasion və valent (3010 

sm-1) hərəkətləri. 

Məlumdur ki, 1H NMR-spektrlərdə də müvafiq qruplara xas olan siqnallar bariz görünür (şəkil 2).  

Belə ki, spektrlərin analizində, bir qayda olaraq, müxtəlif qrup aromatik nüvə protonların kimyəvi 

şürüşməsinin yaxınlığı və güclü spin-spin rabitəli nüvə axınının nəticəsində siqnalların dəqiq ayrılması 

müəyyən qədər çətinlik törədir. Doymuş atsiklik sıra karbohidrogenlərin metil və metilen qrup 

protonlarının kimyəvi sürüşməsi intervalda müşahidə olunur (0,75-0,95 və 1,15 -1,35 m.h.  və s.). O 

zaman daha çətin təyin olunan metin protonların kimyəvi sürüşmə intervalı 1,5-1,8 m.h. təşkil edir. 

Atsiklik karbohidrogenlərdə C13 üzrə kimyəvi sürüşmə intervalı 5-60 m.h. müşahidə olunur.  Metil 

qrupların C – atomları 5–30 m.h. sahəsində udur, metilen qrupları 15-60 m.h. sahəsində, metin qrupları 

25-57 m.h. sahəsində görünür, dördlü C-atomları isə 30-50 m.h. sahəsində olur. Metilasetilenlərin metil 

qrupunun C-atomlarının siqnalları  0-5 sahəsində, metilenlər isə 10-25, toluollar 13-25 m.h. sahəsində 

yerləşir. Əvəz olunmuş benzolların kimyəvi sürüşməsi isə 100-165 m.h. sahəsində yerləşmişdir. 
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Şəkil 2. OAM14 NMR-spektrləri (a-1H, b-C13) 

    

Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir halda alınmış məhsulların (q.b.>200°C) NMR spektrlərində (1H 

spektrləri) 7,0-7,5 m.h. sahəsində multiplet udulma zolaqları vardır. Bu spin-spin multiplet aromatik 

protonların (AP) olmasına dəlalət edir. C13 üzrə həmçinin, 120-150 m.h. sahəsində aromatik halqanın 

karbon atomlarının siqnalları müşahidə olunur və benzol törəmələrinin C13 kimyəvi sürüşməsinı  

additiv tənliyin köməyi ilə müvəffəqiyyətlə qiymətləndirmək olur [11,12]. OAM-ın NMR spektr-

lərinin inteqral hesablamalarının əsasında aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:  Alifatik birləşmələrin 

bütün OAM-da metil (0,95-1,1 m.h.), metilen və metin (1,35 -1,5 m.h. və 1,7-1,8 m.h. müvafiq 

olaraq) qruplarını müşahidə etmək olar. PMR spektrlərində CH3 alifatik zəncirin metil qruplarındakı 

protonların payı (cədvəl 4) artır. Bu, izomerləşmə ehtimalından xəbər verir. Izomerləşmə ilə əlaqədar, 

alifatik halqada CH3 qrupların miqdarı əsasən oliqomerizatda yüksəlir. Bu zaman metilen qrup 

protonlarının payı azalır, nəticədə izo-quruluşlu oliqomerlər əmələ gəlir. Metin qrupunda protonların 

miqdarı artır ki, bu da izomerləşməyə bir daha dəlalət edir. Aromatik halqanın protonları əsasən 7,0-

8,0 m.h. sahələrində multiplet siqnallarla aşkar edilir. Aromatik halqada hidrogenin miqdarının vahidə 

yaxınlaşması hər bir vəziyyətlərdə əvəzolunmaya dəlalət edir (məs. ksilolda alkilləşmədən əvvəl 

halqada iki metil qrupu və dörd hidrogen siqnalları müşaidə olunur, alkilləşmədən sonra isə hidrogen 

atomlarının sayı kəskin azalır). Məlumdur ki, elektrofil əvəzolunma zamanı metil qrupu 1-ci orientant 

sayılır və yerdəyişməni orto- və para-vəziyyətə yönəldir, nəticədə məhz bu vəziyyətlərdə oliqoalki-

latlar alınır. OAM-da aromatik halqadakı (2,5-2,7 m.h.) metil qrup protonlarının sayı artır. Bu da, 

poli-alkilləşmiş benzol halqasının alıınmasına dəlalət edir (cədvəl 4).  
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 Cədvəl  4 

 

OAM funksional qruplarında olan hidrogenlərin sayı (HS) 

 

ОАM, 

№ 

Alifatik qruplarda HS  Aromatik qruplarda HS  

CH3   CH2  CH  CH3 

ОАM1 ≈ 6 ≈ 3 ≈ 2 ≈ 11 

ОАM4 ≈ 4 ≈ 2 ≈ 1 ≈ 10 

ОАM6 ≈ 5 ≈ 3 ≈ 2 ≈ 11 

ОАM8 ≈ 4 ≈ 3 ≈ 2 ≈ 9 

ОАM9 ≈ 7 ≈ 2 ≈ 1 ≈ 13 

ОАM10 ≈ 5 ≈ 2 ≈ 1 ≈ 11 

ОАM12 ≈ 6 ≈ 2 ≈ 1 ≈ 9 

ОАM14 ≈ 5 ≈ 2 ≈ 2 ≈ 8 

        

Sintez olunan OAM həm də UB-spektroskopiya vasitəsilə identifikasiya olunmuşdur. o-Ksilolun ve 

ondan (şəkil 3) alınmış OAM24 müqayisəli UB – spektri verilmişdir. UB spektrindən görünür ki, 222 nm, 

263 nm –də ksilolun udulma zolaqları müşahidə olunur. Ksilolun  α-olefinlərlə qaynama temperaturu 

250oC-dən yuxarı olan OAM UB spektrindən isə görünür ki,  227 nm və 267 nm-də udulma zolaqları 

mövcuddur. Burdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, burada sağa doğru botoxrom sürüşmə mövcuddur. Bu 

isə (oliqo)alkilləşmə prosesinin getdiyini və (oliqo)alkilləşmiş məhsulların alındığını bir daha sübut edir. 

  

 
 

Şəkil 3. o-Ksilolun və OAM24 UB-spektrləri 

 

Beləliklə, aparılan tədqiqatlar İM - nin (oliqo)alkilləşmə prosesləri üçün effektiv, təkrar istifadə 

oluna bilən, ekoloji əlverişli sistemlər olduğunu bir daha təstiqləmişdir. Göstərilmişdir ki, İM - nin 

tərkibinin dəyişdirilməsi ilə məqsədli məhsul olan OA -ların quruluşunun tənzimlənməsi mümkündür. 

Bu yol ilə alınan OAM aşağı donma temperaturuna, yüksək termooksidləşmə stabilliyinə malik olan 

yağvari məhsullardır və gələcəkdə neft kimyasının müxtəlif sahələrində geniş istifadə oluna bilər.  
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(OLIGO)ALKYLATION OF XYLENE WITH α-OLEFINS IN THE PRECENSE OF IONIC 

LIQUID CATALYTIC SYSTEMS 

 
Y.M. Babashova, R.V.Alieva, Sh.R. Bagirova, Kh.H. Seidova, E.M. Garaeva  

The Institute of Petrochemical Processes named after acad. Y.H. Mammedaliyev of ANAS 

 
The article dedicated to the developed of (oligo)alkylation processes of xylene with α-olefins 

(hexene-1, octene-1,decene-1) in the precense of ionic liquids and the recearch of property of ob-

tained products. Reactions of (oligo) alkylation were carried out in the presence of both AlCl3 and 

ZnCl2 to compare the results obtained. It has been shown that ionic liquid systems are acceptable 

for (oligo) alkylation reactions. They can be reused, and depending on the composition, the mole-

cular, thermophysical and other characteristics of the obtained products can be regulated. 

Keywords. Xylene, olefins, ionic liquids, (oligo)alkylation 
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(ОЛИГО)АЛКИЛИРОВАНИЕ  КСИЛОЛА ОЛЕФИНАМИ В ПРИСУТСТВИИ  

КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИОННО- ЖИДКОСТНОГО ТИПА 

 

Е.М. Бабашова, Р.В. Алиева, Ш.Р. Багирова, Х.Г. Сеидова, Э.М. Караева  

Институт Нефтехимических Процессов им. Академика Ю.Г.Мамедалиева НАНА 

   

Статья посвящена разработке процессов  (олиго)алкилирования ксилола с -олефинами 

(гексен-1, октен-1, децен-1) в присутствии ионных жидкостей хлоралюминатного типа и ис-

следованию полученных продуктов. Реакции (олиго)алкилирования проводились  в присут-

ствии  и AlCI3, и ZnCl2 для сравнения полученных результатов. Было показано, что ионно-

жидкостные системы являются приемлемыми для реакций (олиго)алкилирования.Они могут 

быть повторно использованы, и в зависимости от состава, можно регулировать молекуляр-

ные, теплофизические и другие характеристики полученных продуктов.  

Ключевые слова. Ксилол, олефины, ионные жидкости, (олиго)алкилирование  
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ ИСКОПАЕМЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ДИАТОМОВЫХ 

ВОДОРОСЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА И  

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Н.Т. Керимова, Д.А. Кожевникова  

Институт Геологии и Геофизики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан 

 

В данной статье дается краткая информация об исследованиях проведенных на тер-

ритории Азербайджана относительно отдела Bacillariophyta (Диатомовые водоросли) как 

ископаемых, так и современных. Так же указываются перспективы дальнейших исследова-

ний по данной группе водорослей.    

Ключевые слова: диатомовые, ископаемые, современные, анализ, панцири, верхнесар-

матские, мэотические, миоцен 

 

Диатомовые водоросли появились в юре и получили большое развитие с мелового пе-

риода. Вплоть до второй половины палеогена они обитали в морях и только начиная с этого 

времени, начали заселять и пресноводные водоемы. Массовые скопления створок диатомо-

вых образуют горную породу – диатомит, а на дне современных морей - диатомовые илы. 

Они являются хорошими определителями возраста пород. (Палеонтология Г.И. Немков, Е.С. 

Левицкий, В.А. Вахрамеев и др., 1978 г.). [29] 

Диатомовые водоросли представляют одну из наиболее информативных палеонтологи-

ческих групп. Широкие возможности диатомового анализа в решении многих биостратигра-

фических и палеогеографических задач как континентальных, так и морских отложений обу-

словили его традиционно приоритетное положение в палеальгологии. На данный момент ди-

атомовый анализ используется в различных направлениях не только науки геологии (палеон-

тология, стратиграфия, палеоэкология и т.д.) и биологии, но и в экологии, археологии, и дру-

гих дисциплинах. 

Диатомовые водоросли - одноклеточные микроорганизмы, имеющие двойной кремне-

вый панцирь который откладывается в осадках после отмирания клетки и по форме и струк-

туре которого они классифицируются. Благодаря своей распространенности по всей аквато-

рии (океаны, моря и пресноводные водоемы) и своей высокой чувствительности к любым 

физико-химическим изменениям водоема (соленость, рН, температура, изменение глубины), 

диатомовые водоросли широко используются как в реконструкции палеоклиматических и 

палеоэкологических обстановок и в стратификации осадочных толщ, так и в современных 

определениях продуктивности и физико-химического состояния водоема. 

Метод диатомового анализа основан на изучении диатомовых водорослей, которое 

началось в конце XXІІІ столетия. В ранних работах (Мüllег 1897,1899 [45,46], Smith 1853-

1856 [48] диатомовые указываются сначала в числе других водорослей различных водоемов 

Европы. Затем появляются специальные работы по диатомовым водорослям Англии, Фран-

ции (Agardh, 1824- [41]; Вогу S.V. 1824- [42]. Накопленный фактический материал был 

обобщен и систематизирован Карлом Агардгом. В своей pa6oтe "Conspectus criticus Diatoma - 

Cearum" он дал описание многих родов диатомовых и пытался их классифицировать по ряду 

биологических признаков с учетом морфологии клетки. 

Изучения Диатомовых водорослей на территории нашей страны тесно связаны с развитием 

данной дисциплины в России. Первые данные по диатомеям России известны по работам 

К.Эренберг, Weisse J.F. (1854) [43,49]. В работе Вейссе описаны первые диатомовые водо-

росли, найденные в образце диатомита из Ульяновской области (Диатомовый анализ, 1949 

[9]). Ряд описаний из Ульяновской области приводит и в 1854 году в своей знаменитой ста-

тье «Микрогеология» (Ehrenberg, 1854 [43]. 
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В 20-х годах прошлого века в СССР начинает активно разрабатываться группой иссле-

дователей, во главе с профессором В.С.Порецким, метод диатомового анализа. Он находит 

широкое применение в расчленение кайнозойских и верхнемеловых толщ в России. По ре-

зультатам этих многолетних исследований в 1949 году опубликовывается первое издание 

Диатомового анализа (Диатомовый анализ, 1949).[9] 

Раздел «Диатомовые водоросли» в серии «Основы палеонтологии» написан А.П.Жузе и 

В.С.Шешуковой-Порецкой 1963. [13]. Эти люди определили целую эпоху в изучении диато-

мовых водорослей СССР и их вклад в мировую диатомологию высоко оценен. Они передали 

эстафету следующему поколению. В 1960-е гг. на кафедре сложился коллектив диатомологов 

О.С. Короткевич, Е.Д. Шишкова, Т.Ф. Козыренко, возглавляемый В.С.Шешуковой-

Порецкой, который развивал диатомовый анализ. 

Непосредственно первые сведения о диатомеях с территории Азербайджана были сде-

ланы Д.В. Голубятниковым 1914, 1927 [7,8], это панцири диатомовых водорослей обнару-

женные в глинистых сланцах Биби-Эйбата и Шабан-Дагской антиклинали (Апшеронский 

полуостров). В работе 1927 г. по Аташкинскому планшету (Апшеронский полуостров) авто-

ром приводится список диатомей (23 формы), обнаруженных на западной и юго-восточном 

крыльях Шабандагской антиклиналии (определения А.А.Аничкова). Голубятников относит к 

вмещающие их отложения к среднему сармату. 

В 30-х годах исследования майкопских и сарматских отложений Апшеронского полу-

острова были проведены Е.Д.Шляпиной. Большой материал, полученный ею, остался, к со-

жалению, неопубликованным, и только часть его вошла в более поздние сводки 

Позднее диатомеи среднего и верхнего миоцена были определены Е.В.Шляпиной по 

сборам В.В. Вебера 1950 [4], проводившего геологические исследования в северо-восточной 

части Кобыстана. Диатомеи в сарматских отложениях представлены довольно разнообраз-

ными по экологии комплексами видов.  

Обильные панцири диатомей в верхнесарматских и мэотических породах Азербайджа-

на даны Шишовой в 1955 году. [40]. Интересное исследование миоценовых диатомей Кобы-

стана (восточный Азербайджана) выполнено М.С.Гасановой (1968) [5] выделены разнооб-

разные по экологии комплексы сарматских и мэотических диатомей для этого района. От 

сармата в каспийском море сохранилось 16% видов. 

Диатомовые мэотического возраста известны в восточном Азербайджане. Оригиналь-

ный комплекс смешанного экологического состава с Coscinodiscus levisianus описан из 

мэотиса этой зоны Азербайджана. 

Первые определения диатомовых донных осадков Каспийского моря дала З.А. Шишова 

было определено 11 видов из колонок длиной до 256 см. [40] Данные по диатомеям в донных 

осадках Каспийского моря Жаковщиковой с 1970 по 1974 года [10,11,12] были первыми ос-

новательными исследованиями. В итоге этих исследований было определено 112 видов и 

разновидностей диатомей и приведены основные закономерности распределения их в толще 

осадков. В 2008 году В.Н. Свальновым и Г.Х. Казариной опубликованы данные о диатомо-

вом иле Среднего Каспия из колонок глубиной до 5 м взятых в Дербентской котловины. [37] 

С 2008 года в институте Геологии и геофизики научные сотрудники Кожевниковой 

Д.А. и Керимовой Н.Т проводятся исследования по изучению ископаемых диатомовых водо-

рослей отложений третичного и четвертичного  возраста на территории Азербайджана [22], 

[17]. Нами были сделана корреляция, разрезы были разделены на зоны по видовому признаку 

диатомей, были выявлены палеоклиматические условия осадконакопления, а также установ-

лены новые виды и формы неопределенные до видов.  

Исследования по альгологическому составу современного Каспийского моря начались 

с конца 19 века и ведутся до сих пор. Ostenfeld (1901-1909) [47]; Генкель (1909-1957) [6]; Ки-

селев 1930-1949 [18, 19, 20]; Прошкина-Лавренком 1968 [30]., Макарова 1968-1958 [24, 25, 

26]; Усачев 1948-1960 [39]; Смирнова (1949-1959) [38].; Левшакова (1967-1979) [23]. 
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Сведения о бентосных диатомовых водорослей Каспийского моря появились в конце 19 

века. Первая работа, в которой указывалось 27 видов диатомовых, без указания их местона-

хождения, принадлежит Ковалевскому (1870). [21] Более основательные данные привел Гру-

нов (Grunow, 1878) [46], указавший 80 видов диатомовых, преимущественно из Красновод-

ской бухты. Несколько пополнили сведения о бентосных диатомовых исследования фито-

планктона Среднего и Южного Каспия Генкеля (1909) и северо-восточного районов моря с 

заливами Кайдак и Мертвый Култук Киселева (1930- 1940) [18,19,20]. Генкель указал 16 бен-

тосных видов, а Киселев в первой работе (1938) – 28 форм, а во-второй (1940) – 118 форм.  

Огромный вклад в изучении современных диатомовых водорослей Азербайджана внес-

ла Н.И. Караева. (Ш.Дж. Мухтарова, Караева Н.И 1999). [27], (Караева Н.И. 1961, 1965, 1987) 

[14,15,16]. Н.И. Караева начиная с 60-х годов прошлого столетия и до последнего времени 

исследовала диатомовые водоросли сублиторали западного побережья Каспийского моря на 

всем его протяжении. Ее учениками продолжается изучение диатомовой флоры на террито-

рии Азербайджана. Сотрудниками Ботанического института впервые на основании имею-

щихся литературных источников и оригинальных альгологических исследований проведена 

инвентаризация микроводорослей отдела Bacillariophyta из континентальных водоемов и во-

дотоков Азербайджана. По результатам ревизии, учитывающей все современные номенкла-

турные изменения, составлен список, насчитывающий 381 вид (443 внутривидовых таксона) 

диатомовых водорослей, относящихся к 84 родам, 36 семействам, 16 порядкам, 6 подклассам 

и 3 классам. Обсуждаются изученность, распространение и таксономические особенности 

диатомей в крупных физико-географических областях страны. 

На основе анализа широтного распространения водорослей рассмотрены преобладаю-

щие во флоре географические элементы, показана заметная роль аркто-альпийского ком-

плекса, проведен анализ распространения новых и редких для территории СНГ видов. Уста-

новлено место исследованной флоры в альгофлоре всего Кавказа, проведено сравнение ее с 

альгофлорой Альп и Копетдага. Представлены оригинальные микрофотографии некоторых 

видов диатомовых водорослей. Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К. 2012 [30]. 

С 80-ых годов Рзаевой С.Г. проводились исследования альгофлоры многих районов 

Азербайджана, в том числе были изучены диатомовые водоросли ряда Астаринских и Нахче-

ванских источников, Мингечаурского и Джейранбатанского водохранилищ, озера Гейгель. 

(Рзаева С.Г. 1986, 1999, 1965, 1983, 1984а, 1984б). [31-36]. Алиев Д.Г. в 1961 опубликовал 

материалы к флоре водорослей минеральных источников Кельбаджарского Истису Азербай-

джанской ССР. [1].  

В 60-х годах начали проводить исследования по альгологическому составу термальных 

источников на всей территории бывшего СССР. Изучалась как альгофлора термальных ис-

точников в целом, так и виды двух, доминирующих в термах групп водорослей — синезеле-

ных и диатомовых. Н.Б. Балашовой опубликован ряд статей к флоре водорослей термальных 

источников Азербайджана. В эти работы были включены данные по диатомовой флоре тер-

мальных источников Талыша (Балашова Н.Б.,1975, 1981). [2,3] 

Много сделано в области исследований современной диатомовой флоры на территории 

Азербайджана, но перспективы дальнейших исследований огромны, так как экология и кли-

мат как местно, так и глобально меняется, меняется, и идут процессы дальнейшего развития 

всех групп организмов, в том числе и водорослей. А так как водоросли, а в частности диато-

мовые водоросли являются первым звеном в пищевой цепи и составляют значительную мас-

су фитопланктона, а также являются основным источником кислорода на земном шаре, то 

первыми предвестниками изменения каких либо климатических и экологических показаний 

в регионе отразятся именно на них. В современной альгологии отдел bacillariophyta занимает 

значительное место, в последнее время эта группа водорослей все больше интересуют иссле-

дователей во многих направлениях науки. За последние 20 лет огромное число данных о ди-

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=390992
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атомовых водорослях, как ископаемых, так и современных мы можем найти в научных пуб-

ликациях, проводиться международные конференции, дискуссии и обсуждения не утихают.  

Из вышеперечисленного следует, что исследования bacillariophyta на территории Азер-

байджана должны продолжаться, как современных водных источников, так и древних бас-

сейнов. Это даст возможность не только проследить эволюцию и развитие данной группы на 

данной территории, но и позволит определить как палеоэкологическое развитие древних во-

доемов так и выявить экологическое состояние современных. А также дает возможность 

уточнить многие спорные вопросы в стратиграфии геологических горизонтов.  

На сегодняшний день исследования в этой области намного продвинулись благодаря 

техническому обеспечению, используются новейшие микроскопы, в том числе и электронная 

микроскопия. 
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XÜLASƏ. AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ MÜASİR VƏ FOSSİL  

DİATOM YOSUNLARININ ÖYRƏNİLMƏ TARİXİ VƏ  

ONLARIN SONRAKI TƏDQİQAT PERSPEKTİVLƏRİ 

 

N.T. Kərimova., D.A. Kojevnikova 

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan 

 

Bu məqalədə gədim və müasir Bacillariophyta (Diatom yosunları) şöbəsinə aid Azərbaycanda 

aparılan tədqiqatları barədə qısa məlumat verilir. Həm də bu yosunlar qrupu üzrə gələcək 

tədqiqatların perspektivləri də göstərilir. 

Açar sözlər: diatom, fosillər, müasir, təhlili, zireh, yuxarı sarmatiya, meiotik, miyosen 

 

 

OVERVIEW ARTICLE. THE HISTORY OF STUDY OF FOSSILS AND MODERN  
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N.T. Kerimova, D.A. Kozhevnikova  

Institute of Geology and Geophysics of NAS of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan 

 

In this article, brief information is given about the studies of both fossil and modern ones 

conducted in Azerbaijan on the Bacillariophyta (Diatom algae) department. The prospects of further 

research on this group of algae are also indicated. 

Keywords: diatoms, fossils, modern, analysis, armor, upper sarmatian, meiotic, miocene 
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CƏNUBİ XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİNİN GEOLOJİ-GEOFİZİKİ ÖYRƏNİLMƏSİNİN 

MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ NEFT-QAZLILIQ POTENSİALI 

 

E.H. Əhmədov 

SOCAR, Bakı, Azərbaycan 

 

 Məqalədə, CXÇ-də aparılmış yeni geoloji-geofiziki kəşfiyyat işləri təhlil edilmiş və əldə 

olunmuş məlumatlara görə hövzənin perspektivliyi tədqiq olunmuşdur. CXÇ-də işlənmədə olan 

yataqların və strukturların neft-qaz potensialı aparılmış təhlil əsasında qiymətləndirilmişdir. 

Açar sözlər: neft-qaz yatağı, lay, neftqazçıxarma əmsalı, geoloji-geofiziki üsullar 

 

Azərbaycan Respublikası 100 ildən artıq bir müddət neft və qaz yataqlarının işlənməsi tarixinə 

malik olmasına baxmayaraq, hal-hazırda da dünyada neft-qaz hasilatına görə diqqət mərkəzindədəir. 

Əsas diqqəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru cəlb edir (şəkil 1). Hal-hazırda Cənubi Xəzər 

Çökəkliyinin (CXÇ) 17 karbohidrogen yatağı işlənmədədir və 100-də çox perspektivli strukturlar 

aşkar olunub [1, 5, 6]. Xəzərin Azərbaycan sektorunun akvatoriyasında çoxlu sayda geoloji-geomor-

foloji, axtarış və geofiziki tədqiqatlar aparılmışdır. Xəzər Dəniz Neft Geofizika Kəşfiyyat (XDNGK) 

tresti tərəfindən burada çox böyük həçmdə seysmik kəşfiyyat işləri aparılmışdır. Toplanmış zəngin 

geofiziki materialların əsasında Xəzər akvatoriyasının ayrı-ayrı strukturlarının geoloji quruluşu, 

onların xarakteri və regional tektonikası haqqında geniş məlumat əldə edilmişdir. Dəfələrlə XDNGK 

tresti tərəfindən geoloji-geofiziki materialların təhlili və ümumiləşdirilməsi işləri aparılmışdır. Bu 

işlərin nəticəsində ayrı-ayrı stratiqrafik horizontlara görə struktur və tektonik xəritələr qurulmuşdur.  

Materialların çoxluğuna və müxtəlifliyinə baxmayaraq, hal-hazırda dəqiq yerini əks etdirən 

vahid dəqiq struktur əsas yox idi. Son illər müxtəlif xarici şirkətlərlə birgə aparılmış işlərinin geniş-

lənməsi nəticəsində yataqların və perspektivli strukturların konturlarının dəqiq koordinatları keçiril-

miş vahid struktur sxemin qurulması zəruriyyəti yaranmışdır. Bu xəritənin tərtibi üçün XDNGK 

trestində aparılmış mükəmməl, axtarış, regional işlərin məlumatlarından istifadə olunmuşdur. 

Ümumiyyətlə, CXÇ-nin geoloji-geofiziki öyrənilmə tarixinin geniş təhlili hövzədə gələcək 

perspektivlərin proqnozlaşdırılması və aparılacaq yeni axtarış-kəşfiyyat işlərinin planlaşdırılması 

üçün zəruri tədqiqat vasitələrindən biri kimi preoritet hesab edilmişdir. 

Xəzər akvatoriyasının geofiziki üsullarla öyrənilməsini dörd mərhələyə ayırmaq olar. 

İlkin mərhələ 1930-1956-cı illəri əhatə edir. Bu illərdə dənizdə geofiziki üsulların (elektrik 

kəşfiyyatı, qravikəşfiyyat, seysmik kəşfiyyat və s.) və avadanlıqların tətbiqinin inkişaf etdirilməsi 

nəticəsində Xəzər dənizinin şelf zonalarında geniş miqyaslı kəşfiyyat işləri yerinə yetirilmişdir. 

İkinci mərhələ 1956-cı ildən 1962-ci ilə qədər davam etdirilmişdir. Bu mərhələ bütün Xəzər 

akvatoriyasında geoloji-geofiziki tədqiqat işləri ilə xarakterizə olunur. Bu mərhələdə qravimetrik və 

dərinlik seysmik zondlama tədqiqatları aparılmış və nəticədə CXÇ-nin geoloji quruluşunu öyrən-

mək mümkün olmuşdur. 

Üçüncü mərhələ 1972-ci ildən 1995-ci ilə qədər olan dövrü əhatə edir. Bu mərhələdə seysmik 

kəşfiyyatın ümumi dərinlik nöqtəsi (ÜDN) üsulu tətbiq edilmişdir. Mərhələnin ilk illərində seysmik 

kəşfiyyat işləri ümumi axtarış məqsədi ilə aparılmış və sonra həcmi genişləndirilmişdir. Bu tədqiqat 

işləri Xəzərin Azərbaycan sektorunda, Ceyrankeçməz depressiyasının MQ çöküntülərinin üst 

şöbəsinin və Abşeron arxepelaqının şimal-şərq hissəsinin Pliosen çöküntülərinin öyrənilməsini əhatə 

etmişdir. 
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Şəkil 1. CXÇ-nin Azərbaycan sektorunun icmal xəritəsi 

 

1980-ci ildən başlayaraq, rəqəmsal texnologiyaların tərəqqisi ilə ələqədar Abşeron arxepe-

laqının və Bakı arxepelaqının şimal hissəsinin yenidən tədqiqinə baxılmışdır. Rəqəmsal texnolo-

giyanın tətbiqi hövzədə daha dərin tədqiqatlar, yəni, bütün Pliosen çöküntülərini öyrənməyə imkan 

vermişdir. Həmçinin, aparılmış tədqiqat işləri əvvəllər əldə olunmuş məlumatların etibarlılığını 

qiymətləndirməyə də şərait yaratmışdır. Seysmik tədqiqatlar nəticəsində Abşeron arxepelaqının cənub 

hissəsində həlqəvarı antklinal xəttin olması aşkar edilmişdir. 

1982-ci ildən başlayaraq, hövzədə regional seysmik kəşfiyyat (ÜDNÜ) işləri aparılmışdır. 

Alınan məlumatlara görə ilk növbədə CXÇ üzrə əsas seysmik horizontların regional xarakterləri, 

paylanması və IV dövr, Abşeron, Ağcagil, alt Pliosen çöküntülərinin qalınlığı müəyyən edilmişdir. 

1973-1980-cı illərdə seysmik kəşfiyyatın ÜDN üsulu ilə Abşeron arxepelaqı və Bakı arxe-

pelaqının şimal hissəsi tədqiq olunmuşdur. Əldə olunan məlumatlara əsasən MQ-ın tavanına görə 

vahid struktur xəritə (1:100 000) tərtib edilmişdir. 

1980-1996-cı illərdə Cənubi Xəzərin qərb sektorunda axtarış, seysmik kəşfiyyat işləri aparıl-

mış və ayrı-ayrı qalxımların geoloji quruluşu tədqiq edilmişdir. Qalxımların struktur-tektonik quru-

luşunu dəqiqləşdirmək üçün dərin axtarış-kəşfiyyat qazmasına hazırlanmışdır. CXÇ barədə daha 

ətraflı geoloji-geofiziki məlumatlar 1985-1986-cı illərdə aparılmış regional seysmik kəşfiyyat işləri 

nəticəsində əldə olunmuşdur. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində MQ və Qırmızı qatın (QQ) ayrı-ayrı 

horizontlarının tavanına görə ümumi struktur xəritələr tərtib edilmişdir. 

1985-1986-cı illərdə XDNGK tresti tərəfindən Bakı arxepelaqında aparılmış geoloji-geofiziki 

işlər nəticəsində əldə olunmuş materiallar təhlil edilmiş, ərazinin ayrı-ayrı qalxımlarının struktur 

xəritələri tərtib olunmuşdur. 
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1987-1988-ci illərdə CXÇ üzrə alınmış geoloji-geofiziki materiallar təhlil olunaraq, Azərbaycan 

sektorunun struktur-tektonik quruluşu dəqiqləşdirilmişdir. CXÇ-nin yeni tektonik xəritəsi tərtib 

olunmuş və geoloji quruluşu tədqiq edilmişdir. 

1993-1994-cü illərdə Bakı arxepelaqının müxtəlif sahələrində (Ümid, İnam) 2D seysmik 

kəşfiyyat işləri aparılmışdır. Bu tədqiqatlar nəticəsində ərasinin izobat xəritəsi tərtib edilmiş, 

anomal və palçıq zonaları tədqiq olunmuşdur. 

 

 
 

Şəkil 2. Yataqların kəşf olunma ardıcıllığının sxemi 

 

1990-1996-cı illərdə yerinə yetirilmiş regional seysmik kəşfiyyat işləri Pliosen çöküntülərinin 

geoloji quruluşunu dəqiqləşdirməyə və Paleogen-Neogen sistemi haqqında yeni geoloji-geofiziki 

məlumatların əldə olunmasına imkan vermişdir. 

Dördüncü mərhələ “Kaspian Geofizikal” şirkətinin 1995-1998-ci illərdə CXÇ-də yerinə yetir-

diyi regional seysmik kəşfiyyat işləri ilə başlamışdır. Məqsəd Xəzərin Azərbaycan sektorunda 2D 

və 3D seysmik kəşfiyyat işlərinin nəticəsində ayrı-ayrı strukturların tektonik quruluşunu dəqiq-

ləşdirmək olmuşdur. 

Son illərdə Abşeron, Bakı arxepelaqlarında SOCAR və müxtəlif Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətləri 

tərəfindən strukturların (Azəri-Çıraq-Günəşli, Şahdəniz, Ümid, Babək) geoloji quru-luşunun, 

karbohidrogen doyumluluğunun təyin edilməsi məqsədilə 3D, 4D seysmik kəşfiyyat işləri aparıl-mışdır. 

Beləliklə, CXÇ-də aparılan geoloji-geofiziki və axtarış-kəşfiyyat qazması işlərin təhlil nəticələri 

ümumiləşdirilmiş, yataqların neft-qazlılığının kəşf olunma ardıcıllığı sxematik olaraq şəkil 2-də təsvir 

edilmişdir. Hazırda Səyyar, Səba, Oğuz, D-30, Bəndovan-dəniz, Yanan Tava, Atəşgah, Aran-dəniz, 

Səbail, Naxçıvan, Babək, İnam və Lənkəran-dəniz əsas perspektivli strukturlar hesab edilir. 

 CXÇ geosinklinal quruluşa malik olub, stratiqrafik və litoloji xüsusiyyətlərinə görə Mezazoy 

(Yura dövründən başlayaraq) Dördüncü dövrə qədər terrigen, kiçik qalınlıqlı karbonatlı süxurlardan 

təşkil olunmuşdur (şəkil 3) [7, 8, 9, 12].  

Neogen sistemi Miosen və Pleosen çöküntüləri ilə təmsil olunur. 

 Miosen çöküntüləri Azərbaycan sektorunda Çokrak, Diatom və Pont mərtəbələrindən təşkil 

olunmuşdur. Litoloji xüsusiyyətlərinə görə sıx gillər, mergellər, dolomit və vulkan külündən 

ibarətddir. Burada süxurların xüsusi müqaviməti 3-6 Om·m-dir. Bakı arxepelaqının cənub-qərbində, 

Səngəçal-dəniz sahəsində Miosen çöküntüləri 500-700 m qalınlıqda açılmışdır. 
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Şəkil 3. CXÇ üzrə stratiqrafik kəsiliş 
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Pliosen çöküntüləri CXÇ-də alt və üst mərtəbələr ilə təmsil olunur.  

Pont mərtəbəsi hövzədə aparılan struktur-axtarış və kəşfiyyat işləri nəticəsində açılmış, litoloji 

tərkibcə sıx gillər, dolomitləşmiş mergellərdən ibarətdir. Neft Daşları sahəsində qalınlığı 80 m-ə 

qədərdir. Bu süxurların xüsusi müqaviməti 1-5 Om·m təşkil edir. Bakı arxepelaqında Pont mərtə-

bəsinin qalınlığı 100 m-ə çatır (Səngəçal-dəniz yatağı, 534 saylı quyu). Litoloji tərkibcə gillər, çox 

kiçik qalınlıqlı qumdaşılardan təşkil olunmuşdur. 

Alt Pliosen çöküntüləri (MQ) üst və alt şöbələrdən ibarətdir. Alt şöbə beş lay dəstəsinə – qala, 

qırməkialtı, qırməki, qırməkiütü qumlu, qırməkiüstü gilli ayrılır. 

Qala lay dəstəsi (QaD) Pont mərtəbəsinin üstündə yatıb, qumlu-gilli, qumlu-alevritli süxur-

lardan təşkil olunmuşdur. Qalınlığı geniş intervalda dəyişir. Belə ki, Abşeron arxepelaqında (Cənub) 

50 m-dən 600 m-ə (Palçıq Pilpiləsi) qədərdir. Süxurların fərz olunan xüsusi müqaviməti 5-10 Om·m 

(Günəşli yatağında 200 Om·m) təşkil edir. Qalınlığı Bakı arxepelaqında , Səngəçal-dəniz sahəsində 

164 m, Hamamdağ-dənizdə 98 m, Səngi-Muğan sahəsində isə 17 m-dir. 

Qırmakialtı lay dəstəsi (QA) litoloji tərkibinə görə kobuddənəli qumdaşılardan, qumlu-gilli 

süxurlardan və qumlu-alevritli çöküntülərdən ibarətdir. QA lay dəstəsinin üst hissəsində çöküntülərin 

fərz olunan xüsusi müqaviməti 5-10 Om·m, alt hissəsində isə 45-50 Om·m ilə xarakterizə olunur. 

Neftlə doymuş qumlarda isə fərz olunan xüsusi müqavimət 100 Om·m-ə çatır. 

QA lay dəstəsinin qalınlığı Bakı arxepelaqının şimal və mərkəzi hissələrində hətta 10 m-ə 

qədər, Abşeron arxepelaqında isə 100-120 m intervalında dəyişir. QA lay dəstəsinin qumluluğu 

yüksəkdir və Abşeron arxepelaqında təxminən 85% təşkil edir. Səngəçal-dənizdə 37-60%, Duvannı-

dənizdə 48-67%, Bulla-dəniz sahəsində 40%-dir. 

Qırməki lay dəstəsi (QD) litoloji tərkibcə qumlu-gilli süxurlardan təşkil olunmuşdur. Abşeron 

arxepelaqında QD dəyişkən fasial xüsusiyyətlərlə səciyyələnir. Elektrik karotaj diaqramlarında quyu 

potensialı zəif differensiasiya olunmuş və fərz olunan xüsusi müqavimət 2-4 Om·m, aşağı hissələrdə 

9-10 Om·m-ə qədər, neftli-qazlı obyektlərdə 20-30 Om·m-ə çatır. Orta qalınlığı 340 m-dir. 

Qırməkiüstü qumlu (QÜQ) lay dəstəsi Abşeron, Bakı arxepelaqlarında açılmış və litoloji 

tərkibi 90% qumlar, qumdaşılar, sıx əhəngdaşı, kiçik qalınlıqlı gil laylarından ibarətdir. Bu süxur-

ların fərz olunan xüsusi müqaviməti 14-50 Om·m arasında dəyişir. Orta qalınlığı 30 m-dən 

(Hamamdağ-dəniz) 60 m-ə (Səngi-Muğan) qədər dəyişir. 

Qırməkiüstü gilli (QÜG) lay dəstəsi MQ-ın alt şöbəsini üst şöbəsindən ayırır. Bu lay dəstəsi 

üçün litoloji cəhətdən gillər, çox kiçik qalınlıqlı qum və qumdaşılar xarakterikdir. Abşeron 

arxepelaqında süxurların fərz olunan xüsusi müqaviməti 10-12 Om·m-dir. Qalınlığı isə 160 m-ə çatır. 

Bakı arxepelaqında isə qalınlıq 110-270 m arasında dəyişir. 

MQ-ın üst şöbəsi “Fasilə”, Balaxanı, Sabunçu və Suraxanı lay dəstələrinə ayrılmışdır. Qalın-

lığı isə 1200-3100 m intervalda dəyişir. 

“Fasilə” lay dəstəsi (FLD) çöküntütoplanma və stratiqrafik xüsusiyyətlərinə görə Bakı arxepe-

laqında VII horizont adlandırılmışdır. Litoloji xüsusiyyətlərinə görə yaxşı çeşidlənmış kvars 

qumlarından, qumdaşılardan, açıq boz rəngli, kiçik qalınlıqlı gillərdən təşkil olunmuşdur. Süxurların 

fərz olunan xüsusi müqaviməti 6-50 Om·m arasında dəyişir. FLD-nin qalınlığı Abşeron arxepelaqında 

160-220 m, Bakı arxepelaqında 170 m-dir.  

Balaxanı lay dəstəsi (BLD) qalın qum və gil təbəqələrinin növbələşməsindən ibarətdir. Abşeron 

arxepelaqında X horizontdan başlayaraq, V horizonta qədər davam edir. Gillilik şaquli istiqamətdə, 

layın dabanından tavanına doğru nisbətən artır. Üst horizontlarda fərz olunan xüsusi müqaviməti 3-10 

Om·m, alt horizontlarda 50 Om·m-ə qədər müşahidə olunur. Qalınlığı bəzən 790 m-ə çatır (Bahar). 

Bakı arxepelaqında VII və V horizontlar arasında nazik təbəqəli qum, qumdaşılardan ibarət olan gil 

layları yatır. Qalınlığı 250-300 m-dir. 

V horizont Bakı arxepelaqında qumlu-gilli litofasiya kimi müşahidə olunur. VII horizontdan fərqli 

olaraq, V horizont burada lokal xarakter daşıyır. Karotaj diaqramlarında fərz olunan xüsusi müqaviməti 

5-12 Om·m-dir. Horizontun qalınlığı 70-160 m intervalında dəyişir (Ümid, Səbayıl, Daşlı).  
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Sabunçu lay dəstəsi (SbLD) litoloji tərkibcə boz qumlu-gilli litofasiyadan, qum, qumdaşı və 

alevritdən ibarətdir. Abşeron arxepelaqında ümumi qalınlığı 250-400 m, maksimal qalınlığı Bahar 

sahəsində 500 m-ə çatır. Süxurların fərz olunan xüsusi müqaviməti 2-4 Om·m-dir. 

Suraxanı lay dəstəsi (SrLD) gilli-qumlu litofasiya olub, boz gillərdən ibarətdir. Yalnız aşağı 

hissəsi sərbəst qum və gilli qumdaşı təbəqələrindən təşkil olunmuşdur. SrLD-nin qalınlığı Abşeron 

arxepelaqında geniş intervalda (400-1750 m), maksimal qalınlığı 2000 m-ə qədərdir (Bahar). Karotaj 

diaqramlarında fərz olunan xüsusi müqavimət 1,5-2 Om·m müşahidə olunur. Bakı arxepelaqında SrLD 

və SbLD vahid obyekt kimi qəbul edilmiş, litoloji tərkibcə gilli-qumlu laylardan ibarətdir. Bu təbəqənin 

qalınlığı 3000-3800 m-dir. Fərz olunan xüsusi müqavimət 1-3 Om·m arasında dəyişir. 

Üst Pliosen Ağcagil və Abşeron mərtəbələri ilə təmsil olunur. 

Ağcagil mərtəbəsi (üst Pliosenin alt təbəqəsi) CXÇ-nin bütün sahələrində Abşeron mərtəbəsindən 

tam ayrılaraq, müşahidə olunur. Litoloji xüsusiyyətlərinə görə Ağcagil mərtəbəsi tünd-boz gillər, 

əhəngdaşı və vulkan küllərindən təşkil olunmuşdur. Abşeron arxepelaqında mərtəbənin qalınlığı 30-100 

m intervalında dəyişir. Karotaj məlumatlarına görə fərz olunan xüsusi müqavimət 0-2,5 Om·m-dir. Bakı 

arxepelaqında qalınlıq dəyişmir, süxurların fərz olunan xüsusi müqaviməti 0,5 Om·m təşkil edir. Bu da 

layın gilliliyinin daha çox olması ilə əlaqədardır. 

Abşeron mərtəbəsi (üst Pliosenin üst təbəqəsi) öz növbəsində üç yarımmərtəbəyə (alt, orta və 

üst) bölünür. Litoloji tərkibcə qumlu-gilli təbəqələrdən ibarətdir. CXÇ-nin qərbinə doğru qumluluq 

nisbətən artır. Abşeron arxepelaqında qalınlığı 1000 m olub, fərz olunan xüsusi müqaviməti 4-8 

Om·mintervalında dəyişir. Bakı arxepelaqında maksimal qalınlığı 2300 m müşahidə olunmuşdur. 

Burada fərz olunan xüsusi müqavimət 1-8 Om·m-dir. 

Dördüncü dövr (Antropogen sistemi) Xəzər dənizi akvatoriyasında Türkan horizontu, Bakı, 

Xvalın, Yeni Xəzər və Müasir çöküntülər kimi ayrılır. Litoloji tərkibi qum, gil və vulkan külü 

növbələşməsindən təşkil olunmuşdur. Qalınlığı isə 0-1800 m intervalında dəyişir. 

Neftli-qazlı ərazilərin əsas perspektivlik amillərindən biri də hövzədə karbohidrogen yataqlarının 

işlənmə göstəriciləridir. Yəni, hövzənin neft-qazlılıq potensialı işlənmədə olan yataqların hasilat 

göstəriciləri, işlənmə tempi, hasilatın sabitliyi, yeni obyektlərin işlənməyə cəlb olunma faktoru və 

neftqazçıxarma əmsalı ilə təyin olunur. Bu amillərin hər biri çox vacibdir və obyektlər üzrə təhlil 

olunmalıdır [2, 3, 9, 11, 13]. 

CXÇ də böyük həcmli karbohidrogen yataqları ilə zəngindir. Dünyada karbohidrogen ehtiyat-

larının və resurslarının həcminə görə unikallığı ilə seçilir [10, 15]. Belə ki, CXÇ-də 120 strukturdan 

21-nin neft-qazlılığı müəyyən olunmuş və 17 yataq tam miqyaslı işlənməyə cəlb edilmişdir. Bu 

yataqların 12-i Abşeron arxepelaqında, 5-i isə Bakı arxepelaqında yerləşir (cədvəl 1).  

Cədvəldən göründüyü kimi, Abşeron arxepelaqında 7 neft (Pirallahı, Gürgan-dəniz, Çilov, 

Həzi Aslanov, Palçıq Pilpiləsi, Neft Daşları, Qum-dəniz), 2 neft-qaz (Dayaz Sulu Günəşli, AÇG) və 

3 qaz-kondensat (Cənub, Bahar, Şahdəniz) yataqları işlənmədədir. Bakı arxepelaqında isə 1 neft 

(Ələt-dəniz), 2 neft-qaz (8 Mart, Səngəçal-Duvannı-dəniz-Xarə-Zirə adası), 2 qaz-kondensat (Bulla-

dəniz, Ümid) yataqları işlənməyə verilmişdir. 

Yataqlar üzrə cari neftqazçıxarma əmsalının təhlili göstərir ki, Abşeron arxepelaqında yerlə-

şən yataqların əksəriyyətində qazçıxarma əmsalı nisbətən yüksəkdir. Bunun əsas səbəblərindən biri 

yataqlarda qaz ehtiyatlarının pesimist yanaşmalarla hesablanması və qaz-kondensat yataqlarında 

qazçıxarma intensivliyinin yüksək olmasıdır [4]. 

Belə ki, Pirallahı neft yatağı 1902-ci ildən işlənməyə daxil olmuş və illik 143 min ton neft, 5 

mln. m3 qaz hasil edilir. Cari neftçıxarma əmsalı 0,33, qazçıxarma əmsalı isə 0,71-ə bərabərdir. 

Gürgan-dəniz neft yatağı 1947-ci ildən işlənmədədir. Hazırda yataqdan illik 0,5 min ton neft 

hasil edilir. Yataq üzrə neftçıxarma əmsalı 0,39, qazçıxarma əmsalı 0,36 təşkil edir. 

Çilov yatağı 1951-ci ildən işlənməyə verilmiş və cari neftçıxarma əmsalı 0,19, qazçıxarma 

əmsalı 0,30-dur. 

 Azəri-Çıraq-Günəşli yataqları üzrə cari neftçıxarma əmsalı 0,19, qazçıxarma əmsalı isə 

0,20-ə çatır. 



YER  ELMLƏRİ 

 

80 
 

Bahar qaz-kondensat yatağı isə 1969-cu ildə işlənməyə daxil olunmuşdur. Yataqdan illik 193 

mln. m3 qaz və 3 min ton neft-kondensat hasil edilir. Burada cari qazçıxarma əmsalı 0,70-ə 

çatmışdır. 

Bakı arxepelaqında da oxşar hal müşahidə olunur. Belə ki, 8 Mart, Səngəçal-Duvannı-dəniz-

Xarə-Zirə adası, Ələt-dəniz və Bulla-dəniz yataqlarında da cari qazçıxarma əmsalları nisbətən yük-

səkdir. Buna baxmayaraq CXÇ üzrə cari qazçıxarma əmsalı neftçıxarmaya nisbətən yüksək de-

yildir. Ona görə ki, yeni və geoloji ehtiyatlarına görə böyük hesab edilən qaz-kondensat yataq-

larında (Şahdəniz, Ümid) qazçıxarma əmsalı çox kiçikdir (müvafiq olaraq, 0,07 və 0,01). Əgər, Neft 

Daşları və Günəşli yataqlarının neftçıxarma əmsallarını nəzərə alsaq, Abşeron arxepelaqı karbo-

hidrogen ehtiyatlarına görə CXÇ-də zəngin neftli-qazlı rayon hesab edilə bilər. 

 

Cədvəl   

CXÇ üzrə neft və qaz yataqlarının geoloji-mədən göstəricilərinin cədvəli 

 

s/s 
Yatağın 

adı 

Yatağın 

növü 

İşlənmə-

yə daxil 

olduğu il 

İllik 

neft+kon-

densat 

hasilatı, 

min ton 

İllik qaz 

hasilatı, 

mln. m3 

Toplanmış 

neft+konden-

sat hasilatı, 

min ton 

Toplanmış 

qaz hasilatı, 

mln. m3 

Cari 

neftçıxarma 

əmsalı 

Cari 

qazçıxarma 

əmsalı 

Abşeron arxepelaqı üzrə 

1 Pirallahı neft 1902 143 5 28350 2479 0.33 0.71 

2 
Gürgan-

dəniz 
neft 1947 0.5 - 7346 599 0.39 0.36 

3 Çilov neft 1951 52 - 5105 556 0.19 0.30 

4 
Həzi 

Aslanov 
neft 1972 - - 73 7 0.02 0.001 

5 Cənub-1 
qaz-

kondensat 
1970 - - 953 11992 0.45 0.46 

6 
Palçıq 

Pilpiləsi 
neft 1973 93 9 9840 716 0.09 0.21 

7 
Neft 

Daşları 
neft 1950 907 57 173022 13377 0.44 0.53 

8 

Günəşli 

(Dayaz 

sulu) 

neft-qaz 1980 4007 4759 177657 99299 0.41 0.56 

9 

Azəri-

Çıraq-

Günəşli 

neft-qaz 1997 31020 12426 416355 128117 0.19 0.20 

10 
Qum-

dəniz 
neft 1955 40 26 29356 27227 0.35 0.78 

11 Bahar 
qaz-

kondensat 
1969 3 193 16888 130097 0.24 0.70 

12 
Şah-

dəniz 

qaz-

kondensat 
2006 2492 10675 20161 78528 0.07 0.07 

Bakı arxepelaqı üzrə 

13 8 Mart neft-qaz 1988 32 104 1616 9821 0.14 0.46 

14 

Səngəçal

-

Duvannı

-dəniz-

Xarə-

Zirə ad. 

neft-qaz 1969 305 127 74556 59063 0.33 0.54 

15 
Ələt-

dəniz 
neft 1986 25 34 2291 1666 0.14 0.43 

16 
Bulla-

dəniz 

qaz-

kondensat 
1975 119 409 10968 63614 0.20 0.53 

17 Ümid 
qaz-

kondensat 
2012 48 289 201 1241 0.01 0.01 
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Qeyd olunanlar CXÇ-nin neft-qazlılıq baxımından yüksək perspektivliyə malik olmasını gös-

tərir [14]. CXÇ-nin ümümi neft-qazlılıq potensialını xarakterizə etmək məqsədilə hasilat dinami-

kasının qrafiki tərtib edilmişdir (şəkil 4). 
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Şəkil 4. CXÇ üzrə hasilat dinamikasının qrafiki 

 

Qrafikdən göründüyü kimi 2005-2006-cı illərdən başlayaraq, hasilatın və neftqazçıxarma 

əmsalllarının artımı müşahidə olunmuşdur. Bu əsasən AÇG və Şahdəniz yataqlarının işlənməyə daxil 

edilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Hazırda CXÇ üzrə neftçıxarma əmsalı 0,23, qazçıxarma əmsalı 0,22-ə 

çatmışdır. Aparılan təhlil göstərir ki, CXÇ-də hələ də böyük həcmdə karbohidrogen ehtiyatları 

mövcuddur və gələcəkdə yeni axtarış-kəşfiyyat işləri nəticəsində hövzədə böyük həcmdə neft-qaz 

yataqları kəşf edilə bilər. 
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THE CURRENT CONDITION OF GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL STUDIES AND  

POTENTIAL OF OIL AND GAS OF SOUTH CASPIAN BASIN 

 

E.H. Ahmadov 

SOCAR, Baku, Azerbaijan 

 

Analyzed new geological and geophysical studies carried out in the SCB and according to the 

obtained data, the prospect of the basin had investigated. The oil and gas potential of fields and 

structures evaluated on basis of analysis 

Keywords: oil and gas fields, the formation, oil and gas recovery factor, geological and geo-

physical methods 

 

ТЕКУЩИЙ СОСТОЯНИЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И  

ПОТЕНЦИАЛ НЕФТИ И ГАЗА ЮЖНО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА 

 

Э.Г. Ахмедов 

ГНКАР, Баку, Азербайджан 

 

 В статье проанализированы новые геолого-геофизические исследования, проведенные 

в ЮКВ и согласно полученным данным, была исследована перспектива бассейна. Нефтега-

зовый потенциал месторождений и структур было оценино на основе анализа. 

Ключевые слова: нефтегазовые месторождения, пласт, коэффициент извлечения нефти 

и газа, геологические и геофизические методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №2 

 

83 
 

 

ИЗУЧЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТУЛАЛЛАРСКОГО  

РУДНОГО ПОЛЯ 

 

Н.Н. Исмаилова  

Республиканский Сейсмологический Служебный Центр  Национальной  

Академии Наук Азербайджана 

nara-ismayilova@bk.ru  

 

В статье рассматривается сейсмическое состояние Тулалларского рудного поля. В резуль-

тате проведенных исследований было выяснено, что сейсмичность данного рудного поля нахо-

дится на фоновом уровне. Приведены результаты построенного  сейсмологического разреза для 

прослеживания глубинного распределения очагов землетрясений в Районе Малого  Кавказа. 

Ключевые слова: месторождение, землетрясения, разлом, сейсмичность. 

 

Одним из перспективных золоторудных месторождений Малого Кавказа является Ту-

лалларское месторождение, которое находится в пределах Тулалларского рудного поля. Ту-

лалларское рудное поле входит в группу Гейгельских золотопроявлений, которая располагает-

ся на юго-западе Гейгельского района и является самым перспективным рудным полем. Оно 

находится на северо-восточном склоне Малого Кавказа, окружает зону контакта Дашкесанско-

го синклинория, Гейгельского поднятия и Агджакендской депрессии. Дашкесанский синкли-

норий охватывает западную и северо-западную части рудного поля, простирается в северо-

западном направлении [1]. Тулалларская зона проходит через деревню Тулаллар, пересекая 

правый берег р. Гянджачай и доходит до округа деревни Чираглы. Территория Малого Кавказа 

отличается сейсмической активностью. Здесь с древнейших времен происходили сильные и 

разрушительные землетрясения в 427, 1139, 1868 гг. После землетрясения произошедшего 30 

сентября 1139 г. город  Гянджа  был разрушен, часть горы Кяпяз обрушившись переградила 

реку Агсу, в итоге сформировалось Гейгельское озеро. В результате произошедших землетря-

сений произошло изменение рельефа и это сыграло роль в формировании различных место-

рождений полезных ископаемых. На основе данных РЦСС была изучена сейсмическая обста-

новка Тулалларского рудного поля. С этой целью были построены карты эпицентров земле-

трясений рудного поля и прилегающих территорий. Как видно из карты эпицентров землетря-

сений, за 427-2000 гг., отмечается 5 землетрясений с магнитудой ML>6 (рис.1).  

 

 
 

Рис 1. Карта эпицентров землетрясений, произошедших на территории Тулалларского рудного поля 

за 427-2000 гг., с магнитудой ML≥5 
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 Пространственное расположение эпицентров землетрясений произошедших в 2000-

2017 гг. показано на рис.2. Максимальная магнитуда землетрясений равна ML=4.8, вокруг 

месторождения в основном происходят землетрясения с ML≤3 (рис.2). Как видно с  карты 

эпицентров землетрясений за 2000-2017 гг. Тулалларское золоторудное месторождение, рас-

полагается в зоне влияния Предмалокавказского продольного разлома [Шихалибейли, 1996]. 

Севернее  рудного поля проходит Куринский продольный, западнее зоны проходит Гян-

джачай-Алазанский поперечный разломы. 

   

 
 

Рис 2. Карта эпицентров землетрясений произошедших на территории Тулалларского 

 рудного поля за 2000-2017 гг 

              

Исходя из карт эпицентров землетрясений можно сказать, что в районе  Тулалларского руд-

ного поля сейсмичность находится на фоновом уровне. Как видно из карты, через данное место-

рождение проходит Предмалокавказский разлом. Для прослеживания глубинного распределения 

очагов землетрясений в районе Малого Кавказа построен  сейсмологический разрез. По профилю 

СЗ-ЮВ направления данный сейсмологический разрез охватывают период 2000-2017 гг. Первый 

сейсмологический разрез включает в себя землетрясения с Ml≥1(рис 3.а), а второй землетрясения с 

Ml≥2 (рис. 3.б). Из разрезов  видно, что в начале профиля скопление гипоцентров землетрясений 

наблюдается в интервале  глубин h=10-20 км и углубляется  в ЮВ направлении. Наибольшее чис-

ло гипоцентров составляют землетрясения с магнитудой ML= 1-2 (рис.3.а).    

     

 
 

Рис 3.а Сейсмологический разрез Тулалларского рудного поля за 2000-2017 гг 
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На рис 3.б видно, что скопление гипоцентров землетрясений с Ml=2-3 наблюдается в ин-

тервале глубин 10-15 км. На сейсмическом разрезе также показаны станции GDB (Гядабей), 

GAN (Гянджа) и Тулалларское рудное поле. Отметим, что землетрясения с Ml=3-4 располага-

ются на глубине  10-20 км, а с Ml=4-5 располагаются на глубине 25 км. 

  

 
 

Рис 3.б Сейсмологический разрез Тулалларского рудного поля за 2000-2017 гг 

 

Для прослеживания распределения землетрясений во времени была построена гисто-

грамма  распределения землетрясений  по годам (рис.4). 

 

 
 

Рис 4. Гистограмма распределения землетрясений на территории Тулалларского рудного  

поля за 2000-2017 гг 

 

На гистограмме наблюдается резкое увеличение землетрясений начиная с 2010 года, 

что связано с открытием новых телеметрических  станций. К таким сейсмическим станциям 

можно отнести Мингячевир, Гядабей, Шахбуз, Агдам. Максимальное количество землетря-

сений составляет 624, которое  наблюдается в 2016 году.  
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Выводы 

На изучаемой территории с древнейших времен происходили  сильные и разрушитель-

ные землетрясения. На основе данных РЦСС была изучена сейсмическая обстановка Тулал-

ларского рудного поля. Было выяснено, что сейсмичность находится на фоновом уровне. 

Магнитуда произошедших землетрясений в основном колеблется в интервале Ml=1-4. Скоп-

ление гипоцентров землетрясений  наблюдается в интервале  глубин 10-15 км.  
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TÜLALLAR FİLİZ SAHƏSİNİN SEYSMİK VƏZİYYƏTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 

 

N.N. Ismayilova  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi 

 

Məqalədə Tülallar filiz sahəsinin seysmik vəziyyətindən bəhs edilir. Aparılan tədqiqatlar nəticə-

sində məlum olmuşdur ki, bu filiz sahəsinin seysmikliyi fon səviyyəsindədir. Kiçik Qafqaz ərazisində 

yerləşən bu filiz yatağının zəlzələ ocaqlarının dərinliyini izləmək üçün qurulmuş seysmoloji kəsilişin 

nəticələri təqdim edilmişdir. 

Açar sözlər: yatağ, zəlzələ, qırılma, seysmiklik 

 

SEISMIC STATE OF THE TULALLAR ORE FIELD 

 

N.N. Ismayilova  

Republican Seismic Survey Center of Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

The article considers the seismic state of the Tulallar ore field. As a result of the conducted 

studies it was found out that the seismicity of this ore field is at the background level. The results of 

the constructed seismological section for tracing the depth distribution of earthquake foci in the re-

gion of the Lesser Caucasus are presented.                                                                                                                       

Keywords: deposit, earthquake, fault, seismicity 
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MİLLİ PARKLAR, ONLARIN YARADILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ TƏŞKİLİ 

PRİNSİPLƏRİ 

 

A.M. Namazova  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu 

Bakı şəhəri, Azərbaycan 

namazova.aysel.2014@gmail.com 

 

Milli parklar insan fəaliyyətinin məhdud olduğu, lakin təbiəti mühafizə, ekoloji maarifləndirmə, 

elmi-tədqiqat işlərinin aparılması və digər məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi ərazilərdir. Bununla 

yanaşı, milli parklar ekoturizmin inkişafının təmin edilməsi, turizm və istirahət (rekreasiya) zonalarının 

yaradılması işinin təşkilində də mühüm rol oynayır. Bu baxımdan, təqdim olunan məqalədə dünya 

praktikası öyrənilməklə milli parkların tipləri və onlarda ekoturizmin əsas istiqamətləri verilmişdir.  

Açar sözlər: milli park, qoruq, yasaqlıq, turizm, rekreasiya, ekoloji turizm 

 

Giriş 

Planetimizin təbiəti olduqca rəngarəngdir. İnsanın ətraf mühitə təsiri olmadığı ərazilər təbiətin 

qanunları ilə yaşayır və formalaşır. Lakin zaman keçdikcə bu proses dəyişmiş və insanlar demək olar 

ki, planetimizin bütün ərazilərində məskunlaşmış və təbiət antropogen təsirlərə məruz qalmışdır. 

Bunun da nəticəsində bir çox bitki və heyvan növləri yox olmuş, bəziləri yoxolma təhlükəsi ilə 

üzləşmişdir. Artıq XX əsrdə ətraf mühitin çirklənməsi praktiki olaraq bəşəriyyət üçün problemə 

çevrilmiş və bu problemin həlli istiqamətində bir sıra mühim addımlar atılmışdır. Onlardan biri də 

milli parkların yaradılmasıdır ki, bu da təbiətin ilkin vəziyyətində saxlanılmasına xidmət edir.  

Milli park təbii sərvətlərdən kompleks halda istifadə edilməsidir. Burada bir tərəfdən təbiətin zəngin 

və gözəl hissəsi qoruq kimi saxlanılır, digər tərəfdən yaxınlıqda istirahət zonası yaradılır. Qoruqda heç bir 

təsərrüfat işlərinin aparılmasına icazə verilmir. Bitkilər, heyvanlar təbii halda, qorxusuz-hürküsüz yaşayır-

lar. Alimlər isə əhali üçün hər cür rahatlıq düzəldir. Turizm bazaları, mehmanxanalar, restoranlar tikilir, 

yollar çəkilir, nəqliyyat dayanacaqları nəzərdə tutulur və s. [3, s. 75]. Milli parkların üstün cəhətlərindən 

biri bu ərazilərdə ekoloji turizmin inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, ətraf mühitin mühafizəsidir. Bu zaman 

təbiətdən səmərəli istifadə məsələlərinə xüsusi diqqət verilir, əhali arasında maarifləndirmə işləri aparılır.  

Dünya praktikasında olduğu kimi respublikamızda da milli parkların yaradılması üçün ilk öncə əra-

zinin təbii potensial imkanları nəzərdən keçirilməlidir. Bunun üçün milli parkların təşkili prinsipləri əvvəl-

cədən işlənmiş kriteriyalar əsasında müəyyən edilməlidir. Ən vacib məsələ isə milli parkların tipləri və on-

ların funksiyaları qeyd edilməlidir ki, bu da günün tələblərinə uyğun olaraq öz aktuallığı ilə diqqəti çəkir.  

 

Tədqiqat metodu 

Məqalənin yazılması zamanı tarixilik-ərazilik, müqayisə, tipoloji, çöl tədqiqat, sistemli təhlil, 

metod və üsullarından istifadə edilmişdir. 

  

Milli parklarin yaranma tarixi 

Tarixdə ilk milli park 1872-ci ildə ABŞ-da yaradılan Yellouston milli parkı olmuşdur. 1916-cı 

ildə isə Yellouston milli parkı xidməti təşkil edilmişdir. Termal (qeyzer) və mineral isti bulaqları ilə 

seçilən milli park 1710 m-dən 3463 m arasında dəyişən Yellouston platformasında yerləşir. Milli 

parkın sahəsi 900 min ha olub, burada təqribən 10 min termal su var. Buradan Yellouston, Missuri, 

Sneyk kimi çaylar öz başlanğıcını götürür. Yüksəkdağlıq platonun sıldırımlı qayalarından kontinen-

tal suayrıcı xətti keçir. Platoda vulkan püskürmələrinin izləri müşahidə olunur. Onlardan biri 1000 il 

əvvəl baş vermiş, uzunluğu 75 km, eni 45 km olan nəhəng krater əmələ gətirmişdir [10]. Avropada 

ilk milli park 1909-cu ildə İsveçdə, respublikamızda isə ilk təcrübə kimi 2003-cü ildə Ordubad 

(Zəngəzur), Şirvan, Ağ göl, daha sonra 2004-cü ildə Hirkan, Altıağac, 2005-ci ildə Abşeron, 2006-
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cı ildə Şahdağ, 2008-ci ildə Göygöl, 2012-ci ildə Samur-Yalama milli parkları yara-dılmışdır. Ha-

zırda respublikamızda olan milli parklar ölkə ərazisinin 3,7%-ni təşkil edir.  

 

Milli parkların yaradilması xarakteristikası 

İlk illər milli parkların yaradılmasının əsas məqsədi yox olma təhlükəsi ilə üzləşən canlı alə-

min (fil, kərkədan, zubr, nəhəng varan və s.) mühafizəsi işinin təşkili idi. Milli parkların vəzifəsi isə 

insanları heyvanat aləmi, bitki örtüyü və unikal landşaftlarla tanış etmə prosesində ekoloji maarif-

ləndirmə işini təşkil etməklə təbii obyekt və komplekslərin qorunmasıdır.  

Bəzən insanlar milli parkları və qoruqları eyniləşdirirlər. Lakin milli parkların qoruqlardan fərqli 

cəhəti ondan ibarətdir ki, onlar toxunulmayan təbiətin unikal rekreasiya resurslarının bərpa olunma-

sı və qorunub saxlanılması, eləcə də dərketmə turizmi və ekoloji maarifləndirmə işinin təşkili üçün 

əlverişli şərait yaradırlar.  

Milli parklar yaradılarkən bir sıra tələblər nəzərə alınır [2, s. 113-114]: 

− ərazinin bütün ekosistemi və landşaft tipləri milli parka daxil edilir; 

− nadir və tükənməkdə olan regional, lokal ekosistem və landşaftların qorunması təmin edilir;  

− növlərin yayılması və miqrasiyası təmin edilir;  

− ekosistemlərdə təbii proseslər üzərində elmi-tədqiqat işləri aparılır. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, hər bir milli parkın yaradılması üçün özünün məqsədi olmalıdır. Mə-

sələn, ABŞ-da Yellouston Milli Parkının yaradılmasında geotermal hadisələrin, Cənubi Afrika Res-

publikasında Kryuger Milli Parkının yaradılmasında nadir bitki örtüyü və heyvanat aləmi, Argentina-

da Los-Qlasyares Milli Parkının yaradılmasında buzlaqların, Azərbaycanda Ordubad (Zəngəzur) Milli 

Parkının yaradılmasında nadir heyvan növlərinin (bezoar keçisi, köpgər, daş dələsi, canavar, çaqqal, 

tülkü və s. məməli heyvan növlərinə, turac, qırqovul, kəklik, bildirçin, alabaxta və s.) qorunub saxla-

nılması əsas məqsəd idi.  

Təbiətin mühafizəsi baxımından milli parkların və qoruqların vəzifələri bir çox hallarda üst-üstə 

düşür. Onlar unikal təbiət ərazilərini qoruyur, bioloji və landşaft müxtəlifliyini dəstəkləyir, relikt bit-

kilərin və vəhşi heyvanların qorunub saxlanılmasına xidmət edir. Bununla yanaşı, qoruqların təbiəti 

mühafizə rejimi daha kəskindir. Bu ərazilərdə yalnız elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına, bəzən istis-

na hallarda ekoloji turların təşkilinə icazə verilir. Milli parklarda isə turizmə (ekoloji turizmə) önəm 

daha çoxdur. Milli parklarda həmçinin əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi işləri də aktiv həyata keçiri-

lir. Bəzən isə ekoloji təhlükəsizliyə əməl etməklə əhalinin təsərrüfat fəaliyyətinə də icazə verilir.  

Ümumiləşdirilmiş şəkildə deyə bilərik ki, milli parklar tarixi, ekoloji və estetik baxımdan qiy-

mətli təbii obyekt və kompleksləri özündə birləşdirən, təbiəti mühafizə, ekoloji maarifləndirmə və el-

mi-tədqiqat işlərinin aparılması, eləcə də təbiətdən istifadə, dərketmə, ekoturizmin idarəolunması və 

təşkili, elmi və mədəni məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda dünyada milli parkları dörd ti-

pə ayırmaq mümkündür.  

1. Açıq tipli milli parklar – demək olar ki, bütün ərazi insanlar üçün əlçatandır. 

2. Kurort tipli milli parklar – insanlar üçün açıq olan iqlim və balneoloji kurortların ətraf ərazilə-

ri. Bəzən bu imkanlar bir qədər məhdudlaşdırılır.  

3. Yarım qapalı tipli milli parklar – qoruq rejimi funksiyasını daşıyır və ərazinin çox hissəsinə 

insanların girişi qadağandır. 

4. Qoruq tipli milli parklar – elmi maraq kəsb edən, insanlar üçün tamamilə qapalı olan və qa-

nunla qorunan ərazilər.  

Milli parkların ərazisində gəzintini təşkil edərkən rekreasiya yükü əsas təsərrüfat norması sayı-

lır, ona riayət edilməsi parkın təbii landşaftlarının yaxşı qorunub saxlanılmasına zəmanət verir. Bu 

yük (norma) parkın rejiminə riayət edərək vahid sahədə maksimum miqdarda gələnlərin müəyyən 

ərazidə qalmasına imkan yaradaraq parka heç bir ziyan yetirmir [6, s. 353]. Belə ki, milli parkların 

xidmətindən daha səmərəli istifadə etməklə fauna və floranın qorunmasına xüsusi yer verilir [5, s. 

334]. Bu məqsədlə milli parklar ekoturizm baxımından müxtəlif istiqamətlərdə mənimsənilir. Bun-

lara aşağıdakıları aid etmək olar. 
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Şəkil 1. Ekoturizmin əsas istiqamətləri 

 

Milli parklar insan fəaliyyətinin təsirinə az məruz qalmış, xüsusi gözəlliyə və unikal landşafta 

məxsus istirahət və turizmə maraq göstərilən ərazilərdir [9, s. 196]. Bunlara əlverişli iqlim və 

komfortlu təbii şəraitin olması, landşaftların və təbiətin diqqətəlayiq olması, inkişaf etmiş hidroqrafik 

şəbəkənin və təbii su hövzələrinin olması, təbiət obyektlərinin təmiz və yararlı vəziyyətdə olması, 

ekoloji vəziyyətin yaxşı olması aiddir [1, s. 208]. 

Ekoturizm turizm sahəsinin bir qolu olub ətraf mühitə zərər vermədən təbiətin gözəlliyindən 

yararlanmaq və gəlir əldə etməkdir. Ekoturizm insanlara təkcə dincəlmək deyil, həm də müxtəlif 

mədəniyyətlərlə, adət-ənənələrlə yaxından tanış olmaq imkanı verir. Hazırda turistlərin əksəriyyəti 

təbii ətraf mühitin təhrif olunmadığı və daim qorunduğu ərazilərə yönələn, tətillərini və maraq 

dairələrini genişləndirən, onları qane edə biləcək yerləri seçən, olduqları yerə yad qalmayıb ətraf 

mühitlə qaynayıb qarışan, yerli insanları və onların mədəniyyətlərini tanımağa çalışan və ətraf mühitə 

qarşı daha həssas davranan insanlar olaraq qarşımıza çıxmaqdadırlar. İnsanların bilik səviyyəsinin və 

ətraf mühit haqqında anlayışlarının artması ilə birlikdə son illərdə, xüsusilə, təbii və mədəni cəhətdən 

daha həssas sahələrə səyahətlərin sürətlə artması müşahidə edilir.  

Ekoturizmin sosial rolu ekoloji cəhətdən əlverişli mühitdə istirahət və təqdim edilən xidmətlərin 

sayəsində turistlərin effektiv müalicəsinin təminidir. Ekoturizmin iqtisadi rolu onun milli iqtisadiy-

yata, xüsusilə bələdiyyə büdcəsinə istiqamətlənməklə, gələn gəlirlərin yerli əhalinin ehtiyaclarının 

ödənilməsində istifadə olunmasından ibarətdir [7, s. 56]. Bu baxımdan, milli parkların infrastruk-

turunun ən müasir standartlara uyğun təşkili, kadr potensialının gücləndirilməsi, ərazidə ekoturizmin 

inkişafı üçün zəruri şəraitin yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir [4, s. 9]. 

Milli parkların ekoturizm baxımından cəlbedici ərazilərinə dağ-meşə və dağ-çəmən landşaftları 

aid edilir. Respublikamızda milli parkların 70%-ni dağ-meşə və dağ-çəmən, 23%-ni arid, 7%-ni isə 

su-bataqlıq landşaftları təşkil edir [8, s. 52]. Bu ərazilərə əsasən Böyük Qafqaz fiziki-coğrafi 

vilayətinə aid olan Altıağac, Şahdağ, Hirkan, Göygöl milli parkları aid edilir. Çünki təbii mühit və ya 

onun fərdi elementləri olan landşaftlar, təbiət abidələri, bitki və heyvanlar aləminin müəyyən növləri 

bu ərazilərdə öz ilkin vəziyyətlərini qoruyub saxlaya bilmişdir. Bununla yanaşı, milli parklar ekotu-

rizm baxımından cəlbedici hesab olunur. Bu da həm təbiətin qorunmasına kömək edən, həm də yerli 

əhalinin rifahını yaxşılaşdıran amillərdən biridir. 

Ümumiyyətlə, ekoturizm macəra səyahəti də daxil olmaqla son illər dünyada, eləcə də respubli-

kamızda daha sürətlə inkişaf etməkdədir. Turizmin bu növü təbii ərazilərin nisbətən toxunulmamış 

sahələrinə insanların səfərləridir. Ekoturizm istirahətin fəal formaları kimi təbiətdən səmərəli istifadəyə 

əsaslanır, təbiətlə ünsiyyəti öyrədir, yerli icmaların ənənəvi mədəniyyətinin dəstəklənməsinə xidmət edir. 
 

Nəticə 

Milli parkların əsas məqsədi təbii obyekt və komponentlərin qorunub saxlanılması, insanların eko-

loji maarifləndirilməsi, vəzifəsi isə digər qorunan təbiət əraziləri kimi təbiətin mühafizəsi işini təşkil et-

məkdir.  
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Milli parklar təbiətlə cəmiyyət arasındakı münasibətlərin harmonizasiyası və regionun da-

vamlı inkişafına dair yanaşmaların həyata keçirilməsində praktiki addımların tətbiq edilməsidir.  

Milli parklar öz sərhədləri daxilində bioloji müxtəlifliyin qorunması və tənzimlənən iqtisadi 

fəaliyyət üçün nəzərdə tutulan ərazidir. 

Milli parklarda tənzimlənən turizm (ekoloji turizm) və istirahət işləri xüsusi lisenziyalar 

əsasında həyata keçirilir.  
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National parks are a protected area that is limited to human activities but is intended for 

nature conservation, environmental awareness, scientific research and other purposes. At the same 

time, national parks play an important role in ensuring the development of ecotourism, the 

establishment of tourism and recreational zones. In this regard, the article presents a comprehensive 

review of the features of the national parks and the principles of their organization, the study of 

world practice, the types of national parks and the main trends of ecotourism. 

Keywords: national park, reserve, sanctuary, tourism, recreation, ecological tourism 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ, ОСОБЕННОСТИ ИХ СОЗДАНИЯ  

И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

А.М. Намазова  

Институт географии им.акад. Г.Алиева НАНА 
   

Национальные парки-особо охраняемая территория, где органичена деятельность чело-

века, однако предусмотрена охрана природы, экологическая просвещенность,проведение 

научно-исследовательской работы и др. Наряду с этим, национальные парки играют большую 

роль в организации зоны туризма и отдыха (рекреация) и обеспечивают развитие экотуризма. С 

этой точки зрения в представленной статье всесторонне исследованы  особенности создания 

национальных парков и принципы их организации с изучением мировой практики,а также были 

отмечены типы национальных парков и основные направления экотуризма в них. 

Ключевые слова: национальный парк, заповедник, заказник, туризм, рекреация, эколо-

гический туризм 
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XIX əsrin ortalarından başlayaraq müasir dövrə qədər tədqiq olunan ostrakodlar müxtəlif 

yaşlı çöküntülərin yaşının təyin olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə Azərbaycan və 

Xəzər dənizinin dördüncü dövr çöküntülərində yayılan ostrakodlar haqqında yerli və dünya alim-

lərinin işləri, ostrakodların yeni təsnifatı öz əksini tapmışdır.  

Açar sözlər: dördüncü dövr çöküntüləri, ostrakodlar, abşeron, bakı, xəzər, xvalın, yeni xəzər 

  

Giriş 

Azərbaycanda dördüncü dövr çöküntüləri dəniz və kontinental fasiyada geniş yayılmış, zəngin 

fauna kompleksi ilə xarakterizə olunur. Bu çöküntülər qalın örtük şəklində Kür-Araz və Samux-Dəvəçi 

düzənliyini, Qanıx (Alazan) Əyriçay vadisini, Arazın orta və aşağı axın vadisini əhatə edir. Abşeron 

yarımadasında, Şamaxı-Qobustan və Acınohur rayonlarında, Kür və Qabırrı (İori) çayarasında yayılıb. 

Böyük və Kiçik Qafqaz, Talış dağlarının yamaclarında zəif örtük şəklində mövcuddur. Çöküntülərin 

qalınlığı bir neçə sm və ya m-dən (dağ yamaclarının suayırıcı hissələrində) 1800-2000 m-dək (Kür və 

Xəzər vadilərində) dəyişir. 

  

Material və metodika  
Azərbaycanın dördüncü dövr çöküntülərinin ostrakodları XIX əsrin ortalarından başlayaraq 

müasir dövrə qədər tədqiq edilir. Məqalə bu illər ərzində nəşr olunan materiallar əsasında tərtib 

olunmuşdur. Azərbaycanda ilk dəfə dördüncü dövr çöküntülərinin ostrakod faunası 1929-cu ildə 

V.E.Livental tərəfindən öyrənilmişdir. O, Babazanan kəsilişində akçaqıl və abşeron çöküntülərindən  

Cythere (16 növ), Loxoconcha (5 növ), Lymnocythere (3 növ), Cytheridae (1 növ), Bairdya (6 növ), 

Candona (5 növ) ostrakod cinslərinə aid növlərin  təsvirini vermişdir [11]. 

1948-ci ildə E.M. Adamova-Aslanova tərəfindən Abşeron yarımadası Türkan rayonunda 

qədim xəzər və bakı çöküntülərinin şirin su və evriqalin ostrakodları öyrənilmişdir [3].  

1940-50 ci illərdə D.A.Ağalarova, D.Q.Cəfərov və D.M.Xəlilov tərəfindən Azərbaycanın Pliosen 

çöküntülərinin ostrakodları öyrənilmişdir. Onların 1940-cı ildə işıq üzü görən «Справочник по 

микрофане третичных отложений Апшеронского полуострова» kitabında abşeron çöküntüləri üçün 

səciyyəvi olan ostrakoda komplekslərinin təsvirini verilmişdir. 1961- ci ildə D.A.Ağalarova, 

Z.K.Qədirova, S.A.Quliyeva müəllifliyi ilə “Остракоды плиоценовых и постплиоценовых отло-

жений Азербайджана” adlı kitabı işıq üzü görür. Kitabda pont, akçaqıl, abşeron və bakı çöküntülərinə 

aid zəngin ostrakod, foraminifer və otolit kompleksinin təsviri, təsnifatda yeri, çöküntülərdə izlənmə 

ardıcıllığı verilir [2].  

1949-сu ildə X.M.Şeydayeva-Quliyeva Bakı horizontu stratotipik kəsilişinin pleystosen çö-

küntülərinin ostrakodlarının morfologiya və sistematikasını tərtib etmişdir. O, ilk dəfə bakı mər-

təbəsinə aid Leptocythere bacinica Kul, Leptocythere subcaspia Liv L. apscheronica var.Liv, L. 

subpratelii sp.n. Cythereis pseudoconvexa Liv var ovatula var Loxoconcha djaffarovi Schn 

növlərinin təsvirini vermişdir [18].  

Q.F.Şneyder 1960-62-ci illərdə Çeləkən yarımadasının bakı horizontu, Krasnovodsk yarım-

adasının xvalın mərtəbəsinin ostrakodlarını öyrənmişdir [22].  

N.E.Stepanaytıs Qərbi Türkmənistan çökəkliyinin neogen və bakı çöküntülərinin stratiqra-

fiyasını öyrənmiş, yeni ostrakod növlərinin təsvirini vermişdir [19].  
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Ç.A.Tahirov 1960-cı ildə “Aşağı Kür çökəkliyi abşeron çöküntülərinin mikrofaunası” adlı 

məqaləsində alt, orta və üst abşeronun ostakodları əks etdirmişdir [17].  

M.İ.Mandelştam, L.P.Markova, T.R.Roziyeva, N.E.Stepanaytıs Türkmənistanın ostrakodların 

pliosen və postpliosen çöküntülərində stratiqrafik bölgüsünü, əsas növlərin monoqrafik təsvirini 

vermişdir [15].   

E.A.Qoffman 1966-cı ildə müasir Xəzərin dib çöküntülərini tədqiq edərək ostrakodların və 

foraminiferlərin yaşadıqları ekoloji şəraiti (temperatur, suyun duzluluğu, qaz rejimi və dənizin dərinliyi, 

biosenozda yeri və substrata təsirini) öyrənmiş və həmçinin ostrakodların dördüncü dövr çöküntüləri 

üzrə kəmiyyətcə dəyişməsini izləmişdir [7].  

1965-ci ildə E.M.Əsədullayev cənub-şərqi Şirvanın dəniz alt və orta Dördüncü dövr çökün-

tülərinin biostratiqrafiyası mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. O, 1960-64-cü 

ilərdə Kalmadın Kiçik Hərami, Böyük Hərami, Qırmıq, Mişovdağ, Kirovdağ, Ələt tirəsi, Kürsəngi, 

Babazanan və dəniz terrasında türkan, alt bakı, üst bakı, gürgan və alt xəzər horizontlarının ostrakod 

kompleksinin təsvirini vermişdir [5].  

1966-сı ildə N.İ.Surpunova, V.A.Bronskiy cənub-qərbi Xəzəryanı ərazinin ostrakod faunası 

üzrə biostratiqrafik xarakteristikasını vermişdir [16].  

1969-cu ildə S.A. Quliyeva Bakı arxipelaqına aid Xara-zirə, Qarasu, Yanan tava, Daşlı adalarında 

abşeron çöküntülərinin mikrofauna və stratiqrafiyası mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 

etmişdir. İşdə 10 yeni növün təsviri verilir və ostrakod faunasına görə abşeron mərtəbəsini 3 

yarımmərtəbəyə bölür: alt, orta və üst. Alt və üst abşeronda ostrakodlar daha çox rast gəlinir. Həmçinin 

ostrakodların çanaqların ölçüsünün dəyişməsinə görə paliobionomik şərait əks olunmuşdur [10].  

1969-74-cü illərdə T.M.Hacıyev tərəfindən Bakı arxipelaqı Dördüncü dövr çöküntülərinin 

makro və mikrofauna kompleksi öyrənilmişdir [6].  

1973-cü ildə A.A.Əlizadə və L.N.Kleyn Şimal-Şərqi Azərbaycan və Abşeron yarımadasında 

üst pliosen və dördüncü dövr çöküntülərinə aid ostrakodları tədqiq etmişdir. Kleyn Cənub-şərqi 

Azərbaycanın (Aşağı Kür çökəkliyi) abşeron çöküntülərində yayılan Leptocythere cinsinə aid yeni 

növlərin təsvirini və onların stratiqrafik əhəmiyyətini vermişdir [9].  

1983-85-ci illərdə X.A.Əliyullah, B.G.Vəkilov və b. tərəfindən Abşeron yarımadasında Kay-

nazoyun tədqiqinə dair geniş miqyaslı tədqiqat işləri aparılmışdır. Abşeron çöküntülərinin  zəngin mikro 

və makrofauna komplekslərinin təsviri verilmişdir. 1985-ci ildə X.Əliyulla, B.G.Vəkilov, D.N.Məm-

mədova ostrakodların Bakı horizontu stratotipik kəsilişində kəsiliş boyu yayılmasını izləyərək 4 

ostrakoda kompleksini ayırmışlar. Birinci kompleks Loxoconcha endocarpa Schar., Leptocythere aff. 

resupina Step., L. Lunata Step., Ikinci kompleks Leptocythere medicata Step., L.pondoplicata Üçüncü 

kompleks Leptocythere bacinica Scheid., L. agninae Step., Dördüncü kompleks Pseudostenocypria 

asiatica Schn., Leptocythere aff. referata Step.  növlərinin meydana çıxması ilə qeyd olunur [4].  

1984-86-cı illərdə Ə.V.Məmmədov, A.A.Svitoç, B.D.Ələsgərov, R.M.Atakişiyev, T.A.Yanina 

Acınohurun Qaraca və Duzdağ kəsilişlərində Pleystosen çöküntülərinin litologiyası, makro və 

mikrofaunasını öyrənmişlər. Hər iki kəsilişi iki qata bölürlər: bakı qatı və üst bakı qatı [12].  

1988-ci ildə D.N.Məmmədova  namizədlik dissertasiyasında Azərbaycanın üst pliosen və alt 

pleystosen çöküntülərinin Cytheridae fəsiləsinə aid 2 yeni cins -  Azerbaijanella Mamedova gen. nov.  

və Apscheronocythere Mamedova gen. nov. təyin etmişdir. Əvvəllər stabil sayılan cinsüstü əla-

mətlərin dəyişkənliyini müşahidə etmişdir. İlk dəfə olaraq abşeron mərtəbəsində bir-birini əvəz edən 

6, bakı horizontunda isə 4 ostrakod kompleksini ayırmışdır. Növlərin mikromorfologiyasını öyrənmiş, 

regionlararası korrelyasiya aparmış və mikromorfoloji əlamətlərə görə yeni növ və cinslərin təsvirini 

vermişdir [14].  

1992-ci ildə Ə.V.Məmmədov, A.A.Svitoç, B.D.Ələsgərov, T.A.Yanina, T.A.Korosteleva, 

O.N.Pavenko, X.A.Ələkbərova apardıqları kompleks biostratiqrafik tədqiq materialları əsasında 

Uzundərə dəniz Pleystosen çöküntülərinin kəsiliş təbəqələri üzrə litoloji və fauna tərkibinin səciy-

yəsi verilir və kəsilişdə bakı və alt xəzər horizontları ayrılır [13].  
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1988-1995-ci illərdə A.T.Cavadova öz namizədlik dissertasiyasında Abşeron arxipelaqında ilk də-

fə ostrakod faunasına görə dördüncü dövr çöküntülərinin stratiqrafik bölgüsünü (abşeron, bakı, xəzər, 

xvalın, yeni xəzər) vermişdir. 2 yeni növ (Leptocythere chazarica, L.sabirae)  və 39 növün təsvirini ver-

mişdir [8].  

 1999-2003 cü illərdə Ü.T.Süleymanov tərəfindən Bakı arxipelaqı dördüncü dövr çöküntüləri-

nin ostrakod faunasına görə stratiqrafik bölgüsü verilmişdir. O, ilk dəfə olaraq çoxölçülü klaster-

analiz üsulunu tətbiq edərək pliosen-dördüncü dövr çöküntüləri leptositeridlərinin politomik cədvə-

lini yaratmışdır [20].  

2005-ci ildə italyan alimi Qliozzi E. əvvələr bir cins kimi qəbul olunan Leptocythere cinsini Medi-

ocytherideis, M. (Sylvestra), Chartocythere, Leptocythere, Tavanicythere, Amnicythere, Euxinocythere və 

E. (Maeotocythere) olmaqla 7 yarımcinsə bölür. Müasir  təsnifat əsasən çanağın daxili quruluşuna, qıfıl 

aparatına və vestibulyar aparatda şaxələnmənin olmasına görə verilir [25].  

Y. Bumer Xəzərin dördüncü dövr çöküntülərinin ostrakodlarının iqlim şəraitinə uyğun dəyiş-

məsini öz işində əks etdirmişdir [26].  

E.V.Farzaliyeva tərəfindən AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunda Aran-dəniz, Səbail 

strukturlarının üst pleystosen çöküntülərinin ostrakod faunası öyrənilmişdir [24].  

2013-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvi E.Əliyevanın dünya alimləri ilə birgə yazdığı “Cənubi 

Xəzər hövzəsinin Pleystosen transqressiyasının maqnitstratiqrafik yaşı” adlı böyük bir məqaləsi işıq 

üzü görür. Məqalədə Lokbatan və Xocahəsən kəsilişlərində məhsuldar qat, akçaqıl, abşeron, bakı 

çöküntüləri üçün xarakter ostrakodların təsviri verilmişdir [23].  

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu “Paleontolgiya və stratiqrafiya” şöbəsində “Azər-

baycanın dördüncü dövr (kvarter) sisteminin paleontoloji atlası” nəşr olunmuşdur. Atlasda ilk dəfə 

olaraq Dördüncü dövrə aid ostrakod, foraminifer və makrofauna kompleksləri skan elektron mikros-

kop vasitəsilə şəkilləri çəkilmişdir [1].  

Xəzərin şimal hissəsinin dördüncü dövr çöküntülərinin ostrakodları barədə ən son işlər 

M.A.Zenina, M.P.Çexovskaya, A.Y.Stepanovaya və s.  rusiyalı mütəxəssislərə aiddir.  Onların işlə-

rində Şimali Xəzərin şelf hissəsinin manqışlak, yeni xəzər və müasir çöküntülərinin biostratiqrafik 

bölgüsünü, əmələgəlmə şəraiti öz əksini tapmışdır. Müasir yanaşmalara görə ostrakodlar dənizlərdə 

və göllərdə bioindikator vəzifəsini yerinə yetirirlər. Çirklənmənin yüksək olduğu ərazilərdə bu orqa-

nizmlər yaşamır [21].  

 

Nəticə  
Dördüncü dövr çöküntülərinin ostrakodlarının öyrənilmə tarixini şərti olaraq 3 dövrə bölmək 

olar: birinci dövr XIX əsrin ortalarından XX əsrin əvvəllərinə qədər olan dövr - bu dövrdə tədqi-

qatlar əsasən ayrı-ayrı kəsilişlər üzrə aparılırdı. İkinci dövr XX əsrin əvvəllərindən sonlarına qədər 

olan dövr - bu dövrdə tədqiqatlar əsasən neftli-qazlı rayonlar üzrə aparılırdı. Üçüncü dövr XXI əsrin 

əvvəllərindən bu günə qədər aparılan tədqiqatlar - bu dövrdə aparılan tədqiqatlar əsasən mikro-

faunaya riyazi metodların və Skan Elektron Mikroskopun (SEM) tətbiqi ilə bağlıdır. Hal-hazırda 

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunda E.V.Rzayeva tərəfindən Kiçik Hərami kəsilişinin 

dördüncü dövr çöküntüləri, Abşeron yarımadası Qaraqoş kəsilişinin alt və orta abşeron çöküntüləri, 

eyni zamanda Inam, Lənkəran-dəniz strukturları bakı regiomərtəbəsinin ostrakodları və onların 

stratiqrafik əhəmiyyəti, cinsi dimorfizmin tətbiqi ilə yeni təsnifatı tədqiq olunur.   
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SUMMARY HISTORY OF THE STUDY  OSTRACODES QUATERNARY  

DEPOSIT OF THE AZERBAIDJAN AND NEW   

 

E.V. Rzayeva 

Institute of Geology and Geophysics of NAS of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan 

 

 The article covers the history of the study of the ostracodes of Quaternary sediments in Azerbai-

jan. The latest work of world scientists, the new classification of ostracodes. The ostracodes studied 

from the mid-19th century to the modern era are important in determining the age of assamblages. 

Keywords: Quaternary deposits, ostracode, apsheronian, bakunian, chazar, chvalin, novocaspian 

 

 

РЕЗЮМЕ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ ОСТРАКОД  

ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА И НОВЫЕ ПОДХОДЫ  

 

Э.В. Рзаева 

Институт Геологии и Геофизики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан 

 

В статье рассматривается история изученности остракод Четвертичных отложений Азер-

байджана и новые подходы. Дано новая классификация остракод мировых ученых. Остракоды 

играют важную роль в определения стратиграфического возраста пород. 

Ключевые слова:Четвертичные отложения, остракоды, абшеронский, бакинский, ха-

зар, хвалын, новокаспийский 
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GOLD-BEARING MINERAL ASSOCIATIONS IN GADABAY (LESSER CAUCASUS) 

COPPER-PYRITE DEPOSIT 

 

N.E. Tahlatli  

Azerbaijan National Academy of SciencesRepublican Seismic Survey Center 

ntehletli@gmail.com 

 

It has been shown in the article that, in recent years, a large scale research and exploration 

work has been carried out in the direction of obtain  of gold from algae and copper-bearing depos-

its as well as gold deposits due to the depletion of spill deposits.  Two types of gold generation in 

copper- bearing deposits in Gadabay and itas connection with mineral associations have been re-

vealed in the study connecting with this. 

Keywords: Gadabay, pyrite, sphalerite, gold 

 

Ore of Gadabay deposit has been formed in several mineralization stages: quartz-pyrite, py-

rite-chalcopyrite-sphaleriteand quartz-carbonate. All separated mineral associations bear gold. But 

nature and amount of gold distribution are different in separate ore types. Pyrite-chalcopyrite-

sphalerite mineral association is more productive than gold.  

Recently, exploration and research-prospecting works were carried out widely in the direction to 

get gold not only from special gold deposits, but also from pyrite and copper-pyrite type of deposits in 

the connection of gradual exhaust of reserves of placer gold mines and good results were obtained. To-

day certain part of gold, which is extracted in most developed countries of the world – the USA, Cana-

da, Australia, former USSR region – Kazakhstan, Urals, Altai,falls to this type of ore deposits.  

Availability of such type deposits (Toganali, Chiragderesi, Gizilbulag, Gosha, Gadabay) in 

territory of the republic, especially in the north-east part of Lesser Caucasus and rational use of 

these deposits can play an important role in the strengthening of mineral resource base of precious 

metals of the countries. Therefore, careful study of gold bearing of pyrite and copper-pyrite type of 

deposits existingin the territory of the republic is one of the topical issues of today. The article deals 

with the results of the scientific-research works, which were carried out in this direction as an ex-

ample of Gadabay copper pyrite deposit.  

Gadabay copper-pyrite deposit is situated in Shamkir uplift of Lok-Garabaghmetallogenic 

zone, between the region with the same name and Arikhdam village. Mainly rocks of Middle and 

Upper Jurassic age are widespread in the geological structure of the deposit.  

Following tectonic elements were occurred in the research area:  

Gadabay, Fyodorov and West depth faults.Gadabay depth fault had an exceptional role in the 

formation of the deposit. This depth fault is considered as one of the main tectonic elements control-

ling ore in the deposit. Ore mass of the deposit is consists of stocks, which differ from each other by 

their morphology and size. There are also bag and lenticular shaped small sized ore masses. 

In tectonic terms the area of the Lesser Caucasus deposit is located on the territory of the  

mountain-fold system of the Lesser Caucasus,which is a zone of the collision junction of the South 

Cauacasian micro plate and the Central Iranian micro continent. 

The considered territory is part of the Artvin-Karabakh mega zone,which covers the northern 

ranges of the Lesser Caucasus and is the instrumental structural element of the South Caucasian mi-

cro plate,which develops in the Alpine stage of tectogenesis,in the geodynamic regime of the vol-

canic island arc. The territory is a complexly constructed fold-block system,consisting of quilted 

anticlinal and synclinal structures.In their structure take part mainly Mesozoic,volcanogenic and 

sedimentary-volcanogenic complexes. 

mailto:ntehletli@gmail.com
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Seismically, the field is located in a calm zone.According to observations of seismic stations of the 

RSSC for the period of 2004-2016,earthquakes with the magnitude ML 3 are recorded here (Fig.1) 

[Hesabat, 2004-2016].  

 

 

 
 

Fig.1.Map of epicenters of earthquakes that occurred in 2004-2016 in Gadabay region 

 

 
 

Fig.2.The map of epicenters of earthquakes with an intensity of 5 points, that occurred in the territory of 

Ganja in 427-1956 years 

 

From the maps of historical strong earthquakes (Fig.2) it also follows that strong earthquakes 

with ML 5 do not occur in the area of Gedabek earthquake.[Кондорская и др.,1977]. However,a 

number of strong and catastrophic earthquakes that  occurred in the Lesser Caucasus (427,1139 yy.) 

and were felt in Gadabay  region with an intensity of up to 7 points played a significant role in the 

formation of the ore deposits of the Lesser Caucasus and in particular in the formation of gadabay 

copper- pyrite deposit. 
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Mineralogical structure and textural-structural peculiarities of the deposit has been studied as 

a result of microscopic researches. It was determined that the main ore-forming minerals are follow-

ing in the deposit: pyrite, chalcopyrite, sphalerite. Quartz-barite from gangue minerals is observed 

more.  Mainly the different ore types of the deposit are characterized by knotty, brecciated, veined 

texture and hypidiomorphic-granular, allotriomorphic-granular and subgraphic structures.  

Following mineral associations are defined as a result of study of mineralogical composition 

and textural-structural peculiarities of the ore deposit: quartz-pyrite, pyrite-chalcopyrite-sphaleri-

teand quartz-carbonate. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Gold-bearing mineral associations of the Gadabay deposit (in polished sections) 

a, b - gold is found inside chalcopyrite and pyrite, x250; c - gold is located in intergrowth with pyrite 

in chalcopyrite, x200; g - gold is in the intergrowth with pyrite and quartz, x200; d - gold is observed in 

cracks inside arsenopyrite, x260; e - gold is in intergrowth with chalcocite, x130. 
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As a result of carried out analytical studies (analysis were carried out in the central laboratory 

of “CGRINPM (Central Geological Research Institute for Nonferrous and Precious Metals)”in 

Moscow) and microscopic observations it was known that indicated mineral associations bear gold. 

However, the amount of the gold differs depending on type of ore.  

The similar case is occurred in Gadabay copper-pyrite deposit. So at first sight it seems that 

there are no gold appearances in quartz-pyrite type of ore in the deposit. However, as a result of in-

vestigations carried out by us it is discovered that both quartz-pyrite type of ore and monomineral 

fracture of pyrite bear gold. The amount of the gold is 0,8 g/t in quartz-pyrite mineral association, 

but 1,2 g/t in monomineral fracture of pyrite according to the result of analysis. The results show 

that pyrite bears gold as dispersion in quartz-pyrite type of ore.  

According to analytical investigations while pair correlation between precious and nonferrous 

metals was studying (Huseynov, 2003) it was known that, there is sustainable correlation between 

Au and S in quartz-pyrite type of ore (Rkr=0,232, but C•C = 0,240), so it approves indirectly the 

availability of gold in quartz-pyrite type of ore in Gadabay copper-pyrite deposit.  

Gold characterizes by high rate (980‰)in quartz-pyrite ore. Probably, the high rate is ex-

plained by small size of gold grain (0,001 mm). So, there are almost no microelement mixtures (ex-

cept Ag) influenced the rate ingold as fine dispersion.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.4.Forms of isolation of native gold of the Gadabay deposit (in polished sections) a - rounded, х410; 

 b - oval, x650; в - incorrect, х210; g - drop-shaped in the fusion of pyrite, x 250 
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Pyrite-chalcopyrite-sphalerite mineral association. Pyrite-chalcopyrite-sphalerite mineral 

association is the next stage in the ore-forming process and gold has own typomorphic peculiarity in 

such type of ore. So, unlike quartz-pyrite association, the gold is occurred in the 2nd generation of 

pyrite and chalcopyrite in pyrite-chalcopyrite-sphalerite type of ore. The size of free gold changes 

between 0,015-0,025 mm, which is observed under the microscope and characterize by following 

break forms: drop-shaped, oval-shaped, isometric, crystal-shaped.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.5. Forms of separation of native gold from the Gadabay deposit (from the protolocs of ores) 

a - lumpy, x40; b - plate, x50; in - vein-like-plastid, x40; g - reduced crystals, х50 

 

The rate of gold is not so high (680-750‰)in pyrite-chalcopyrite-sphalerite type of ore. 

Probably, the reason is very existence of amount and composition of element mixtures in the free 

gold (%):Cu (0,008-0,012), Fe (0,0095-0,006), Sb (0,03-0,04), Bi (0,002-0,005), As (0,02-0,05), 

Mn (0,0001-0,0002), Zn (0.008-0,01), Hg (0,1-1,27). As can be seen from the results the amount of 

Sb is more than other element mixtures in composition of free gold, at the same time the existence 

of As and Bi in free gold shows that the deposit is formed not so deep. But the constant existence of 

Cu and Fe as microelement mixture in the composition of free gold is explained by close distance of 

ion radiuses of mentioned elements and gold.  
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The other factors of down rate of gold in the deposit are also lower temperature of mineral-

forming process, the high amount of Ag in hydrothermal solution (25-32%), Bi, Sb, As and Hg 

from microelements is more than stadard in the composition of free gold.  

As a results of rate analysis the amount of gold is 1,8 g/t in pyrite-chalcopyrite-sphalerite type 

of ore, but 3,8 g/t in monomineral fracture of chalcopyrite. It shows that the main carrier of gold is 

chalcopyrite in the ore.  

According to the results of rate and chemical analysis the gold get in correlation only with Cu 

from non-ferrous metals (Rkr = 0,479, but C•C = 0,482) in pyrite-chalcopyrite-sphalerite type of 

ore in accordance with pair correlation calculated in computer. It approves again that one of the 

main carriers of gold is chalcopyrite in the deposit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.6. Gold-bearing mineral associations of the oxidation zone of the Gadabay deposit (in thin sections). 

a-gold is located in goethite, x420; b - gold is associated with pyrite and goethite, x420; c - gold is associated 

with goethite hydro-digestive aggregates, x 200. 
 

The hydrothermal ore-forming process is completed with quartz-carbonate association. The 

mentioned association spreads widely in the deposit area, but it doesn’t bear significant amount of 

gold. So, taking into account the results it can be concluded that the first generation of gold is relat-

ed with pyrite in quartz-pyrite type of ore, but the second generation is related with chalcopyrite in 

pyrite-chalcopyrite-sphalerite mineral association in Gadabay copper-pyrite deposit. The results 

(microscopic and analytical indicators) show that the gold is related more with late ore-forming 

processes in the deposit.Therefore, pyrite-chalcopyrite-sphalerite type of ore is considered more 

productive mineral association than gold.  
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Conclusion 

The ores of Gadabay field were reshaped in some stages of salinity-crystal-pyrite, pyrite-

chalcopyrite-sphalerite, crystal-carbonaceous.All set forth above mineral associations contain 

gold.The contents and nature of allocation it each mineral type of ores are various.Productive on 

gold are considered, pyrite-chalcopyrite-sphalerite mineral association. 
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GƏDƏBƏY MİS-KOLÇEDAN YATAĞINDA QIZIL SAXLAYAN MİNERAL             

ASSOSASİYALAR (KİÇİK QAFQAZ) 

 

N.E. Təhlətli 

Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi 

 

Məqalədə göstərilir ki, son vaxtlar səpinti qızıl yataqlarının ehtiyyatlarının tükənməsi ilə əla-

qədar olaraq qızıl yataqları ilə yanaşı kolçedan və mis-kolçedan tipli yataqlardan da qızılın alınması 

istiqamətində geniş miqyasda tədqiqat və axtarış kəşfiyyat işləri aparılmışdır.Bununla əlaqədar olaraq 

aparılmış tədqiqat zamanı Gədəbəy mis-kolçedan yatağında qızılın 2 cür generasiyası və onun mineral 

assosasiyaları ilə əlaqəsi aşkar olunmuşdur. 

Açar sözlər: Gədəbəy, pirit, sfalerit, qızıl 

 

МИНЕРАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ КЕДАБЕКСКОГО МЕДНО-ПОРФИРОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОДЕРЖАШИЕ В СЕБЕ ЗОЛОТО (МАЛЫЙ КАВКАЗ) 

 

Н.Э. Тяхлятли  

Республиканский Центр Сейсмологической Службы 

 

B статье показано, что за последние годы в связи с исчерпанием запасов россыпных зо-

лотоносных месторождений наряду с этим месторождением в широком масштаба ведутся по-

исково-разведочные работы и исследование месторождений колчеданного и медно-колчедан-

ного типа.В связи с этим во время исследований были выявлены  2 типа генераций в Гедабек-

скоммедно-колчеданном месторождении и его связь с минеральными ассоциациями. 

Ключевые слова: Гедабек, пирит, сфалерит,золото 
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QUSAR-QONAQKƏND KADASTR RAYONUNUN TORPAQ FONDU 

 

S.Ş. İsayeva 

Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan 
 

Məqalədə Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı torpaqlarının öyrənilməsi üzrə  tədqiqatların tarixi-

nə nəzər salınmış, Qusar-Qonaqkənd kadastr rayonunun tərtib edilmiş torpaq xəritə-sxemi əsasında tor-

paq ehtiyatlarının ümumi sahəsi, torpaqların tip və yarımtiplər üzrə paylaşdırılması xüsusiy-yətləri, üs-

tünlük təşkil edən torpaqlar, meşə torpaqları və kənd təsərrüfatında istifadə olunan torpaq ehtiyatları-

nın nisbəti müəyyən edilmişdir.  

Açar sözlər: torpaq ehtiyatları, dağ-çəmən, dağ-qəhvəyi torpaqlar, kadastr rayonu 
 

Giriş 

Qusar-Qonaqkənd kadastr rayonu Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşərək mürək-

kəb relyef, iqlim, geoloji, hidroloji və bitki xüsusiyyətlərinə malikdir. Təbii-ekoloji şəraitin bu cür 

müxtəlifliyi kadastr rayonu ərazisi torpaqlarının genetik formalaşması və coğrafi yayılması prosesi-

nin mürəkkəbliyinə səbəb olmuş, bu isə öz növbəsində torpaq örtüyünün rəngarəngliyini şərtləndir-

mişdir [9]. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında tədqiqatlar aparan alimlərin əsərlərinə istinadən, 

Qusar-Qonaqkənd kadastr rayonu torpaqlarının yayılmasında şaquli zonallıq qanunlarına uy-ğunluq 

müşahidə edilir [1,5,6,13]. 

Qusar-Qonaqkənd kadastr rayonunun torpaq örtüyünün tədqiqi ilə XX əsrin 20-ci illərində 

S.A. Zaxarovun (1925-1926-cı illər) rəhbərlik etdiyi torpaq ekspedisiyası məşğul olmuşdur [11]. 

Azərbaycan höküməti 1935-1940-cı illərdə Quba-Xaçmaz massivinin torpaq ehtiyatlarından kənd 

təsərrüfatında səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə Samur-Dəvəçi kanalının çəkilməsi məsələsini həll et-

mək, bununla əlaqədar ərazidə suvarılan torpaqların potensialını aşkar etmək məqsədi ilə torpaq tədqi-

qatları aparmışdır. Lakin, qeyd edək ki, Böyük Qafqaz vilayəti  torpaqlarının öyrənilməsi üzrə  funda-

mental tədqiqatlar məhz  akademik H.Ə.Əliyevə [11] məxsusdur, bu tədqiqatların nəticələri akademik 

H.Ə.Əliyevin “Böyük Qafqazın torpaqları” adlı monoqrafiyasında öz əksini tapmışdır. Bu monoqrafiya-

da H.Ə. Əliyev [11] Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının torpaq örtüyünün təsnifatını verərkən qonur 

dağ-meşə torpaqlar zonasında çəmənləşmiş qonur torpaqlar, qəhvəyi dağ-meşə torpaqlar zonasında qəh-

vəyi-bağ və qəhvəyi-dağ (bağ) meşə torpaqlar  kimi torpaq tiplərini ayırmışdır.  

XX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun əməkdaşla-

rı [3,4,10,12], həmçinin Dövlət Əmlak Komitəsi Yerquruluşu və Layihə İnstitutunun  torpaq ekspedisiya-

ları vasitəsi ilə  Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında  mütəmadi olaraq çöl-torpaq tədqiqatları aparılmış-

dır [8,9].  
 

Tədqiqatın obyekti və metodikası 

Tədqiqat obyekti kimi Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşən Qusar-Qonaqkənd kadastr 

rayonu torpaqları götürülmüşdür. Ümumi sahəsi 453932 ha təşkil edir. Çöl torpaq tədqiqatları zamanı 

götürülmüş torpaq nümunələrinin aşağıdakı metodikalar üzrə fiziki-kimyəvi analizləri aparılmışdır: qra-

nulometrik tərkib-Kaçinskiyə görə; hiqroskopik nəmlik-termiki üsulla; tam su çəkimi-D.İ.İvanov üsulu 

ilə; ümumi humus-İ.V.Tyurin üsulu ilə; umumi azot-Kyeldal üsulu ilə; ümumi fosfor-A.M.Meşeryakov 

üsulu ilə; mühitin reaksiyası-pHmetrlə; karbonatlıq-kalsimetrlə təyin edilmişdir. 
 

Təhlil və müzakirə 

Böyük Qafqaz vilayəti üzrə ən son torpaq tədqiqatları AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya 

İnstitutunun əməkdaşları Akademik M.P.Babayev, Ç.M.Cəfərova, Ə.M.Cəfərov və X.M.Qasımov tərə-

findən 2008-2016-cı illərdə aparılmış, nəticədə 1:100000 miqyaslı Böyük Qafqazın cənub-şərq  və  şi-

mal-şərq yamacının müasir torpaq xəritəsi tərtib edilmişdir [2].  
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Cədvəl  

Qusar-Qonaqkənd kadastr rayonunun torpaq ehtiyatları 

 
Sıra 

№ 

Torpağın adı 

 

Sahəsi 

Ha % 

1 İbtidai dağ-çəmən 4020 0,89 

2 Çimli-torflu dağ-çəmən 29566 6,51 

3 Çimli dağ-çəmən 63350 13,96 

4 Qleyvari çimli dağ-çəmən 5984 1,32 

5 Deqradasiyaya uğramış çimli dağ-çəmən 1900 0,42 

6 Qaramtıl dağ-çəmən 9070 2,00 

7 Becərilən qaramtıl dağ-çəmən 9780 2,15 

8 Sıx çimli dağ-çəmən bozqır 18912 4,17 

 Dağ-çəmən 142582 31,41 

9 Adi dağ-meşə-çəmən 5960 1,31 

10 Tünd dağ-meşə-çəmən 14690 3,24 

 Dağ-meşə-çəmən 20650 4,55 

11 Çimli karbonatlı dağ-meşə 8000 1,76 

12 Tipik çimli karbonatlı dağ-meşə 741 0,16 

13 Tipik qonur dağ-meşə 20752 4,57 

14 Doymamış qonur dağ-meşə 12588 2,77 

15 Qalıq karbonatlı qonur dağ-meşə 5500 1,21 

16 Çimli qonur dağ-meşə 1530 0,34 

 Qonur dağ-meşə 49111 10,82 

17 Tipik dağ-qəhvəyi 9864 2,11 

18 Yuxa tipik dağ-qəhvəyi 10150 2,24 

19 Karbonatlı dağ-qəhvəyi 21500 4,74 

20 Yuxa karbonatlı dağ-qəhvəyi 2000 0,44 

21 Mədəniləşmiş dağ-qəhvəyi 6720 1,48 

22 Yuxa suvarılan dağ-qəhvəyi 9060 2,00 

23 Tam inkişaf etməmiş dağ-qəhvəyi 7436 1,64 

24 Çəmənləşmiş dağ-qəhvəyi 6430 1,42 

25 Suvarıln çəmənləşmiş dağ-qəhvəyi 11480 2,53 

26 Mədəniləşmiş çəmənləşmiş dağ-qəhvəyi 14004 3,09 

27 Bozqırlaşmış deqradasiyaya uğramış dağ-qəhvəyi 1600 0,35 

28 Bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi 29620 6,53 

29 Mədəniləşmiş bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi 16960 3,74 

 Dağ-qəhvəyi 146824 32,34 

30 Suvarılan tünd dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı) 6000 1,32 

31 Adi dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı) 9440 2,08 

32 Şorakətvari adi dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı) 5800 1,28 

33 Şorakətvari açıq dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı) 1800 0,40 

34 Yuxa şorakətvari açıq dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı) 2400 0,53 

35 Mədənilşmiş açıq dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı) 5562 1,23 

36 Tam inkişaf etməmiş dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı) 9564 2,11 

 Dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı) 40566 8,94 

37 Dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı)-çəmən 13120 2,89 

38 Suvarılan dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı)-çəmən 4800 1,06 

 Dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı)-çəmən 17920 3,95 

39 Suvarılan allüvial-çəmən 2300 0,51 

40 Təbəqəli zəif inkişaf etmiş allüvial-çəmən 7560 1,67 

 Allüvial-çəmən 9860 2,17 

41 Texnogen torpaqlar 21660 4,77 

42 İbtidai dağ-çəmən və süxuralrın töküntü-səpintiləri 454 0,10 

43 Çəmənləşmiş dağ boz-qəhvəyi  (şabalıdı)  və suvarılan allüvial-çəmən 4305 0,95 

 Torpaq kompleksləri 4759 1,05 

 ÜMUMİ 453932 100,00 
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Bu tədqi-qat-ların nəticələri, AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun 1:100000 miq-

yaslı torpaq xəritəsi (1997-ci il), həmçinin bizim çöl-torpaq tədqiqatlarının və laboratoriya analizlərinin 

nəticələrinə əsasən bizim tərəfimizdən Qusar-Qonaqkənd kadastr rayonunun torpaq xəritə-sxemi tərtib 

edilmişdir.  Xəritənin legendasına əsasən kadastr rayonu ərazisində aşağıdakı torpaq tip və yarımtiplərin 

yayılması müəyyən edilmişdir (cədvəl). 

Qusar-Qonaqkənd kadastr rayonunun torpaq ehtiyatlarının torpaq tipləri üzrə paylaşdırılması 

aşağıdakı diaqramda göstərilmişdir: 

 

4,55%

10,82%

3,95%

32,34%

2,17%

31,41%

1,05%

4,77%
8,94%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 

Diaqram. Qusar-Qonaqkənd kadastr rayonunun torpaq örtüyü: 

1.dağ-çəmən; 2.dağ-meşə çəmən; 3. qonur dağ-meşə; 4.; dağ-qəhvəyi; 5. dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı); 6. dağ 

boz-qəhvəyi (şabalıdı)-çəmən; 7. allüvial-çəmən; 8. texnogen; 9. torpaq kompleksləri 

 

Diaqrama nəzər saldıqda Qusar-Qonaqkənd kadastr rayonunun torpaq ehtiyatları tiplər üzrə 

qeyri-bərabər paylandığını görürük. Əvvəlki fəsildə qeyd etdiyimiz kimi, Qusar-Qonaqkənd kadastr 

rayonu daxilində ümumi sahənin 35,96%-ni təşkil edən Xaltan-Xınalıq kadastr yarımrayonu ayrıl-

mışdır. Xaltan-Xınalıq kadastr yarımrayonunun torpaq örtüyü ərazinin yüksək dağlıq qurşağında 

yayılmış dağ-çəmən və dağ-meşə-çəmən torpaqlarından ibarətdir. Dağ-çəmən torpaqları ərazinin 

31,41%-ni tutaraq 5 yarımtiplə təmsil olunmuşlar: ibtidai, çimli, çimli-torflu, qaramtıl və dağ-çəmən-

bozqır torpaqlar. Xaltan-Xınalıq kadastr yarımrayonunda ən çox çimli dağ-çəmən torpaqlar yayıl-

mışlar-63350 ha (13,96%). Dağ-meşə-çəmən torpaqlar ərazinin cəmi 4,55%-ni təşkil etmişdir. 

Tədqiqat obyektində ən çox yayılan torpaqlar dağ-qəhvəyi torpaqlar olaraq ümumi sahənin 

32,34%-ni təşkil edirlər (146824 ha). Qusar-Qonaqkənd kadastr rayonunu ərazisində bu torpaqlar tam 

inkişaf etməmiş, tipik, karbonatlı, mədəniləşmiş və bozqırlaşmış yarımtipləri ilə təmsil olunuşlar və 

onlardan sahəsinə görə bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqlar (48180 ha, 10,61%) üstünlük təşkil edir. 

Bozqırlaşmış dağ-meşə qəhvəyi torpaqlar öz növbəsində üç növlə təmsil olunmuşlar:  bozqır-

laşmış, deqradasiyaya uğramış və mədəniləşmiş. Mədəniləşmiş bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqlar 

16960 ha ərazidə yayılaraq ümumi sahənin 3,74%-ni təşkil etmişlər. 

Tədqiqat obyektində qonur dağ-meşə torpaqlar yayılmasına görə 3-cü yeri tuturlar, sahəsi 

49111,0 ha olub, ümumi sahənin 10,82%-ni təşkil edir. Qusar-Qonaqkənd kadastr rayonununda bu 

torpaqlar 4 yarımtiplə təmsil olunmuşlar: tipik, çimli, karbonatlı və doymamış; onlardan ən çox 

yayılanı tipik qonur dağ-meşə torpaqlar olaraq  20752 ha (4,57%) ərazidə yayılmışlar.  
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Ərazinin 40566 ha (8,94%) təşkil edən dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar 4 yarımtiplə təmsil 

olunmuşlar: tam inkişaf etməmiş, tünd, adi və açıq. Onlardan adi  dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar 

3,36%-lə üstünlük təşkil edirlər. Tədqiq olunan ərazidə  dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı)-çəmən torpaqlar 17920 

ha (3,95%), allüvial-çəmən  torpaqlar  9860 ha (2,17%) və texnogen torpaqlar 21660 ha (4,77%) da 

yayılmışlar. 

Torpaq komplekslərinin sahəsi  4759 ha olaraq ərazinin 1,05%-ni təşkil etmişdir. 

 

Nəticə 

Qusar-Qonaqkənd kadastr rayonu ərazisində aparılmış torpaq tədqiqatlarının nəticələri,  həmçinin 

kadastr rayonunun tərtib edilmiş torpaq xəritə-sxemi əsasında müəyyən edilmişdir ki, ərazi daxilində 

şaquli zonallıq qanununa uyğun olaraq dağ-çəmən, dağ-meşə-çəmən, qonur dağ-meşə, dağ-qəhvəyi, 

dağ-boz-qəhvəyi və allüvial-çəmən torpaqlarının tip, yarımtip və növ müxtəliflikləri yayılmışdır. Dağ-

qəhvəyi torpaqlar hakim torpaqlar olaraq ümumi sahənin 32,34% (146824 ha) təşkil edərək müxtəlif 

kənd təsərrüfatı bitkiləri altında intensiv istifadə edilirlər.  
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THE LAND RESOURCES OF THE GUSAR-GONAGKEND CADASTRAL DISTRICT 

 

S.Sh. Isayeva 

Baku State University, Baku, Azerbaijan 

 

The article reviews the history of research of the lands of the north-eastern slope of the Greater 

Caucasus. Based on the soil map of the Gusar-Gonagkend cadastral district, the total area of land 

resources, the features of the distribution of land by type, subtype and species were determined, the area 

of the prevailing land was determined, and the ratio of the land resources used for forestry and 

agriculture.  

Keywords: land resources, mountain-meadow, mountain-brown soils, cadastral area 

 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД ГУСАР-ГОНАГКЕНДСКОГО КАДАСТРОВОГО РАЙОНА 

 

С.Ш. Исаева 

Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан 

 

В статье рассматривается кратка история исследований по изучению земель северо-

восточного склона Большого Кавказа. На основе почвенной карты-схемы  Гусар-Гонагкенд-

ского кадастрового района было определено общая площадь земельных ресурсов, особенно-

сти распределения земель по типам, подтипам и видам, определено площадь преобладающих 

земель, а также соотношение используемых земельных ресурсов по лесонасаждениям и 

сельскому хозяйству. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, горно-луговые, горно-коричневые почвы, кадастровый 

район 
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UZUNÖMÜRLÜLƏRDƏ ÜRƏK-DAMAR SİSTEMİNDƏ VƏ  

EKQ-də BAŞ VERƏN YAŞ  DƏYİŞKƏNLİKLƏRİ 

 

N.N.Teymurova  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu  

nigar.biolog@mail.ru 

 

Gerontologiya, geriatriya, kliniki və fundamental kardiologiyada yaşla əlaqəli olan patoloji 

proseslərin formalaşmasının öyrənilməsi aktual problem olaraq qalır. Gerontologiya uzunömürlülük 

fenomenini həyat şərtləri və orqanizmin fiziologiyasına qədər bütün səviyyələrdə öyrənir. Qocalmanın 

əlamətləri müxtəlifdir, eyni zamanda özünəməxsusdur. Məhz buna görə yaş dəyişkənliklərinin müxtəlif 

xəstəliklərlə əlaqə mexanizmləri eyni deyildir. Belə özünəməxsusluq qocalma zamanı mübadilə və 

funksiyaların neyrohumoral tənzimlənməsi ilə müəyyən olunur. Onu ürək-damar sisteminin yaşla 

əlaqədar yaranan patologiyalarının inkişafı nümunəsində müşahidə etmək olar. 

Açar sözlər: qocalma, uzunömürlülük, gerontologiya, kardiovaskulyar yaş dəyişkənlikləri 

 

 XXI əsrdə xəstəliklər və ölümün əsasında duran patologiyalar içərisində ən üstün hesab olunan 

kardiolvaskulyar sistemin yaş dəyişkənliklərinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İnsanın ömür 

müddətinin son mərhələlərinə çatmış şəxslər qan-damar sisteminin adaptiv imkanları və funksional 

ehtiyatlarının qorunub saxlanılmasına nümunə (etalon) hesab olunur. Göstərilən kateqoriyaya daxil 

edilən şəxslər, daha doğrusu ahıl, qoca və uzunömürlülər ən az öyrənilmiş hesab olunur [9]. Qocalma 

prosesində və uzunömürlülərdə qan-damar sisteminin vəziyyətinin öyrənilməsi kardiologiyada çətin və 

həll olunmamış məsələlərdən biri olaraq qalır [10, 11]. Ədəbiyyat məlumatlarına görə uzunömürlülərdə 

kardiovaskulyar sistemin xarakteristikası ziddiyyətli və natamamdır [5, 6, 7, 8, 10, 13]. Ahıl, qoca və 

uzunömürlülərdə kardiovaskulyar sistemin ən az öyrənilmiş sualları olaraq qalır [4,14].   

Müasir tibb ürək-damar sisteminin fəaliyyətini müxtəlif metodlarla qiymətləndirir. Ürək-damar 

sisteminin funksiyası müxtəlif orqanları və toxumaları oksigenlə və qidalı maddələrlə zəngin qanla təchiz 

etməkdən ibarətdir. Bu sistemin fəaliyyətinin əsas gostəricisi arterial təzyiq hesab olunur. Onun sayəsində 

toxumalar lazımi dərəcədə qanla təmin olunur. Maksimal təzyiq (ürəyin mədəciklərinin yığılması-sistolası 

dövründə) və minimal təzyiq (ürəyin mədəciklərinin boşalması-diastola zamanı) fərqləndirilir. Hər bir yaş 

qrupunda individual kənaraçıxmalar olur. Minimal təzyiq maksimal təzyiqə nisbətən daha çox sabitdir, 

ancaq minimal təzyiq də yaşla əlaqədar artıq. Nəbz təzyiqi-maksimal və minimal (sistolik və diastolik) 

arasındakı fərq yaş keçdikcə artır, bu qadınlarda kişilərə nisbətən daha az rast gəlinir [4, 12]. 

Arterial təzyiq-ölçülən kəmiyyətdir. O, hər şeydən əvvəl ürəyin işindən və damarların tonusunun 

vəziyyətindən asılıdır. Ürəyin yığılması zamanı qan sol mədəcikdən - aortaya, sağ mədəcikdən - ağciyər 

arteriyasına atılır. Ürəyin bir yığılması zamanı qovulan qanın miqdarı-ötürülən həcm, bir dəqiqə ərzində 

qovulan qanın miqdarı isə - dəqiqəlik həcm adlanır. Sağlam gənc insanda ürəyin mədəciyi dəqiqədə 4,5-5 litr 

qan qovur. O.V.Korkuşko və A.V. Tokar göstərmişlər ki, yaş artdıqca ürəyin dəqiqəlik həcmi azalır, bu 

orqanın işi zəifləyir. Ürək fəaliyyəti ritminin yaş azalması fonunda ötürülən həcmin miqdarı arta bilər [4]. 

Qoca insanlarda ürək yığılmalarının tezliyi azalır, ürək ritminin rigidliyi inkişaf edir. Bu o 

deməkdir ki, ahıl və qoca şəxslərdə ürək orqanizmin fəaliyyətinin müxtəlif dəyişkənliklərinə elə də tez 

reaksiya vermir. Ürək fəaliyyətinin dəyişkənlikləri haqqında müvafiq məlumatlar ürəyin elektrik 

fəaliyyətinin qeydə alınması zamanı-elektrokardioqramma vasitəsilə əldə etmək olar. Yaşla əlaqədar 

ürəkdə oyanmanın ötürülməsi zəifləyir, tez-tez ürək ritmlərinin pozulması - aritmiyalar baş vermir, ürək 

əzələsinin qan təchizatı pisləşir [3]. 

Müxtəlif yaşlı insanlarda arterial təzyiqin sabit saxlanılmasında müxtəlif faktorların rolu eyni 

deyildir. Ahıl yaşlı insanlarda gənclərlə müqayisədə daha yüksək periferik müqavimət və aşağı 

dəqiqəlik həcm xarakterikdir [1, 3].   
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Qocalma prosesinin izahı və öyrənilməsi məqsədilə müasir gerontologiya müxtəlif metodiki 

yanaşmaları özündə birləşdirir: bir tərəfdən - molekulyar, hüceyrə və sistem səviyyəsində baş verən yaş 

dəyişkənliklərinin dərin analizi, digər tərəfdən-bu müxtəlif səviyyələr arasında qarşılıqlı əlaqələrin 

aydınlaşdırılması və ümumilikdə orqanizmin qocalmasının vahid mexanizminin müəyyən edilməsi. Bu 

istiqamətdə tədqiqatlar arasında qan-damar sisteminin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi xüsusi yer tutur. 

Qan-damar sisteminin-onun quruluşunun, funksiyası və tənzimlənməsinin yaş xüsusiyyətlərinin tədqi-

qinin zəruriliyi ondan irəli gəlir ki, qan dövranı sistemində baş verən (inkişaf edən) yaş dəyişkənlikləri 

müxtəlif orqan vəs sistemlərin işinə mənfi təsir göstərir və onların funksiyalarının pozulmasına şərait 

yaradır, beləliklə orqanizmin qocalmasının xarakteri və tempində əhəmiyyətli dərəcədə rol oynayır. Qan 

dövranı sisteminin qocalmasının yaş qanunauyğunluqlarının araşdırılması orqanizmin qocalmasının 

dərin mexanzimlərinin açılmasında vacib istiqamətlərdən biridir [2, 9, 10]. 

Ədəbiyyat məlumatlarında qeyd olunur ki, qan-damar sistemində dəyişkənliklər digər orqan 

və sistemlərin qocalması ilə müqayisədə ön planda meydana çıxır, yaş keçdikcə daha qabarıq özünü 

göstərir [1, 3, 5, 6, 7, 8, 13].  

Məlum olmuşdur ki, qan-damar sisteminin ayrı-ayrı üzvlərinin yaş dəyişkənlikləri eyni səviyyədə 

baş vermir. Belə ki, yaş dəyişkənlikləri aşağı ətrafların damarlarında yuxarı ətraflara nisbətən daha çox 

özünü göstərir; aortada dəyişkənliklər ağciyər arteriyasına nisbətən üstünlük təşkil edir; ürəyin sol 

hissəsində-sağ tərəfə nəzərən daha tez dəyişkənlik baş verir və s. Başqa sözlə desək, qan-damar 

sisteminin qocalması heteroxron gedir [14]. 

Yaşla əlaqədar qanın arterial təzyiqi nisbətən yüksəlir. Ancaq uzunömürlülərin əksəriyyətində 

arterial təzyiqin yüksəlməsi əhəmiyyət kəsb edəcək dərəcədə artmır. ədəbiyyatda belə məlumat ad 

vardır ki, yaşı 80-i ötmüş insanların 8-9 %-də tədqiqatlar zamanı arterial hipotoniya qeyd olunmuşdur. 

Müəyyən olmuşdur ki, qanın arterial təzyiqinin artması aşağı ətraflarda daha yüksəkdir. Bu xüsusiyyət 

göstərilən nahiyədə iri arteriyaların elastik xüsusiyyətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə itirilməsi ilə 

əlaqədardır. Eyni zamanda aşkar olunmuşdur ki, damarların müxtəlif nahiyələrində qanın arterial 

təzyiqinin asimmetriyası tezliyi artır [14]. 

Fizioloji qocalma tipinə aid olan ahıl və qoca yaşlı insanlarda arterial təzyiqin, xüsusən də onun 

sistolik səviyyəsinin (sistolik arterial təzyiqin) əhəmiyyətli dərəcədə artmaması iri arterial damarların, 

xüsusilə aortanın elastikliyinin itirilməsi ilə yanaşı, onun həcmi böyüyür, ürəkdən qovulan qanın 

miqdarı azalır [14].  

Məlumdur ki, qanın arterial təzyiqi ürək-damar sisteminin müxtəlif üzvlərinin funksiyasından, bir 

sıra hemodinamiki parametrlərdən asılı olan, çətin tənzimlənən fizioloji göstəricidir. Eyni zamanda, 

aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, gəc yaşda olan insanlardan fərqli olaraq, ahıl və yaşlı insanlarada arterial 

qan təzyiqinin sabitliyinin saxlanılması sakitlik şəraitində tənzimlənmənin ayrı-ayrı üzvləri arasındakı 

münasibətin tarazlığının dəyişməsi-ürəkdən qovulan qanın miqdarının azalması və periferik damar 

müqavimətinin artması ilə arterial qan təzyiqinin sabitliyi təmin olunur. Belə ki, müşahidələr nəticəsində 

məlum olmuşdur ki, ahıl və qoca yaş qrupuna aid oaln insanlarda arterial qan təzyiqinin səviyyəsinin 

yüksəlməsinin patoloji proseslərlə, əsasən hipertoniya xəstəliyi ilə əlaqəli olduğu tez-tez rast gəlinir. Qeyd 

olunur ki, hipertoniya xəstəliyi qan-damar sisteminin vaxtından əvvəl qocalmasına səbəb olur [14]. 

Ahıl, qoca və uzunömürlülərdə arterial qan təzyiqinin yüksək səviyyəsi orqanizmin uyğunlaşma 

reaksiyası hesab olunur. Ahıl, qoca və uzunömürlü şəxslərdə periferik qan dövranının öyrənilməsi 

orqanların, toxumaların vaskulyarizasiaysının zəifləməsini göstərir. Qocalma zamanı aşağı ətrafların 

qan təchizatının damar sistemindəki dəyişkənliklər göstərilən nahiyədə trofik dəyişkənliklərin əsas 

inkişaf səbəblərindən biri hesab olunur [14]. 

Qocalma zamanı dəri kapillyarlarının bir sıra xarakterik morfoloji və funksional dəyişkənlikləri 

baş verir. Bu dəyişkənliklərin bəzilərinə kapillyarlararası anastomozların əmələgəlməsi, qan axınının 

sürətinin zəifləməsi fəaliyyətdə olan kapilyarların sayının azalması zamanı qan təchizatının qənaətbəxş 

saxlanılmasına istiqamətlənmiş uyğunlaşma reaksiyası kimi baxmaq olar. Dəri mikrosirkulyasiyasının 

tədqiqi zamanı funksional, fəaliyyətdə olan kapillyarların miqdarının azalması aşkar olunmuşdur [1]. 
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Ahıl və qoca insanlarda hipoksiyanın genezində qan-damar sisteminin yaş dəyişkənlikləri 

əhəmiyyətli rol oynayır. Kiçik qan dövranı damarlarında və xarici tənəffüs aparatında baş verən yaş 

dəyişkənlikləri ağciyərlərdə qanın oksigenlə zənginləşməsinin pozulmasına, “qocalıq hipoksiyasının” 

əmələ gəlməsinə səbəb olur [1]. 

Qan-damar sisteminin inkişaf edən dəyişkənlikləri müxtəlif orqanların funksiyasına və hemo-

dinamikanın xarakterinə təsir göstərir. Bu proseslərdə arteriyaların sklerozlaşması, fəaliyyətdə olan 

kapillyarların sayının azalması, qan damarlarının müxtəlif qıcıqlandırıcılara adekvat reaksiya ver-

mək qabiliyyətinin itirilməsinin xüsusi əhəmiyyəti vardır [4, 14]. 

Qeyd olunur ki, əzələlərin iş qabiliyyətini məhdudlaşdıran, ahıl və qocalarda yorğunluğun 

əmələ gəlməsinə səbəb olan faktorlardan biri – intensiv əzələ işinin yerinə yetirilməsi zamanı aydın 

özünü göstərən periferik qan dövranının çatışmamazlığıdır [11]. 

Qocalarda ürək fəaliyyətinin xronotopluğunda dəyişkənliklər müəyyən olunmuşdur. Yaşla əla-

qədar ürək yığılmalarının ritminin zəifləməsi müşahidə edilir. Ahıl və qoca şəxslərdə ürək yığıl-

malarının ritminin maksimal tezləşməsi diapazonu əhəmiyyətli dərəcədə məhdudiyyət təşkil edir. Bu 

yaş qrupuna aid olan insanlarda ürək ritminin dəyişilməsi sinus düyününün labilliyinin, avtomatizm 

qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə əlaqədardır. Sinus düyününün avtomatizm funksiyasının aşağı düşməsi 

bir tərəfdən uyğunlaşma xarakteri adşıyır, ürəyi həddən artıq gərginlikdən qoruyur, digər tərəfdən isə 

ürəyin funksional imkanlarını məhdudlaşdırır. Ahıl və qocalarda səbəbi ürəyin koronar damarlarının 

dəyişkənlikləri olan taxikardiya zamanı ürəyin qan təchizatı və miokardınmetabolik aktivliyi arasınada 

uyğunsuzluq baş verir, işemiya üçün şərait yaranır [14]. 

Qocalarda və uzunömürlülərdə EKQ-də dəyişkənliklər. Yuxarı yaş qruplarında – ahıl, qoca və 

uzunömürlülərdə elektrokardioqrammanın xüsusiyyətlərindən biri odur ki, T dişinin amplitudu aşağı dü-

şür. Fizioloji qocalan insanlarda T dişi müsbət olur. İnsanlarda yaş  artdıqca QRS kompleksinin geniş-

lənməsi, ürəyin elektrik sistolasının uzanması baş verir. QT intervalının davametmə müddəti uzanır [12]. 

Ağciyərlərin yaş enfizemasının inkişafına baxmayaraq, qocalma zamanı ürəyin elektrik oxu 

sola yönəlir ki, bu da sol mədəciyin miokardında mövcud dəyişkənliklərin göstəricisidir [14].  

Yaşla əlaqədar P dişinin genişlənməsi, qalınlaşması, deformasiyası baş verir, atrioventrikulyar 

ötürücülük müəyyən qədər zəifləyir, PQ intervalı uzanır [4]. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə müxtəlif yaş qruplarında miokardın ümumi bioelektrik aktivliyi 

qeyri-bərabər dəyişir. Bu faktor 60-70 yaşlarda özünü daha çox göstərir. Miokardın ümumi bioelektrik 

aktivliyi miokardın aktiv funksiya göstərən əzələ liflərinin kütləsindən asılıdır. Yaşlı insanlarda 

miokardda atrofik dəyişkənliklər əmələ gəlir. Depolyarizasiya və repolyarizasiya prosеslərində poz-

ğunluqlar əmələ gəlir [3, 4, 11].  

Beləliklə, qocalma prosesində ürəyin dəyişkənlikləri onun bütün hissələrini əhatə edir, xüsusilə 

ürəyin sol mədəciyində daha çox özünü göstərir. Qocalma zamanı ürək əzələsində reqressiv xarakterli 

proseslərlə yanaşı (ayrı-ayrı əzələ liflərinin atrofiyası) miokardın yığılma funksiyasının saxlanılmasını 

təmin edən proqressiv dəyişkənliklər də müşahidə olunur. Nümunə kimi ürəyin sol mədəciyində daha 

çox əks olunan əzələ liflərinin hipertrofiyasını qeyd etmək olar. Qan-damar sisteminin inkişaf edən yaş 

dəyişkənliklərinə cavab olaraq kompensasiya faktoru kimi  ürəyin sol mədəciyinin hiperfunksiyası baş 

verir [4, 12]. Qocalma zamanı qan-damar sisteminin müxtəlif hissələrində qan axınının sürəti azalır, qan 

dövranı zəifləyir [3].  
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AGE CHANGES OF THE CARDIAL-VASCULAR SYSTEM  

IN LONG-LIVING  PERSONS 

 

N.N. Teymurova  

Institute of Physiology named after Academician Abdulla Garayev 

 

The study of age-related pathological processes in gerontology, geriatrics, clinical and cardio-

logical cardiology remains an urgent problem. Gerontology studies the longevity phenomenon at all 

levels, from living conditions to the physiology of the body. Signs of aging are diverse, but also 

unique. That is why age-related changes do not coincide with the mechanisms associated with vari-

ous diseases. This feature is determined by the neurohumoral regulation of metabolism and function 

during aging. This can be attributed to the development of pathologies of the cardiovascular system. 

Keywords: aging, longevity, gerontology, age-related changes of the cardiovascular system 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 

 

Н.Н. Теймурова 

Институт физиологии имени Абдуллы Гараева 

 

Актуальной проблемой остается изучение возрастных патологических процессов в ге-

ронтологии, гериатрии, клинической и кардиологической кардиологии. Геронтология изуча-

ет феномен долголетия на всех уровнях, от условий жизни до физиологии тела. Знаки старе-

ния разнообразны, но также уникальны. Вот почему возрастные изменения не совпадают с 

механизмами, связанными с различными заболеваниями. Такая особенность определяется 

нейрогуморальной регуляцией обмен и функций во во время старения. Это можно отнести к 

развитию патологий сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: старение, долголетие, геронтология, возрастные изменения сердечно-

сосудистой системы
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YAZILI ABİDƏLƏRDƏ ŞƏXS ADLARI 

 

P.X. İsmayılov 

AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

 

Məqalədə qədim türk antroponimlərinin kompleks tədqiqinin nəzəri əsaslarınının və meto-

dikasının işlənməsi məqsədilə ayrı-ayrı abidələrdə onomastik layın öyrənilməsinə dair işlərin şərhi 

məsələsi qoyulur. Məqalədə M.Kaşğarinin “Divan”ında onomastik vahidlərə və “Manas” dastanındakı 

antroponimlərə aid 2 dissertasiyadakı təsnifat prinsipləri araşdırılmış və ümumiləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: yazılı abidə, onomastika, antroponim, toponim, etnonim, memorativ, deskriptiv, 

dezedrativ 

 

Türk dillərinə aid yazılı abidələrin leksik korpusu pratürk dilinin lüğət fondunu müəyyən-ləşdirmək 

üçün olduqca əhəmiyyətli materialdır. Həmin materialın xronoloji ardıcıllıqla toplanması və qeydə alınma-

sına dair bu günə qədər xeyli işlər görülmüşdür. Abidələrin əksər hissəsini əhatə edən qədim türk lüğətində 

toplanmış sözlər qeydə alınmış, bu və ya digər cəhətdən nizama salın-mışdır. Qeyd edilən lüğətin mən-

bələr haqqındakı bölməsində istifadə edilmiş abidələr haqqında müfəssəl məlumat verilir. Bu məlumatla 

tanışlıqdan aydın olur ki, lüğətin tərtibi prosesində Orxon-Yenisey abidələri, Altay abidələri (bura müxtəlif 

maddi-mədəniyyət əşyaları üzərindəki yazılar da daxildir), Mahmud Kaşğarinin lüğəti, uyğur yazıları, Ku-

tadqu-bilik və xeyli sayda başqa mənbələrdən sözlərin toplanması və qeydə alınması işləri görülmüşdür. 

Bu baxımdan lüğət qədim türk sözlərinin əsas korpusunu əhatə edən ən vacib mənbələrdən biridir [1]. Adı 

çəkilən lüğətə türk dillərinin qədim onomastik vahidləri də daxil edilmişdir. Bu vahidlərin lüğətdən seçilib 

çıxarılması və qədim türk onomastikonu kimi nəşr olunması da xüsusi adların öyrənilməsi üçün yeni bir 

töhfə ola bilər. Türk dillərinin qədim onomastikası türkoloqların diqqət mərkəzində olan linqvistik tədqiqat 

abidələrindən biridir. Bu sahədə S.J.Malovun, İ.A.Batmanovun, S.Q.Klaştornının, L.Qumilyovun, T 

Canuzakov, H.N.Orkunun, Ə.Rəcəbovun, D.M.Nasilovun və başqalarının dəyərli tədqiqat işləri vardır. 

Son dövrlərdə qədim türk onomastikasına aid Azərbaycanda bir sıra fundamental tədqiqat işləri yerinə 

yetirilmişdir. Ə.Tanrıverdinin antroponimlərlə bağlı araşdırmaları isə xüsusi yanaşma metodu ilə seçilir və 

daha çox yazılı abidənin əhatə olunması baxımından diqqət cəlb edir [2]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ayrı-ayrı abidələrin onomastik layının öyrənilməsinə aid bir sıra tədqiqatlar 

mövcuddur. Əgər ümumi türkologiya nöqteyi-nəzərindən məsələyə yanaşsaq, müxtəlif türkdilli döv-

lətlərdə belə araşdırmaların  aparılmasını nəzərə almağın əhəmiyyətini aşkar hiss etmək olar. Fikrimizcə, 

qədim türk onomastikasına dair xüsusi biblioqrafiyanın hazırıanması da türkologiyanın praktik, aktual 

məsələlərindən biridir. Əgər keçmiş SSRİ-yə daxil olan türkdilli dövlətlərin müstəqillik qazanması milli 

dillərin, eləcə də milli mədəniyyətin öyrənilməsinə güclü pozitiv təkan vermişdirsə, türkoloji tədqiqatların 

mərkəzləşdirilməsi, əlaqələndirilməsi, eləcə də əməkdaşlığın qurulması istiqamətində fəaliyyət kifayət 

qədər ürəkaçan deyildir. Bu məsələdə əsas çatışmazlıq görülmüş işlərin yayılması, onların əldə olunub 

istifadə edilməsi ilə bağlıdır. Bununla belə,  qədim türk onomastikası, o cümlədən də şəxs adları ilə bağlı 

tədqiqatların əhatə dairəsini genişləndirməyə, daha çox yazılı abidəni əhatə etməyə ciddi ehtiyac hiss olun-

maqdadır. Bu cür tədqiqatlardan biri də ayrı-ayrı yazılı abidələrin onomastik qatı ilə bağlı araşdırmaların 

şərhini vermək, onları bir araya toplamaqdır. Şübhəsiz ki, qədim türk onomastikasına dair fundamental 

işlərdə yerinə yetirilmiş və  keçmiş tədqiqatlara istinadlar verilir. Zənnimizcə, bu istinadlar əsasında ilkin 

biblioqrafiyanın yaradılması mümkündür. Eyni zamanda əldə olan mənbələr əsasında da müəyyən şərh və 

məlumatları əhatə edəcək məqalələrin yazılması da vacibdir. Bu yazıda bir neçə tədqiqat işi barədə 

məlumatları bir yerə toplamaq, onlara münasibət bildirmək məqsədini qarşımızda qoymuşuq. 

V.U.Maxpirov 1980-ci ildə XI əsr yazılı abidəsi olan "Divani-lüət-it-türk" əsərində xüsusi 

adlar mövzusunda namizədlik dissertasiyası yazmışdır [3.6]. Qeyd edək ki, tədqiqatçının elmi 

rəhbəri N.A.Baskakov, rəsmi opponenti T.Canuzakov türk dillərinin qədim onomastikasını öyrən-

mək sahəsində tanınmış türkoloqlar olmuşdur. Tədqqiatın elmi sambalının hesab edirəm ki, bir gös-
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təricisi də budur. Adı çəkilən dissertasiya giriş, 4 fəsil, nəticə, ədəbiyyat və əlavədən ibarət ol-

muşdur. Əlavədə xüsusi adların (antroponim, etnonim və toponim) siyahısı verilmişdir. Qabaqcadan 

qeyd edək ki, yazılı abidələrin hər birinin onomastikonun tərtib edilməsi əhəmiyyətli və aktual 

məsələdir. Belə siyahılar müqayisəli təhlil aparmaq işini xeyli dərəcədə asanlaşdırır. 

Dissertasiyanın birinci fəsli "Divan"dakı antroponimlərə, ikinci fəsli etnonimlərə, üçüncü fəsli 

toponimlərə həsr olunmuş, dördüncü fəsil isə xüsusi adların formalaşmasının struktur-qramamtik 

xüsusiyyətlərini əhatə etmişdir. M.Kaşğarlının lüğətindəki xüsusi adların tərkibi bircinsli deyildir və əsas 

hissəsini türk mənşəli adlar (70 %) təşkil edir. Digər hissə ərəb və fars mənşəli  antroponimlərdir. Ərəb və 

fars antroponimlərinin lüğətdə yer alması türk xalqlarının ərəb və farslarla qarşılıqlı əlaqələrinin güclü 

olduğunu təsdiqləyir. V.U.Maxpirov göstərir ki, XI əsrdə ərəb mədəniyyətinin türk xalqlarına təsiri güclü 

olduğundan, türklərdə uşaqların ərəb adları ilə adlandırılnması halları çox müşahidə olunur [3, səh. 6]. Biz 

bu qənaətdəyik ki, türklərin ərəb adlarını daşımasında İslamın həlledici rolu vardır və dini təsir əsrlər 

getdikcə qüvvətlənmişdir. Orta əsrlərdə və sonrakı dövrlərdə də ərəb adlarının say çoxluğu qeydə alınır. 

Fikrimizcə, adlarda milliləşmə XX əsrin ortalarından başlanmış və əsrin sonlarında güclənmişdir. Bu 

faktın Azərbaycan antroponim sistemi üçün doğruluğunu qəbul etmək olar. Təbii ki, faktın tam təsdiqi 

xüsusi araşdırma və hesablamalar tələb edir. 

V.Maxpirov tədqiqatında M.Kaşğarlının "Divan"ında qarışıq adların qeydə alındığını da gös-

tərmişdir. Qarışıq adlar mürəkkəbliyi ilə seçilir. Ümumi adın komponentləri arasında həm ərəb, 

həm də türk mənşəli komponentlər olur. Məsələn, Mizaməddin İsrafil Toğan Tekin, Muhəmməd 

Cakir Tonca Xan. Strukturca adın dörd komponentdən ibarət olması onun mürəkkəbliyinə və qədim 

türk antroponim sisteminin normalarından bir qədər kənara çıxdığını təsdiq edir. Biz belə hesab edi-

rik ki, qədim türk antroponim sistemi üçün nümunə kimi verilmiş adların "Toğan Tekin", "Tonca 

Xan" komponentləri daha böyük maraq doğurur. 

M.Kaşğarlının lüğətində qeydə alınan türk mənşəli adların əsas qismindən "ay", "alp", "aysa", 

"azak", "kaban /qaban", "gün" və s.  appeyativlər iştirak edir. 

V.Maxpirov lüğətdəki antroponimləri motivləşmə mənbəyinə görə 3 qrupa bölmüşdür: 1) İthaf ad-

lar (memorativlər); 2) Təsviri adlar (Deskritivlər); 3) Arzu adlar (dezederativlər) [3, səh. 9-10]. Müəllif 

belə hesab edir ki, memorativlər ən qədim adlar sisteminə daxil olub, işıq və ulduz kultu ilə bağlıdır. Bu 

baxımdan tərkibində "ay" və "gün" komponenti olan antroponimlər daha geniş qat təşkil edir. M.Kaşğa-

rinin lüğətində "Ay" qadın adı, XI əsrə aid başqa abidə - "Kutadqu bilik"də "Ay-Toldı", "Gün Toğdı" ad-

ları vardır. Tərkibində heyvan və quş adları olan antroponimlər də xüsusi qrup təşkil edir. Məsələn: Tonğa 

Xan, Boğra Qara Xan, Arslan xan və s. Daha sadə adlar tərkiblidir və adi adamların adlarını bildirir. 

Məsələn: As-qul qadın, Kapan - kişi adı, Turumtay, Toğrul və s. qəbilə və tayfa adları əsasında formalaşan 

(Komuk / Kumuk; kay); qohumlu terminləri ilə düzələnlər (Abi, Bekm, İnal öz və s.) [3, səh. 8-9]. 

Təsviri adlar fərdin müxtəlif müsbət keyfiyyətləri ilə bağlı formalaşır. Məsələn: Alp Aya (alp 

- qəhrəman, aya-ən yaxşı), Biliye Bek (müdrik bəy), İnanc Bek (inanılmış / inanılan / etibarlı bəy), 

Öndülmüş (təriflənmiş, mədh edilmiş), Yavlac Sarıc (Yavlac - möhkəm, sərt və ya yavlac - pis). 

Fikrimizcə, bu adların formalaşma xüsusiyyətlərini daha dərindən təhlil etmək lazım gəlir. 

Burada advermə ənənəsi nəzərə alınmalıdır. Məsələn, “Alp Aya” adında birinci və ya ikinci kompo-

nentin ilkinci olma ehtimalı vardır. Ola bilsin ki, qədim advermə ənənəsində əvvəl bir komponentli ad veril-

miş, sonra ona ikinci komponent əlavə edilmişdir. Bu mülahizəni təsdiq edən cəhətlərdən biri odur ki, qədim 

türk adları sırasında çoxkomponentlər arasında titul və rütbə bildirən söz də qeydə alınır. Şübhəsiz ki, ad ve-

rilən zaman fərdin müvafiq titulu olmamış, o, sonralar bu titulu almışdır. Titul verildikdən sonra ad iki-kom-

ponentli və ya ikisözlü antroponimə çevrilmişdir. Deziderativlərdə adı verənin arzu və istəkləri yer alır. Mə-

sələn, Bektur adında bek “möhkəm, sərt” mənasında izah olunarsa, ad “möhkəm dur” anlamında olacaqdır. 

V.Maxpirovun fikrinə görə, “Beklen” adının mənası “bəy ol” kimi izahlanmalıdır. Biz belə 

hesab edirik ki, bu ad “bəkləmək” felindən düzəltmə ola bilər və “gözlənilən / bəklənilən” mənasını 

daşıyır. V.Maxpirov Azak sözünü “son” mənasında qəbul edir və onu daha uşaq istəmiyənlərin arzusu 

kimi yozur [3, səh. 10].  
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Təbii ki, haqqında söhbət gedən dissertasiyanın avtoreferatında izah və şərhlər, nümunələr kifayət 

qədər deyildir və dissertasiyanın tam mətni ilə tanış olmaq əhəmiyyətlidir. Onu da qeyd edək ki, 

M.Kaşğarlinin əsərində xüsusi adların yalnız V.Maxpirov tərəfindən öyrənilməsini demək olmaz. Bu 

qiymətli yazılı abidənin onomastikasına dair digər tədqiqat işləri sərf-nəzər edilməlidir. Məsələn, Ə.Tanrı-

verdi yazır: “Divan”dakı antroponimləri aşağıdakı istiqamətlər üzrə tədqiq etməyi məqbul hesab edirik: 

“Divan”dakı antroponimlərin tədqiqi tarixi; Mahmud Kaşğari türk antroponimikasının ilk tədqiqatçısı 

kimi; “Dədə Qorqud kitabı” və “Divani lüğət-it-türk”dəki sözlərin müasir Azərbaycan dilində mühafizə 

olunması; “Dədə Qorqud kitabı” və “Divani lüğət-it-türk”də işlənən etnonim və antroponimlərin oxşarlığı; 

“Divan” və Orxon-Yenisey abidələrindəki antroponimlərin müqayisəsi; “Divan”da antroponim və 

apelyativ kimi işlənən vahidlər; “Divan”da işlənən antroponimlərin leksik-semantik qrupları; “Divan”da 

işlənən antroponimlərin quruluşu və antroponimik modellər” [2, səh. 328-329]. 

A.A.Baronov qırğız qəhrəmanlıq eposu “Manas”da olan antroponimlərin tədqiqinə dair həsr etdiyi 

namizədlik dissertasiyasını 1988-ci ildə Alma-Atada müdafiə etmişdir [4]. Bu dissertasiya giriş, üç fəsil, 

nəticə və ədəbiyat siyahısından ibarət olmuşdur. Müəllif “Manas” eposunda qeydə alınan antroponimlərin 

siyahısını əlavə kimi verməmişdir. Tədqiqat işinin birinci fəslində “Manas” eposundakı real adlar homo-

gen və hetromen olmaqla, 2 qrupa bölünməklə tədqiq edilmişdir. Real adlar anlayış adın türk dillərinin və 

başqa dillərin (iran, monqol, ərəb) antroponimiyasında qeydə alınmanı ifadə edir. Türk dillərindən (qırğız 

dilindən) olan real adlar çoxluq təşkil edir. Bu adlar 3 qrupa ayrılmışdır: 1) Müasir qırğız dilində işlənən-

lər; 2) Müasir qırğız dilində olmayanlar; 3) İstifadədən çıxmış, arxaikləşmiş adlar. Birinci qrupa Akbala, 

Sarıbay, Berdibay, Kara, Koyçuman və s.; ikinci qrupa Abak, Baykan, Botpay, Koxeoy və s.; üçüncü 

qrupa Adıq xan, Barak xan, Xan Bequş və s. adlar daxil edilmişdir [4, səh. 4-5]. Göründüyü kimi, verilən 

qruplardan üçüncüsündə iki komponentdən, daha doğrusu, iki sözdən ibarət olan adlar üstünlük təşkil edir. 

A.Boronoun tədqiqatında türk-monqol, türk-iraq, türk-ərəb hetromen adları da öyrənilir ki, burada 

türk komponenti maraq doğurur. Müəllifin dissertasiyanın II fəsli folklor adlarına həsr edilmişdir. 

Burada türk, monqol, iran, ərəb xalqlarının folklorundan olan adlar araşdırılır. Müəllif bir çox türk 

xalqlarının folklorunda qeydə alınan adları ayrıca qrupda birləşdirmişdir. Bu qrupa Ay xan // Ayqan, 

Kekay xan // Keqey xan, Kara xan, Aqay xan, Kün xan, Kebek, Toluk Kebek, Toştuk, Ak xan və s. 

adlar daxildir. Bu qrupda real antroponim sstemində yer alan Noqoy, Aqış, Bolot, Jamqırçı, Janıbek, 

Ediqe, Kambar xan, Karaç, Kanalı, Karlığac kimi adlar da vardır [4, səh. 11]. Ə.Tanrıverdi “Manas” 

dastanının antroponimlərinin tədqiqi ilə bağlı aşağıdakı istiqamətlər üzrə araşdırmalar aparmışdır: 

“Türkiyə türkcəsinə çevrilmiş “Manas”da antroponimlərin transkripsiyasına dair; “Manas”da işlənən 

antroponimlərin “Orxon-Yenisey abidələri” və “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı antroponimlərlə müqayisəsi; 

“Manas”dakı antroponimlərin poetik xüsusiyyətləri; “Manas”da ərəb və fars mənşəli antroponimlər; 

“Manas”da antroponim, həm də apelyativ kimi işlənən vahidlər; Qədim türk mənbələrində yaşayan şəxs 

adları “Manas”da işlənən antroponimlərin leksik-semantik qrupları; “Manas”dakı antroponimlərin 

quruluşu və antroponimik modellər” [2, səh. 299-300]. 

Nəzərdən keçirilmiş iki tədqiqat işində öyrənilən antroponimlərin müxtəlif aspektlərdən 

müsadisəsi üçün kifayət qədər material vardır. Bir də qeyd edək ki, bu cür tədqiqat işləri çoxsaylıdır və 

onların hamısı haqqında məlumat toplamaq asan deyildir. Əlbəttə, Sovet dövründə yerinə yetirilmiş 

işlərin, müdafiə edilmiş dissertasiyaların özlərini və ən azı avtoreferatlarını axtarıb tapmaq 

mümkündürsə, müstəqillik dövründə ayrı-ayrı türkdilli respublikalarda, eləcə də Rusiyada görülmüş 

işlərlə tanış olmaq müəyyən çətinlik törədir. Buna baxmayaraq, türk dillərinin qədim onomastik qatının 

kompleks şəkildə öyrənilməsi üçün bu cür işlərdəki materialları araya-ərsəyə gətirmək vacibdir. 

Türk dillərinin qədim onomastikasının tədqiqinin bir istiqaməti də yazılı abidələrin onomastik 

vahidlərini həm ayrı-ayrılıqda, həm də müqayisəli şəkildə öyrənməkdir. Bu cəhət professor Ə.Tan-

rıverdinin monoqrafiyası hesab edirik ki, bu günə olan qiymətli əsərlərdən biridir. 

“Filologiya elmləri doktoru, professor Əzizxan Tanrıverdinin “Qədim türk mənbələrində yaşayan 

şəxs adları” kitabı son dərəcə maraqlı tədqiqat əsəridir. Müəllif burada Orxon-Yenisey abidələri, “Dədə 

Qorqud kitabı”, “Manas”, Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət-it-türk” əsəri, Balasağunlu Yusif Xas 

Hacibin “Kutadqu bilik” poeması, özbəklərin məşhur “Alpamış” dastanı, erməni hərfləri ilə yazılmış 
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polovets mətnləri və XVII əsrə aid “Dəftəri-müfəssəli-əyaləti Tiflis” sənədində işlədilmiş 800 şəxs adını 

saf-çürük etmiş, tarixi-linqvistik baxımdan onların izahını vermişdir. Bu adlar arasında cüzi yer tutan 

ərəb-fars mənşəli şəxs adlarını da nəzərdən qaçırmamışdır. Ə.Tanrıverdi tədqiqata 1500 illik tarixi olan 

əski göytürk yazılı abidələrindən başlamış, burada işlənmiş adları “Kitabi Dədə Qorqud”dakı adlarla 

müqayisə etmiş, onların leksik-semantik qruplarını, quruluşunu, antroponimik modellərini müəyyən-

ləşdirmişdir. Orxon-Yenisey abidələrindəki adların müasir qazax, qırğız, özbək, tatar, türkmən, çuvaş və 

Azərbaycan dillərində yaşadığını elmi faktlarla, dəlillərlə sübut etmişdir” [5, səh. 4]. 

Ümumiyətlə, antroponimlərin yazılı abidələrin materialları əsasında çoxplanlı və çoxtərəfli 

tədqiqatı ilə bağlı belə nəticəyə gəlirik ki, bu tipli araşdırma üçün ilk növbədə mövcud elmi işlər, 

faktlar, elmi-nəzəri müddəalar ümumiləşdirilməlidir. 

 

ƏDƏBİYYAT 

 

1.Древнетюркский словарь. Ленинград, Наука, 1969, 676 с. 

2. Э.Tanrıverdi. qədim türk mənbələrində yaşayan şəxs adları. Bakı, Nurlan, 2009, 442 s. 

3.Махпиров В.У. Собственные имена в памятнике XI в «Дивану лугат-ит-турк» Махмуда 

Кашгарского: Автореф….. дис… канд. филол. н. Алма-Ата, 1980, 30 стр. 

4.Боронов А.А. Антропонимы в киргизском героической эпосе «Манас»: Автореф. дис. …. 

канд. филол. Н. Алма-Ата, 1988, 20 с. 

5. R.Əskər. Türklərin masaüstü kitabı // Ə.Tanrıverdi. Qədim türk mənbələrində yaşayan şəxs 

adları. Bakı, Nurlan, 2009, səh. 3-9. 

 

PROPER NAMES IN WRITTEN MONUMENTS 

 

P.Kh. Ismailov 

Institute of Linguistics named after Nasimi  of AzerbaijanNational Academy Sciences 

 

In the article with the purpose of elaboration of theoretical bases and methods of complex in-

vestigation of ancient Turkish anthroponyms is settled the problem of interpretation of onomastic 

layer fixed in different monuments. In the article have been considered and generalized the princi-

ples of classification  registered in two dissertation works dedicated to onomastic units in “Divan” 

by Mahmud Gashgari and antroponyms in the dastan “Manas”. 
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В статье с целью выработки теоретических основ и методики комплексного изучения 

древнетюркских антропонимов поставлена проблема интерпретации ономастического пла-

ста, зафиксированного в разных источниках. В статье рассматриваются и обобщаются прин-

ципы классификации, извлечённые из двух диссертаций, посвященных ономастическим еди-

ницам в «Диване» МахмудаКашгари и антропонимам в дастане «Манас». 
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PSİXOLOJİ QISQANCLIĞIN MƏNAYARADICI GÜCÜ: QADINLARIN DOĞUM 

QABİLİYYƏTİNƏ KİŞİ QISQANCLIĞI 

 

S.P. Qarayev 

AMEA Folklor İnstitutu 

safaqara@gmail.com 

 

Məqalədə kişilərin qadınların doğum qabiliyyətinə olan psixoloji qısqanclığının  semantikası 

konkret folklor faktları əsasında tədqiqata cəlb olunmuşdur. Məlumdur ki, Freydin qadınlarda penis 

qısqanclığının olması ilə bağlı yanaşmasının əksinə olaraq, Alan Dundes də folklor faktları əsasında 

kişilərdə də qadınların doğum qabiliyyətinə qısqanclığın mövcudluğunu sübut etmişdir. Belə bir 

qısqanclıq folklor faktlarındakı  təsvirlərin gerçək dünyadan xeyli fərqli şəkildə ortaya çıxmasına səbəb 

olur. Məqalədə bu qısqanclığın səbəb olduğu proyeksiya və  proyektiv inversiya hadisəsi konkret obraz 

və motiv səviyyəsində  araşdırılmışdır. Məlum olmuşdur ki, konflikt situasiyalarında kişi kollektivində 

qadın metaforalarının təhqiramiz məqsədlərlə istifadə edilməsinə baxmayaraq, qadınların doğum və 

artım qabiliyyətlərinə qısqanclıq da folklor faktlarında özünəməxsus iz buraxmışdır.  

Açar sözlər: Freyd, Dundes, qısqanclıq, qadın doğumuna kişi qısqanclığı, qəbirdə doğulma, 

Kosa, proyeksiya, proyektiv inversiya  

 

Z. Freyd tərəfindən irəli sürülən qadınlarda kişilərə qarşı mövcud olan  qısqanclıq barədə 

psixoanalitik ədəbiyyatlarda çox geniş bəhs olunmuş və bu qısqanclığın mədəniyyətdə çoxsaylı 

təcəssümü aşkarlanmışdır. Bununla yanaşı Alan Dundes kişilərdə də qadınların doğum və artım 

qabiliyyətlərinə qısqanclığın mövcud olduğunu yaradılış mifləri əsasında müəyyənləşdirmişdir. Aydın 

olmuşdur ki, belə bir qısqanclıq fantaziya dünyasında şəkillənən obraz və motivlərdə özünəməxsus iz 

buraxır. Biz bu yazımızda kişilərin qadın doğumununa olan qısqanclığını “qəbirdə doğuluş” və “Kosa” 

obrazı kimi  iki folklor faktı əsasında araşdırmaya cəlb etməyə çalışacağıq.  

Koroğlu dastanın qazax variantından belə aydın olur ki, uzun illər düşmən məmləkətində əsir-

likdə yaşayan Ravşanbəy və Gacdembek bir dilənçidən dor bir tulpar alırlar. Ravşanın tapşırığı ilə 

Gacdembek heç kimin görmədiyi yerdə bu atı bəslədikdən sonra onlar Qızılbaş qalasını aşıb öz 

məmləkətlərinə üz tuturlar. Ravşanbəy öz məmləkətinə gedərkən onun arvadı Akanay hamilə olur. 

Qırxlar və Gavus-Kıyas ona yuxusunda hamiləykən öləcəyini və qəbirdə övlad doğacağını deyir. 

Qəbirdə, gorda doğulduğuna görə Qırxlar körpəni bezə büküb ona Goroğlu adını qoyurlar: 

Uşağa yemiş verdi qırxlar gəlib, 

Sayğıyla baxırlar ona çox, 

Məsləhətləşib öz pirləriylə, 

Ad qoydular: "Görda doğan Göroğlu" deyə (8, 279). 

Gorda övlad doğduqdan sonra döşləri qurumuş Akanayın döşünə süd gəlir. Və bir kısrağın hər 

gün məzara getdiyini görən Babalı Akanayın qəbri üzərində doğulan uşağı görür. Babalı çox böyük 

çətinliklə Goroğlunu tutub Küleyimin evinə gətirir. Xatırladaq ki, dastanın  Orta Asiya variantlarının 

demək olar ki, hamısında  qəhrəmanın  doğuluşundan öncə anası  ölür və qəhrəman  ölü  anasından 

doğulur və bir müddətdən sonra isə qəbri yarıb işıqlı dünyaya çıxır.  Burada iki məsələ xüsusi maraq 

doğurur: 1. Məhz qəhrəmanın  atası düşmən məmləkətindən qaçdıqdan sonra anası dünyasını dəyişir.  2. 

Qəhrəman məhz anasının ölü bədənindən doğulur və daha sonra isə qəbri yararaq işıqlı dünyaya çıxır.  

Buradaca iki məsələnin psixosemantik mahiyyətinə  diqqət yetirmək istərdik.   Yenə də qeyd edək 

ki, oğul, ata və ana obrazı əsasında təşkil olunan edipal kompleks burada da onun aktuallaşdırıcısı olan 

qəhrəmanın mövqeyindən  özünəməxsus ifadə imkanı qazanmışdır. Digər Orta Asiya variantlarında 

olduğu kimi, bu variantda da “ata”övladın, qəhrəmanın doğuluşundan öncə ananı tərk edərək öz 

məmləkətinə qaçır. Bu mətn də əsas qəhrəman olan "övladın mövqeyi"ndən ifadə olunduğuna görə, 

burada atanın ananı ağır vəziyyətdə, yalnız başına düşmənin məmləkətində tərk  edərək qaçması 
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aktuallaşır. Yəni edipal qısqanclıq ata və ananın bir arada yaşamasına imkan vermir və nəticədə 

edipal kompleksin düşmən elan etdiyi ata “namərdliklə” ananı tərk edərək öz məmləkətinə üz 

tutur. İrəlidə də görəcəyik ki, qəhrəman atanın bu davranışını elə namərdlik kimi qəbul edir. 

Özünəməxsus bir modellə psixoloji kontekstdə rəqib ata münasibətlər sistemindən çıxarılır və ana və 

övladın birlikdə yalnız yaşaması təmin olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, mətn yalnız bir kompleks və 

istək əsasında formalaşmır. Mətnin gerçəkləşdiyi mühitin bütün psixoloji arzuları  bu və ya digər şəkildə 

onda təcəssüm olunur. Bu baxımdan ananın ölümü və qəbirdə övlad dünyaya gətirməsi də 

özünəməxsus məna yükünə malikdir. Psixoanalitik yanaşma kontekstindən bəlli olduğu kimi, 

qadınlarda kişilərə fallik qısqanclıq var. Alan Dundes də yaradılış miflərinin təhlili zamanı müvəf-

fəqiyyətlə kişilərdə də qadınların doğum və artım qabiliyyətlərinə qısqanclığın olmasını sübut etmişdir 

(7, 327-343). O, mədəniyyətdə ayrı-ayrı obrazların vizuallaşmasında da bu xüsusiyyətin aktuallaşdığını 

qeyd etmişdir.  Belə ki, “Dundes də Freydin cinsin sosial yozumuyla bağlı mövqeyi ilə razı idi, amma o, 

Freydin qadınların kişilərə qarşı penis qısqanclığı ilə bağlı mövqeyinə kişilərdə də qadınların doğum 

qabiliyyətinə qarşı qısqanclığın olmasını əlavə edərək,  müəyyən dəyişiklik etdi. Məsələn, Dundes Santa 

Klausu hamiləliyin kişilər tərəfindən mənimsənilməsi ilə əlaqələndirirdi. O, öz fikrini tarixi xarak-

teristikasını bugünkü Türkiyə ərazisindəki Müqəddəs Nikolasdan götürən, uşaqların müxtəlif ehtiyac-

larını təmin edən yekəqarının qərbi və mərkəzi Avropadakı Sinterklaas əfsanələrində  kök qabaqla 

(qarınla-S.Q) təsvir olunmasını vurğulamaqla diqqətə çatdırmışdır” (6, 24). Yəni mədəniyyətdə kişilərin 

qadının doğum qabiliyyətinə olan qısqanclığı bəzən elə kişi obrazların hamiləliyə işarə edən təsvirlərlə 

aktuallaşmasına səbəb olur. Bizim folklorumuzda da belə qısqanclığın təcəssüm olunduğu  faktlara rast 

gəlmək mümkündür. Məsələn, Kosa obrazı əsasında fikrimizi izah etmək yerinə düşər. “Kosa oyununun 

fallik səciyyəli rəqslərlə bağlılığı ayrıca diqqəti cəlb edir. Azərbaycanda uzun müddət el arasında Kosa 

rolunu oynayan şəxsin  “Kos-kosa” oyunu zamanı lülə sümüyə parça dolayıb  onu fallos halına salmağı  

və eləcə də canlı ənənənin özündən qeydə alınan digər bu kimi faktlar oyunun fallik məzmunlu 

olduğunu göstərir” (5, 196). Kosanın kişilik kultu ilə əlaqədar fallik məzmun daşıyan  bir obraz olmasını 

göstərən çoxsaylı folklor faktları mövcuddur. Bununla yanaşı, “Kosa”nın qadın kimi hamilə şəkildə 

təqdim olunduğunu göstərən məqamlar da vardır:  

Mənim Kosam canlıdır, 

Qolları mərcanlıdır. 

Qarnına əl vurmayın, 

Kosam ikicanlıdır (1,  32). 

Mənim Kosam canlıdır, 

Qolları mərcanlıdır, 

Kosama əl vurmayın, 

Kosam ikicanlıdır. (2, 226). Düzdür, mifoloq Ramin Allahverdiyev birinci mətndəki  “Qarnına əl 

vurmayın, kosam ikicanlıdır” ifadəsini ikinci mətndəki “Kosama əl vurmayın, kosam ikicanlıdır” 

ifadəsi ilə müqayisə edir və belə bir qənaətə gəlir ki, birinci mətndəki “Qarnına əl vurmayın” ifadəsi 

mifik obrazı səhv anlayan folklorşünasların əlavəsidir.   Müəllif bu müqayisəsinin nəticəsini ifadə 

edəcək belə fikir irəli sürür: “Burada “Kosama əl vurmayın” misrasının “qarnına əl vurmayın” kimi 

əvəzlənməsi göstərir ki, tərtibçilər “Kosa” obrazının ikicanlılığını fizioloji hamiləlik kimi başa 

düşdüklərindən onu “məntiqə” uyğunlaşdıraraq, bu cür də təqdim edirlər. Maraqlı burasıdır ki, lap belə 

olduğu halda, bir qayda olaraq kişi obrazında təqdim olunan “Kosa”nın fizioloji hamiləliyi hansı 

məntiqə sığır” (4, 127).  Göründüyü kimi, Ramin Allahverdiyev faktın səhv anlaşılmadan qaynaqlanan  

bir hadisə olmasını diqqətə çatdırır və kişi obrazına qadına xas olan keyfiyyətin (hamiləliyin) əlavə 

edilməsinin məntiqə sığan bir hadisə olmadığını bildirir. Məsələnin birinci tərəfi ilə bağlı deyə bilərik ki, 

“ikicanlılıq” dildə qadının hamiləliyinə işarə edən metafora kimi istifadə olunur. Müəllif  də bu fikrin 

doğruluğunu qəbul edir, amma kişi kimi xarakterizə olunan Kosanın fizioloji hamiləliyinə işarə edən 

“qarnı”nı  məntiqsiz bir fakt kimi ənənədən kənar hadisə hesab edir. Bu məsələnin mahiyyətini 

aydınlaşdırmaq üçün “Novruz ensiklopediyası”nda Kosa personajının  hazırlanması ilə bağlı aşağıdakı 

məlumata nəzər salmaq istərdik:  “Tamaşada  Kosa rolunda çıxış etməli şəxs tərsinə  çevrilmiş kürk 
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geyinirdi. Üz-gözünə un sürtülür. Başına şiş papaq qoyulur. Boynundan zınqrov asılır. Geyiminin 

altından qarnına yastıqca sarınır. Əlində qırmızı parça, saplarla bəzədilmiş çömçə, çiynində boş 

xurcun olan Kosa... cürbəcür oyun göstərməklə toplaşanları  güldürür” (3,  111).  Göründüyü kimi, 

Kosanın tamaşaya hazırlanması zamanı qarnına yastıq bağlanır ki, bu da heç şübhəsiz,  ona hamilə 

görkəm verilməsinə, başqa sözlə, onda fiziki hamiləlik təəssüratı yaradılmasına xidmət edir.  Kosanın 

qarnına bağlanan yastıq onun hamiləliyinə işarə etdiyi halda,  “Qarnına əl vurmayın, kosam ikicanlıdır” 

ifadəsi ənənə daxili, təbii folklor mühitinin məhsulu kimi dəyərləndirilə bilər. Bizə belə gəlir ki, ən azı 

belə bir yanaşma kontekstində bu folklor faktının saxta olmasını iddia etmək  bir o qədər də düzgün 

deyildir. Yuxarıda gördüyümüz kimi, müəllif digər bir tərəfdən də hamiləliyə kişi obrazında rast 

gəlinməsinin fizioloji məntiqə sığmadığını diqqətə çatdıraraq bunu da mətn saxtakarlığına bir  işarə kimi 

qiymətləndirir. Amma mif poetikasının yalnız gerçəkliyin məntiqinə  uyğun bir dünya “qurmaq” 

məsuliyyəti daşımadığını nəzərə alsaq, müəllifin bu  baxışına da şübhə ilə yanaşmaq mümkündür.  

Lakin üzərində durmadan deyək ki, miflərdə hermafrodit tanrıları (penisli qadınlar, vaginiyalı kişilər), 

qadın geyimləri ilə süslənən şamanları, qadının kişidən yaranmasını, doğulmasını təsvir edən mətnləri 

ortaya çıxaran “məntiq”lə  Kosanı ikicanlı, hamilə şəkildə göstərən şüurun məntiqi eynidir. Yəni mifik 

düşüncənin məntiqi Kosanın hiperfallik davranışları və hamiləliyi eyni zamanda özündə ehtiva etməsinə 

imkan verir. Müəllif daha sonra Kosanın ikicanlılığına belə bir şərh verir “Əsl mətndəki Kosanın ikican-

lılığı əsatiri təfəkkür kontekstində məntiqidir. Burada “ikicanlılıq” “Kosa”nın mifoloji mahiyyəti ilə 

əlaqəli olub, üst qatda qışdan yaza, alt qatda isə ilkin Xaosdan Kosmosa keçid prosesinin ifadəsi kimi 

anlaşılır” (4, 129).  Yəni müəllif  Kosanın ikicanlılığını  qışdan yaza, xaosdan kosmosa keçidin işarəsi 

kimi izah edir ki, bizə elə gəlir ki, mədəni-kulturoloji prizmadan bu yanaşma çox dolğun bir baxışdır. 

Lakin bu baxış özü də kişi obrazı olan Kosaya ikicanlılıq, hamiləlik kimi bir xüsusiyyətin aid 

edilməsinin səbəbini izah etmək gücündə deyildir. Ümumilikdə müəllifin  Kosanın fiziki hamilə 

olmadığını israrla  diqqətə çatdırmağından aydın olur ki, o “ikicanlılığı” mifik obrazın xarakteri kimi 

yox,  Kosanın ritual vəziyyətini ifadə edən metaforik dil faktı kimi anlayır. Lakin bu obrazın fiziki 

bəzədilməsi prosesində qarnına yastıq bağlanılması və ona hamilə görkəminin verilməsi ikicanlılığı 

metaforik dil faktı kimi  yox, obrazın mifik xarakteri kimi izah etməyə əsas verir.  Mərasimdə eyni 

sözlər kosa ilə yanaşı erkəklik simvolu olan təkə haqqında da oxunur (9, 83). Düşünürük ki, məhz Kosa 

obrazının mifik-zooloji səviyyəsində  erkək keçi  (təkə) dayandığına görə və yaxud da kosanın erkək 

keçinin antropomorfik obrazı  olması ilə əlaqədar olaraq “Təkə oynatma” mərasimlərində təkə haqqında 

eyni ifadələr işlədilir: “Mənim təkəm cannudu, Qolları mərcannudu. Təkəmə əl vurmayın, Təkəm 

ikicanlıdı” (10, 329). Ümumiyyətlə, “kosa və erkək keçi”nin simvolik ekvivalent olmasını göstərən 

çoxsaylı faktlar mövcuddur ki, onlarda da erkək keçinin Kosa kimi ikicanlı olması diqqətə çatdırılır. 

Kosa obrazı ilə bağlı sual yenə də açıq qalır:  kişilik kultunu təmsil edən ritual xarakterli hiperfallik 

Kosa obrazı axı niyə həm də qadın kimi hamilə şəkildə təsvir olunur?  Sualı obrazın ritual situasiya 

kontekstində izah etməyə çalışanlar kosanın yeni ilə hamilə olması, onun keçid vəziyyətin marginal 

obrazı olması və beləliklə də, qadın və kişi başlanğıcını özündə ehtiva etməsi və s. kimi yanaşmalar 

kontekstində izah edə bilərlər ki, bu da çox normal və təbiidir.  Lakin burada bizi maraqlandıran  cəhət 

bu ritual obrazı doğuran şüurun “yaratma” texnologiyasıdır. Onu bildirək ki, hiperfallik kişi obrazının 

hamilə şəkildə təsvir olunmasına səbəb hər hansısa fəlsəfi konsepsiya yox,  psixoloji kompleks, ehtiyac 

və tələbatdır. Bizə elə gəlir ki, burada kişiyə “doğum” qabiliyyətinin bəxş olunmasına Alan Dundesin 

dediyi kimi, partriarxal cəmiyyətin (kişilərin), qadınların yaratma, doğum qabiliyyətinə olan qısqanclığı 

səbəb olmuşdur. Nəticədə tərsinə proyeksiyalanma baş vermiş:  keçid ritualındakı doğum funksiyası 

qadında deyil, sakral xarakterli kişi obrazı olan Kosanın elə özünə verilmişdir. “Kosa” ilə bağlı 

yuxarıdakı mətndən də gördüyümüz  kimi, kişilərin qadınların  doğmaq qabiliyyətinə qısqanclığı obraz 

yaradıcılığında gerçəkliklə uyuşmayan bir vəziyyət yaratmışdır: hiperfallik xarakteri ilə kişilik kultunun 

təmsilçisi olan obraz, həm də doğum qabiliyyəti ilə təcəssüm olunmuşdur. Burada biz Kosa obrazı 

əsasında kişilərin qadınların doğum qabiliyətinə olan qısqanclığını və bu hisslərin şüurun “yaratma” 

prosesinə təsirini göstərməyə çalışdıq. Onu da bildirək ki, bu psixoloji qısqanclıq ən müxtəlif şəkil və 

formalarda folklor yaradıcılığına öz təsirini göstərir. Goroğlu obrazının doğuluşunda da belə bir 
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qısqanclıqdan doğan “tərsinə proyeksiyalanma”nı görmək olar. Kişilərin qadınların doğum qabiliyyətinə 

olan qısqanclığı doğum prosesində qəhrəmanın (Goroğlunun) anasının ölümünə və uşağın qəbirdə 

dünyaya gəlməsinə səbəb olmuşdur. Mədəni-kulturoloji baxımdan ananın ölümü və daha sonra doğum 

prosesinin aktuallaşması doğulan obrazı sakrallıq, gizli güc və qüvvələrlə əlaqələndirməyə imkan verir. 

Psixosemantik kontekstdə bu, kişilərin qadınların yaratmaq qabiliyyətinə, doğumuna olan qısqanclığı 

kontekstində qadının təbii doğumunun dayandırılması və kişilik kultunun təmsilçisi olan qəhrəmanın 

özbaşına doğulmasının təcəssümüdür. Mətndə bu özünü uşağın çöldən gələn bir işıq əsasında qəbri 

dağıdaraq işıqlı dünyaya çıxmasında daha aydın şəkildə göstərir. Yəni kişilərin qadınların doğumuna 

olan qısqanclığı mətndə normal fizioloji qanunauyğunluqdan kənar hadisələri təsvir edən motivlərin 

aktuallaşmasına şərait yaradır. Burada başqa bir məqama da diqqət yetirmək istərdik: Qəhrəmanın 

doğuluşunun normal fizioloji qanunauyğunluğunun pozulması (ananın ölməsi və qəbirdə doğması) yer 

ana (qəbir timsalında) ilə insan ananın (Goroğlunun anasının dəfni timsalında) bir mərkəzdə bir-

ləşməsinə gətirib çıxarmışdır ki, bu da mifosemantik gücünü Hind-Avropa mədəniyyəti üçün xarakterik 

olan “insanın yerdən, torpaqdan yaradılması” konsepsiyasından alır. Lakin məqsədimiz  “Koroğlu” 

süjetinin təqdimatı əsasında bu mətndəki edipal konfliktlərin təzahürlərini aşkarlamaq və onların 

psixosemantik izahına diqqət çəkmək olduğuna görə insanın torpaqdan yaradılması və gordan doğulma 

arasındakı mifosemantik əlaqə üzərində dayanmaq istəmirik.  

Sonda onu deyək ki, psixoanalitik kontekstdə folklor faktlarımı araşdırmaq mədəniyyətin 

semantik səviyyəsinin öyrənilməsi istiqamətində yeni imkanlar açır. Çünki mədəniyyətdə heç bir 

məna səviyyəsi insan psixologiyasından kənarda  ortaya  çıxmır.  
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THE MEANING CREATIVE POWER OF PSYCHOLOGICAL JEALOUSY:  

THE MAN JEALOUSY TO WOMEN’S BIRTH ABILITY 

 

S.P. Garayev 

ANAS Institute of Folklore 

 

In the article the semantics of men’s psychological jealousy to women’s birth ability are 

involved in the research on the base of specific folklore facts. It is known that, in contrast to Freud’s 

approach to penis jealousy in women, Alan Dundes has also proved the existence of jealousy of 

men for the birth ability of women on the basis of folklore facts. Such jealousy causes the images of 

folklore facts appearing out of the real world in a very different way. In the article the projection 
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and projective inversion event that caused this jealousy has been investigated in the level of the 

concrete character and motif. It has been revealed that, though the woman metaphors have been 

used with the insulting aims in men collective in the conflict situations, jealousy to the birth and 

growth abilities of women has left a distinct mark in folklore facts. 

Keywords: Freud, Dundes, jealousy, a man jealousy to a woman birth, birth in the grave, 

Kosa, projection, projective inversion  

 

 

СМЫСЛОСОЗДАЮЩАЯ СИЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВНОСТИ:  

МУЖСКАЯ РЕВНОСТЬ К СПОСОБНОСТИ ДЕТОРОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИН 

 

С.П. Караев 

Институт Фольклора НАНА 

 

В статье на конкретных фольклорных фактах была привлечена к исследованию семантика 

психологической ревности мужчин к способности деторождения женщин. Как известно, в 

противовес теории Фрейда о существовании ревности к пенису у женщин, Дандес на основе 

фольклорных фактов доказал существование ревности мужчин к способности деторождения 

женщин. Такая ревность становится причиной описания фольклорных фактов в ином свете по 

сравнению с реальным миром. В статье проекция и проективная инверция, способствующая 

этой зависти или ревности, была исследована на основе конкретных образов и мотивов. Было 

выявлено что, несмотря на то что, в конфликтных ситуациях в мужских коллективах женские 

метафоры используются в оскорбительных целях, зависть или ревность к плодотворной силе 

женщин оставила своеобразный след в фольклорных фактах. 

Ключевые слова:  Фрейд, Дандес, ревность, мужская ревность к способности рождения 

женщин, рождение в могиле, Безбородый, проекция, проективная инверция 
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MAŞIN TƏRCÜMƏSİNDƏ ÇOXMƏNALILIĞIN SEMANTİK TƏHLİLİ VƏ 

QURULUŞUNA BAXIŞ 

 

G.N. Cəfərova 

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu  

 gulnarajafarova@yahoo.com    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

İnternet əsri adlanan bu əsr bir çox sahələrdə olduğu kimi dilçilikdə də öz mövqeyini möh-

kəmləndirir. Dilçiliyin xüsusi istiqamətlərindən olan kompüter dilçiliyi müxtəlif sahələrlə yanaşı maşın 

tərcüməsində də lazımlı işlər görməyi qarşısına məqsəd qoyur. Bu işlərdən biri də maşın tərcüməsində 

təhlil və analizlərin aparılmasıdır. Məqalədə maşın tərcüməsində çoxmənalılığın semantik təhlili və 

quruluşu məsələlərinə toxunulur. 

Açar sözlər: çoxmənalı sözlər, semantik təhlil, polisemiya, təbii dil, məna  

        

"Roma bir günə tikilməyib" anlayışına qüvvət olaraq qeyd edək ki, təbii dil bir günə 

yaranmamışdır. Dillərin və dildə mövcud olan sözlərin yaranması prosesi tarixi səciyyəyə malikdir. 

Belə ki  dillərdəki hər bir sözün və ya ifadənin öz yaranma tarixi, səbəbi və məqsədi vardır.          

V.A.Poroşinin fikrincə hər kəs təbii dilin funksiyasını məlumatı ifadə edən vasitə kimi başa düşür. 

XX əsrin ortalarında yaranan Kompüter Dilçiliyinin funksiyalarından biri olan maşın tərcüməsinə 

ilk dəfə olaraq ABŞ alimləri müxtəlif təbii dillərdən ingilis dilinə maşın üzərindən tərcümələr 

etməyə çalışmışdılar [12,3]. 

Maşın tərcüməsi - bir dildən başqa dilə və ya dillərə bütöv və ya qismən tərcümə işlərinin 

kompüter vasitəsilə avtomatlaşdırılmış prosesidir. Tərcümə ümumilikdə insan zəkasının, insan 

yaradıcılığının ən zəngin və çətin sahələrindən biridir [8,797].  

Aydındır ki, mürəkkəb təbii dilin tərcümə prosesi həllində, xüsusən semantik təhlillə bağlı 

olan məsələlərdə dil semantikasının formal təsviri zəruridir [12,3]. Dilçilikdə formal semantika təbii 

dildə mövcud olan ifadələr arasında məna əlaqələrinin aşkara çıxarılması üçün verilmiş prinsiplərin 

dəqiq riyazi modellərinin qurulması ilə linqvistik mənanın başa düşülməsinə cəhddir [9].  

Maşın tərcüməsində ən çətin mərhələ formalizəsi mümkün olmayan cümlənin semantik təhlilidir. 

Cümlənin semantik təhlili üçün semantik lüğətlər tərtib olunmalıdır. Təhlil prosesində ilk növbədə 

tərcümə ediləcək mətnin hansı elm sahəsinə aid olunması müəyyənləşdirilməlidir. Elm sahəsini 

avtomatik müəyyənləşdirmək üçün açar sözlərdən və tezauruslardan istifadə edilir və bundan əlavə 

mütləq konteksti nəzərə almaq lazımdır [4,55].  

  Məqalədə maşın tərcüməsində çoxmənalılığın semantik təhlili və quruluşuna diqqət yetirəcəyik. 

Conida Kanqyu Alban dili lüğətləri ilə əlaqədar yazdığı məqaləsində qeyd edir ki, Alban dili 

lüğətində bir çox leksik vahidlər var ki, onlar öz təkmənalılıq statusunu itirərək, çoxmənalı sözlərə 

çevrilmişlər.  

Belə bir nümunəyə baxaq: (to attract) cəlb etmək- sözü cəzb etmək, çəkmək, bənd etmək, valeh 

etmək mənalarında işlənmişdir. İndi daha bir mənada işlənir: oddan çıxartmaq. Bu cür nümunələri 

çox göstərmək olar [10,315]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dilin ifadəli, mənalı, ekspressiv mənbələrinin zənginliyi daha çox həmin 

dildə çoxmənalılığın nə dərəcədə inkişaf etməsindən asılıdır. Çoxmənalılıq sözün bir neçə leksik-semantik 

variantlarına sahib olmaq bacarığına malikdir. Omonimlik (mütləq və ya qismən) iki və ya daha çox fərqli 

leksemlər arasında olan əlaqə olduğu halda, çoxmənalılıq tək bir leksemin xüsusiyyətidir [11,68].  

Çoxmənalılıq nitqdə yox, yalnız dildə mövcuddur. Sözün mənası nitqdə kontekstualdır. Belə 

ki çoxmənalılıq dilin ünsiyyət, əlaqə funksiyasına qarışmır, yəni ona maneçilik törətmir. 

Əksər təbii dillərdə çoxmənalılıq çox inkişaf etmişdir. Buna nümunə kimi ingilis, fransız və bir çox 

dilləri misal göstərmək olar. Məsələn, müasir ingilis dilində "tail" sözünün mənalarına nəzər 

yetirək: 
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1) the back of the body of a bird, animal or fish that can be moved - quyruq (quşa, heyvana və ya 

balığa məxsus bədənin hərəkət edən arxa hissəsi) 

2) the back/end of sth - bir şeyin axırı, sonluğu, (məs.the back of a cart (arabanın arxası)) 

3) the meaning of plait belong to people, the back part of the hair from the top to the bottom - 

hörükcük (insan saçının arxa kökündən ucunadək forma ilə yığılmış hissəsi) 

4) the meaning of the line of people that stand back by back - sıra, növbə, məs.:"çörək dükanının 

qarşısında  quyruq vardı." (burada sıra mənasında işlənir) 

5) the back part of a plane - təyyarənin quyruğu 

6) the back side of a coin that does not have a picture of the head of a person on it - reşka (metal 

pulun gerb olmayan dal üzü) 

7) a long jacket divided at the back below the waist into two pieces that become narrower at the bot-

tom, worn by men at very formal events - frak (kişilərə məxsus geyim növü, arxası iki hissəyə 

bölünmüş, arxa ucu dar uzun kostyum) 

8) a person who is sent to follow sb secretly and find out information about where that person goes, 

what they do - təqibci, təqib edən, bir kimsəni arxasınca izləyən 

9) the back part of sth/sb - dal, daldakı, geridəki 

Bu mənaların hamısı bir-birinə yaxın mənalıdır, hər birinin izahında və işlənməsində "arxa, geri, 

dal" ifadəsi öz əksini tapır. Lakin bu mənalardan ancaq biri ilk məna, digərləri isə ondan törəmədir. 

Azərbaycan dilçiliyində də çoxmənalılıq mürəkkəbliyi ilə seçilir. Ümumiyyətlə, sözün mənalar 

sistemi əsrlərlə yeni mənaların köhnə mənalara əlavə olunması və ya köhnə mənaları sıxışdırıb aradan 

çıxarması ilə inkişaf edir. Azərbaycan dilində çoxmənalı sözlərə daha çox əsas nitq hissələrindən olan 

isim, sifət və feillərdə [6] rast gəlinir. 

Çoxmənalı sözün semantik quruluşunu təhlil edərkən, onun iki səviyyəsini fərqləndirmək la-

zımdır. Birinci səviyyədə sözün semantik quruluşu mənalar sistemi kimi izah edilməlidir, yəni bir çox-

mənalı sözün iki və ya daha çox mənaları sistem şəklində göstərilməlidir. Sözün semantik strukturunun 

ikinci səviyyəsi isə kontekst daxilindəki komponentin üzvü kimi təhlil edilməlidir. Məsələn, Azər-

baycan dilindəki "düşmək" feilinin semantik quruluşunu təhlil edərkən, onu ilk növbədə mənalar sistemi 

şəklində göstərmək lazımdır. 

 

Düşmək-  

1. Arxası / dalı üstə düşmək; 

2. Qatardan düşmək; 

3. Əldən düşmək; 

4. Ruhdan düşmək; 

5. Taqətdən düşmək; 

6. Dərdə düşmək; 

7. Əsir düşmək; 

8. Təşvişə düşmək; 

9. Yola düşmək; 

10. İşi düşmək; 

11. Gözü düşmək; 

12. Gözdən düşmək; 

13. Yalı artıq düşmək; 

14. Dillərə düşmək; 

15. Relsə düşmək. 

 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, çoxmənalı sözün semantik quruluşunun ikinci səviyyəsində təhlil 

apararkən, sözün kontekst daxilindəki mənasını komponentə uyğun şəkildə təhlil etmək lazımdır. 

Məsələn, Azərbaycan dilindəki "acı" sözünün ikinci səviyyədə təhlilini verək. 
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1. Şirin olmayan tam- acı dad; 

2. Yalan olmayan həqiqət- acı söz 

3. Xoşbəxt olmayan tale- acı həyat 

4. Xatırlanılmayan düşüncələr- acı xatirələr; 

5. Mehriban olmayan ünsiyyət- acı dil; 

6. Xoş olmayan xasiyyət- acı xasiyyət; 

7. Sevinc verməyən gözyaşı- acı gözyaşları; 

8. Kəmşirin, şirin olmayan nəsə - acıtəhər; 

9. Şirin olmayan tərəvəz - acı bibər; 

10. Şirin olmayan ədviyyat - acı istiot. 

 

Qeyd edək ki, çoxmənalı söz tək bir leksemlə ifadə olunur. Omonimlik iki və ya daha çox 

fərqli leksemlər arasında olan əlaqə olduğu halda, çoxmənalılıq tək bir leksemin xüsusiyyətidir 

[11,68]. Bunu biz yuxarıda qeyd etdiyimiz "acı" sözünün təhlilini açarkan aydın şəkildə gördük. 

Belə ki, "acı" sözünün izahının hamısında "mövcud olmamaq" məfhumu, "yox" leksemi üzə çıxır. 

Çoxmənalı sözlərin semantik quruluşuna iki cür yanaşma təsir göstərir: Diaxronik yanaşma və 

sinxronik yanaşma. Çoxmənalılıqda diaxronik yanaşma zamanı bir söz özünün əvvəlki mənasını və 

ya mənalarını saxlamaqla yanaşı, eyni zamanda bir və ya bir neçə yeni mənalarda da işlənir, başqa 

sözlə, kontekstdən asılı olaraq yeni mənalar daşıyır. Məsələn, müasir ingilis dilində "stol" sözünün 

bir çox mənaları var: 

 

1) Mebelin bir hissəsi (stol, stul və s.) 

2) Stol arxasında oturan camaat 

3) Stol üzərində olan yemək 

4) Sərlövhə 

5) Daş plitələr (üzərində döyülərək sözlər yazılmış plitələr) 

6) Daş plitələrə yazılmış nəsihətamiz sözlər (Bibliyadan verilmiş fakt) 

7) Cədvəl (faktlar və ya fiqurları olan) 

8) Dəzgah 

9) Yayla (coğrafi termin) 

10) Məcməyi  

 

"Stol" sözünün bütün mənaları müasir ingilis dilində mövcuddur. Bu sözün ilk mənası qədim 

ingilis dilində işlənən "tabule" "taxta və ya daşın dəyirmi plitəsi" sözüdür. Qədim ingilis dilində 

"tabule" sözü latın dilindəki "tabula" sözündən götürülmüşdür. "Stol" sözünün digər mənaları ilkin 

mənadan götürülmüş və diaxronik olaraq yaranmışdır. Burada çoxmənalılığın diaxronik yanaşmasında  

mənanın iki tipi üzə çıxır: 

1) sözün ilkin mənası; 

2) Sözün ikinci mənası (sonradan törəyən məna). 

Belə ki, semantik dəyişikliklərin baş verməsi nəticəsində sözün yeni mənaları yaranır. 

Çoxmənalılıqda sinxron zaman kəsiyində sözün müxtəlif mənalarının mövcudluğu başa 

düşülür. Bu cür yanaşmaya görə mənanın iki tipi müşahidə edilir: 

1) Əsas məna - tez-tez istifadə olunan mənadır ki, bu əsas məna geniş kontekstdə işlənir.  

2) İkinci dərəcəli məna - zaman-zaman rast gəlinən digər mənalardır ki, bunlar yalnız müəyyən 

kontekst daxilində işlənir. Beləliklə, sözün semantik quruluşu hər iki səviyyədə tədqiq oluna bilər: 

a) müxtəlif mənalar çərçivəsində; 

b) hər biri ayrı-ayrı məna daxilində semantik komponentlər çərçivəsində. 

Maşın tərcüməsində çoxmənalılığın təhlilinin aparılması üçün ilk öncə çoxmənalı sözlər lüğəti 

tərtib olunur. Lüğətdə çoxmənalı sözün mənaları qeyd edilir. Əvvəla, sözlər siniflərə, hansı nitq 

hissəsinə və digər qrammatik, leksik qruplara bölünür. Siniflərin bütün elementləri eyni semantik 
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xüsusiyyətlərə malik olur. Semantik xüsusiyyətlər eyni olsa da, bu sözlərin hər birinin öz qrammatik 

xarakteristikası qurulmalıdır. Lüğət proqramlaşdırılaraq kompüterin yaddaşına yerləşdirilir. Proq-

ramlaşdırma zamanı hər bir sinfin öz müəyyənedici kodu qurulur və proqrama daxil edilir. Təhlil 

zamanı kontekstə xarakteristik sözün uyğun mənası seçilərkən, təbii ki, həmin sözün özü yox, 

qarşısındakı kodlaşdırılmış rəqəmlər seçilir. Məsələn, belə bir sistem qura bilərik: 

 

$0             Semantika 

$1             Polisemantika 

$110         İsim 

$1100       İsim (Əsas Konsept) 

$1100/01  İsim ƏK (Mücərrəd Fikir) 

$1101       İsim ƏK (MF) = Bünövrə 

$11011     İsim ƏK (MF) Bünövrə Keyfiyyət  

$1101111 İsim ƏK (MF) Bünövrə Keyfiyyət Konkret 

$110112   İsim ƏK (MF) Bünövrə Keyfiyyət Kateqorik 

$110113   İsim ƏK (MF) Bünövrə Keyfiyyət Sinfi 

 

Çoxmənalı sözlərin iyerarxik quruluşunu göstərərkən əvvəlcə onları nitq hissələrinə ayıraraq 

qruplaşdırmaq olar. 

Maşın tərcüməsində semantik təhlil zamanı ilk öncə qrammatik, morfoloji [6], leksik və sintaktik 

təhlili [5] tamamlamaq lazımdır və bu əsas şərtdir. Bir sıra çoxmənalı sözlər cümlə daxilində işlənərkən, 

həmin cümlənin avtomatik təhlilində ilk olaraq onun hansı kontekstdən çıxış etdiyini tapmaq lazımdır. 

Bunun üçün əvvəlcə qrammatik və leksik təhlil bizə gərəklidir. Məsələn, belə bir cümlə işlədək və 

cədvəl üzrə təhlilə nəzər yetirək. (Cədvəl 1). 

Bu səviyyədə biz bir neçə alternativləri qeyd edirik ki, cümlənin morfoloji təhlili zamanı onlardan 

hansının kontekstdə daha uyğun olduğunu seçək. Belə ki, "gecə-gündüz" sözü cümlənin əvvəlində 

mübtəda funksiyasında işlənir və bundan sonra Azərbaycan dilinin söz sırasına uyğun olaraq biz "səhər" 

zaman zərfini zərflik kimi yerində işlədirik. Bura qədərki təhlildə biz şəxs adı olan "Səhər" ismini də 

işlədə bilərik. Lakin təhlilin sonrakı mərhələsində biz bunun mümkünsüz olduğunu ayırd edəcəyik. 

Növbədə "açır" feili xəbər kimi öz yerini tutur və bununla da biz cümlənin bitdiyini görürük. Burada 

"açır" feili bir neçə mənada verilib. Lakin bizə lazım olan düzgün çoxmənalı sözü seçməkdir ki, həmin 

kontekstdə uyğun olsun. Bizim təhlil üçün işlətdiyimiz cümlə mürəkkəb cümlədir. Buna görə 

intonasiyanı göstərən vergül  "," durğu işarəsindən sonra biz təhlili davam etdiririk. Mürəkkəb cümlənin 

ikinci hissəsinin təhlili "gecə" sözü ilə başlanır və burada bu söz zaman zərfliyi funksiyasında çıxış edir. 

Sonra "isə" bağlayıcısı işlənir. "İsə" bağlayıcısı burada iki cümlə arasında qarşılaşdırma funksiyasını 

yerinə yetirir. "Ləçəklərini" ismi "isə" bağlayıcısından sonra işlənir və tamamlıq funksiyasında çıxış 

edir. Artıq "ləçəklərini" sözünün işlənməsi ilə biz əvvəldə dediyimiz fikri təsdiqləmiş oluruq. Cümlənin 

sonunda "yumur" feili işlənərək xəbər funksiyası daşıyır. Sonda bizə hər şey məlum olur. Söhbət burada 

şəxsdən yox, çiçəkdən və çiçəyin təsvirindən gedir. Cümlənin qrammatik, leksik, sintaktik təhlilini 

etdikdən sonra biz cümlənin semantik təhlilini apara bilərik.  

İkinci mərhələdə qurulmuş çoxmənalı sözlər lüğətindən düzgün alternativlər seçilir. (Cədvəl 2.)          

 Semantik təhlil zamanı yuxarıda qurduğumuz süni cədvəldən uyğun mənalı formulu seçməklə 

təhlili davam etdirmək olar. Bizə lazım olan 001 gecə-gündüz sözü $140110000( ) formulunu 

seçməkdir. Burada bu söz mərkəzi sözdür. Növbəti iş daha bir mərkəzi sözü, xəbər funksiyası 

daşıyan feili tapmaqdır. Bu sözə uyğun feil çoxmənalı söz olan "açır" feilidir. Bizə lazım olan odur 

ki, bu çoxmənalı sözlərdən hansı kontekstə uyğun gəlir. Söhbət çiçəkdən gedirsə, biz 002 açır 

sözünün bu $30120000/02( ) formulunu seçirik. Artıq bizdə mərkəzi sözlər tapıldıqdan sonra işi 

davam etdirmək bir az da asanlaşır. Azərbaycan dilinin söz sırası qanununa uyğun olaraq mərkəzi 

sözlər arasındakı ikinci dərəcəli üzvləri seçmək lazımdır. 
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Cədvəl 1 

“Gecə-gündüz səhər açır, gecə isə ləçəklərini yumur” 

Söz və ya ifadə qrammatik təhlil mənanın təsviri 

Gecə-gündüz   

001 gecə-gündüz isim, ümumi isim, tək, mübtəda çiçək adı 

002 gecə-gündüz isim, ümumi isim, mürəkkəb, tək, mübtəda gecə və gündüzü bildirən zaman 

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

səhər   

001 səhər zərf, zaman zərfi, zaman zərfliyi günəşin doğduğu vaxt 

002 səhər isim, ümumi isim, tək, mübtəda günəşin doğduğu vaxt 

003 səhər isim, xüsusi isim, tək, mübtəda şəxs adı 

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

açır   

001 açır feil, xəbər şəkli, indiki zaman, IIIşəxs tək nəsə bir şeyi açmaq 

002 açır feil, qayıdış feili, indiki zaman nəyinsə açılması (gülün, havanın və s.) 

003 açır feil, xəbər şəkli, indiki zaman, IIIşəxs tək kiminsə adına hesab, şot, nömrə və s. açmaq 

004 açır feil, xəbər şəkli, indiki zaman, IIIşəxs tək mübahisə açmaq 

005 açır feil, xəbər şəkli, indiki zaman, IIIşəxs tək kranı açmaq 

006 açır feil, xəbər şəkli, indiki zaman, IIIşəxs tək yol açmaq 

007 açır feil, xəbər şəkli, indiki zaman, IIIşəxs tək abidəni açmaq 

008 açır feil, xəbər şəkli, indiki zaman, IIIşəxs tək sirri açmaq 

009 açır feil, xəbər şəkli, indiki zaman, IIIşəxs tək paltarı, düyməni, kəməri açmaq 

010 açır feil, xəbər şəkli, indiki zaman, IIIşəxs tək qarmağı, bağlamanı açmaq 

011 açır feil, xəbər şəkli, indiki zaman, IIIşəxs tək düyünü, yumağı açmaq 

012 açır feil, xəbər şəkli, indiki zaman, IIIşəxs tək xəmiri açmaq 

013 açır feil, xəbər şəkli, indiki zaman, IIIşəxs tək süfrə açmaq 

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

gecə   

001 gecə zərf, zaman zərfi, zaman zərfliyi günəşin batdığı və qaranlığın düşdüyü vaxt 

002 gecə isim, ümumi isim, tək, mübtəda günəşin batdığı və qaranlığın düşdüyü vaxt 

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

isə   

001 isə köməkçi nitq hissəsi,bağlayıcı iki faktı, hadisəni və s. müqayisə etmək üçün 

istifadə olunan köməkçi vasitə 

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

ləçəklərini   

001 ləçəklərini isim, ümumi isim, cəm, tamamlıq çiçəyin ətirli, rəngli hissəsi 

002 ləçəklərini isim, ümumi isim, cəm, tamamlıq qadınların başlarına örtdüyü parça (yaylıq, 

örpək) 

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

yumur   

001 yumur feil, qayıdış feili, indiki zaman nəyinsə yumulması (gülün) 

002 yumur feil, xəbər şəkli, indiki zaman gözlərini yummaq və s. 

...................... ........................ ...................... 
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Cədvəl 2 

Söz və ya ifadələrin uyğun formulunu müəyyən etmək üçün qurulmuş cədvəl 

Söz və ya ifadə Formul mənanın təsviri 

Gecə-gündüz   

001 gecə-gündüz $140110000 ( ) çiçək adı 

002 gecə-gündüz $140120000 ( ) gecə və gündüzü bildirən zaman 

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

səhər   

001 səhər $33000000 ( ) günəşin doğduğu vaxt 

002 səhər $14012000000 ( ) günəşin doğduğu vaxt 

003 səhər $11000000000 ( ) şəxs adı 

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

açır   

001 açır $30100000/01 ( ) nəsə bir şeyi açmaq 

002 açır $30120000/02 ( ) nəyinsə açılması (gülün, havanın və s.) 

003 açır $30120000/03 ( ) kiminsə adına hesab, şot, nömrə və s. açmaq 

004 açır $30120000/04 ( ) mübahisə açmaq 

005 açır $30120000/05 ( ) kranı açmaq 

006 açır $30120000/06 ( ) yol açmaq 

007 açır $30120000/07 ( ) abidəni açmaq 

008 açır $30120000/08 ( ) sirri açmaq 

009 açır $30120000/09 ( ) paltarı, düyməni, kəməri açmaq 

010 açır $30120000/10 ( ) qarmağı, bağlamanı açmaq 

011 açır $30120000/11 ( ) düyünü, yumağı açmaq 

012 açır $30120000/12 ( ) xəmiri açmaq 

013 açır $30120000/13 ( ) süfrə açmaq 

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

gecə   

001 gecə $330000020/01 ( ) günəşin batdığı və qaranlığın düşdüyü vaxt 

002 gecə $170100000/04 ( ) günəşin batdığı və qaranlığın düşdüyü vaxt 

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

isə   

001 isə $6010000 ( ) iki faktı, hadisəni və s. müqayisə etmək üçün istifadəolunan 

köməkçi vasitə 

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

ləçəklərini   

001 ləçəklərini $140140000020 ( ) çiçəyin ətirli, rəngli hissəsi 

002 ləçəklərini $140140000030 ( ) qadınların başlarına örtdüyü parça (yaylıq, örpək) 

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

yumur   

001 yumur $30120000/010 ( ) nəyinsə yumulması (gülün) 

002 yumur $30120000/020 ( ) gözlərini yummaq və s. 

............................ ........................... ........................ 
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İkinci dərəcəli üzv olan söz "səhər" sözüdür. Lakin bu söz həm zaman zərfi, həm ümumi isim, 

həm də şəxs adı xüsusi isim kimi göstərilib. Təbii ki, mübtəda ilə xəbər arasında məna açıldığından, 

bizə məlum olur ki, söhbət çiçəyin açılma vəziyyətindən, açılma vaxtından gedir. Deməli biz 

"səhər" sözünün mənaları və formulları arasından  yalnız vaxtı göstərən 001 səhər zaman  zərfinin 

bu $33000000 ( ) formulunu seçməliyik. Cümlə mürəkkəb cümlədir. Demək iş bir az da qəlizdir. 

 Cümlədə baş üzlərdən olan daha bir xəbər mövcuddur. Bu cümlə üzvü olan xəbəri aşkara 

çıxarmaq lazımdır. Təhlili davam etdirək. Cümlədə bir mübtəda olduğundan biz ismi mübtəda kimi yox, 

ismin çıxış edə biləcəyi digər cümlə üzvü kimi axtarmalıyıq. İkinci tərəf "gecə" sözü ilə başlayır. Bu söz 

yuxarıda göstərdiyimiz cədvəldə həm isim, həm də zaman zərfi kimi göstərilib. "Gecə" sözündən sonra 

"isə" bağlayıcısı işlənib. Bu bağlayıcı cümlədə qarşılaşdırma funksiyasını yerinə yetirdiyindən, deməli 

cümlənin birinci hissəsindəki "səhər" sözünün qarşılığı işlənməlidir. Bu da "gecə" sözüdür. Birinci 

tərəfdə "səhər" sözü zaman zərfi olduğundan, deməli ikinci tərəfdəki "gecə" sözü də onun qarşılığı və 

ona uyğun olmalıdır. Həm də "gecə" sözü burada ismin çıxış edə biləcəyi digər cümlə üzvü olan 

tamamlıq funksiyasında işlənə bilmir. Yuxarıda qeyd etdik ki, ikinci hissədə mübtəda işlənməyib. 

Deməli nəticə etibarilə bizə lazım olan formul zaman zərfini göstərən və zərflik funksiyasında çıxış 

edən 001 gecə sözünün bu $330000020/01 ( ) formuludur. Yuxarıda qeyd etdik ki, ikinci hissədə 

bağlayıcı işlənmişdir. Bağlayıcının cədvəldəki formulu belədir: 001 isə $6010000 ( ). Cümlədə daha bir 

isim işlənib. Bu "ləçəklərini" sözüdür. Bu sözün yuxarıdakı cədvəldə iki mənada işlənməsini 

göstərmişik. Amma bizə yenə də çiçək kontekstinə uyğun sözün formulu lazımdır. Buna uyğun olan 

001 ləçəklərini sözünün bu $140140000020 ( ) formuludur. Cümləni yekunlaşdırmaq üçün növbəti 

xəbəri kontekstə uyğun tapmalıyıq. Bu söz "yumur" çoxmənalı sözüdür. Cədvəldə bu sözün ən az iki 

mənası yazılıb, lakin onlardan birincisi cümlənin mənasına daha çox uyğun gəlir. Həmin sözün formulu 

bu cür göstərilib: 01 yumur $30120000/010( ).     

       Beləliklə, biz ən azı sadə və süni halda yaradılmış cədvəl nümunəsi ilə çoxmənalı  sözlərin 

ayrıca və ya cümlə daxilində, ümumən cümlənin semantik təhlilini aparmağa cəhd göstərdik.  
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THE VIEW OF THE SEMANTIC ANALYSIS AND STRUCTURE OF THE POLISEMAN-

TIC WORDS IN THE MACHINE TRANSLATION 

 

G.N. Jafarova 

Azerbaijan National Academy of Sciences The Institute of Linguistics named after Nasimi 

 

 This century which is called the Century of Internet also firms its position in Linguistics such 

as the other fields. So, the Computational Linguistics which is one of the main significant fields of 

Linguistics endeavours to realize important researches in the Machine Translation near by the other 

various fields. One of these researches is the analyses and parsing in the Machine Translation. In 

this article the problems of semantic analysis and structure of the polisemantic words in the Ma-

chine Translation are touched, researched and learned. 

Keywords: polisemantic words, semantic analysis, polisemy, natural language, content 

 

 

ВИД В СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СТРУКТУРА ПОЛИСЕМАНТИЧЕСКИХ 

СЛОВ В МАШИННОГО ПЕРЕВОДА 

 

Г.Н. Джафарова 

Национальная Академия Наук Азербайджана Институт Лингвистики им. Насими 

 

Этот век, который называется «Век Интернета», также закрепляет свою позицию в 

лингвистике, например, в других областях. Таким образом, вычислительная лингвистика, ко-

торая является одной из основных значимых областей лингвистики, стремится к осуществ-

лению важных исследований в механическом переводе рядом с другими различными обла-

стями. Одним из таких исследований является анализ и анализ машинного перевода. В этой 

статье затрагиваются, исследуются и изучаются проблемы семантического анализа и струк-

туры многозначных слов в Машинном переводе. 

Ключевые слова: полисемантические слова, семантический анализ, полисемию, есте-

ственный язык, содержание 
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V.V. RADLOVUN “TÜRK LƏHCƏLƏRİ SÖZLÜYÜ” LÜĞƏTİNDƏKİ  

QƏDİM TÜRK SÖZLƏRİNİN MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ  

FONETİK DƏYİŞİKLİKLƏRƏ UĞRAMIŞ PARALELLƏRİ 

 

V.Abdullayeva-Nəbiyeva 

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Azərbaycan 

 

Leksikoqrafiya sahəsinin müxtəlif dövrlərdəki  nümunələri araşdırmaq bu gün dilçilik sahəsində 

xüsusilə aktualdır. V.V.Radlovun “Türk ləhcələri sözlüyü” lüğəti bütün tarix boyu türk leksikilogiyası 

üçün əvəzolunmaz vəsait olub. Bu lüğət bir çox türk dili və dialektlərini əhatə edən tarixi-müqayisəli 

metod əsasında qurulmuş ən dəyərli nümunələrdən sayılır.Məqalədə lüğətdə işlənən qədim türk 

sözlərinin müasir Azərbaycan dilində fonetik dəyişikliklərə uğramış paralelləri araşdırılmışdır. 

 Açar sözlər: V.V.Radlov, qədim türk sözləri, müasir Azərbaycan dili, paralellər, saitlər 

 

Qədim türk sözlərinin yüksək davamlılığı məhz morfoloji sxemin sabitliyindən irəli gəlir. Bura 

tarixi səbəbləri – məişətin (köçərilik) və dinin (tenqrilik-əcdad kultu) konservatizmini də əlavə etmək 

olar. V.V.Radlovun “Oпыт словарья тюркских наречий” (“Türk ləhcələri sözlüyü”) lüğətində 

qeyd olunmuş bir çox sözlərin müasir türk dillərində, eləcə də Azərbaycan dilində paralellərinə rast 

gəlirik. Paralellik deyərkən eyni variantlılıq nəzərdə tutulur. Belə ki, lüğətdə heç bir fonetik, struktur-

semantik dəyişiklikliyə uğramadan müasir Azərbaycan ədəbi dilində indi də fəal olan qədim türk sözləri 

xeyli saydadır. Ən qədim dövrdən günümüzə qədər istər xaric, istərsə də daxili dəyişiklikləri qəbul 

etmədən yad ünsürlərlə mübarizədən qalıb çıxan bu leksemlər müasir dilimizdə də fəallığını davam 

etdirməkdədir. Bu sözlərin bir çoxu ümumtürk fonda daxil olmaqla bərabər xeyli hissəsi yalnız 

Azərbaycan dili üçün spesifik kəlmələrdir. Leksikoqrafiya sahəsinin müxtəlif dövrlərdəki  nümunələrini 

araşdırmaq bu gün dilçilik sahəsində xüsusilə aktualdır. V.V.Radlovun “Türk ləhcələri sözlüyü” lüğəti 

bütün tarix boyu türk leksikilogiyası üçün əvəzolunmaz vəsait olub. Bu lüğət bir çox türk dili və 

dialektlərini əhatə edən tarixi-müqayisəli metod əsasında qurulmuş ən dəyərli nümunələrdən sayılır. 

Məlumdur ki, dilin fonetik quruluşu leksik və qrammatik quruluşa nisbətən daha mütəhərrikdir. Bu 

mütəhərriklik dilin tarixi inkişaf xətti ilə düz mütanasibdir. V.V.Radlovun lüğətində bir  qrup qədim türk 

sözlərinə müasir işlək variantından fərqli formada rast gəlirik. Bu dil üçün təbii hadisədir. Lakin 

təbiiliklə yanaşı əlbəttə ki, min ildən çox dövr üçün bu çox böyük sabitlikdir. 

Sözlərdə rast gəlinən fonetik fərqləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

Saitlər: 

ı-i  

(ı) Müasir ədəbi dilimizdə söz əvvəlində işlənmir. Lakin tarixən bir qrup sözlərdə  bu sait səsə 

söz əvvəlində təsadüf olunub: 

Irax-iraq 

KTc5,7 yazılarında bu söz irak formasında “uzaq, iraq” anlamında işlənib. DTS-da da bu sifət 

eyni anlamda şərh olunur (1, s.219). Sözə lüğətdə ırax//ıraq//yırak formalarında osmanlı və cığatay 

dillərində “uzaq” mənasında rast gəlirik.(2, T1,II s.1457) Müasir ədəbi dildə bu söz “uzaq, uzaqda” 

deməkdir. Dilimizdə bu sözə birləşmə daxilində, idiomik ifadə, folklor nümunələri tərkibində  də rast 

gəlirik. İraq düşmək (uzaq və itkin düşmək), iraq eləmək (özündən kənarlaşdırmaq), iraq olmaq (uzaq 

olmaq, uzaqlaşmaq). İraq, iraq candan, iraq olsun (El sözü.) (3, s.566). 

   

           Gül əkdim, şaxta vurdu 

 Na yaman vaxta vurdu 

 Bimürvət ovçu məni 

 Yardan iraqda vurdu.(Bayatı) 
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Inanç-inanc 

Y32-də bu söz “inanılmış” mənasında işlənib. Türkoloq bu qədim türk sözünü krım, osmanlı 

dillərində “inam” mənasında izah edib (2, T1,II s.1362). Müasir Azərbaycan dilində bu isim 

“inanılmış, etimad göstərilmiş” anlamında işləkdir (3, s.544).  

It-it 

DTS-da bu leksem “it” heyvan mənalı söz kimi izah olunub (1, s.67). Lüğətdə ıt sözünün 

Azərbaycan, tarançin, krım, koman, altay, cığatay dillərində it (heyvan) mənası qeyd olunub.(4, T1,II 

s.1498) Müasir dildə bu söz isim kimi “yırtıcı məməli heyvanların xüsusi fəsiləsinə mənsub ev 

heyvanı”dır. Məcazi mənada bu söz “bədxasiyyət”, “acıdil, davakar” mənalarında işlənir. İt də getdi, ip də; 

(bir şeydən əli çıxmaq mənasında), it dəfdərində adı yoxdur; (çox hörmətsiz anlamında), it kökündə (çox 

pis vəziyyətdə), it dilində (uzaq keçmişdə), it yiyəsini tanımır (basabas, qələbəlik olan yer), itə dönmək 

(bərk hirslənmək, qeyzlənmək) və bir çox başqa frazeoloji birləşmə daxilində də bu söz işləkdir (3, s.606). 

Müasir ədəbi dilimizdə ı-i əvəzlənməsi ilə işlənən ilxı, işıq, ilıq kimi sözlərin ilkin forması 

Azərbaycan dilində qərb şivələrində mühafizə olunub: “... ı səsinin i səsi ilə əvəzlənməsi qərb qrupu 

dialekt və şivələrinə aid olan hadisələrdən sayılır. Bu hadisəyə çox vaxt sözün birinci hecasında e,ş 

səslərindən əvvəl təsadüf olunur. Məsələn: ılxı, ılıx, ışıq, ırax, ışıltı (5, s.17)... Ə.Tanrıverdiyev: “... 

şivələrimizdə mühafizə olunan ılxı, ışıx, ılğım kimi türk mənşəli sözlərə müasir ədəbi dil prizmasından 

yanaşaraq, onları i-ı əvəzlənməsi başlığı altında təqdim etmək diaxronikliyin inkarıdır. Əslində isə həmin 

sözlər ilkin forma və semantikasını mühafizə edən vahidlər kimi təqdim olunmalıdır” (6, s.134). Bu 

prinsipə əsaslanan Vəli Xuluflu 1929-cu ildə tərtib etdiyi “Azərbaycan dilinin orfaqrafik  lüğəti”ndə “ı” 

hərfi ilə başlanan 61 söz verib.  

i—e 

A.S.Melniçukun fikrincə, i və u ən qədim saitlərdir; e tədricən i-dən, o saiti u-dan ayrılmış, başqa 

sözlə i və e, u və o səslərinin mənşəyi bir olmuşdur. Ona görə də ayrılma dövründə bir çox dillərdə eyni 

söz kökü həm i, həm də e, yaxud həm u, həm də o saitinin iştirakı ilə formalaşmışdır (7, s.31). 

İtmək—etmək 

Bu sözə Y28 abidəsində “itələmək”, KTc3, BKş2,c15,şm9,12, Kç9 yazılarında isə “etmək, 

düzəlmək” mənasında rast gəlirik. DTS-da (1, s.215) bu leksem göstərilən mənalarda izah olunub. 

Lüğətdə söz Azərbaycan, tarançin, krım, koman, altay, cığatay ləhcələrində it (heyvan), cığatay ləhcəsində 

yit//yıt variantları “iy”, kazan, barabin ləhcələrində ät forması “ət” mənasında izah olunub. Həmçinin, feil 

kimi altay, teleut, Azərbaycan, krım, cığatay ləhcələrində “itələmək”, tarançin, osmanlı, cığatay 

ləhcələrində “itmək, gizlənmək” anlamında qeyd olunub (4, T1,II s.1498). Müasir ədəbi dildə etmək sözü 

“bir işi yerinə yetirmək”, “görmək, eləmək” mənalarını bildirir. Eyni zamanda, bu söz köməkçi feil kimi 

isimlərlə yanaşı işlənib mürəkkəb feil əmələ gətirir: dad etmək, etina etmək və s. (3, s.42).  

Yit—yet 

O1,3, KTş7, MÇ17 qədim türk abidələrində “yetmək və məhv olmaq” feli anlamlarında işlənən 

bu söz DTS-da (1, s.263) eyni forma və anlamda qeyd olunub. Lüğətdə bu sözün yät barabin 

ləhcəsində “yetmək” mənasında, tarançin dilində yıt forması “iy” mənasında izah olunub. Osmanlı, 

cığatay, koman dillərində “itmək, yox olmaq” mənası ilə yanaşı osmanlı dilində sözün yiyit variantı 

“cavan” anlamında izah olunur.(8, T3,I. s.523) Söz hal-hazırda dilimizdə ümumişlək olan 

“yetişdirmək, yetirmək” feillərinin  yaranmasında əsas rolunu oynayıb.  

İl—el 

Qədim yazı abidələrində sözə iki il//el formalarında bir neçə anlamda rast gəlirik.  El variantı O1, 

BKş 34, MÇ2, HT3, İB 42 yazılarında “el, xalq, ölkə, dövlət” mənasında işləndiyi halda, KTc 3,4,8, 

BKş27,28, Tl 55,56, MÇ1, HT5, Y 26,27,28-də eyni anlamda il variantı işlənib. DTS-da (1, s.168) el 

sözü “tayfa birliyi, xalq” və “qapının ağzı” kimi izah olunur. Burda da (1, s.207) il sözü “el, xalq” 

mənasında qeyd olunub. V.V.Radlov bu qədim leksik vahidin lüğəvi mənasını kazan, barabin, osmanlı 

dillərində “xalq, tayfa”,  “kənd, tayfa sakinləri” cığatay ləhcəsində yıl variantını “il” uyğur dilində 

“qapının ağzı” kimi şərh verir. Feil kimi də türkoloq bu sözün şərhini verib. Belə ki, onun qeydlərinə 

əsasən koman, tarançin, teleut, qırğız, osmanlı, cığatay dillərində söz  “asmaq, kilidləmək”, “görüşmək, 
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kimləsə toqquşmaq” kimi fərqli mənalarda işlənib.(4, T1,II. s.1472) Hal-hazırda bu isim “camaat, xalq, 

adamlar”,  “ölkə, vilayət”, “tayfa, qəbilə” anlamında hələ də işləkdir. Məcazi anlamda bu söz el anası, el 

atası (elin başçısı), el ədəbiyyatı (şifahi xalq ədəbiyyatı), el oğlu, el qızı (bir eldən olan, həmvətən). 

Deyimlərdə də bu sözə rast gəlirik: El üçün ağlayan gözsüz qalar (3, s.15). 

İnmək—enmək 

İn sözü KT.12, T26 da bu söz “enmək” feli mənasında işlənib. Onun en variantına isə Y38-də rast 

gəlirik. DTS-da (1, s.174) bu sözün eyni anlamda en variantı qeyd olunub. V.V.Radlov lüğətində sözün 

hər iki variantını qeyd edərək onları belə izah edib: En feili sagay, qırğız, koybal ləhcələrində “enmək”, 

qırğız dilində isə “əlamət” mənasını bildirir. Sözün in variantı isə barabin, tobol ləhcələrində ən 

formasında “en”, “yuva,daxma” mənalarında izah olunub. Burda sözün feil kimi sagay, barabin, kazan, 

osmanlı ləhcələrində “enmək”, ayrıca olaraq sagay ləhcəsində “çay boyu aşağı üzmək”, kazan dilində 

isə “girmək, daxil olmaq” mənalarında işlək olmaları qeyd olunub (4, T1,II s. 1438). Bu söz hal-hazırda 

“yuxarıdan bir şeyin üstünə düşmək”, “azalmaq, düşmək”, “çökmək” mənalarında işləkdir. Məcazi 

mənada isə “baş əymək, tabe olmaq” mənasında işlənir (3, s.28). 

a-o 

Əslində söz əvvəlində bütün hallarda a səsinin  o əvəzində işlənməsi halı mübahisəli məsələdir. 

M.Kaşğarlı bu səsin söz əvvəlində işlənməsi halını təsdiq edərək bunu oğuz dil xüsusiyyəti adlandırıb. 

O.Süleymenov bu barədə qeyd edir ki, şumer mətnlərini oxuyan, araşdıran ilk tədqiqatçılar arasında türk 

olmayıb. “... Mətnlərin əslində “o” səsi yoxdur, bu səsin yerinə ya “a”, ya da “u” işlənib.” Ola bilər ki, 

oxunmada müəyyən səhvlərə yol verilib. Bu tip əvəzlənmənin  müşahidə olunduğu sözlərə aşağıdakıları 

misal göstərə bilərik:      

Av-ov 

Bu sözə KÇ 9, IB 17, Y41 abidələrində “ov” mənasında işlənib. Sözün həm ab, həm də müasir ov 

formasına DTS-da (1, s.1) rast gəlmək mümkündür. Burda bu sözlər iki “ov”, “təpik, şallaq atmaq” 

mənalarında izah olunub. Lüğətdə bu ismin  av// aw variasiyaları yer alıb. Söz Azərbaycan, krım, 

osmanlı ləhcələrində “ov və ov quşları” mənalarında izah olunur.(4,T1,I s.636) Müasir dildə sözün ov 

forması həqiqi anlamda “vəhşi heyvan, quş vurma”, həmçinin “balıq tutma” məcazi mənada isə 

“oğurluq, soyğunçuluq yolu ilə ələ keçirilmiş hər şey, qənimət” deməkdir (10, s.534). 

Ana—ona 

Bu söz bəzi abidələrdə “ana” mənasında işləndiyi halda, digər abidələrdə əvəzlik kimi şərh olunur. 

Birinci hala Y41,51, ikinci hala isə DTS-da (1, s.43) rast gəlirik. V.V.Radlovda da bu ikilik özünü 

göstərib. Belə ki, türkoloq lebedin, barabin, tarançin, kazan, krım, koman ləhcələrində bu ismi “ana, 

xala, böyük bacı” mənasında izah etdiyi halda, krım, kazan ləhcəsində “o, ona, orda” kimi izah olunur 

(4,T1,I s.226).   

Anda—onda 

KTşq45-də bu əvəzlik bir dəfə “onda, orada, o zaman” mənalarında işlədilib. DTS-da (1,s.44) 

əvəzliyin eyni mənada orda variantı qeyd olunub. Lüğətdə anda (ol+an) kimi qeyd olunan bu söz 

teleut, altay, sagay, qırğız, tarançin, kazan dillərində “ora, orda” kimi izah olunub.(4, T1,I s.238)  

Bu əvəzlənməsi qərb dialektlərində hələ də özünü göstərməkdədir. Ədəbi dildə isə bu proses 

XVIII əsrə qədər davam edib. Hal-hazırda söz zaman zərfi kimi “o zaman, o vaxt” və “elə isə, o 

halda, elədə” mənalarında işlənir (7, s.523). 

Səsartımı. 

Uruş—vuruş 

O10 və DTS-da (1, s.616) bu söz “vuruş, döyüş” anlamında işlənib. V.V.Radlov sözün uruş 

formasını qırğız, krım, tarançin, şor, teleut, lebedin, cığatay dillərində “döyüş, savaş”(isim), urus 

variantını isə teleut, altay, lebedin, tarançin, qırğız, cığatay dillərində “savaşmaq, döyüşmək”(feil) 

mənalarında qeyd edib.(4,T2,II.s.1664) Müasir ədəbi dildə bu söz eyni anlamda işləkdir. 

Ürk(mək)—hürk(mək) 

İB40-da bu sözə “hürkmək, qorxmaq” anlamında rast gəlirik. Türkoloq bu sözü, uyğur dilində 

isə isim kimi “qorxu”, feil kimi tarançin, qırğız, krım, cığatay dillərində dillərində “qorxmaq, 
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çəkinmək”  mənalarında şərh edib.(4,T2,II s.1835) Bu söz müasir ədəbi dildə də öz ilkin mənasında 

ümumişləkdir. 

Ürkit(mək)—hürkütmək 

DTS-da (1,s.626) bu söz eyni anlamda ürkit//ürküt kimi qeyd olunub. Lüğətdə bu söz teleut, 

tarançin, qırğız dillərində “qorxmaq, qorxutmaq” anlamında izah olunub.(4,T2,II s.1845) Hal-

hazırda bu qədim türk sözü “qorxmaq, qorxutmaq” mənaları ilə dilin aktiv leksikasına daxildir. 

Səsdüşümü 

Söz önündə “y” samitinin düşməsi kimi innovasiya hadisəsi oğuz və qıpçaqların dilində daha 

qüvvətli olmuşdur. Aşağıdakı sözlərdə “y” müasir ədəbi dilimiz baxımından arxaik element hesab olunur. 

Yıl—il 

Bu söz il mənasında  bir çox qədim türk abidələrinin dilində işlədilib: O12, KTş8, BKş30, 

MÇ3,4,9, HT2,7,10, Y9,10,45. DTS-da (1, s.266) o,  il mənasında izah olunur. Türkoloq bu sözü həm 

isim, həm də feil kimi şərh edir. Belə ki, onun qeydlərinə əsasən, altay, teleut, lebedin, krım, koman, 

osmanlı, Azərbaycan ləhcələrində yıl söz iki- “il” və “yaş” mənasında işlənir. Feil kimi isə “sürülmək”, 

türklərdə “qorxmaq, hürkmək” mənalarını bildirir.(8,T3,I s.480) Müasir ədəbi dildə bu söz “12 aylıq 

dövr”, “müəyyən zaman”, “dövr” mənalarında işlənir. İdiomik ifadə daxilində: il dolanmaq (12 ay 

bitmək), il gecə (qurtara bilməyən, uzun), il uzunu (12 ay müddətincə), il vermək (ölüyə ehsan vermək), 

tədris ili (akademik il), Yeni il (1 Yanvar günü) və s.(3,s.524) 

Yılan—ilan 

HT7, IB12 abidələrində yılan formasında rast gəlinən bu söz “ilan” deməkdir. DTS-da (1,s.266) 

bu söz həmin forma və mənada qeyd olunub. V.V.Radlov lüğətində bu sözü ilkin formasında qeyd 

edərək, onu krım, koman, altay, osmanlı, Azərbaycan ləhcələrində ilkin mənasında izah edir.(8,T3,I 

s.482)  Bu sözü o, yıl+an kimi kök və şəkilçiyə  ayırır. Nəyə əsaslanıb sözü belə kök və şəkilçiyə 

ayırması haqda isə heç bir məlumat vermir. Söz hal-hazırda sürünən heyvan mənasından əlavə bir çox 

anlamlarda da işlənir. Məcazi mənada bu söz “məkrli, xain”, “acıdil”, anlamlarında da işləkdir. Birləşmə 

daxilində ilan vurmuş kimi (ağrıdan çapalayan adam haqqında), ilan əlindən qurtarmaq (birini zülmdən 

azad etmək), ilan dili çıxartmaq (yalvarmaq). Məsəl daxilində: İlan vuran ala çatıdan qorxar.(3,s.526) 

Yılkı—ilxı 

“İlxı” mənasını verən bu kəlməyə biz BKş 24, KÇ25, MÇ14,15, Y10,11 abidələrinin  dilində rast 

gəlirik. Bu söz DTS-da da (1,s.267) eyni forma və anlamda yer alıb. Lüğətdə yılxı sözünün altay, teleut, 

koman və tatarların dilində “ilxı, atlar” mənasında işlənməsi qeyd olunub.(8,T3,I s.485) 

M.Şirəliyev yazır: “Qərb qrupu dialekt və şivələri üçün “y” səsinin artımı səciyyəvi xüsusiyyət 

təşkil etməsə də, bəzi sözlərdə özünü göstərməkdədir.” (5,s.41) Onun qeyd etdiyi sözlərin əksəriyyəti X 

əsrə qədərki formasına uyğun işlənən vahidlərdir. Hal-hazırda bu söz at sürüsü anlamındadır.(3,s.529) 

Yürək—ürək 

Söz Y44 abidəsində “ürək” mənasında işlənib. DTS-da (1,s.286) söz eyni forma və anlamda izah 

olunub. Lüğətdə (8,T3,I s.600) yüräk formasında qeyd olunan bu sözün osmanlı, cığatay, lebedin, 

uyğur, teleut, krım-karaim ləhcələrində  eyni anlamda işlək olduğu qeyd olunub. Hal-hazırda bu söz 

qəlb sözünün sinonimi kimi işlənir. Məcazi mənada “cəsarət, hünər” anlamındadır. Birləşmə daxilində 

bu söz ürək bulandırmaq (iyrəndirmək, nifrət hissi oyatmaq), ürək çırpıntısı ilə (narahatlıqla), ürək dostu 

(ən yaxın dost, sirrdaş), ürək qızdırmaq (inanmaq, etibar etmək), ürək sındırmaq (özündən incitmək), 

ürək vermək (ruhlandırmaq) kimi hallarda müşahidə olunur.(8.s.428) 

Yazılı abidələrdə sonu q (ğ), (g) ilə bitən bir sıra sözlər müasir dilimizdə eynilə deyil səsdüşümü 

hadisəsinə uğramış şəkildə işlənir. Aşağıda verilmiş ikihecalı sözlərin ikinci hecası örtülü-qapalı heca 

tipindədir. Həmin hecanın sonunda gələn q (ğ) səsinin düşməsi onu örtülü-açıq heca tipinə çevirib. 

Deməli, örtülü-qapalı hecadan örtülü-açıq hecaya keçid olub. Bu isə təkcə Azərbaycan dili üçün deyil, 

bütün türk dilləri üçün səciyyəvidir.   

Arığ—arı 

T37 abidəsində bu söz bir dəfə “saf, təmiz” mənalarında işlənib. DTS-da da (1,s. 51) bu sözə 

eyni mənada rast gəlirik. V.V.Radlov (4,T1,I s.280) sözün arıҕ kimi  cığatay, şərqi türküstan 
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ləhcələrində işləndiyini qeyd etmişdir. Əlavə olaraq (4,T1,I s.260) da sözün altay, teleut, lebedin, 

qırğız, saqay ləhcələrində arık formasını bu mənalarda izah edir: “arıq, incə, zərif, zəif”. 

Bu sözün uyğur dilində arik // arŭ variasiyaları iki anlamda “təmiz, yaxşı”, “düzgün, dürüst” 

mənalarında izah olunur. Qubada bu söz “təmiz, saf”, hətta “düzgün” mənasında hələ də işlənir. 

Ağdam, Füzuli, Quba, Şəmkir, Tovuz ərazilərində arı sözü arıtdamağ (təmizləmək) Qazax, Şəki 

bölgələrində isə arıtdamax felinin tərkibində qalıb. Bakı, Xaçmaz ərazilərində bu söz ari 

formasında həmin mənanı ifadə edir. 

Müasir dildə “təmiz” anlamında bu söz “Aydan arı, sudan duru” məsəlində qalmaqdadır. 

Ölüg—ölü 

Söz O11, İA1, Y26 abidələrində və DTS-da (1 ,s.384) “ölü” mənasında işlənir. Türkoloq sözün 

saqay, şor, lebedin ləhcələrində işlək olan ölü̆q̄, ölük, ölü variantlarını “ölü”, “ölüm”, “həyatsız” 

mənalarında izah edir.(4, T1,II s.1250) Bu söz “ölmüş, həyatı tərk etmiş”, “cansız, qurumuş”, “solmuş” 

mənalarında işlənir. Məcazi mənada bu söz “heç bir şeyə qabil olmayan, bacarıqsız adam” haqqında 

deyilir. Birləşmə daxilində də bu söz işləkdir: ölü dil (artıq mövcud olmayan qədim dil), ölü düşmək 

(hərəkət edə bilməmək), ölü rəngi (meyit rəngi), ölü nöqtə (eyni vəziyyət). El arasında bu söz “ölü yesə 

dirilər” məsələnində qalmaqdadır (10, s.549). 

Katığ—qatı 

KTc2,şm11, İB100 yazılarında bu söz sifət kimi “qatı, möhkəm” mənasında işlənib. Eyni 

anlam və formada bu sözə DTS-da da (1, s.433) rast gəlirik. Lüğətdə bu qədim türk sözü cığatay 

dilində “möhkəm, güclü” anlamında qeyd olunub. (4, T2,I s.284) Sözün qatı forması müasir ədəbi 

dilimizdə sifət kimi “duru” sözünün antonimi kimi işlənir. Ədəbi dilimizdə “qatı cinayətkar”, “qatı 

düşmən” kimi söz birləşmələrinin tərkibində “sərt, ciddi, islaholunmaz” mənalarında bu sözə rast 

gəlirik. Qatılanmaq, qatılaşmaq kimi düzəltmə fellər bu sözdən əmələ gəlib.  

Qalın səsli sözlərdə “ğ” səsinin düşməsi müasir Azərbaycan dilini bir çox türk dillərindən 

fərqləndirən ən əlamətdar xüsusiyyətlərdən biri sayılır. Belə ki, bu gün bir çox türk dillərində - 

uyğur, qazax, özbək, qırğız dillərində həmin sözlər ilkin formasını saxlayır. 

V.V.Radlovun “Türk ləhcələri sözlüyü” lüğəti müxtəlif aspektdə tədqiq olunsa da, burada qeyd 

və şərh olunmuş qədim  türk sözlərinin müasir Azərbaycan dili ilə (dilin həm ümumişlək, həm də qeyri-

ümumişlək lüğət fondu ilə) tutuşdurulması və müqayisə olunması hələ işlənməmiş mövzudur 

V.V.Radlovun “Türk ləhcələri  sözlüyü” lüğətində qeyd olunmuş qədim türk sözlərinin müasir dildə 

müqayisəli, tarixi-müqayisəli və təsviri metod əsasında araşdırılması dilçilikdə konkret hər hansı bir 

dövrün, mərhələnin geniş şəkildə tədqiqində, tarixi leksikologiya və tarixi dialektologiya elmlərinin 

sistemli araşdırılmasında istifadə oluna bilər.  

 

İxtisarlar 

DTS- Древнетюркский словарь. Ленинград, 1969. 

T1,1- Lüğətin I cild I hissəsi. 

KT- Kül tigin 

BK-Bilgə xaqan 

T- Tonyukuk 

MÇ- Moyun Çor 

KÇ- Küli Çor 

O- Ongin abidəsi 

İA- İm Asxet abidəsi. 

HT- Hoyto Təmir abidəsi 

Suci- Suci abidəsi 

Y- Yenisey abidəsi 

Tl- Talas abidəsi 
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Ş-  abidənin şərq üzü 

Şm- abidənin şimal üzü 

c- abidənin cənub üzü 

q- abidənin qərb üzü 

 

ƏDƏBİYYAT 

 

1.Гулиев Л.Н. Древние тюрки. М., 1967, 157 c. 

2.Рaдлoв В.В. “Oпыт словарья тюркских наречий.”(T.2;I,II) Caнk-Пeтepбypг, 1911. 

3.Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. II cild, Bakı, Elm-2007. 

4.Рaдлoв В.В. “Oпыт словарья тюркских наречий.”(T.1;I,II) Caнk-Пeтepбypг, 1911. 

5.Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt və şivələri. I cild, Bakı, Azərb.SSR EA, 1967. 

6. Tanrıverdiyev Ə. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı, Elm və təhsil, 2010.  

7. Tanrıverdiyev Ə. Kitabi Dədə Qorqudun söz dünyası. Bakı, Nurlan, 2007. 

8. Рaдлoв В.В.“Oпыт словарья тюркских наречий.”(T.3;I,II) Caнk-Пeтepбypг, 1911. 

9. Əlibəyzadə E. Azərbaycan dil tarixi. I cild, Bakı, 2007. 

10. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. III cild, Bakı, Elm-2007. 

 

PHONETICALLY-MODIFIED PARALLELS OF ANCIENT TURKIC WORDS  

IN V.V.RADLOV'S "DICTIONARY OF TURKISH DIALECTS" DICTIONARY  

IN MODERN AZERBAIJANI LANGUAGE 

 

V.Abdullayeva-Nabiyeva 

Institute of Linguistics named after Nasimi of ANAS 

 

 Investigating the examples of different periods of the Lexicography area is especially relevant 

today in the field of linguistics. V. Radlov's dictionary "Dictionary of Turkish dialects" has been an 

indispensable tool for Turkish lexicology throughout history. This dictionary is one of the most 

valuable examples built on a historical-comparative method covering many Turkish languages and 

dialects. The article examines the phonetically-modified parallels of ancient Turkic words in 

modern Azerbaijani language. 

 Keywords: V.Radlov, ancient Turkic words, modern Azerbaijani language, paralelles, vowels 
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ƏZİZ NESİN SATİRALARINDA ZİYALI PROBLEMİ 

 

M.M. Axundova 

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

mayaaxundova93@gmail.com 

 

Əziz Nesin dünyaca məşhur türk satirik yazıçısıdır. İki minə yaxın hekayəsində müxtəlif prob-

lemləri işıqlandırmışdır. Ədibi bütün ömrü boyu düşündürən əsas məsələ ona oxumaq şansı verən, 

onu ziyalı edən xalqına duyduğu borc və cəmiyyət qarşısındakı ziyalılıq məsuliyyəti olmuşdur. Bu 

borc maddi baxımdan ödənməz borcdur, yalnız vicdanla, xalqa xeyir verməklə ödənilə bilər. Tədqiqat 

işində Əziz Nesinin ziyalı probleminə həsr etdiyi satirik hekayələri araşdırılır, satirik ziyalı obrazları 

təhlil olunur. 

Açar sözlər: satira, Əziz Nesin, ziyalı problemi, tənqid, mənəvi borc 

 

Türk satirik ədəbi düşüncəsinin ilk nümunələrinə şifahi xalq ədəbiyyatında, klassik divan poe-

ziyasında rast gəlinir. Lakin daha geniş əhatə dairəsinə və kəskin ifşaedici gücə malik yeni tipli sati-

rik əsərlər XIX əsrin ikinci yarısında mövcud ictimai-siyasi şərait nəticəsində yaranmışdır. Bu dövr-

də həcv və satira daha çox poeziya nümunələrində özünü göstərir. XX əsrin əvvəllərindən başlaya-

raqsa yeni forma və məzmunda satirik ədəbi nümunələr yaranır, Ömər Seyfəddin, Aka Gündüz, Rə-

fiq Xalid, Yusif Ziya Ortac, Pəyami Səfa, Səbahəddin Əli, Haldun Tanər və b. kimi satiriklər nəsli 

yetişir. XX əsr türk satirasının ən məşhur satira ustası ünvanını qazanan sənətkar isə öz məhsuldar 

satirik qələmini hər üç ədəbi növdə sınayan, iki minə yaxın hekayə, ondan çox roman və pyes, sati-

rik şeirlər yazan, türk yazılı ədəbiyyatına ilk dəfə satirik nağıl, foto-roman kimi yeni janrlar gətirən 

“barmaqları qələmə dönmüş” [1, s. 119] Əziz Nesin (1915-1995) olur. Ümumiyyətlə, Türkiyə ədə-

biyyatı tarixində yeni tipli ictimai satiranı ilk dəfə Əziz Nesin tam olaraq əsas yaradıcılıq üslubu ki-

mi mənimsəmiş, zirvəyə qaldırmış və bütövlükdə dünya ədəbiyyatı tarixində ən böyük satira ustala-

rından biri kimi tanınmışdır.  

Əziz Nesinin anadan olması Birinci dünya müharibəsinin əvvəlinə, uşaqlığı isə Osmanlı 

imperiyasının çöküşü, Qurtuluş savaşı zamanı ölkənin ağır şəraitli, yoxsul dövrünə təsadüf etmişdir. 

Ailəsinin maddi vəziyyəti aşağı olduğu üçün pulsuz yataqxana tipli məktəblərdə və hərbi liseydə təhsil 

alan Əziz Nesin, bunun üçün özünü həmişə dövlətinə- xalqına borclu hiss etmiş, bütün həyatını ona 

təhsil almaq, oxumaq imkanını verən, ziyalı edən xalqına olan borcunu ödəməyi həyatının əsas 

məqsədinə çevirmişdir. “Kim idi məni oxudanlar? Özləri oxuya bilməyən, övladlarını oxuda bilməyən 

yoxsul insanlar. Onların ödədiyi vergilərlə mən yedim, içdim, geyindim və oxudum... Bu borc ödənməz 

bir borcdur. Amma ödəməyə çalışmaq lazımdır. Ona görə də mən bu borcu öz ölçümlə, öz gücümlə 

ödəməyə çalışıram. Bunun üçün də yazıram, yazıram, yazıram...” [1, s. 268].  

Əziz Nesin dünyanın 37 dilinə tərcümə olunmuş satirik əsərlərində siyasi, ictimai, əxlaqi, eyni 

zamanda milli pozuntuları, cəmiyyətdəki qüsurları qələmə almışdır. Nəticədə isə 50 ildən çox satirik 

qələmi ilə türk ədəbiyyatını zənginləşdirmiş, zəmanəsinin Molla Nəsrəddini sayılmışdır. Lakin bütün 

yaradıcılığı boyu onu düşündürən əsas məsələ ziyalıların cəmiyyət qarşısında olan məsuliyyətlərini dərk 

etmələri, xalqın daha yüksək mərtəbəyə gəlib çatmasında onların öhdəsinə düşən vəzifələrini 

xatırlatmaq olmuşdur. Bu baxımdan, ziyalı problemi Əziz Nesin satiralarında aparıcı istiqamət olmuş, 

müxtəlif mövzulu hekayələrində, o cümlədən romanlarında bu məsələyə həssaslıqla toxunmuşdur. Jan-

Pol Sartrın əsl ziyalının bütün bəşəriyyət qarşısında məsuliyyət daşıması lazım olduğu fikrini müdafiə 

edən Əziz Nesin türk ziyalısı haqqında belə deyir:“Ziyalının, xüsusilə, türk ziyalısının başqa bir önəmli 

xüsusiyyəti onu ziyalı səviyyəsinə yüksəltmiş olan xalqına borclu olduğunu duymasıdır; maddi 

baxımdan ödənməsi mümkünsüz olan bu borcu beynində, vicdanında duyub ödəməyə çalışan kəsdir 

ziyalı” [2, s. 9]. Ədib hekayələrində ziyalı problemini iki istiqamətdə işləmişdir: 1) Türk ziyalılarının 

sosial vəziyyətini, maddi ehtiyaclarını gündəmə gətirən, bəzən də onların cəmiyyətdə qarşılaşdığı 
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problemləri işıqlandırdığı, ölkə ziyalılarını ağır şərtlərlə qarşı-qarşıya qoyan siyasi qüvvələri tənqid 

etdiyi əsərlər; 2) Satirik ziyalı tipləri yaradaraq boşboğazlıq edən, mənasız məclislərdə lovğa-lovğa 

gəzərək günlərini keçirən, sözdə ziyalıları tənqid etdiyi hekayələr. 

Birinci bölgüyə aid edə biləcəyimiz hekayələrin əksəriyyətin baş qəhrəmanı yazıçılar olur ki, 

məsələn, “Həsən bəyin kitabı çıxdı”, “Afərin”, “Tərcümə hekayələr, romanlar” və s. kimi hekayələrdə 

Əziz Nesin dolanışıqlarını öz qələmləri ilə təmin edən ziyalıların güzəranını yumoristik hadisələr 

fonunda işıqlandırır və bir yazıçı kimi qarşılaşdığı maneələrin nümunəsində dövrün ziyalılarının 

problemlərini bədii ədəbiyyata gətirir. Əziz Nesinin yaradıcılığına xas xüsusiyyətlərdən biri satirik 

hekayələrinin bir çoxunda ədibin öz obrazı ilə rastlaşmağımızdır. Ədib bir sıra hekayələrində (“Həsən 

bəyin kitabı çıxdı”, “Xanım axtarılır”, “Səliqə-sahman”, “Üç gündə ingiliscə” və s.) gecə-gündüz 

ailəsinin dolanışıq dərdini çəkən, fırıldaqçılar tərəfindən aldadılan, işsiz qalan, idarələri gəzib iş axtaran, 

kirayə ev axtaran, pula ehtiyacı olan, borcu olan, yeri gələndə özünə gülən kasıb bir Həsən obrazı kimi 

iştirak edir. Bu hekayələrdən biri  1968-ci ildə “Vətən sağ olsun” adlı hekayələr kitabında çap olunan 

“Saatınız neçədir, cənab?” hekayəsidir. Əsərin baş qəhrəmanı Həsənin prototipi, qeyd etdiyimiz kimi, 

yazıçının özüdür. Maddi sıxıntı çəkən Həsən “getdikcə qoluna ağırlıq edən”, “gözündə böyüyən” saatını 

satmaq qərarına gəlir və neçə gün bunun fikrini çəkir. Lakin sata bilməyib cibi boş evinə dönməli olur. 

Bu hekayənin baş qəhrəmanı yazıçı özü olduğu kimi, baş vermiş əhvalat da ədibin sıxıntılı sürgün 

günlərində başına gəlmiş hadisələr əsasında qələmə alınmışdır. Əziz Nesin 1948-ci ildə Trumen 

doktrinasının Türkiyəyə gətirəcəyi zərərlərdən bəhs edən “Hara gedirik?” adlı çap belə olunmamış iki 

səhifəlik yazısına görə on ay həbslə və üç aylıq Bursaya sürgün edilməklə cəzalandırılır. Sürgündə 

olarkən tamam pulsuz və köməksiz vəziyyətdə qalan ədib yemək pulu üçün hətta ağzındakı qızıl 

dişlərini belə çəkdirib satmışdır. Bu soyuq sürgün günlərinin birində Əziz Nesin yeganə adyalını satmaq 

istəmiş, lakin tanımadığı şəhərdə köhnə adyalını sata biləcəyi yer tapa bilməyib, üstəlik soruşmağa da 

utandığı üçün bağlaması ilə birlikdə geri dönməyə məcbur olmuşdur. “Saatınız neçədir, cənab?” 

hekayəsində ədib yenə o sıxıntılı, ağrılı günlərinə geri dönmüş, öz ağrı-acılarını, göz yaşlarını gülüşə 

çevirmişdir. Hekayədə bir tərəfdən türk ziyalısının çəkdiyi maddi sıxıntılar təsvir olunur, digər tərəfdən 

isə boğazdan yuxarı təəssübkeş vətəndaşlar, xalqın sabahını “düşünən” və ölkənin inkişafı üçün “çarə 

axtaran ziyalılar” tənqid olunur. Bu “ziyalılar” Həsənin kasıb süfrəsinə şərik olub “Türkiyəmizin 

gerçəkləri”, “türk insanı kimidir”, “ədəbiyyatda əsl türk obrazı necə yaradılmalıdır” kimi mövzular 

ətrafında müzakirələr aparırlar. Qərbləşmək üçün, müasir mədəniyyət səviyyəsinə çatmaq üçün statistik 

göstəricilərin hazırlanmasının vacibliyindən bəhs edən bu sözdə ziyalılar inkişaf etmiş Avropa xalqları 

ilə türklərin əsas fərqini türklərin zamanı düzgün dəyərləndirə bilməməsində görürlər. Həsən pula 

ehtiyacı olduğunu hər gün evinə yeyib-içən dostlarına da açıb deyə bilmir, çünki onun kasıb olduğunu 

bilsələr, bir daha onunla görüşməz, ona əhəmiyyət belə verməzlər. 

Hekayədə diqqət çəkən ikinci tərəf isə Həsən saatını satmağa apararkən yolda baş verən 

hadisələrdir. Əziz Nesin yumoristik tərzdə göstərir ki, avropalaşmanı, müasir mədəniyyət səviyyəsinə 

gəlib çatmanı statistik göstəricilərdə, rəqəmlərdə anlayan və axtaran yalnız “ziyalılar” deyil, eyni 

zamanda bir sıra sadə vətəndaşlardır. Həsən bəyin maddi sıxıntısı artdıqca “qoluna ağırlıq edən”, 

“gözündə böyüyən” saatının əqrəbləri geridə qaldığı üçün onu qınayan, yol boyunca narahat edən 

vətəndaş ciblərində və qolunda çoxlu saat gəzdirir, geri qalmasın deyə tez-tez saatlarını yoxlayır. Vaxtın 

dəyərini saat əqrəblərinin düzgün işləməsində görən adam bununla da özünü zamanın qədrini bilən və 

başqalarına da örnək olan təəssübkeş vətəndaş hesab edir.  

 “Saatınız neçədir, cənab?” hekayəsinin sonunda ustad sənətkar bu boğazdan yuxarı ziyalıları öz dilləri 

ilə ifşa edir: 

“İnkişaf etmiş ölkələrin əhalisi ilə aramızdakı ən böyük fərqin bizim zamanı dəyərləndirmədiyimiz 

olduğundan danışılırdı. İçlərindən biri: 

-Bizdə,-dedi,-on dəqiqənin, yarım saatın heç bir dəyəri yoxdur. Heç kəs saaatı irəli gedib, geri 

qalıb əhəmiyyət vermir... 

Qol saatıma baxdım: 

- Saatınız neçədir?-dedim. 
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Qonaq da öz saatına baxdı:                                  

-Mənimki dayanıb...,-dedi”[3, s. 156]. 

“Dəliylə keçən gecə” hekayəsi də ziyalıların çətinliklərlə dolu həyatını təsvir edən əsərlərindəndir. 

Ədibin öz başına gəlmiş hadisə əsasında yazılmış hekayədə dövrün ziyalısının gətirildiyi tragikomik 

vəziyyət tənqid edilmişdir. Əsərin əvvəlində yazıçı qeyd edir ki, “bu bir hekayə deyil, xatirədir” [4, s. 

53]. 1949-cu ildə bir yazısına görə Misir kralı Faruq və Rza Şah Pəhləvi onları təhqir etməsi iddiasi ilə 

Xarici İşlər Nazirliyinin vasitəçiliyi ilə Əziz Nesini məhkəməyə verirlər. Daha öncə də İngiltərə 

şahzadəsi Elizabet onu təhqir etməsi iddiası ilə Əziz Nesini şikayət etmişdi. Ölkə başçısı (o zaman 

kraliça deyildi) olmadığı üçün Əziz Nesin bəraət alır. Lakin İran şahı və Misir kralı onu məhkəməyə 

verdikləri zaman ingilis şahzadəsinin şikayəti də ədibin cəza almasına öz təsirini göstərir.Bu ittihamla 

ədibə altı ay həbs cəzası verilir. Bu aylarda ədib Sultanəhməd həbsxanasında məhkum olduğu vaxt öz 

başına gələn dəhşətli bir hadisəni satirik hekayəyə çevirməyi bacarmışdır. Əziz Nesin müsahibələrinin 

birində qeyd edir ki, çoxlu mükafatlar alsa da, bir yazıçı kimi onu ən çox sevindirən, təsirləndirən 

mükafatı İskəndərin həbsxanasında olarkən Qurban bayramı ərəfəsində məhkumlardan birinin onu 

tanıyıb sevdiyi yazıçıya barmaqlıqların arasından bir neçə tikə qurban əti verməsi olmuşdur. Yazılarına 

görə ümumilikdə beş il altı ay məhkumluq həyatı yaşayan Əziz Nesinin yaradıcılığında həbsxana həyatı 

ilə bağlı çoxlu hekayələr olmuşdur ki, bunların böyük bir qismi ədibin şahidi olduğu hadisələr və 

xatirələri nəticəsində ərsəyə gəlmişdir. Təsadüfi deyil ki, barmaqlıqlar ardında da ailəsini dolandırmaq, 

pul qazanmaq məcburiyyətində olan ədib həbsxanada gizli imzalarla yazdığı yazılarını çətinliklə bayıra 

ötürüb pulunu ailəsinə göndərməyə çalışmışdır. Həbsxana müdiriyyəti onu əngəlləmək üçün ədibi tək 

nəfərlik kameraya saldırmışdır. Məharətli gülüş ustası bu hekayəsində də başına gəlmiş tragikomik 

hadisəni hekayəyə kimi işləyərək göstərir ki, həbsxanada tək nəfərlik kamerada qalarkən Xallı Taci adlı 

azğın bir qatili də onun yanına gətirirlər. Taci adi səbəbləri bəhanə edərək çoxlu adam şişləmiş bir dəli, 

ruhi xəstədir. Əziz Nesinin-bir türk ziyalısının həyatını heçə sayıb onu cinayətkar bir ruhi xəstə eyni 

kamerada saxlayan həbsxana heyəti tənqid edilir. “Bir öncəki gecə yatmamışdım. Yuxum gözümdən 

tökülürdü. Amma yuxuya getsəm, Xallı Taci məni şişləyər. Öz-özümə hesablayıram: Xallı Taci üstümə 

atılsa nə edərəm? Səbəti başına keçirdərəm əvvəlcə. Arxadan mələfəni, adyalı. Sonra otağın içində 

səhərə qədər fır-fır dönərik. Mən onunla başa çıxa bilərəm? Ləvənt (Osmanlı dəniz donanmasında 

xidmət edən qamətli əsgər-M.A.) baldırı kimi qolları var...”[4, s. 61]. Bütün gecəni öldürülmək qorxusu 

ilə keçirən ədib özünü on-on beş adam şişləyib öldürmüş cinayətkar kimi təqdim etmək məcburiyyətinə 

qalır. Bu yolla dəli Tacinin gözünü qorxudub canını qorumaq istəyir. Nəhayət, buna nail ola bilir, “azğın 

qatil” Əziz Nesindən qorxan Xallı Taci səhərə yaxın qapını yumruqlayıb başqa kameraya aparılması 

üçün gözətçilərə yalvarır. 

Diqqət çəkən maraqlı hekayələrdən biri də “Vətən sağ olsun” kitabında yer alan “Haqlısan, bəy” 

əsəridir. Bu hekayə də ədibin ziyalıların qarşılaşdığı problemlərə həsr etdiyi əsərləri sırasına daxildir. 

Ucqar türk kəndlərindən birinə könüllü olaraq gedən müəllimin kənddə başına gələn hadisələr onun öz 

dilindən nəql olunur. Məlum olur ki, kəndlilər qız uşaqlarını məktəbə getməyə qoymurlar. Ancaq “iki 

çamadan dolusu kitabla bütün dünyaya yetəcək qədər xoş niyyətlə” gələn müəllimin niyyəti kənddə dərs 

deməklə bərabər, islahatlar aparmaq, kəndliləri mədəniləşdirməkdir. Hökümət adamlarından qorxan, 

dövlətdən çəkinən sadə kəndlilər müəllimin hər dediyinə “haqlısan, bəy” deyirlər. Çünki o, məmurdur, 

hökümət adamıdır. Dövləti təmsil edir, hər nə olursa, olsun, dövlətin məmuruna qarşı çıxmaq, dövlətə 

qarşı çıxmaq deməkdir. Əzilsə də, incidilsə də, malı-pulu əlindən alınsa da, hətta yeri gələndə döyülüb 

təhqir edilsə də yenə savadsız kəndli haqsız çıxarılacaqdır. Kəndlilərin hərəkətlərindən anlaşılır ki, onlar 

artıq bu vəziyyətə öyrəşdikləri üçün müəllimin hər dediyinə razılıqlarını bildirirlər. Müəllimin onlara 

verdiyi nəsihətlərin, məsləhətlərin hamısını başa düşür, onunla həmfikir olurlar. Lakin yenə də öz 

adətlərindən əl çəkmirlər, bildikləri kimi hərəkət edirlər. Məktəbə qızlarını göndərmirlər: çünki, qız 

oğlanlarla birlikdə oturub-dursa, adına söz çıxar, nəticədə qızı alan olmaz, ailəsi də başlıq pulundan (süd 

pulundan) məhrum qalar; Dərman üçün pul lazım olduğundan kəndlilər məlhəm kimi gübrədən istifadə 

edirlər; Meşədəki ağacların qol-budaqlarını keçilərinin qırmalarına rəğmən, bazarda qoyun 

qiymətlərinin artmasından ehtiyatlanan kəndlilər keçilərini qoyunlara dəyişmirlər; Qadınlar kənddən 
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uzaqlaşmamaq üçün çayın yuxarı başında paltar yuyurlar, uşaqlarını çimizdirirlər və suyu çirklən-

dirirlər; Mal-qaranın su içdiyi arxdan su götürüb işlədən kənd camaatı quyu qazmır ki, uşaqları içinə 

düşüb boğularlar. Bütün bu adətlərini izah edəcək özləri üçün haqlı hesab etdikləri səbəbləri, izahları 

olsa da müəllimə açıb deyə bilmirlər, onu qəzəbləndirməkdən qorxub ehtiyat edirlər. Beləcə, kəndə 

həvəslə gəlib xalqının balalarını maarifləndirib, öz bilikləri ilə faydalı olmağa çalışan müəllim az qalsın 

ağlını itirmək səviyyəsinə gəlib çatır.  

“Yeni Dünya Nizamında Türkiyənin yeri” hekayəsində satirik yazıçı dövrün ziyalılarının 

toplanıb ölkənin gələcəyi üçün əhəmiyyət kəsb edən bir mövzu haqqında müzakirə aparmalı olduqları 

məclisi təsvir edir. 1991-ci ildə SSRİ-nin parçalanması və bunun nəticəsində soyuq müharibənin sona 

çatması, ABŞ-ın yeganə aparıcı dövlətə çevrilməsi bütün sahələrə, o cümlədən Türkiyənin iqtisadi və 

siyasi həyatına öz təsirini göstərməyə başlayır. Belə olan halda Yeni Dünya Nizamı adlandırılan siyasi 

plan Birinci və İkinci Dünya müharibələrindən sonra olduğu kimi SSRİ-nin ləğvi ilə yenidən dünya  

gündəminə gəlmiş olur. O illərdə Türkiyədə də bütün kütləvi informasiya vasitələrində, ziyalı 

məclislərində, ümumilikdə bütün ölkədə Yeni Dünya Nizamı aktual müzakirə mövzusuna çevrilmişdi.  

Əziz Nesin 1994-cü ildə yazdığı “Yeni Dünya Nizamında Türkiyənin yeri” adlı hekayədə də 

hər yerdə bəhsi keçən, mahiyyəti isə açıq-aşkar izah edilməyən bu anlayışa bir növ istehza edərək 

ölkənin siyasi, iqtisadi, eləcə də mədəni həyatına təsir edən Yeni Nizama laqeyd qalan dövrünün 

ziyalılarını tənqid edir. Hekayə birinci şəxsin-ölkənin sayılıb-seçilən ziyalılarından birinin (ədibin 

özünün) dilindən verilir. Əsərin baş qəhrəmanı olan ziyalı mahiyyətini anlamadığı, nə demək 

olduğunu başa düşmədiyi bir mövzu- “Sosioloji prinsiplər cəhətdən yanaşanda idealoji cərəyanların 

Yeni Dünya Nizamındakı rolu və bu kontekstdə Türkiyənin yeri” adlı tədbirdə iştiraka və məruzə 

etməyə dəvət edilir. Lakin nə Yeni Dünya Nizamı haqqında aydın bir fikrə sahibdir, nə də ki müzakirə 

ediləcək mövzunun adı onlara tam bəllidir. Əziz Nesin özünün də satirik obrazını yaratmaqla yeri 

gəldiyi zaman özünü belə tənqid etməkdən çəkinmədiyini göstərmiş, özünü xalqdan ayrı tutmadığını 

bu hekayəsində bir daha sübut etmişdir. “Bu “Yeni Dünya Nizamı” ifadəsini son aylarda qəzet və 

jurnallarda çox oxuyub eşidirdim, amma nə olduğuna çox da başa düşməmişdim. Qəzet və jurnalların 

çoxunda Yeni Dünya Nizamı yerinə qısaldılmış formada YDN yazıldığını, danışanda yedene 

deyildiyini öyrənmişdim... Yeni Dünya Nizamı yerinə danışıqlarında yedene deyənlər dinləyənlərin 

gözünə daha çox ziyalı sayılırdı... “Abreviatura” da deyilən bu qısaltma dilini bilmələri və xalqın 

onları anlaya bilməməsi bir üstünlük sayılırdı ki, mənə görə, doğru olan da elə bu idi” [4, s. 185]. 

Halbuki, bu ziyalı hesab edilən şəxslər olduqları hər mühitdə, hər məkanda mənasını dərk etmədikləri 

Yeni Dünya Nizamı haqqında ağız dolusu danışır, özlərini savadlı göstərməyə çalışırlar. Sadə xalqa 

isə cahil, dünyadan xəbərsiz avam camaat kimi yanaşırlar. Əslində isə adı çəkilən tədbirdə necə çıxış 

edəcəklərini bilməyən ziyalıların çaşqın vəziyyətini öz satirik obrazının dili ilə belə təsvir edir: 

“...ziyalı kimi gəzib-dolaşanlardan biri sayıldığıma görə, Yeni Dünya Nizamının nə olduğunu 

bilməyim, bilməsəm belə sanki bilirmiş kimi görünməyim, sonra da ona-buna özümü çoxbilmiş kimi 

göstərməli idim... Belə olan halda tədbirə tez gedib ondan-bundan, sağdan-soldan və məndən əvvəl 

çıxış edəcəklərdən ağızdan qapma, qulaqdan dolma bir şeylər öyrənməli, sonra da bu öyrəndiklərimi 

başqalarına nümayiş etdirməli idim” [4, s. 186]. Göründüyü kimi, tədbirə dəvət almış digər ziyalılar 

da bu anlayış haqda konkret bir məlumata sahib deyildirlər, müzakirə mövzusu haqqında aydın bir 

fikirləri yoxdur. Mənası tam aydın olmayan, mahiyyəti bilinməyən bu anlayışın mahiyyətini açmaq, 

ən azından anlamağa çalışmaq əvəzinə savadları şübhə altında qalmasın deyə susur, məzmunsuz 

nitqlərə göz yumur və hətta özlərini məlumatlı göstərməyə çalışırlar. Ölkənin gələcək inkişafı üçün 

“vacib əhəmiyyət kəsb edən” bir məsələyə məsuliyyətsiz yanaşan satirik ziyalı tipləri tədbir üçün 

ayrılan səkkiz saatı yola vermək üçün müxtəlif yollara əl atırlar. Tədbirin gedişində baş verən texniki 

nasazlıqlar, divan üzvlərinin və katiblərin seçilməsinin ləngidilməsi kimi axsamaların əsas səbəbi də 

çıxış etməkdən can qurtarmaq, tədbiri birtəhər sonlandırıb getməkdir. Nəticədə Yeni Dünya Nizamı 

ilə əlaqəsi olmayan mövzular, mənasız çıxışlarla, dinləyicilərin yuxulaması ilə başa çatan tədbirin 

yalnızca adı qalır. “Gurultulu alqış səsləriylə yerimdən sıçradım. Yuxu avamlığı ilə nə olduğunu 

anlaya bilmədiyimdən yanımdakına, -“nə baş verir?”- deyə soruşdum. Gözlərini açıb ovuşduran 
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adam, -“nə bilim?”-dedi...İkimiz birdən onlardan daha çox əl çalmağa başladıq” [4, s. 197]. Ədib bu 

hekayədə özü də daxil olmaqla ziyalıları satirik gülüş hədəfinə çevirməklə onların cəmiyyətə olan 

borclarını xatırladır, ölkənin ziyalı təbəqəsini xalqın rifahı, ölkənin gələcəyi naminə məsuliyyətli 

olmağa çağırır.  

Ədibin “Zor düzələrik” adlı kitabında yer alan “Ay onun adı batsın” (1987) hekayəsində də 

yenə ziyalı bəylərin söhbət məclisləri tənqid hədəfinə çevrilir. Ölkənin aparıcı ziyalılarından sayılan 

yeddi nəfər yığışıb birlikdə yeyib-içir. Onların müzakirə mövzuları isə heç cür adını xatırlaya 

bilmədikləri bir həmkarlarının ailəsi haqqında dedi-qodu etmək, onu və ailə üzvlərini lağa qoymaqdır. 

Satirik yazıçını narahat edən əsas məsələ odur ki, yeddi nəfər ziyalı şəxsin bir məclisdə əyləşiblərsə, 

onların müzakirə mövzusu başqasının ailəsi, kimlərisə əla salmaq, hətta iftira atıb şərləmək yox, 

cəmiyyətdəki çoxsaylı problemlərin həlli yollarını axtarmaq olmalıdır.  

Əziz Nesinin yüksək təhsil görmüş şəxslərin mənasız güzəranını tənqid etdiyi hekayələrdən biri 

də həbsxana xatirələri əsasında yazdığı “Bizdən adam olmaz” əsəridir. Böyük satira ustası həbsxanada 

olduğu zaman başına gələn hadisədən təsirlənərək qələmə aldığı bu kiçik həcmli hekayədə inkişaf etmiş 

Avropa ölkələrində, Amerikada təhsil almış, bir neçə dil bilən mühəndis, həkim, politoloq və b. ziyalı 

şəxslərin siyasi məhbusluq həyatlarını təsvir edir. Ədib daha əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, həbsxanada 

olarkən də müxtəlif imzalarla hekayə, roman və digər janrlarda əsərlər yazıb ailəsinə pul göndərmək 

üçün gizli yolla qəzetlərə göndərirmiş. Burada da kirayə pulunu, dükanlara olan borcunu ödəmək üçün 

nəsə yazıb bir az pul qazanmaq istəyir. Lakin hər dəfə əlinə kağız-qələm alanda başının üstünü kəsdirib 

boş və mənasız söhbətləri dinləməli olur. Günlərini keçmiş həyatlarını yad etmək və “bizdən adam 

olmaz” deyərək öz xalqını hər fürsətdə alçaldan, kiçik görən, necə deyərlər, “öz gözlərindəki tiri 

görməyən” boğazdan yuxarı təəssübkeş ziyalıları tənqid edir. Bu insanlar faydalı işlərlərə məşğul olmaq 

bir yana, başqalarına da mane olur, üstəlik xalqı daim alçaldır, öz millətlərini bəyənmirlər. 

“-Oralarda əlində kitab olmayan insan görə bilməzsiniz. İki dəqiqə boş qalsalar, tez kitablarını 

açar oxumağa başlayarlar... 

Bəlkə başa düşər, gəvəzəliyi kəsər deyə: 

-Ah, nə yaxşı, nə yaxşı...,-dedim. 

-Əlbəttə,-dedi,-bir də bizə baxsanıza; Burada bu qədər sözdə intellektual toplanıb, bir nəfər 

kitab oxuyan varmı? Bizdən adam olmaz, bəyim, olmaz” [5, s. 46]. 

Cəmiyyətə yararsız, heç bir xeyri dəyməyən, hansısa faydalı işlə məşğul olmayan boşboğaz 

adamlar həm başqalarını narahat edir, həm də lağa qoyurlar. Əziz Nesin bu hekayədə də xalqına xor 

baxan, onların qüsurlu tərəflərini, nöqsanlı cəhətlərini görüb, duyub düzəltmək, islah etmək əvəzinə hər 

fürsətdə alçaldan sözdə ziyalıları öz kəskin satirik üslubu ilə ifşa edir. 

Türkiyədə Əziz Nesinin əsərləri uzun müddət ədəbi tənqiddən qərəzli şəkildə uzaq saxlanılmış, ədibin 

öz təbirincə desək, haqqında tək bir cümlə belə yazılmamışdır. Doğrudur, buna bir sıra siyasi səbəblər 

öz təsirini göstərmişdir, lakin əsas üzdə olan bəhanə kimi onun türk xalqını kiçik görməsi, tənqid etməsi, 

avam adlandırması əsas tutulmuşdur. Təsadüfi deyil ki, böyük Azərbaycan satirikləri S.Ə.Şirvani, 

M.Ə.Sabir, C.Məmmədquluzadə də zaman-zaman eyni tendensiya ilə üzləşmiş, müxtəlif təzyiqlərlə 

qarşılaşmışdılar. Bununla belə, Əziz Nesin hər zaman Türkiyədə, eləcə də öz ölkəsindən kənarda ən çox 

oxunan, kitabları ən çox satılan yazıçılardan olmuşdur. Amma, ədib özü də qeyd edir ki, mən xalqımı 

yalnız müsbət keyfiyyətləri ilə fəxr edib tərifləmirəm, onların müsbət və mənfi cəhətləri ilə bərabər 

sevirəm [1]. Bir ziyalı kimi onların qüsurlu tərəflərini bədii gülüş yolu ilə islah etmək, onların bütün 

sahələrdə inkişaf etmiş, yüksək keyfiyyətlərə malik uğurlu insanlar kimi görməyi arzu edir. Ədibin 

düşüncəsinə görə, əsl vətənpərvər ziyalı öz millətinə olan sevgisini onu daha da yüksək səviyyəyə 

qaldırmağa çalışması ilə göstərməli, bu istəyinə nail olmaqla sübut etməlidir. 

Əziz Nesin ziyalı problemini “Orijinal mikrop” adlı satirik hekayəsində də qaldırmış, satirik 

qələmini bu dəfə yüksək təhsil görmüş, lakin xalqına xeyir verməkdən ziyadə şöhrətini daha da 

artırmaq istəyən ziyalıları tənqid etmişdir. Ədib eyni zamanda bu hekayəsi ilə elm adamları ilə ictimai 

fəal ziyalılar arasındakı fərqi göstərmişdir. Jan-Pol Sartr məşhur “Ziyalıların müdafiəsi” kitabında 

yüksək təhsilli şəxslər, böyük elm adamları ilə həqiqi ziyalı şəxslər arasındakı fərqi belə izah 
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edir:“Mən atom silahlarını mükəmməlləşdirmək üçün atomun parçalanması üstündə çalışan elm 

adamına “ziyalı” deyilə bilinməyəcəyini söyləməliyəm: onlar sadəcə alimdirlər, bu qədər. Ancaq 

hazırlanmasına göz yumduqları bu silahların dağıdıcı gücü qarşısında dəhşətə gəlib ictimaiyyəti atom 

bombasının istifadəsinə qarşı xəbərdar edən bir manifest imzalatdıqlarında onların hər biri artıq ziyalı 

sayılırlar” [6, s. 16]. J.P.Sartın bu fikrini Əziz Nesin “Orijinal mikrop”da bir oftalmoloq alimin, 

professorun timsalında əks etdirir. Hekayədə insanlara, xalqına öz biliyi, bacarığı ilə xidmət etmək, 

xeyir vermək əvəzinə alimliyini sübut etməyə çalışan, şöhrətpərəst göz həkimi tənqid obyektinə 

çevrilir. Tibb aləmində böyük şöhrətə malik, beynəlxalq tibb elmi dərnəklərinin üzvü olan, elmi 

kəşfləri, elmi məqalələri ilə önəmli yerə sahib olan bu ciddi, heç vaxt üzü gülməyən zəhmli professora 

hamı hörmət edir, tələbələri ondan çəkinir. Xəstəxananın göz xəstəlikləri bölməsinə şiddətli ağrılarla 

gətirilən xəstənin gözündə dünyada çox az rast gəlinən bir mikrop aşkar edən professoru xəstəsinin-

bir insanın həyatı heç düşündürmür, ona sadəcə müşahidə obyekti kimi yanaşır. Xəstəni müalicə 

etmək əvəzinə, xalis orijinal bir mikrop tapdığı üçün heç vaxt üzü gülməyən professor öz-özünə 

çırtma çalıb rəqs etməyə başlayır. Professorun öz biliyini sübut etməsi, yeni mikropu ilk dəfə onun 

müşahidə etməsi, bunu öz həmkarlarına zəng vuraraq müjdə kimi xəbər verməsi, sonda da biliyini 

sübut etməsi bir xəstənin kor olmasına göz yumması bahasına başa gəlir. “....Mən demişdim sizə, qırx 

səkkiz saat içində müdaxilə edilməsə, gözü kor qalar və xəstənin ağrıları sakitləşər....Elm səhv eləməz, 

uşaqlar...Mən sizə demişdim...” [3, s. 33]. Əziz Nesinə görə, əsl ziyalı ali təhsil diplomuna sahib 

insanlar deyil, xalqı və vətəni naminə fəallığı ilə seçilən, öz biliyi və düşüncəsi ilə xalqa xeyir verən, 

ölkəsi üçün faydalı olan şəxslərdir. Alimlərin, yazıçıların, savadlı insanların birinci vəzifəsi onlara 

oxumaq, təhsil almaq imkanı verən xalqa olan borclarını ödəmələridir. “...Bizi ziyalı səviyyəsinə 

yüksəldən xalqımıza olan borcumuzu bilməliyik və bunu ödəməyə çalışmalıyıq” [2, s. 22]. Bu borc 

maddiyyatla, pulla ödənə biləcək bir borc deyil. Bunun üçün xalqın mənafeyini öz mənafeyi ilə 

bərabər tutmaq, onların problemlərini mümkün olduğu qədər yüngülləşdirməyə çalışmaq, yaxud 

aradan qaldırmağa çalışılmalıdır. Yalnız bu yolla bu borcu yüngülləşdirmək olar. Xalqını, vətənini, 

dilini çox sevən yazıçının İsveçrədə təhsil alan oğlu Əliyə 1974-cü ildə yazdığı məktubunda da 

görürük ki, xalqa olan borcunu ödəmək üçün çox çalışmasını, dərslərinə yaxşı hazırlaşmasını, 

cəmiyyətə xeyri, faydası olacaq mütəxəssis, ziyalı olmasını nəsihət edir [7]. 

Gördüyümüz kimi, Əziz Nesini ziyalı problemi bütün ömrü boyu narahat etmiş, çıxışlarında, 

müsahibələrində olduğu kimi, satiralarında da tez-tez bu mövzunu işıqlandırmışdır. Bir sıra 

hekayələrində ziyalı tiplərini satiranın tənqid hədəfinə çevirir, bir qisim hekayələrində ziyalıların 

problemlərini, onların çətinliklərini işıqlandırır, bəzi yumoristik hekayələrində isə özlərini ziyalı 

hesab edən şəxsləri tənqid edir. Əziz Nesinin əlinə qələm aldığı ilk gündən qarşısına qoyduğu əsas 

məqsədi xalqına olan ödənməz borcu öz vətəninə, vətəninin övladlarına olan xidməti ilə ödəməyə 

çalışmaq olmuşdur. Hər zaman bu borcuna görə çətinliklərlə rastlaşmış, həbs cəzası almış, sürgün 

edilmiş, işsiz qalmış, hətta “vətən xaini” belə adlandırılmış, bununla belə öz mübarizəsindən həyatla 

vidalaşan gününə qədər geri qayıtmamışdır. Lakin ədibin bütün həyatı boyunca hiss etdiyi borcuna 

qarşılıq türk xalqı üçün gördüyü ən böyük ictimai fəaliyyəti əlbəttə ki, 1972-ci ildə qurduğu Nesin 

Vəqfi olmuşdur. Əziz Nesinin kitablarının satışından əldə edilən vəsaitlər vəqfdə kimsəsiz və 

yoxsul uşaqların təhsilinə və yaşayış şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına xərclənir.Bu gün Türkiyədə 

onlarla yoxsul, köməyə ehtiyacı olan uşaqlar Nesin Vəqfi hesabına təhsil ala bilirsə, özünü dinsiz, 

ateist kimi təqdim edən Əziz Nesin, fikrimizcə, “cənnətin qəbzi”ni çoxdan əldə etmişdir.  
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THE INTELLECTUAL PROBLEM IN AZIZ NESIN’S SATIRAS 
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Aziz Nesin was a world-famous Turkish satirist. He criticized various problems in his about two 

thousand stories. The main problem that he had throughout his lifetime was his responsibility to his 

people who gave him the chance to study, made him intellectual and the intellectual responsibility 

towards society. This debt is financially impossible to be paid back and can only be honestly paid to the 

public. In this study Aziz Nesin’s satirical stories which are devoted to the problem of intellectuality, 

have been investigated and satirical intellectual images that he created are analyzed. 

Keywords: satire, Aziz Nesin, intellectual problem, criticism, moral debt 

 

 

ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАННОСТИ В САТИРАХАЗИЗ НЕСИН 

 

М.M. Ахундова 

Институт литературы им. Низами Гянджеви НАНА, Баку, Азербайджан 

 

Азиз Несин-знаменитый на весь мир, Турецкий сатирик. В своих, 2-ух тысячах рассказах, 

он затронул и раскритиковал множество проблем. Главной проблемой, на протяжении его жизни 

была - ответственность к людям, которые дали ему возможность учиться, сделали его 

образованным, и интелектуальная отвественность перед обществом. Этот долг,не может быть 

финансово возвращен, но может честно быть выплачен обществу. В данном иследовании, 

сатирические истории Азиза Несин, посвящённые проблеме образованности, были 

расследованы, а сатирические образованные персонажи были проанализированы. 

Ключевые слова: сатира, Азиз Несин, проблема образованности, критика, моральный долг   
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 Məqalədə Azərbaycanın tanınmış sənətkarları, rəssam-heykəltəraş Hüseyn Haqverdi və Cəlil 

Qaryağdının yaradıcılığında mövcud olan və müstəqillik illərində ərsəyə gəlmiş memorial abidələrə 

toxunulmuş, onların konstruktiv kompozisiya quruluşu təhlil və müqayisə edilmişdir. 

 Açar sözlər: memorial, abidə, heykəltəraş, konstruktiv, kompozisiya 

 

 Giriş  

 Dünya incəsənətində memorial heykəltəraşlığın yaranma tarixinə nəzər salsaq, onun nə qədər 

dərin köklərə, sonsuz bədii hüdudlara malik olduğunun şahidi olarıq. Xalqların fərqli mənəvi tutuma 

malik olan mədəniyyətlərində memorial abidələrin ərsəyə gəlmə prinsipi müxtəlif olsa da, daşıdıqları 

xarakter ümumidir. Bu da baş vermiş hadisəyə və yaxud yaşanmış insan ömrünə ehtiram bildirmək, bu 

abidələrlə yaşananları cəmiyyətə xatırlatmaq, onu gələcək nəsillərə ötürməkdir.  

SSR Nazirlər Sovetinin 27 avqust 1948-ci il 680 nömrəli sərəncamı ilə Bakının Yasamal rayonu 

ərazisində Fəxri Xiyabanın yaradılması Azərbaycanda  çoxəsirlik tarixə malik olan memorial abidələrin 

ənənəvi xüsusiyyətlərinə zidd olub, özündə qərb üslubunu əks etdirməsi ilə nəticələndi. Bu məkanda 

Sovet və müstəqillik illərində -70 il ərzində Azərbaycanın bir çox görkəmli heykəltəraşları vətənimizin 

ictimai-siyasi xadimlərinin, elm adamlarının, qəhrəmanların abidələrini ucaltmışdılar. 

 Ayrı-ayrı illərdə icra olunan bu memorial abidələr hər heykəltəraşın üslub xüsusiyyətlərini və 

dəst-xəttini özündə cəmləyərək kompozisiya həlli və obraz tapıntısı baxımından müxtəliflik təşkil 

edərək, forma baxımından Fəxri Xiyabanda ərsəyə gəlmiş memorialların ifadə tutumunun zəngin-

ləşməsinə səbəb olmuşdur [2. s. 26]. 

 

 Hüseyn Haqverdinin memorial abidələri 

 1956-cı ildə Bakı şəhərində rəssam ailəsində anadan olan Hüseyn Haqverdi 1975-ci ildə 

Əzimzadə adına dövlət rəssamlıq məktəbini, 1980-cı ildə Sankt-Peterburqda Muxina adına Yüksək 

İncəsənət və Sənaye Akademiyasını bitirmişdir. 

 Hüseyn Haqverdinin yaradıcılığı zəngin və çox şaxəlidir. O, təsviri incəsənətin müxtəlif növləri 

ilə, heykəltəraşlıqla, rəngkarlıqla və qrafika ilə eyni vaxtda məşğul olur, hər bir sahədə unudulmaz və öz 

unikallığına görə fərqlənən əsərlər yaradır. Haqverdinin öz yaradıcılığına və incəsənətə yanaşması çox 

müasir və düşündürücüdür. O, hər yaratdığı əsər də yenilik axtarır, eyni zamanda bu yeniliyi yeni texni-

kalarla, yeni yanaşma ilə ifadə etməyə müyəssər olur. 

Sənətkarın yaradıcılığında heykəltəraşlıq xüsusi yer tutur. Materiallardan daha çox daşa üstünlük 

verən Haqverdi, içindəki fikirlərin ifadəsini və təcəssümünü daşda tapır. “Hüseyn Haqverdi yaradıcılığı-

nın çox hissəsini möcüzəli materiala - daşa həsr edən heykəltəraşlardandır. Daşa məxsus mahiyyətin tə-

biiliyinə və keyfiyyətinə peşəkar vurğunluğu səbəbindən rəssamı “ daş heykəltəraşı ” adlandırmaq olar” 

[1. s. 9]. 

 Hüseyn Haqverdi qrafika, rəngkarlıq və heykəltəraşlıq sahələrində yeni texnikalarla işləyib, 

bir sıra yeniliklər gətirsə də, heykəltəraşlığın memorial janrında da müəyyən işlər görmüş yeniliklər 

gətirmişdir. Belə ki, abstrakt kompozisiyalı və içində konstruktiv elementlər əksini tapan memorial 

abidələr sırf  Hüseyn Haqverdinin adı ilə bağlıdır. 

 Heykəltəraşın ilk memorial işi 1983-cü ildə hazırlanmış ikinci Fəxri Xiyabanda yerləşən akt-

yor İsmayıl Dağıstanlının qəbirüstü abidəsidir. Baş daşını əvəz edən qara qranit stela ağ mərmər 

kürsünün üzərində yerləmiş, aktyorun bürüncdən olan profil barelyef portretistelaya bərkidilmişdir. 
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Stelanın aşağı hissəsinə isə aktyorun imzası müəllif tərəfindən həkk olunmuşdurki, hansı ki, biz bu 

məqamı heykəltəraşın digər işlərində də görə bilərik. 

 Fəxri Xiyabanın kanonlarına uyğun olaraq işlənmiş müəllifin digər işi Arif Məmmədovun me-

morial abidəsidir. Abidə bütünlüklə ağ mərmərdən hazırlanmış və mərkəzində mərmərdən yonul-

muş əllərlə barelyef  portret yerləşir. 

 Qeyd edək ki, adları çəkilən memorial abidələrdə bir heykəltəraş kimi Haqverdinin yaradı-cı-

lığındakı üslubu və daxili emosiyaları yer almamışdır. Buna səbəb Fəxri Xiyabandakı abidələrin ər-

səyə gəlməsi planı, forması, kompozisiya və konstruktiv quruluşu heç də hər zaman müəllifdən asılı 

olmamasıdır. Amma buna baxmayaraq heykəltəraşın sonrakı memorial abidələrində Haqverdi üslu-

bu, dəsti-xətti özünü aydın göstərir. 

 Birinci Fəxri Xiyabanda öz qeyri-adi kompozisiya həllinə görə fərqlənən memorial abidə-lər-

dən biri də Qurban Xəlilovun abidəsidir. Burada müəllif olaraq üç sənətkarın Hüseyn Haq-verdinin, 

Fərhad Xəlilov və Elçin Məmmədovun ideya birliyi vardır. 2000-ci ildə qranit və bü-rüncün vəhdə-

tindən hazırlanan bu abidənin bir növ keçid xarakteri daşıyan memarlıq elementlərinin müəllifləri 

Fərhad Xəlilov və Elçin Məmmədovdur. Sənətkarların memorial abidənin kompozisiya həllinə bu 

cür fəlsəfi yanaşması onun ifadəliliyini və mənasını daha da artırmışdır. Hər biri 2m olan iki qranit 

hissə çatma tağ kimi birləşərək sanki keçid, qapı təəssüratı yaradır və müəllifi Hüseyn Haqverdi 

olan diametri 27sm olan tunc medalyon bu keçidin mərkəzində yerləşdirilmişdir. Medal-yonun üzə-

rində dairəvi şəkildə yazılmış yazılar və Qurban Xəlilovun profildən relyefi təsvir olun-muşdur.  

 Hüseyn Haqverdiyevin ikinci Fəxri Xiyabanda yerləşən ən maraqlı və sırf onun üslubuna xas olan 

abidələrdən biri 2007-ci ildə hazırlanmış görkəmli bəstəkar Ramiz Mustafayevin memorial abidəsidir. 

Bütünlüklə qara qranitdən yonulmuş abidə mücərrəd-obrazlı tutuma malikdir. Müəllif abidənin hər iki 

tərəfini, yəni ön və arxa hissəsini işləyərək on dairəvi baxımlılıq effekti vermişdir [3. s. 4]. 

 Deyə bilərik ki, abidənin icrasında müəllif qarşısına qoyduğu məqsədə uğurla nail olmuşdur. 

Biz bu abidə də həm ənənəvilik, həm də konstruktivlik və  rəmzilik, eləcə də dinləyicisini duyğu-

landıra biləcək naməlum musiqinin ruhunu hiss edirik. Konstruktiv xətlərlə yonulmuş qranitin mər-

kəzində boşluq qoyan heykəltəraş stelanı iki yerə ayırmışdır. Sağ tərəfdə bəstəkarın relyef portreti-

ni, sol hissədə isə bəstəkarın dirijor çubuğunu və onu idarə edən əlinin relyef təsvirini vermişdir. 

Müəllifin daşa həkk etdiyi “əbədiyyət simfoniya”nın yarada biləcəyi çoxqatlı ovqat kompozisiyanın 

ekspressiv ritmində aydın duyulur. Abidədəki kəskin konstruktiv xətlər realistik təsvirlərlə tamam-

lanır. Burada heykəltəraş sanki daşla plastik-melodik bir “oyun” oynayıb. Gah daşı sındıran, gah 

ona hamarlıq verən müəllif, nəticədə istədiyini - ziyarətçinin düşüncələrini sınağa çəkməyə qadir 

alan plastik tutumun yaranmasına nail olmuşdur.  

Hüseyn Haqverdinin birinci Fəxri Xiyabanda yerləşən son işi 2011-ci ildə işlənmiş bəstəkar 

Cahangir Cahangirovun memorial abidəsidir. Parfirdən olan yonulmamış qırmızı qraniti xatırladan 

stelanın (h-155sm) üzərinə tunc lövhədən relyef (h-40sm) bərkidilmişdir. Lövhədə müəllifin üslu-

bunu yada salan konstruktiv xətlər öz əksini tapmışdır.   

 Həyatın gündəlik reallıqlarına məhəl qoymayan Hüseyn Haqverdi insanın daxili dünyasının 

gerçək ifadəsinə üstünlük verir və həyat prosesinin mahiyyətinə bədii münasibəti ilə dərindən nüfuz 

etməyə çalışır. Yaratdığı obrazlar vasitəsilə müəllif bizə öz əhval-ruhiyyəsini və həyəcanlarını çat-

dırır. Onlar, sanki rəssamın ruhunun avtoportretləri kimi qarşımızda durur. Heykəltəraş, daşın təbiə-

tindən istifadə edərək, sanki zərif, yüngül zərbələrlə onun təbii bütövlüyünü pozur və xəyalən tama-

şaçıya əsas ideyanı inkişaf etdirmək imkanı yaradır. Yaradılmış obyektlə interaktiv əlaqədə olarkən, 

tamaşaçı sənətkarın məxfi yaradıcı prosesində iştirak etmək fürsəti əldə edir. Beləliklə də, yaradıcı-

lıq prosesini, müəllifi və tamaşaçını birləşdirən unikal bir anın şahidi oluruq. 

 

Cəlil Qaryağdının yaradıcılığında memorial abidələr 

 Azərbaycanın görkəmli heykəltəraşı olan Cəlal Qaryağdının ailəsində  1971-ci ildə Bakıda 

dünyaya göz açan Cəlil Qaryağdı ilk Rəssamlıq təhsilini (1986) Əzimzadə adına Rəssamlıq məktə-
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bində, daha sonra 1991-1997-ci illər arasında Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Univer-

sitetində davam etdirmişdir. 

 Uşaq yaşlarından Cəlal müəllimin sənətinin təsiri altına düşən Cəlil Qaryağdı, heykəltəraşlıq 

sənətinin sirlərinə elə atasından öyrənmişdir. Məhz bu səbəbdəndir ki, Cəlil müəllimin yaradıcılıq 

yolu Cəlal müəllimi yaradıcılıq yolunun davamıdır. Eyni üslub xüsusiyyətlərini və eyni tərzi biz hər 

iki heykəltəraşın yaradıcılığında görə bilərik. Monumentallıq, sərtlik Cəlil müəllimin yaradıcılığının 

əsas xüsusiyyətləridir.  

 Lakin illər keçdikcə, yaradıcılıq diapazonu genişləndikcə Cəlil müəllim öz üslubuna yeni cizgilər 

də qatmışdır. Məsələn heykəllərin memarlıq abidəsi ilə sintez təşkil etməsi və ya abidələr də geometrik 

fiqurlardan istifadə olunması heykəltəraşın yaradıcılığındakı yeniliklərdəndir. Memarlıq və heykəltəraş-

lığa bir vəhdət kimi yanaşan Cəlil Qaryağdı onları daha çox yaradıcılığında bir araya gətirməyə çalışır 

və bu sahədə bir çox layihələrin müəllifidir. 

 Cəlil Qaryağdı da atası kimi Fəxri Xiyabanda bir neçə memorial abidələrin yaradılmasında iştirak 

etmişdir. Heykəllərin memarlıq abidəsi ilə sintez təşkil etməsi və ya abidələr də həndəsi fiqurlardan isti-

fadə olunması heykəltəraşın yaradıcılığının özünəməxsus bədii xüsusiyyətlərindəndir.  

 Cəlil Qaryağdının Fəxri Xiyabanda iki memorial abidəsi yerləşir. Onlardan biri 2001-ci ildə hazır-

lanan, atası Cəlal Qaryağdının memorial abidəsidir. Bu abidə Fəxri Xiyabanda qoyulmuş kompozisiya 

həllinə görə seçilən ən baxımlı işlərdən biridir. İlk olaraq abidənin bütünlüklə qara qranitdən ibarət ol-

masını qeyd etmək lazımdır və bu heç də səbəbsiz deyildir. Həndəsi fiqurları və abidənin qrafikliyini 

üzə çıxarmaq, eyni zamanda təbiət hadisələrindən qorunması (məsələn ağaclardan düşən kölgə abidənin 

oxunmasına mane ola bilərdi) kimi ilkin vəzifələr müəllifin məqsədlərindən idi. 

 Üç həndəsi uzunsov stela (yan bloklar 220sm, orta blok 215sm) bloklardan ibarət olan abidənin 

mərkəzindəki stelada Cəlal Qaryağdının profildən böyük ölçüdə portreti işlənmişdir. Heykəltəraşın 

məhz bu cür kompozisiyaya  müraciət etməsi təsadüfi deyildir. Vaxtı ilə Cəlal Qaryağdı öz obrazını şarj 

formasında yaratmış və onu  memorial abidəsində  öz əksini tapmasını vəsiyyət etmişdi.  

 Onun bu vəsiyyətini həyata keçirən oğlu Cəlil Qaryağdı bu işin öhdəsindən uğurla gəlmişdir. 

Ankyor (kəsib götürmək) texnikasında işlənilən bu abidə böyüdülmüş formada olan cizgiləri özün-

də çox effektiv şəkildə əks etdirir. Burada bir-iki əsas xəttin təsvir olunmasına baxmayaraq, elə 

məhz bu xətlərdə Cəlal Qaryağdının bütün xarakterik cizgiləri tamaşaçıların gözü önündə canlanır. 

Təbəssüm... Təbəssüm Cəlal müəllimin ən vacib cizgilərindən idi ki, onu başqa cür təsəvvür etmək 

də olmurdu. Bu mənada memorialda ifadə olunan  bu təbəssüm Cəlal Qaryağdının abidəsinə canlı-

lıq, pozitivlik və əsas cizgi gətirən elementlərdəndir. 

 Müəllifin Fəxri Xiyabanda yerləşən digər maraqlı və fərqli quruluşuna görə seçilən işi şair 

Qabilin 2009-cu ildə qara qranitdən işlənmiş memorial abidəsidir. Maraqlı kompozisiya quruluşu 

üç, bir-birindən ayrı və fərqli ölçüdə olan orta və yan steladan (h-250sm) ibarətdir. Orta stelanın (h-

170sm) üzərində tuncdan şairin büstü (h-70sm) yerləşir. Büst və həndəsi elementlər özündə sərtliyi 

və lakonikliyi birləşdirir. Şairin ehtiraslı təbiəti, alovlu çıxışları zamanı ifadə etdiyi obraz heykəl-tə-

raş tərəfindən böyük ustalıqla tapılmışdı. Abidənin plastik şərhi şairin odlu-alovlu xarakteri ilə eyni-

lik təşkil edir. 

 Şairin sərt və çılğın xarakterindən doğan obraz, plastik həllin temperamentliliyi ilə bir araya 

gələrək kompozisiyanın daxili gərginliyini artırmış, və bu memorial abidənin əsl monumentallıq əl-

də etməsini şərtləndirmişdir. Heykəltəraşın plastik üslubu ilə obrazın daxili xarakterinin ifa-də-sin-

dən alınan vəhdətin  büstün orijinal tutum almasına səbəb olmuşdur.  

 

 Nəticə 

 Memorial abidələri təhlil olun bu iki heykəltəraş əsərlərini müstəqillik dövründə ərsəyə gətir-

mişdilər. Azərbaycan dövlətinin müstəqillik əldə etməsindən sonra Fəxri Xiyabana xüsusi diqqət 

yetirilməyə başlandı. Burada yer alan memorial abidələrin plastik tutumunda və bədii ifadə xüsusiy-

yətlərində, materiallara bədii-texniki münasibətdə də duyulası dəyişikliklər baş verdi. Bu prosesdə 

ərsəyə gətirilən plastik nümunələrin mahiyyət və miqyasca daha da dəyişildiyini, haradasa park 
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heykəltəraşlığı ilə səsləşən bədii tutum aldığını qeyd etmək lazımdır. Hətta müəyyən mənada yeni 

abidələrdə memoriallıq funksiyasının bir qədər azaldığını da deyə bilərik. Hüseyn Haqverdi və Cəlil 

Qaryağdının da yaratdığı abidələr daha çox konstruktiv formaları ilə diqqəti cəlb edir, memorial 

heykəltəraşlıq prinsiplərinə yeni ənənələr gətirməkdədir. 
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MEMORİAL MONUMENTS EXİSTİNG İN HÜSEYN HAGVERDİS  

AND JALİL GARYAGDİS CREATİONS 

 

G.T. Seyidahmadli 

Azerbaijan State University of Culture and Art 

  

The memorial monuments, which were built during independence years by Azerbaijani fa-

mous artists, painter-sculptors Huseyn Hagverdi and Jalil Garyaghdi, were touched upon and their 

constructive compositional structures were analysed and compared in the article.  

Keywords: memorial, monument, sculptor, constructive, composition 

 

 

О МЕМОРИАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКАХ В ТВОРЧЕСТВЕ  

ГУСЕЙНА ХАГВЕРДИ И ДЖАЛИЛА КАРЯГДЫ 
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В статье затронуты имеющиеся в творчестве известных мастеров Азербайджана, ху-

дожников-скульпторов Гусейна Хагверди и Джалила Карягды и созданные в годы независи-

мости  мемориальные памятники, проанализировано и сопоставлено их конструктивное ком-

позиционное построение. 

Ключевые слова: мемориальный, памятник, скульптор, конструктивный, композиция  
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ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN POEMALARINDA TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏR 
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Məqalədə müstəqillik dövründə yaranmış Azərbaycan poeziyasında tarixi şəxsiyyətlərə həsr 

edilmiş poemalar araşdırılmışdır. Şairlərdən Zəlimxan Yaqubun, Barat Vüsalın və başqalarının 

əsərlərinə istinad olunmuşdur. Bir neçə poemanın məzmun və forması tədqiqata cəlb edilmişdir. 

Həmin poemalarda yaradılmış obrazların özünəməxsus xüsusiyyətlərindən bəhs olunmuşdur. 

Açar sözlər: müstəqil Azərbaycan, ədəbiyyat, poema janrı, şair, ədəbi qəhrəman 

 

Çağdaş Azərbaycan poemalarında tarixi şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətlərinin mövzu olaraq 

işlənməsi poeziyamızda olan ənənənin davamı kimi anlaşıla bilər. Bir çox poemalar vardır ki, onların 

qəhrəmanı ya ümumtürk, ya da konkret olaraq Azərbaycanın həyatında mühüm rol oynamış şəxsiy-

yətlərdir. Belə əsərləri birmənalı olaraq ithaf poemaları adlandırmaq doğru olmaz. Bəzi poemalar var ki, 

orada müəlliflər qəhrəmanlarının timsalında öz ictimai-siyasi mülahizələrini də irəli sürüblər. Bu tipli 

əsərlər barəsində filologiya üzrə elmlər doktoru Esmira Fuad monoqrafiyasında yazır: “Tarixi mövzularda 

qələmə alınmış poemalarda tarixin dərindən dərkindən, metodoloji mənasından doğan tarixilik prinsipi 

gözlənilir. Yazarların ictimai-siyasi hadisələrin bədii inikası üçün tarixdən mövzu seçimi, tarixilik və bədii 

həqiqətin təmin olunması ilə yanaşı, müasirlik və sənətkarlıq məsələləri, ümumiyyətlə, ədəbiyyatın həmin 

kateqoriyalara aktual münasibətindən irəli gəlir” [2, 177].Bu aktuallıq Azərbaycanın öz istiqlalına ikinci 

dəfə qovuşmasından sonra qələmə alınmış poemalarda da əksini tapmışdır. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyasında tarixi şəxsiyyətlərin fəaliyyətindən bəhs edən poemalar 

kifayət qədərdir. Onlardan bir neçəsi müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevə həsr olunmuş 

əsərlərdir. Bu poemalardan biri Zəlimxan Yaqubun “Əbədiyyət dastanı” poemasıdır. “Böyük ömrün 

dastanı” və “Böyük ömrün davamı” adlanan iki kitabdan ibarət poemada Heydər Əliyevin mükəmməl 

obrazı yaradılmaqla yanaşı, milli məsələlər də ifadə olunmuşdur. Başqa bir poema isə dastançılıq 

ənənəsində və ruhunda yazılan Elxan Zal Qaraxanlının “Anıt məzar dastanı”dır. Həmin poema nəzm və 

nəsrin qarşılıqlı əlaqəsi formasında qələmə alınmışdır. Eyni mövzuda yazılmış əsərlərdən biri də Sabir 

Mustafanın “Qayıdış” poemasıdır. Ramiz Məmmədzadənin “Zirvə” poeması da unudulmaz Heydər 

Əliyevin işıqlı xatirəsinə həsr edilib. Bunlardan əlavə xalq şairi Fikrət Qocanın “Gərək bu günləri görəydin 

özün” poeması ulu öndər Heydər Əliyevin səksən beş illiyinə ithaf olunub. Adları çəkilən poemalar 

konkret şəxsiyyətə ünvanlansa da, həmin əsərləri müasir Azərbaycanın reallıqlarından kənarda təsəvvür 

etmək çətindir. Ona görə ki, bu poemalarda eyni zamanda Azərbaycanın müstəqillik illərində keçdiyi 

ictimai-siyasi yola da nəzər salınıb. Deməli, bir obrazın təqdimatı əsasında bir ölkənin, bir millətin 

təqdimatı da mümkündür. Bu fikirlər filologiya üzrə elmlər doktoru Şirindil Alışanlının sözlərində də 

ehtiva olunub: “Bütün tarixi obrazlar bütöv xalqın obrazını, onun fərdi və ümumi tərəflərini müəyyən edir. 

Bu gün tariximizin doğru yazılmamasından, saxtalaşdırılmasından danışanda böyük şəxsiyyətlərə 

münasibətin ön yerdə dayanması təbiidir” [1, 34]. Bu səbəbdən də müasir poemalarda tarixi şəxsiyyətlərin 

obrazlarının yaradılması zamanı yazarların üzərinə böyük məsuliyyət düşür. 

Müstəqillik dövründə tarixi şəxsiyyətlərə həsr edilmiş poemalar qeyd etdiyimiz nümunələrlə 

yekunlaşmır. Digər müəlliflərin də yaradıcılığında bir sıra şəxsiyyətlərin əzəmətli surətlərini görürük. 

Bu cür mükəmməl obraz yaradan şairlərdən biri də Nəriman Həsənzadədir. Onun “Cavid” əsərində 

Hüseyn Cavidin,“Nizami” poemasında Nizami Cəfərovun, “Şeyx Nigari türbəsi”ndə isə Şeyx Nigarinin 

sanballı obrazları yaradılmışdır. Nəriman Həsənzadə ilə eyni sıraya Zəlimxan Yaqubu da əlavə edə 

bilərik. Şairin müstəqillik illərində yazdığı poemalarının əksəriyyətinin baş qəhrəmanı tarixi simalardır. 

Onun “Ün” poeması İsa Muğannaya,“Lefortovo zindanı” Xəlil Rza Ulutürkə, “Borçalıda qalan izlər” 

poeması Səməd Vurğuna, “Cavidin qız balası” poeması Turan Cavidə, “Hüseyn Saraçlı dastanı” dastan-
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romanı isə Aşıq Hüseyn Saraçlıya həsr olunub. Zəlimxan Yaqubun bu tipli poemalarından biri də 

“Peyğəmbər”dir. 

Müəllif həmin poemanı uzun illərin təcrübi ümumiləşdirməsi olaraq ortaya qoyduğunu əsərin 

əvvəllərində özü qeyd edir. Səlahəddin Xəlilov isə əsər haqqında belə qənaətə gəlir: “Poema nəzmlə 

yazılmış bir islam tarixi olmaqla yanaşı, çoxlu sayda lirik ricətlərlə müşayiət olunur ki, ənənəvi şair 

Zəlimxan da əsasən bu ricətlərdə özünü büruzə verir”[5,  64]. 2009-cu ildə tamamlanan bu irihəcmli 

poemada “Peyğəmbər”i niyə yazdım” başlıqlı hissə nəsrlə yazılmış girişlə verilir. On bir bəndlik 

“Gəlmişəm” rədifli qoşma ilə başlanan əsər sonra “Sənə salamlar olsun, ya Məhəmməd Mustafa” və 

“Minacat” bölümləri ilə davam edir. Şair peyğəmbərin mövludunu “Bir işıq doğulub gəldi dünyaya” 

başlıqlı hissədə verir. Bu parçada nisbətən epiklik əlamətləri nəzərə çarpır, yəni tarixi hadisələrin 

təfsilatına meyil hiss olunur. Poemanın strukturu haqqında İsa Muğannanın fikirlərində isə daha mühüm 

cəhətlər qabardılır: “…Əsərin quruluşu bu ricətlə- Peyğəmbərin doğuluşu ilə bağlıdır. Yəni “Minacat”la 

bağlı hissələrdən sonra dastan əslində elə bu ilahi doğuluşla başlanır və ilk sətirlərindən dünyanın 

məhvərində yeni dəyişiklik əmələ gəldiyini, Məhəmməd adlı qeyri-adi şəxsiyyətin doğulduğunu xəbər 

verir” [5, 6]. Növbəti bölümdə verilən çoxlu suallar peyğəmbərin həyatı və varlığı ilə bağlı niyələrin 

cəmini ifadə edir. Bundan sonra otuz beytlik “Nədir” rədifli qitədə dini, fəlsəfi, mifik, coğrafi, tarixi 

suallar yer alır. “Yer üzündə Allahın yersiz heç nəyi yoxdur, Tanrının yaratdığı səliqə-sahman nədir?” 

[4, 52] kimi suallarla fərqinə varmadığımız nizam-intizamdan söz açılır, dünyəvi qanunauyğunluğun 

fəlsəfəsinə münasibət sərgilənir.  

 həyatının ilkin çağları nəzmə çəkilərkən qeyd edilir ki, ata-ana üzünə həsrət böyüyən bu uşaq 

peyğəmbər yaşına çatana qədər bütə tapınanlarla, körpə sinəsinə köz, diri-diri qız basdıranlarla 

mübarizə aparmalı, tayfaların sərt savaşlarını kəsməli olmuşdur. “Xəlvət” başlıqlı bölümdə Məhəm-

məd peyğəmbərin qırx yaşı olanda xəlvətə çəkilməsi, mənəvi təkamüldən sonra dönməsi insan 

ömrünün kamillik mərhələsinə dönüş nöqtəsi kimi təsvir edilir. Şair qəhrəmanını bütün cizgiləri ilə 

mükəmməl şəkildə təqdim edərək “Peyğəmbərin şəkli-şəmayili” adlı bölümdə onun bədii portretini 

yaradır. Poemada diqqəti çəkən məsələlərdən biri də Zəlimxan Yaqubun peyğəmbərdən və tanrıdan 

istəklərini rica edərkən öz xalqını unutmaması, “Qarabağda tikə-tikə yandırıblar bağrımızı, Özgələr 

yox, öz qüdrətin qoy sağaltsın ağrımızı, Amin! Ya Rəbbəl-aləmin!” [4, 115] - tipli misralarla bu cür 

irihəcmli əsəri tarixin gerçəkliklərini xatırlatmaq üçün yazmasıdır. Bu, şairin hansı mövzuya toxu-

nursa toxunsun, mütləq milli mövqe nümayiş etdirdiyinə işarədir. Bununla yanaşı, əsərdə müxtəlif 

əfsanə və rəvayətlər bir neçə misra içində təqdim edilərək onlara yenidən bədii güc verilmişdir.Eyni 

zamanda geniş epik təsvirlərlə olmasa da, peyğəmbərin ailəsinin, əmisinin, arvadı Xədicənin, qızı 

Fatimənin də bədii portretləri yaradılmış, peyğəmbərin meracı xüsusi bir inamla mədh edilmişdir. 

Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə hicrətinin səbəbi -  “Bu hicrət mənlik deyil, İlahidən əmrdi” [4, 

183] – tipli misralarda öz dili ilə verilmişdir. Onun bu köçü epik təsvirdən daha çox lirik vəsflərlə 

qələmə alınmışdır. Peyğəmbərin Sevr mağarasında Əbu Bəkrlə gizlənməsinin hikmətindən ibrəta-

miz şəkildə bəhs edilmişdir. Allahın istəyi ilə toxunan hörümçək torunun mağarada gizlənənləri 

qoruması, xilaskar göyərçinlərin onları xilas etməsi rəvayətdən daha çox inandırıcı reallıq kimi 

əsərə salınıb. Peyğəmbərin Məkkəyə köçdükdən sonra Bədrdə əleyhdarları ilə savaşıb qalib gəlməsi 

tarixin gedişatına təsir edən hadisə kimi diqqətə çatdırılır. İslam dininin ilk cavan şəhidi Mihcatın 

bu döyüşdə itirilməsi, Ühüd çölündəki savaşda peyğəmbərin əmisi Həmzənin Vəhşi adlı bir həbəş 

tərəfindən öldürülməsi ağır zərbələrin reallıqları kimi sadalanmaqla bitmir, həm də faktlardan çıxan 

nəticələr də yazıya alınır. Peyğəmbərin əmisinin qanını içib, ciyərini çıxaran Əbu Sufiyanın Hind 

adlı arvadı səkkiz ildən sonra Məkkəyə dönəndə peyğəmbər tərəfindən qatilin qadınının bağışlaması 

insan müdrikliyinin nümunəsi kimi göstərilir. Əslində poemanın mahiyyətini daha çox bu misralar 

üzə çıxarır:  

 

“Yer üzünün harasında torpağı qızaran görsən, 

Ya bir türkdür, ya bir ərəb, ya da bir əfqan qanıdır” [4, 221]. 
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Əsrlər öncənin gerçəkliklərinə aid belə mövzunun müasir dövrdə gündəmə gətirilməsinin səbəb-

lərindən biri də hazırkı dünya siyasətində türklərə və müsəlmanlara qarşı edilən ədalətsizliklərin 

kökünün qədimlərdən qaynaqlandığını göstərməkdir. 

Poemada peyğəmbərin ölümü təsvir ediləndə onun canını tapşırarkən altı varisindən yalnız 

qızı Fatimeyi-Zəhranın sağ olması təəssüflə qələmə alınır. Peyğəmbərin vəfatından sonra müəllif 

özünün Kəbə ziyarətinin kəramətindən söz açaraq Quranın 23 ilə tamamlanmasını nəzərə çatdıraraq 

həmin müqəddəs kitabdan bəhrələnib dünya elmində iz qoyan görkəmli şəxsiyyətlərin adlarını 

çəkir. “Bu qüdrət silkələdi Avropada Höteni, “Qərb-Şərq divanı” verdi böyük bəşəriyyətə” [4, 273]- 

sətirlərindən də göründüyü kimi, Avropada islam dininə olan maraqdan söz açılır. Hətta qraf Lev 

Tolstoyun həyatı boyu islama heyran olaraq ondan qidalanması, Napoleonun, Cəvahirləl Nehrunun 

bu qüdrətli dinə ehtiram göstərməsi əsərdə fəxrlə yad edilir.  

Poemanın ayrıca bir bölməsi “Türk və islam” adlanır. Bu hissədə Cəbrayıl peyğəmbərin türk-

islam ordusunun islamın ən böyük dayağı olacağından agah olması rəvayətləri də qələmə alınır. 

Həqiqətən də, islamın sonrakı taleyində türklərin önəmli rol oynadığı tarixi hadisələrin fonunda nəzərə 

çatdırılır. “Peyğəmbərim buyurdu: “Türk dilini öyrənin!” Yeri, göyü, varlığı ərk dilini öyrənin!” [4, 280] 

tipli beytlərdə peyğəmbərin türklüyə verdiyi böyük dəyərdən danışılır. Fateh Sultan Məhəmmədin 

adının hikmətini peyğəmbərin adaşı olması ilə bağlayır.  

  

“Sən Məkkənin fəthində oxuduğun duanı 

O, İstanbul fəthini görən günü oxudu!” [4, 291] 

 

Misraları ilə bu iki şəxsiyyət arasında ülvi bağ olmasına işarə edir. 21 yaşlı Sultan Fatehin is-

lamın bayraqdarı olmuş Əbu Əyyub Ənsarinin qəbrini tapdırıb ziyarət etməsi xüsusi mənalandırma 

ilə ifadə edilmişdir. Sultan Fatehin həmin ziyarətinin səbəbi İstanbulu fəth etmək istəyərkən şəhid 

olmuş Ənsarinin ruhunu şad etmək olması nəzərə çatdırılsa da, İstanbulun bir türk-islam şəhəri ola-

raq qalacağına əminlik də ifadə olunmuşdur. 

Əsərin sonlarına yaxın qiyamət və onun əlamətlərinin dünyadakı haqsızlıqlarda təzahüründən 

bəhs edilir. Dua ritmli “Allahu-Əkbər” və “Əlhəmdülillah” başlıqlı bölümlərdən sonra “Allah istəsə” 

adlı şeirlə poema yekunlaşır. Əsərdə səhifəsinə qədər dəqiq göstərilmiş sitatlardan istifadə edilməklə ya-

naşı, bəzi ayə və surələrdən nümunələr verilib. Poemada 63 yarımbaşlıq var ki, bu da peyğəmbər ömrü-

nün illərinə bərabərdir. Peyğəmbərin qırx yaşında dağa çəkilərək tanrı ilə təmasa girməsi rəvayəti ilə 

poemanın qırxıncı parçasından sonra onun hicrətdən sonrakı həyatının qələmə alınması poetik qanuna-

uyğunluq yaratmışdır. Əsərdə bu qədər uyğunlaşdırmaların olması poemanı təhlil edən mütəxəsislərin 

də nəzərini cəlb etmişdir. Hüseyn Dusti müəlliflə obraz arasındakı paralelliyi vurğulayarkən yazır ki, 

“…Lakin “Peyğəmbər” poemasını yaradan Zəlimxan ayrı bir şəxsiyyətə çevrilib, müqəddəslik, müdrik-

lik, mənəvi və ürfani sima və fikir sahibi, bir islamşünas və Quran müfəssiri kimi ulu bir ilahi müəllimə 

bənzəyir” [5, 259]. Poemanın geniş təhlilindən sonra Hüseyn bəyin qeydləri ilə razılaşmalı oluruq. Nə-

zərə almaq lazımdır ki, Zəlimxan Yaqubun müstəqillik illərində yazdığı bu tipli əsərlər kifayət qədərdir. 

Onlardan biri də orta əsrlərdə yaşamış böyük türk şairi Yunus Əmrəyə ithaf olunmuş “Yunus Əmrə das-

tanı”poemasıdır. Səkkiz yarımbaşlıq, irili-xırdalı 18 nəsr parçası, nəsrlə yazılmış müqəddimə ilə başla-

yan əsərin girişində daha çox Yunus Əmrədən  yazmaq üçün ilahi qüdrətin yardım etməsi və Yunus 

Əmrə ucalığına bələd olmaqdan söz açılır. 

İlk bölüm olan “Yunus dərgahı” beş bəndlik gəraylıdan ibarətdir. “Mübarək üzünü görməyə gəl-

dim” adlı ikinci parçadan sonra “Dəmir çarıq, dəmir əsa” bölümüylə əsərin ekspozisiya hissəsi yekunla-

şır. Bu bölümdə Yunus Əmrənin şəriət, təriqət, mərifət və həqiqət qapılarından üzü ağ çıxması və ilahi 

sözə sahib olması müfəssəl şəkildə qələmə alınmışdır. Poemanın “Tapdığın qapısında” bölümünü zav-

yazka, “Mövlanə məclisində” adlanan bölümünü kuliminasiya, “Molla Qasım sınağı” adlanan hissəsini 

zavyazka, “Mən burdan getməyə gəldim” bölümünü final adlandırmaq olar. Poemadan belə nəticə çıxır 

ki, Yunusu görmək üçün haranısa gəzməyə ehtiyac yoxdur, onu görmək istəyən hər kəs hər yerdə görə 

bilər. Klassik şairin obrazı sevə-sevə yaradılmış bu poemada tarixin reallıqları müasir insana tarixi şəx-
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siyyətin timsalında təqdim olunur. Belə poetik nümunələrdən biri də Barat Vüsalın irihəcmli “Aldədə” 

poemasıdır. 

20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsinə ithaf olunmuş həmin əsər heca vəznində qələmə alınmışdır. 

Proloqla başlayıb epiloqla tamamlanan poemada on yarımbaşlıqdan istifadə edilmişdir ki, bəzi bölümlə-

rin özü də bir neçə hissədən ibarədir. Əsərin proloqunda yurdumuzun tarixinə poetik şəkildə ümumi ba-

xış əks olunub. Poemanın ilk bölümü “Odda yanmayan kişi”, ikinci bölümü “Naltökən” adlanır. Bu his-

sədə “Gəlirlər, gedirlər yenə də, baba, Sən varsan, biz varıq, o yoxuş durur!” [3, 139] sətirləri bütövlük-

də poemanın ümumi ideyasını təşkil edir. “Oxuyan qarğılar” adlı bölümdə ərəblərin Aldədə ilə heç bir 

şəxsi-qərəzliklərinin olmaması, yadellilərin əsas məqsədinin onun vətəninin torpaqlarını ələ keçirmək 

olması əksini tapmışdır. Məhz bu məqamda poemanın nə üçün şəhidlərə ithaf olunmasının əsl mahiyyə-

ti üzə çıxır. Min illərdən bəri davam edən özgələrin torpaq iddialarının hələ də gündəmdə olması, tor-

paqlarımızı bölüşdürməkdən gözü doymayanların əl çəkməməsi müasir dövrdə qədim bir əhvalatın 

mövzu kimi gündəmə gətirilməsinə səbəb olmuşdur. Müəllif Pirin bir günə gəzdiyi vətənində yadelli el-

çilərin üç aya gəzməsini vurğulamaqla bir çox mətləbləri anladır. Gəzilən ərazilərin adlarına diqqət et-

dikdə şairin bütöv Azərbaycanın xəritəsini cızdığı məlum olur.“Ağçayın Mahpeykəri aparması” bölü-

mündə itmiş uşaq olan Qoroğlunu qurdun bəsləməsi də rəmzi məna daşıyır. Türkün kultu hesab edilən 

qurdun apardığı uşağın yeddi il evinə dönə bilməməsi onların bir-birinə doğmalaşması kimi qələmə alı-

nıb. Balasının və arvadının həsrətindən xəstə düşən Aldədənin yuxusunda qurdla oynayan oğlunu gör-

məsi maraqlı bədii detal kimi diqqəti çəkir. Qurddan atanın halallıq istəməsi, bu halallığı ona öz milli 

kultunun verməsi əsərin əsas ideyasını müəyyənləşdirir. Türk başqasının torpağına göz dikmədiyi kimi, 

türkün qarğısı da yad torpaqda oxumur (xarıbülbülü xatırlayaq), eləcə də türk ona əziyyəti keçən hər bir 

kəsdən halallıq almağı insanlıq nümunəsi sanır. Şairin düşündürücü sualla oxuculara ünvanladığı “Qo-

roğluyla boz qurdun qol-boyun dolaşması Qorxulu deyildimi?!” [3, 152] ritorikası özündə bir çox mət-

ləbləri ehtiva edir. Bunun türkün düşmənlərini, ən adi bir fürsəti gözləyən işğalçıları rahat buraxmadığı 

əsərdə ibrətamiz şəkildə diqqətə çatdırılır. Poemada ata öz oğluna nə qədər Qoroğlu olduğunu desə də, 

uşaq özünü qurdun oğlu bilir. Nəhayət, uşaq böyüyəndə anlayır ki, Qor oğlu, ya da qurd oğlu olmağın 

fərqi yoxdur, əsas Yurd oğlu olmaqdır. Uşağın anasının xəyalının balasına bütöv türk torpaqlarını qoru-

mağı məsləhət görməsi də ustalıqla əksini tapmış bədii priyomdur. Yenə də türkün başqalarının torpaq-

larında gözü olmaması,  lakin öz torpaqlarına əsl sahiblik etməsi məsələsi qabardılır. 

“Batan günəşin nuru” bölümü də ibrətamiz xarakter daşıyır. Ölümü yaxınlaşan Aldədənin “Ha-

yanda dəfn etmək gərəkdi məni, Orda dayanacaq atım - demişdi” [3, 155] sözlərində türk kişisinin dö-

yüşə də, ölümə də getsə atına sadiq qalması vurğulanıb. Atın öz sahibini bütün Azərbaycan coğrafiya-

sında gəzdirməsi boşuna təsvir edilmir. Səhənddən, Alvızdan, Ağrı dağdan, Kəpəzdən keçən at bütöv 

Azərbaycanı dolaşır. Belə nəticə çıxır ki, bu ərazilərin hamısı vətən torpağıdır və bu yerlərin hər qarışın-

da canını tapşırmaq olar. “Ata qəbri” bölümündə hadisələrin düyünü açılır. Atası dünyasını dəyişəndən 

sonra düşmənlərin onun oğlunu tutmaq üçün Qara pəhlivanı göndərməsi zalımlığın simvolu kimi məna-

landırılır. Bu ədalətsiz hücumun təsviri ilə şair poemanın əsas məramını diqqətə çatdırır. Qeyri-bərabər 

çarpışmada Qoroğlunu vətənin qayası, dərəsi, uçurumu, dumanı qoruması da rəmzi şəkildə ifadəsini ta-

pıb. Xeyli təqib olunan Qoroğlunun birdən ayaq saxlaması, Qara pəhlivana bircə addım da atsa, atasının 

qəbrini tapdayacağını bildirməsi əsərin ən təsirli epizodlarındandır. Düşmən qəbri tapdamaq istəyəndə 

qəbirdən yüksələn alovdan qorxuya düşərək aradan çıxdığını göstərməklə müəllif qəsbkarların aqibətini 

təqdim etmiş olur. 

Bu təsvirlərdən sonra poemada şəhidlər mövzusuna keçid simvolik xarakter daşıyır. Can nə qədər 

şirin olsa da, şəhidlərin ata-babalarının qəbri tapdanmasın deyə canlarından keçdiyi tarixlə indinin örnək 

nümunəsi kimi xarakterizə olunur. Əsərin finalı olan “Şəhid qəbirləri”  bölümündə min illər bundan 

əvvəl baş verən hadisələrin eyni bəhanələrlə çağdaş dövrdə də davam etməsi reallıq olaraq göstərilir.  

 

“Dövlət çevrilişi edirmiş guya, 

Bir uşaq evində yatdığı yerdə” [3, 161] 
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- misraları 20 Yanvar qətliamının əsl mahiyyətini ortaya qoyur. Vaxtı ilə ərəb xəlifəsi Aldədənin üstünə 

hansı bəhanələrlə adam göndərmişdisə, əsrlər sonra sovet dövlətinin eyni bəhanələrlə Azadlıq 

meydanına qoşun göndərməsi müxtəlif zaman kəsiklərində eyni ədalətsizliyin təkrarladığını sübut edir. 

Zaman dəyişsə də, köhnə düşmənlərin öz məkrli məqsədlərini dəyişmədiyi diqqətə çatdırılır.  Poemada 

Qara pəhlivan simvolik düşmən obrazı, şəhidlərin qəbri isə ölməzlik örnəyi kimi təqdim olunur. 

Şəhidlər torpaq uğrunda can qoyduqları üçün Qara Pəhlivanlara onların qəbrini tapdamağa icazə 

verilməməsi əsərdə əsas nəsihət rolunu oynayır. Bu qəbirlər həm də vətənin ümumiləşdirilmiş obrazı 

kimi diqqəti çəkir. Poemada sadəcə mifik bir hadisə təsvir olunmayıb, tarixi rəvayətlərlə müasir dövrün 

reallıqları arasındakı bağlılıq verilib. Düşmənlərin hələ də öz düşmənçilik mövqeyində qaldığına etiraz 

olaraq tarixin gerçəklikləri müasir oxucuya çatdırılır. 

Nümunə gətirilən əsərlərdən də bəlli olduğu kimi, müstəqillik dövrü Azərbaycan poemalarında bir 

çox tarixi şəxsiyyətlərin parlaq obrazları yaradılmışdır. Bu obrazlar öz dövrlərinin insanları kimi 

yaradılsalar da, onlara müasir insanın münasibəti də özünü göstərir. Çağdaş müəlliflər onların portretini 

yaradarkən tarixi şəraiti nəzərə alsalar da, mövcud ictimai-siyasi durumun da diqtəsindən kənarda 

qalmayıblar. Belə şəxsiyyətlərin obrazlarını yaratmaqda əsas məqsəd unudulmayan tarixlə yanaşı şərəfli 

tarixin yazılması olmuşdur. 
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There have  investigated poems that created during the independence period and dedicated to 

historical personalities. Based on Zalimkhan Yagub, Barat Vusal and others literary work. Several 

poems contents have  involved to investigation. There have dealed with  appropriate feature of  

images  that created in this poems.  
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В статье были проанализированы поэмы посвященные личностям в Азербайджанской 

поэме. Были приведены примеры из произведений Зелимхана Ягуба, Барат Вусала и других. 

Несколько содержаний и форм поэм были привлечены анализу. В этих поэмах были раскрыты 

себесвойственные характеристики созданных образов.  
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Real sosial-mədəni münasibətlərin virtual kommunikativ mühitə transformasiya olunması, 

eləcə də İnternetin sosio-mədəni mühitə çevrilməsi folklor proseslərinin yeni spesifikasının ortaya 

çıxmasını şərtləndirmişdir. Artıq virtual dünyada yaşam təcrübəsi qazanmış müasir insan özünün 

emosiya və düşüncələrini, kollektiv reaksiya və münasibətlərini, psixoloji kompleks və narahatlıqla-

rını informasiya-kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə, virtual və rəqəmsal dünyanın şərtləri və 

imkanları daxilində ifadə etməkdədir. Bir təfərdən virtual kommunikasiya şəraitində müasir sosial 

gerçəkliyin (hadisə və faktların, beynəlxalq və milli səviyyədə proseslərin və s.-nin) özünün folklo-

run predmetinə çevrilməsi, digər tərəfdən həmin folklor faktlarının rəqəmsal texnologiyalar əsasın-

da ortaya çıxması, eləcə də yeni yayılma və ötürülmə, variantlaşma və tirajlanma imkanlarının 

meydana çıxması İnternet folklorunun spesifikliyini müəyyənnləşdirən əsas amillərdir. Təbii ki, özü-

nüifadənin və kollektiv reaksiyanın rəqəmsal texnologiyalar əsasında ortaya çıxma modelləri də 

spesifikdir. Bu baxımdan məqalədə virtual kommunikativ mühitdə rəqəmsal texnologiyalar əsasında 

formalaşan folklor faktlarının ənənəvi folklor yaradıcılığı ilə müqayisədə qazandığı spesifika diqqət 

mərkəzinə gətirilmiş, xüsusilə də şifahilik məsələsinə nəzər yetirilmişdir. 

Açar sözlər: virtual folklor, internet folkloru, virtual kommunikasiya, rəqəmsal xalq mədəniy-

yəti, texnoloji əsaslı folklor, şifahilik, kollektiv reaksiya 

 

Ənənəvi folklordan virtual folklora keçid zəminində folklorun şifahilik prinsipinin hansı dəyi-

şikliyə məruz qalması və yaxud da yeni situasiyada – virtual kommunikativ mühitdə şifahiliyin han-

sı formada özünü büruzə etdirməsi diqqət yetirilməsi vacib olan məsələlərdəndir. Çünki bir tərəfdən 

şifahi yaddaşdan yazıya, oradan isə elektron resursrlara çevrilən folklor yaradıcılığı ilə bərabər, mü-

asir dövrdə canlı şəkildə İnternet mühitində gedən folklor prosesləri mövcuddur ki, bu da özünün 

bütün parametrləri ilə yarandığı mühitin təbiətinə müvafiq şəkildə formalaşmaqdadır. İnternet mü-

hitində meydana gələn kommunikasiya prosesində fərdlər və ya istifadəçi qruplar virtual dünyanın 

şərtləri daxilində özlərini reallaşdırırlar. Elektron mühitin rəqəmsal texnologiyalarla müəyyənləşən 

formal əlamətlərindən, eyni zamanda virtual gerçəkliyin (davranış, psixologiya, trend, tendensiya, 

dəb) təbiətindən doğan virtual folklor vernakular mahiyyətə malikdir. İnternet mühitində gedən 

folklor prosesləri ilə bağlı tədqiqatlarda virtual folklorun ən mühüm xarakteri kimi elə vernakularlıq 

irəli sürülür (3, 192-218; 4, 490-513; 5, 323-360; 6, 72-100). Tədqiqatlarda xüsusilə də, “vernakular 

media”, “vernakular veb”, “vernakular inanc” (7, 403-429) kimi anlayışlar istifadə olunmuşdur ki, 

bu da İnternet mühitinin “yerli”, “spesifik”, “özünəxas” xarakterinin araşdırılması ilə bağlıdır.          

Təbii ki, ənənəvi folklorun ifası və ya icrası zamanı proses şifahi söz, səs və ya hərəkətlə mü-

şayiət olunur. İfa zamanı hər hansı bir mətn və ya fikir söz vasitəsilə şifahi yolla ötürülür. Burada 

statik yaddaş, daşlaşmış ənənə dinamik sosial şərtlərə uyğunlaşmaqla, özü də şifahi formada (yəni 

sözlə) aktuallaşır. Yəni üz-üzə ünsiyyətə əsaslnana ənənəvi folklor üçün şifahilik informasiya və ya 

hərəkətin ifası və ya icrası formasıdır. Başqa sözlə desək, şifahilik xalq biliyinin (söz və davranışın) 

reallaşma vasitəsidir. Təbii ki, burada ağızdan-ağıza ötürülmə (səsli), sözlə və ya hərəkətlə ifa şifa-

hiliyin formal tərəfləridir. Əgər şifahiliyin əksini düşünsək, ilk növbədə ağlımıza yazılılıq gəlir. Yə-

ni fikrin ifasının, təcəsümünün bir neçə forması vardır: şifahi (sözlə), yazılı (hər hansı bir normativ 

işarələr sistemi) və yaxud teatral (hərəkətlə). Bu halda şifahilik düşüncənin, fikrin ifasının alterativ 

yolu kimi özünü göstərir. Lakin məsələnin həm də mahiyyət tərəfi vardır ki, bu da şifahiliyin kol-

lektiv informasiya və ya biliyin təminatçısı, xalq biliyinin öyrənilməsi və yadda saxlanılması mexa-
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nizmi olmasıdır. Çünki kollektiv bilik və ya ənənənin ifası, ortaq maraq və reaksiyalara söykənən 

informasiyanın dövriyyəsi hələ yazı meydana gəlməzdən xeyli əvvəllər şifahi formada – söz vasitə-

silə həyata keçmişdir. Odur ki, şifahilik məsələsində hər iki məqama diqqət yetirmək lazımdır: 

Birincisi, şifahilik xalq biliyinin söz//səs//hərəkətlə ifasının və ya icrasının formasıdır; 

İkincisi, şifahilik kollektiv informasiya və ya biliyin, ortaq maraq və reaksiyanın təzahürü 

mexanizmdir. 

Volter Onq, ümumiyyətli, dilin mahiyyətində şifahiliyin – sözlülüyün dayandığını qeyd edir. 

Alimə görə, dilin dəyişməyən ən mühüm mahiyyəti onun təməldən şifahi – sözlü olmasıdır (8, 19). 

Heç təsadüfi deyildir ki, V.Onq “usta-şəyird” münasibətlərinə əsaslanan, biliyin müridlik (həmçinin 

şəyirdlik – H.Q.), dinləmə, eşitidiyini təkrarlama, atalar sözlərinə bələdlik və onları yenidən formalaş-

dırmağa qabil olma, müəyyən qəlibləşmiş deyimlər əsasında yeni deyimlər yaratma və s. əsasında 

dövriyyəsini birinci şifahi-sözlü mədəniyyətin öyrənmə metodları hesab edir (8, 21). Başqa sözlə de-

sək, yazının meydana gəlməsindən əvvəlki mərhələ üçün şifahilik, yəni sözlülük xalq biliyinin, xalq 

mədəniyyətinin əsas təcəssüm olunma, yaddasaxlanılma, ötürülmə və yayılma vasitəsi idi. Lakin bu-

radan hasil olan digər bir qənaət ondan ibarətdir ki, şifahilik xalq biliyinin təbiətinə xas əlamətdir.         

Bütün bu məsələlərin təhlili ilə bağlı ilk növbədə mətnin şifahi və yazılı olması məsələsinə 

nəzər yetirək. Qeyd etmək lazımdır ki, yazının və mətbəənin, həmçinin rəqəmsal texnologiyaların 

(kompüter texnologiyaları) meydana gəlməsi ilkin halda şifahi – yəni yalnız ünsiyyət (səsli nitq) va-

sitəsilə ifadə olunan, yaxud ötürülən mahiyyətin sadəcə olaraq formasını dəyişməyə nail oldu (təbii 

ki, zaman keçdikcə yazı fərdi üslubu, özünəməxsus yaradıcılığı da formalaşdırdı). Lakin burada for-

maca yazılı – normativ qrafik işarələrlə ifadə olunan, çap olunmuş – hər hansı bir zaman kəsiyində 

texnologiyanın imkanları çərçivəsində müəyyən bir mahiyyətin mətbəə hesabına tirajlanması (“stop 

kadr”) və ya rəqəmsallaşdırılmış – rəqəmsal texnologiyalar və ya kompüter texnologiyaları vasitəsi-

lə gerçəkliyin müxtəlif formada şəkillənməsi ilə, yəni şifahi informasiyanın (xalq biliyinin) hər han-

sı bir vasitə hesabına təcəssümü ilə yazılı üslubu biri-birindən ayırmaq lazımdır.  

Türk alimi Şeref Boyraz “Cib telefonu mesajlarını” təhlil edərkən folklorun şifahiliyi ilə bağlı 

yazır: “Əgər sözlü olma xüsusiyyətini (şifahiliyi – H.Q.), sadəcə “səsli ünsiyyət vasitəsilə qarşı tərəfə 

ötürülmə” kimi anlasaq, yazılı qaynaqlardan öyrənilərək şifahi mühitə keçirilənləri necə dəyərləndirə-

cək və bunların isbatını necə edəcəyik?... Bundan əlavə, şifahi mühitdən toplanaraq yazıya keçirilmiş 

bir nağıl, əfsanə, türkü, tapmaca və s. mətni artıq şifahi olma xüsusiyyətini itirdiyi üçün tədqiqatları-

mızdan kənarda qalacaqmı? Əgər şifahiliyi sırf söz vasitəsilə ötürülənlər kimi başa düşsək, bu və buna 

bənzər bir sıra sual və çətinliklərlə qarşılaşa bilər və üstəlik də araşdırma mövzuları baxımından özü-

müzü çox dar bir sahəyə həbs etmiş olarıq” (1, 124).  

Alimin vurğulamaq istədiyi məqam ondan ibarətdir ki, şifahi və yazılı ənənə biri-biri ilə daim 

sıx əlaqədə və qarşılıqlı təsirdədirlər. Şifahilik deyərkən yalnız səsli nitq vasitəsilə həyata keçirilən 

ünsiyyət nəzərdə tutulmamalıdır. Yaxud yazılı nümunə, yazılı mətn sadəcə olaraq hər hansı bir şifa-

hi hekayətin, nağılın qrafik işarələrə keçirilməsi deyil. Bu o demək deyildir ki, həmin mətn şifahi 

ənənədən məhrum olur. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı bizə əlyazma şəklində – ərəb dilinə 

məxsus qrafik işarələrə keçirilmiş şəkildə gəlib çıxmışdır. Faktiki olaraq mətn yazıya keçirilmiş – 

əlyazmalaşmış haldadır. Yaxud “Koroğlu” dastanının müxtəlif vaxtlarda qələmə alınmış əlyazmala-

rı vardır ki, həmin nüsxələr də yazı koduna keçirilməklə – “stop-kadr” effektindədirlər. Əgər biz şi-

fahilik prinsipini yalnız canlı ünsiyyət, şifahi ifa kimi anlamış olsaq, deməli əlyazmalaşmış, yazı ko-

duna keçirilmiş “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu” və s. kimi dastanlarımızı tədqiqatlarımızdan kə-

narda qoymalıyıq. Buradan aydın olur ki, hər hansı bir mətnin cari vəziyyətinin yazı kodunda olma-

sı onu folklorun şifahilik prinisipindən məhrum edə bilməz. Başqa sözlə desək, “Kitabi-Dədə Qor-

qud”, “Koroğlu” və s. dastanları mətnin təbiəti baxımından şifahilik-sözlülük prinsipinə əsaslanır. 

Həmin mətnlərin hər hansı bir yazı, hərf və ya normativ qrafik işarə ilə işarələnməsi onun təbiətin-

dəki şifahiliyə zərrə qədər də xələl gətirə bilməz. Təbii ki, şifahi-sözlü mətnin bütün özəlliklərinin 

yazıya – qrafik işarəyə keçirilməsi tam mümkün deyildir. Burada yazının spesifikasından doğan bir 

məhdudiyyət, daha doğrusu, yalnız şifahi ünsiyyətdə ifa oluna bilən elementlər vardır ki, bunlar ya-
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zıda təcəssüm oluna bilmir. Lakin şifahi mətnin ilkin təbiətindən, onun kollektiv reaksiya və ortaq 

maraqlara söykənməsindən, müəyyən sosial qrupun ideya və düşüncəsinə əsaslanmasından tutmuş, 

yayılma, ötürülmə, dövretmə, variantlaşma və s. parametrlərinə qədər bütün əlamətləri onu yazılı 

mətndən fərqləndirir.          

Xüsusi ilə, müasir texnoloji imkanlar şəraitində – rəqəmsallaşdırma və elektronlaşdırmanın 

zəruri, təbii hal olduğu və sürətlə həyata keçirildiyi bir zamanda şifahilik və yazılılıq arasında “çin 

səddi” çəkmək mümkün deyildir. Hazırda xalq biliyinin bütün potensialı özünü müasir texnoloji va-

sitələrin imkanları hesabına şifahi – səsli ünsiyyətdən, yəni “üz-üzə” söhbətdən daha çox, Simon 

Bronnerin də ifadə etdiyi kimi, “tonqal ətrafında” (campfire) deyil, “Fire Wire”* (2, 21) ətrafında 

reallaşdırmaqdadır. Başqa cür desək, bu gün bütün şifahi bilik və təfəkkür yazılı və şifahi üslubun 

məxrəcində meydana gələn yeni işarələr sistemində təzahür etməkdədir. İstəsək də, istəməsək də, 

şifahi bilik təbii olaraq, elektronlaşmaqda və rəqəmsallaşmaqdadır. Çünki şifahi biliyin aktuallaş-

ması üçün hava-su kimi vacib olan kommunikasiya mühiti real aləmdən virtual aləmə keçmişdir. 

Əgər real aləmdə şifahi bilik səs, söz, hərəkət vasitəsilə ifadə olunurdusa, hazırda virtual mühitin tə-

ləblərinə müvafiq olaraq, bilik bütün hallarda rəqəmsallaşdırılmaqla – yazı, şəkil, rəsm, animasiya, 

fotomontaj, caps* və s. ilə təcəssüm olunur. 

Bütün bunları nəzərə alaraq, Şeref Boyraz qeyd edir ki, “Bu baxımdan şifahiliyi, sonradan 

hansı vasitə ilə ötürülməsindən asılı olmayaraq, biliyin daha çox sözlə ifadə olunduğu mühitlərdə 

yaşayan təfəkkürün məhsulu kimi başa düşmək lazımdır. Yəni burada üzərində daha çox durmalı ol-

duğumuz məsələ bir şeyin sözlə (yəni şifahi ünsiyyət vasitəsilə – H.Q. ) ötürülüb-ötürülməməsi de-

yil, o şeyin biliyi daha çox sözlə çatdırmağı adət etmiş təfəkkür tərəfindən yaradılmasıdır. Çünki be-

lə bir təfəkkür tərəfindən yaradılmış məhsul sonradan yazıya keçirilmiş olsa belə, ilkin özəlliklərini 

o qədər də itirmir, yəni şifahiliyini saxlamağa davam edir. Deməli, müəyyən bir məhsulun (təfəkkür 

faktı nəzərdə tutulur – H.Q.) şifahiliyi onun nəyin vasitəsilə ifadə olunmasından daha çox, onun 

hansı mühitdə, hansı təfəkkür tərəfindən istehsal olunması ilə bağlıdır ... Buna görə də, biz şifahiliyi 

şifahi mədəni mühitdə yaradılma kimi anlamağın daha doğru olacağını düşünürük. Bu baxımdan cib 

telefonu mesajları yazılı olaraq göndərilsə belə, şifahi mədəni mühitdə yaşayan, ya da o mühitə da-

ha çox üstünlük verən təfəkkürlər tərəfindən yaradıldığı üçün şifahi olma xüsusiyyətinə malikdir”. 

(1, 124). Deməli, bu yanaşmadan aydın olur ki, müəyyən bir informasiyanın yazılı və ya şifahi şə-

kildə olması hələ onun şifahiliyinə, başqa şəkildə desək, xalq biliyinin təzahürü olmasına şübhə ya-

rada bilməz. Alim çox doğru olaraq diqqəti informasiyanın hansı vasitə – söz, yazı, şəkil, foto, qra-

fik işarə və s. ilə ifadə olunmasına deyil, yaranma mühiti və təfəkkür xüsusiyyətinə yönəldir. Şifahi 

mədəni mühit deyəndə, əslində, xalq biliyinin hər hansı bir kommunikasiya vasitəsilə şifahi şəkildə 

ötürülməsi, ənənəvi şifahi təfəkkür qəlibləri ilə ifadə olunması nəzərdə tutulur. Hətta burada kom-

munikasiya vasitəsinin mobil telefon, kompüter və s. olması, fikrin səsli deyil, yazılı şəkildə - sms 

və chat və s. ilə ötürülməsi hələ onun yazılı olmasına dəlalət etmir. Simon Brunerin də qeyd etdiyi 

kimi, “birinin lətifə “danışmaq” üçün klaviaturadan istifadə etməsi” (2, 24) yazı yazmaqdan daha 

çox, söhbət etmək, danışmaq təəssüratını yardır. Çünki burada kompüterin arxasında əyləşmiş və 

yaxud əlində mobil telefonu olan şəxs klaviatura vasitəsilə hərfləri mexaniki şəkildə - “söhbət” edir-

miş kimi daxil edir. Bu halda “klaviatura və ekranın birləşməsindən doğan vernakular kommunika-

siya” (2, 24) ortaya çıxır ki, bu da birbaşa olaraq təfəkkürün “danışıq”, “söhbət” modelinə əsaslanır. 

Təsadüfi deyildir ki, M.V.Zaqidullina internet məkanındakı ünsiyyəti “folklor təbiətli kommunika-

siya” (9, 87) adlandırır. Xüsusilə də, İnternetin interaktiv kommunikasiya imkanlarının meydana 

gəlməsi, insanların onlayn şəkildə ünsiyyətə qoşulması, bir-biri ilə qarşılıqlı informasiya mübadiləsi 

və müzakirəsi aparması, son nəticədə yeni biliyin emalına gətirib çıxarmışdır. Təbii ki, onlayn kom-

munikasiya imkanları, insanlar arasında bütün növ münasibətlərin – sosial, iqtisadi, siyasi, mədəni 

və s.-nin daha sürətli, mobil və operativ şəkildə həyata keçməsinə, zaman, məkan, maddi xərc və re-

sursların minimallaşdırılmasına kompleks olaraq təsir etmişdir. Lakin İnternet – interaktiv kommu-

nikasiya, bütün mahiyyəti – həyata baxışı, duyğu və düşüncəsi, emosional ehtiyac və tələbatları ilə 

birlikdə kommunikasiyaya qoşulan insanın özünüifadəsi, başqa sözlə desək, xalq “biliyi”nin isteh-



HUMANİTAR  ELMLƏR 

 

154 
 

salı və istehlakı üçün vacib olan bütün komponentləri özündə ehtiva edir. Yəni ənənəvi folklorun 

meydana gəlməsi üçün zəruri-təbii şərt olan üz-üzə ünsiyyət modeli, virtual mühitdə onlayn kom-

munikasiya ilə əvəz olunmuşdur. Bu isə İntenetin özünün folklor təbiətli olduğunu deməyə imkan 

verməklə bərabər, folklorun yaranması, ifası, ötürülməsi, yayılması, variantlaşması, kollektiv reak-

siya-fikir modelində ortaya çıxması üçün əlverişli şərait yaratmışdır. 

Odur ki, həm mobil telefon mesajları, həm forum və sosial şəbəkə yazışmaları, həm də e-mail – 

elektron məktublar, əslində şifahi ünsiyyət modelində, şifahi təfəkkür və nitq qəlibləri şəklində formala-

şır. Buradan aydın olur ki, xalq biliyi – folklor, şifahi və yazılı formada olmaqla bərabər, rəqəmsal tex-

nologiyalar – şəkil, foto, video, qrafik işarə, simvol və s. vasitəsi ilə də təcəssüm oluna bilər. Müəyyən 

bir informasiyanın, biliyin folklorik mahiyyəti onun forması ilə deyil, məzmunu, kollektiv emosiya və 

reaksiyaya söykənməsi, ənənəvi qəlib və fikrin ifadə modellərinə əsaslanması və s. ilə bağlıdır. Bu mə-

nada virtual məkanda söz, şəkil, fotomontaj, qrafik işarə, animasiya və s. vasitəsilə təqdim olunan fakt-

ların formasına (yəni təqdim olunma vasitəsinə) deyil, həmin biliyi, baxış və ya reaksiyanı ortaya qoyan 

təfəkkürün təbiətinə baxmaq daha doğrudur. Əgər hər hansı bir fikir, münasibət və ya baxış kollektiv re-

aksiyaya, qəlibləşmiş münasibətə, ənənəvi model və mexanizmə əsaslanırsa, o artıq folklorikdir, yəni 

xalq biliyinin, kollektiv yaddaş mexanizminin təcəssümüdür. Diqqətlə baxsaq görərik ki, bu nümunələr-

də hər hansı bir fərdi maraq və mövqe deyil, müəyyən bir qrup və ya kollektivə məxsus baxış ifadə olu-

nur. Bu, bəzən etnik, bəzən irqi, bəzən cinsi, bəzən maddi, bəzən fiziki və s. maraq və münasibətləri mü-

dafiə edə və ya ona qarşı çıxa bilər. Burada stereotip baxış və düşüncələr, adətə çevrilmiş və ya ənənəvi-

ləşmiş davranışlar canlandırıla və ya obrazlaşdırıla bilər. Məsələn, kişilər qadınlar, qadınlar isə kişilər, 

ağlar qaralar, qaralar isə ağlar, xristianlar müsəlmanlar, müsəlmanlar isə xristianlar, varlılar kasıblar, ka-

sıblar isə varlılar, məmurlar işçilər, işçilər isə məmurlar haqqında “belə” düşünürlər və s. kimi nümunə-

lər stereotip yanaşmalara əsaslanmaqla bərabər, ənənəvi münasibət və reaksiyaya da söykənirlər və tə-

cəssüm olunan faktlar, heç şübhəsiz ki, folklorikdir. Yaxud lətifə nümunəsi kimi özünü göstərən, müəy-

yən süjetə əsaslanan faktlarda gülüş obyekti kimi etnik fərq – dominant etnosun etnik azlığa qarşı müna-

sibətini ifadə edən situasiya aktuallıq kəsb edir ki, bu da virtual kommunikasiya mühitində tez-tez rast 

gəlinən folklorik nümunələrdə təzahür olunur. 

Təbii ki, burada nəzərə alınmalı məqam texnoloji mühit şərtləri daxilində, rəqəmsal texnologi-

yalar hesabına xalq biliyinin, geniş mənada informasiyanın hansı şəkildə təcəssüm olunmasdır. For-

mal olaraq, hər şeyin texnoloji vasitələr, elektron imkanlar hesabına baş verməsinə baxmayaraq, bu 

mühitdə gedən proseslərin yalnız texnoloji deyil, texnokulturoloji olduğunu da görmək mümkün-

dür. Ən başlıcası və qabarıq görünəni odur ki, istər real, istərsə də virtual aləm insan faktoru ilə bağ-

lıdır. Xüsusilə, İnternet istifadəçilərinin qarşılıqlı ünsiyyət və fikir mübadiləsi aparmaq imkanına 

malik olması, onların müəyyən bir qrup, şəbəkə daxilində birləşməsinə, virtual folklor qrupları əmə-

lə gətirməsinə imkan verir ki, bu da son nəticədə texnokulturoloji tendensiya və təmayülləri doğur-

muş olur. Sosial şəbəkə, forum, bloq, mobil platformalar (skype, whatsapp, instagram) və s.-nin 

verdiyi imkanlar – ünsiyyət, paylaşma, müzakirə, münasibət özünüifadəetmə, sosiallaşma və s. bü-

tün digər məsələlərlə yanaşı, xalq biliyinin, folklorun da yaranması, yayılması, ötürülməsi, çoxaldıl-

ması və genişlənməsini sürətləndirmişdir. Simon Bruner yazır ki, “İnternet kompüter monitoru vasi-

təsilə ənənəni asanlaşdırır, əlaqələndirir və yaxud yaradır” (2, 24). Əslində, burada söhbət ənənə-

nin və yaxud da folklorun yaranması, yayılması və ötürülməsinin yeni reallıq – kompüter və İnter-

netin hesabına asanlaşmasından gedir. Bu, sadəcə olaraq hər hansı bir texnoloji və ya yüksək texno-

loji yenilik deyil, bu, insan biliyinin (həmçinin folklorun) yeni reallıqda inikası – rəqəmsallaşması, 

eyni zamanda, ənənənin yayılması və ötürülməsini təmin edən mühitin – İnternetin meydana gəlmə-

sidir. Təbii ki, “ənənənin ifadəsi kimi folklor” (2, 24) kompüter texnologiyaları və İnternet meydana 

gəlməmişdən əvvəl də insan yaddaşı, davranışı, emosional-psixoloji ehtiyacın spontan ifadəsi və s. hesa-

bına mövcud idi və üz-üzə ünsiyyət şəklində icra olunur, yayılır və ötürülürdü. Lakin hazırda bu proses 

kompüter arxasında əyləşən, qlobal informasiya şəbəkəsi – İnternet istifadəçiləri və iştirakçıları tərəfin-

dən texnoloji mühitin verdiyi imkan və yeniliklər əsasında əvvəlki dövrdən tamamilə fərqli şəkildə cərə-

yan etməkdədir. Odur ki, bu şərtlər və reallıqlar zəminində ortaya çıxan folklor məhsullarının da araşdı-
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rılması və dəyərləndirilməsi həmin nümunələri meydana çıxaran universiumun – insan, gerçəklik və 

texnologiya bütövünün təbiətinə, strukturuna və funksiyasına uyğun olmalıdır.  

 

Qeydlər  

1. “Fire Wire” – kompüter və başqa elektron qurğular arasında yüksək sürətli rəqəmsal in-

formasiya mübadiləsini  həyata keçirən qurğu. Simon Bronner folklorun üz-üzə icra olunma 

modelindən interaktiv kommunikasiya modelinə keçidini – metaforik olaraq, “campfire” (ton-

qalın ətrafı) və “Fire Wire” (yüksək sürətli elektron mübadilə qurğusu) sözlərinin səsləşməsi 

əsasında ifadə edir. 

2. Caps – sözün kökü ingilis dilinə aid olan “capture” – yəni “tutmaq”, “ələ keçirmək” sözündən 

qaynaqlanır. Məna baxımından dilimizdəki “şəkil çəkmək”, “məqamı tutmaq” ifadələrinə uyğun-

dur. Hazırda bu söz rəsm redaktə proqramı, məsələn, fotoşop əsasında hər hansı bir hazır və ya vi-

deomaterialdan götürülərək hazırlanan şəklin üzərində dəyişiklik edilməklə müəyyən bir məqsədə 

yönəldilməsidir. Daha çox gülüş və ələ salma məqsədilə yaradılan caps nümunələri aktual mövzu-

lara və gündəmə müvafiq olaraq kollektiv reaksiya əsasında yaradılan folklorik faktlardır. 

 

ƏDƏBİYYAT 

 

1. Boyraz Ş. 2010. Halkbiliminin çalışma kadrosuna yeni bir başlık: Cep telefonu mesajlari, Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research Volume 3 / 10, s. 121-132 

2. Bronner, Simon J. 2009. Digitizing and Virtualizing Folklore. Folklore and the Internet: 

Vernacular Expression in a Digital World. /Edited by Trevor J. Blank/ Utah State University Press, 

Logan, Utah, , 290 p., p., 21-66 

3. Howard, Robert Glenn.2008a. Electronic Hybridity:  The Persistent Processes of the Vernacular 

Web. Journal of American Folklore, Volume 121, Number 480, Spring, pp. 192-218. 

4. Howard, Robert Glenn. 2008b. The Vernacular Web of Participatory Media. Critical Studies in 

Media Communication Vol. 25, No. 5, , pp. 490-513  

5. Howard, Robert Glenn. 2005. Toward a Theory of the World Wide Web Vernacular: The Case 

for Pet Cloning. Journal of Folklore Research, Vol. 42, No. 3, pp. 323-360  

6. Howard, Robert Glenn.2013. Vernacular Authority Critically Engaging “Tradition”. Tradition in 

the Twenty-First Century Locating the Role of the Past in the Present. Edited by Trevor J. Blank 

and Robert Glenn Howard. Utah State University Press, Logan, pp. 72-100  

7. Howard, Robert Glenn. 2009. Vernacular  media, Vernacular belief Locating Christian Funda-

mentalism in the Vernacular Web. Western Folklore Volume 68, Number 4,.  pp. 403-429  

8. Ong, Walter J. 2014. Sözlü ve Yazılı Kültür. Sözün teknolojileşmesi/ Çeviren: Sema Postacıoğlu 

Banon, İstanbul: Metis, 230 s. 

9. Загидуллина, М.В. 2015. Теория Интернет-фольклора: Коммуникация фольклорного типа 

и самоидентификация участников крупных форумов. Ученые Записки Казанского Универси-

тета. Гуманитарные науки, Том 157, кн. 4 , стр. 86-96 

 

FOLKLORE IN VIRTUAL COMMUNICATIVE SPHERE: 

THE PROBLEM OF ORALITY 

 

H.V. Guliyev 

ANAS Institute of Folklore 

e-mail: quliyevh@mail.ru 

 

The transformation of the real socio-cultural relations into the virtual communication envi-

ronment, as well as the transformation of the Internet into the socio-cultural environment has led to 

the emergence of a new specification of folklore processes. The modern man who has already 
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gained life experience in the virtual world is expressing his emotions and thoughts, collective reac-

tion and relationships, his psychological complexes and concerns through information and commu-

nication technologies, the conditions and capabilities of the virtual and digital world. On the one 

hand, the modern social reality (events and facts, processes in the international and national levels, 

etc.) is transformed into the subject of folklore n the context of virtual communication, on the other 

hand, the emergence of those folklore facts on the basis of digital technologies, including the new 

propagation and transmission, the emergence of their capabilities of varityping and circulation are 

the main factors that determine the specificity of Internet folklore. Of course, the models of self-

expression and collective response based on digital technologies are also specific. In this regard, the 

specification gained comparing with the traditional folklore activity with the folklore facts formed 

on the base of the digital technologies in the virtual communicative environment have been in the 

focus, especially the problem of orality is looked through.  

Keywords: virtual folklore, internet folklore, virtual communication, digital folk culture, 

orality, technologically-mediated folklore, collective reaction  

 

 

ФОЛЬКЛОР В ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЕ:  

ВОПРОС УСТНОСТИ (orality) 

 

Х.В. Кулиев 

Институт Фольклора НАНА 

e-mail: quliyevh@mail.ru 

 

Трансформация реальных социально-культурных отношений в виртуальную коммуни-

кативную сферу, а также превращение Интернета в социально-культурную сферу обуславли-

вает создания новой специфики фольклорных процессов. Современный человек, который 

уже приобрел жизненный опыт в виртуальном мире, выражает свои эмоции и мысли, кол-

лективную реакцию и отношения, свои психологические комплексы и проблемы с помощью 

информационных и коммуникационных технологий, условий и возможностей виртуального 

и цифрового мира. 

Превращение современной социальной реальности (события и факты, международные 

и национальные процессы и т.д.) в предмет фольклора в условиях виртуального общения с 

одной стороны, появление этих фольклорных фактов на основе цифровых технологий, а так-

же появление возможностей новых распространений и передач, вариативности и тиражиро-

вания с другой стороны, является ключевым фактором, определяющим специфику интернет-

фольклора.  

Естественно, модели самовыражения и коллективного реагирования на основе цифро-

вых технологий являются также специфическими. В этой связи в статье основное внимание 

уделяется тому факту, что фольклорные факты, основанные на цифровых технологиях в вир-

туальной коммуникативной среде, по сравнению с традиционным фольклорным творче-

ством, были сфокусированы на проблеме вербализации. 

Ключевые слова: виртуальный фольклор, интернет-фольклор, виртуальная коммуни-

кация, цифровая народная культура, технологически опосредованный фольклор, устность, 

коллективная реакция 
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CƏNUBİ QAFQAZIN TRANSSƏRHƏD SU RESURSLARI  

BEYNƏLXALQ HÜQUQ MÜSTƏVİSİNDƏ 

 

Y. Baxşıyeva 

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu 

yegane85@bk.ru 

 

Məqalədə Cənubi Qafqazda regional dövlətlərin ekoloji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquq 

normalarına uyğunluğu məsələsi tədqiq olunmuşdur. Belə ki, regionun hazırki ekoloji vəziyyəti 

beynəlxalq hüququn bir sıra normalarına ziddir. Tədqiqatçı qeyd edir ki, transsərhəd Kür çayı və Araz 

çayının çirklənməsinə yol verilməməsi, mövcud çirklənmənin azaldılması üçün sahilyanı dövlətlərin 

üzərinə böyük vəzifələr düşür. Cənubi Qafqazın heç də bütün dövlətləri beynəlxalq qanunvericilikdə 

nəzərdə tutulan prinsiplərə əsaslanmır. Bu səbəbdən regionun transsərhəd su hövzələrində acınacaqlı 

vəziyyət yaranmışdır. Halbuki beynəlxalq qanunvericilikdə su hövzələrini çirkləndirən sahilyanı ölkə 

yaratdığı təhlükəli vəziyyətə görə məsuliyyət daşıyır və həmin dövlətə qarşı cəza tədbirləri tətbiq 

edilməlidir. Məqalədə göstərilir ki, Ermənistan yuxarı axın ölkəsi olaraq Kür çayı və Araz çayının öz 

ərazisindən keçən qollarını çirkləndirir. Beynəlxalq ekoloji konvensiyalarda su hövzələrinin çirklən-

məsində təqsirli olan dövlət bütün dəymiş zərəri ödəməlidir. Lakin belə tədbirlərin reallaşmadığı 

təqdirdə Ermənistan öz ekoloji terror fəaliyyətindən əl çəkmir, əksinə bu dövlətin regionun ekosisteminə 

vurduğu zərər günbəgün artmaqdadır.  

Açar sözləri: transsərhəd sular, beynəlxalq ekologiya hüququ, milli qanunvericilik 

 

Giriş 
XXI əsrin əsas geostrateji problemləri sırasında qlobal ekoloji təhlükəsizlik sisteminin təmi-

natında yaranan hüquqi boşluqlar, su ehtiyatlarının sürətlə tükənməsi, qlobal miqyaslı şirin su çatış-

mazlığı kimi məsələlər xüsusi yer tutur. Ekosistemin keyfiyyətinin pisləşməsi sosial dairədə olan 

gərginliyin yüksəlməsinə yol açmışdır. Bu səbəbdən yaranan ekoloji problemlər müasir cəmiyyətdə, 

adətən, sosial ədalətsizliyin dərinləşməsi ilə nəticələnmişdir. Müasir dövrdə hər bir dövlətin suve-

renliyinin saxlanılması və milli təhlükəsizliyinin təmin olunması problemi həm də ekoloji aspektlərə 

əsaslanır. Bu səbəbdən Cənubi Qafqazın hidromühitinin bugünkü vəziyyəti məhz siyasi, hüquqi aspekt-

lərə söykənərək təhlil olunmalıdır. Kür və Araz çayları hövzəsinin ekoloji mühafizəsinin beynəlxalq-

hüquqi problemlərinin kompleks araşdırılması, onun ekoloji-hüquqi mahiyyətinin müəyyən edilməsi, 

beynəlxalq-hüquqi təhlili, problemlərin və onların həlli yollarının göstərilməsi, ekoloji beynəlxalq-

hüquqi problemlərin xüsusiyyətləri, inkişaf meyilləri, təzahürləri, onları doğuran səbəb və şəraitin 

qarşısının alınması üçün tədbirlərin müəyyən edilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki Cənubi Qafqazda 

ekoloji fəlakət zonasında yaranan problemlər və onların sosial-siyasi nəticələri kimi sosial gərginliyin 

artması cəmiyyətin və dövlətlərin həyatını müvazinətdən çıxara bilər. Bu mənada bu ölkələrdə milli 

təhlükəsizlik konsepsiyasını beynəlxalq ekologiya hüququnun və ekoloji siyasətin tərkib hissəsi ilə birgə 

nəzərdən keçirirlər.  

 

Cənubi Qafqazda regional ekosiyasətin beynəlxalq hüquq normalarına uyğunluq dərəcəsi 

1992-ci ildə BMT-nin təşəbbüsü ilə Rio-de-Janeyro şəhərində keçirilmiş konfransda ekoloji 

siyasətlə bağlı qəbul edilmiş mühüm qərarlarla yanaşı artıq bütün beynəlxalq ekoloji təşkilatların 

proqram sənədinə çevrilmiş “Dayanıqlı İnkişaf” konsepsiyası qəbul edilmişdir. “Davamlı İnkişaf” 

konsepsiyası “Cəmiyyət-təbiət” qlobal sistemində müxtəlif səviyyəli sosio-ekosistemlərdə dinamik 

müvazinətin gözlənilməsini tələb edir [1,s.26]. Eyni zamanda bu konsepsiyada ekoloji tarazlığın 

təmin olunmasında ətraf mühiti qorumaq, gələcək nəsilləri ekoloji problemlərin həlli imkanlarına 

səfərbər etmək və çağdaş nəsillərin rifahını yaxşılaşdırmaq prioritet məqsədlərdən hesab olunur.  
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Rio-de-Janeyro konfransının davamı kimi 2002-ci ildə Yohanessburq şəhərində keçirilən Dünya 

sammitində dayanıqlı inkişaf prinsipləri bir daha təsdiqlənərək onların reallaşması üçün zəruri 

tədbirlərin görülməsi vurğulanmışdır [3,s.535].  

1949-cu il avqustun 12-də qəbul edilmiş Cenevrə Konvensiyaları, 1977-ci və 2005-ci illərdə onlara 

əlavə olunmuş üç Protokol bu gün beynəlxalq humanitar hüquqda hərbi münaqişələr dövründə mülki 

əhalinin hüquqlarının müdafiəsinə yönəldilmiş əsas sənədlər kimi tanınır [2]. Həmin sənədlərdə ətraf 

mühitin zərərli təsirlərdən mühafizəsinə, münaqişə iştirakçılarının atmosfer, biosfer və hidrosferdən təsir 

vasitəsi kimi istifadəsinin yolverilməzliyinə dair müddəalar da öz əksini tapmışdır. Məsələn, I Əlavə 

Protokolun (“Beynəlxalq silahlı münaqişələrin qurbanlarına dair”, 8 iyun 1977-ci il) 35-ci maddəsinə 

(Əsas normalar) əsasən, “hərbi əməliyyatlar zamanı ətraf mühitə genişmiqyaslı, uzunmüddətli və ciddi 

zərər vurmaq məqsədi daşıyan və buna səbəb ola biləcək metod və vasitələrin tətbiqi” qadağan olunur. 

Sənədin 55-ci maddəsində isə hərbi münaqişələr dövründə ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinə toxunul-

muşdur: “Hərbi fəaliyyət zamanı ətraf mühitin genişmiqyaslı, uzunmüddətli və ciddi zərərdən qorunma-

sına qayğı göstərilməlidir. Ətraf mühitdən repressali (bir dövlətin digərinə qarşı siyasi və iqtisadi sank-

siyaları) qismində istifadə olunması qadağandır”. “Ətraf mühitə hərbi məqsədlər və ya istənilən düş-

mənçilik məqsədilə təsir vasitələrinin istifadəsinin qadağan edilməsi haqqında” 18 may 1977-ci il tarixli 

Cenevrə Konvensiyasının 1-ci və 2-ci maddələrində də bu kimi hallar beynəlxalq hüquq normalarına zidd 

fəaliyyət kimi dəyərləndirilmişdir [14,s.25-30]. Bu sənəddə “ətraf mühitə təsir vasitələri” ifadəsi təbiət 

proseslərinə - biota (ümumi ərazidə canlı orqanizmlərin tarixən formalaşmış birliyi), litosfer, hidrosfer, 

atmosfer də daxil olmaqla, Yerin dinamikasının, tərkibinin, strukturunun məqsədli şəkildə dəyiş-

dirilməsinə, idarə edilməsinə istiqamətləndirilmiş vasitələr kimi izah olunur və hərbi münaqişə iştirakçısı 

olan dövlətlərin bir-birinə qarşı bu metodlardan istifadəsinin yolverilməzliyi açıq şəkildə bildirilir [2]. 

Bu baxımdan, yuxarıda göstərilən beynəlxalq hüquqi sənədlər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi dövründə rəsmi Yerevanın azərbaycanlılara qarşı soyqırım, etnik təmizləmə 

siyasəti ilə yanaşı, “davamlı genosid” anlamını verən ekoloji müharibə apardığını təsdiqləyir [4]. 

Müasir dövrün əsas problemlərindən biri dövlətlərin çoxtərəfli əməkdaşlığın zəruriliyini dərk 

edib ona qayıtmasıdır. Bununla əlaqədar, 1992-ci il Ətraf mühit və inkişaf üzrə Rio-de-Janeyro 

Bəyannaməsinin 7-ci prinsipində deyilir: “Dövlətlər dünya ekosisteminin bütövlüyü, mühafizəsi, 

qorunması məqsədi ilə qlobal tərəfdaşlıq ruhunda əməkdaşlıq edirlər”. Bütövlükdə, ekoloji prob-

lemlərin qlobal xarakteri yeni fəlsəfi baxış və praktika tələb edir ki, bu da son nəticədə region 

dövlətlərinin səylərini birləşdirməsinə əsaslanır [5]. 

Yuxarıda sadalanan konvensiyalarda təbii mühitdə yaranan ekoloji təhlükə  ilə bağlı dövlətlərin 

beynəlxalq hüquqi məsuliyyəti ön plana çəkilir. Bunlardan birincisi siyasi məsuliyyətdir ki, onun ən 

geniş yayılmış forması sanksiyalardır. Sanksiyalar ağır beynəlxalq cinayət törədildiyi halda hüquq 

pozuntusuna yol vermiş dövlət barəsində tətbiq olunan məcburetmə tədbirlərindən ibarətdir. Digər 

məsuliyyət növü olan maddi məsuliyyət isə hər hansı bir dövlət tərəfindən beynəlxalq öhdəliklərin 

pozulması zamanı onun fəaliyyəti nəticəsində dünya cəmiyyətinə və ya onun ayrı-ayrı üzvlərinə maddi 

zərər vurulduqda meydana çıxır. Maddi məsuliyyətin reparasiya (bir dövlətin digər dövlətə ekoloji zərər 

vurduqda ekoloji zərərin əvəzinin pulla ödənilməsi), restitusiya (qanunsuz götürülmüş əmlakın naturada 

qaytarılması), substitusiya (qanunsuz olaraq məhv edilmiş və ya yararsız hala düşmüş obyektlərin 

əvəzlənməsi) adlı formaları beynəlxalq ekoloji hüquq normalarında bu cür öhdəliklərin pozulması 

zamanı tətbiq olunur.  

Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi sxeminin hazırlanması 1992-ci ildə Dublində “Su və 

Ətraf Mühitin Problemlərinə dair” Beynəlxalq Konfransda və 2002-ci ildə Yohanesburqda “Davamlı 

İnkişafa dair” Ümumdünya Görüşündə müəyyən edilmiş prinsiplərə əsaslanmışdır [14,s.14-15]. 

Yuxarıda sadalanan konvensiyalarda dövlətlərin içməli su hövzələrinə beynəlxalq hüquqi prinsiplər 

əsasında münasibəti qeyd olunmuşdur [6]. Konvensiyada göstərilir ki, içməyə yararlı su həyatın 

mövcudluğu, insan fəaliyyətinin inkişafı və ətraf mühit üçün mühüm amil olaraq tükənə bilən və zəif 

qorunmuş ehtiyatdır. Su təsərrüfatının inkişafı və idarə olunması istehlakçıların, planlama orqanları 

işçilərinin və bütün səviyyələrdə siyasi qərarlar qəbul edən şəxslərin cəlb edilməsi ilə əhatəli yanaşmaya 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №2 

 

159 
 

əsaslanır. Suyun bütün rəqabətli istifadə növləri üzrə iqtisadi qiymətə malik olması və iqtisadi əmtəə, 

eləcə də sosial əmtəə kimi qəbul edilməsi beynəlxalq hüquq subyektlərinin öhdəliklərinə daxildir [7].  

 

Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarına zidd ekosiyasəti 

Ətraf mühitin mühafizəsində əsas məqsəd insanın bioloji və sosial varlıq kimi qorunmasıdır. Bu 

istiqamətdə atılan addımların bariz nümunəsi olaraq 1972-ci ildə qəbul olunmuş BMT-nin “Ətraf mühit 

haqqında” Stokholm Bəyannaməsində insanın əlverişli həyat şəraitində yaşaması hüququ öz əksini 

tapmışdır. Eləcə də, bu prinsip Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında vurğulanmışdır. 

Konstitusiyanın 39-cu maddəsində göstərilir ki, hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ vardır 

[8,s.155].  

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “İnsan İnkişafına dair” Hesabatında (2006-cı il) bildirilir: “İn-

sanın sudan istifadə etmək hüququ hər bir kəsə özü və ailəsi üçün lazım olan miqdarda, təhlükəsiz 

tərkibdə, uyğun dada malik suyu rahat şəkildə və ucuz qiymətə əldə etmək imkanı verir. Bu beş əsas 

atribut su təhlükəsizliyinin bünövrəsini təşkil edir və insanların hər yerdə və davamlı olaraq pozulan 

sudan istifadə hüququnun dayaq nöqtəsidir” [1,s.19].   

Ekoloji problemlər hazırda dünyada qlobal məsələ kimi müzakirə olunur və həyəcan təbili çalınır. 

Ancaq beynəlxalq təşkilatlar ermənilərin Azərbaycan Respublikasının təbiətinə vurduğu ziyanın 

qarşısını almaq üçün nəinki ciddi işlər görürlər, əksinə buna göz yumurlar. 2006-cı il sentyabrın 6-da 

BMT Baş Məclisinin 60-cı sessiyasında Azərbaycan Respublikasının ərazilərindəki vəziyyət mü-

zakirəyə çıxarıldı. Həmin sessiyada işğal olunmuş ərazilərdə ermənilərin Azərbaycan Respublikasının 

təbiətinə vurduğu ziyan və yanğınlar törədilməsi ilə bağlı ciddi narahatlıqlar diqqətə çatdırıldı. Daha 

sonra əraziyə ATƏT-in qiymətləndirmə missiyası göndərildi. Yaradılmış xüsusi komissiya yanğınların 

törədildiyi ərazilərdə olmuş və hesabat hazırlayaraq BMT-yə təqdim etmişdi. Baxmayaraq ki, 

Azərbaycan tərəfi işğal olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərlə bağlı həmin şirkətlərin 

təmsil etdiyi ölkələrin dövlət başçılarına etiraz məktubları göndərmişdir, lakin bu gün də Azərbaycan 

Respublikasının işğal edilmiş ərazilərində ekoloji terror davam etdirilir [9]. 

Ətraf mühitə vurulmuş zərərə görə Ermənistan tərəfi kompensasiya ödəməyə borcludur. Belə 

ki, beynəlxalq hüquqa əsasən zərər çəkmiş dövlətə dəymiş real ekoloji zərərə görə kompensasiyanın 

ödənilməsi zəruri hesab olunur. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətlərin məsuliyyəti haqqında “Bey-

nəlxalq hüquqazidd əməllərə görə dövlətlərin məsuliyyəti” Konsepsiyasının 36-cı maddəsinə aid 

şərhin 15-ci bəndində qeyd olunur ki, hərdən “utilitar əhəmiyyət daşımayan dəyərlər” adlanan 

bioloji rəngarənglik, təbii landşaftın gözəlliyi və s. kimi ekoloji dəyərlərə vurulmuş faktiki zərər heç 

də əmlaka vurulmuş zərərdən az real deyildir [10].  

Habelə böyük dövlətlərin eyni problemə birmənalı olaraq obyektiv qiymət verməməsi regional 

problemlərin böyüyərək qlobal xarakter almasına səbəb olmuşdur. Belə ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası 

və BMT Kompensasiya Komissiyası Küveytə qarşı təcavüz nəticəsində vurulmuş zərərin İraq 

tərəfindən ödənilməsinə dair beynəlxalq qanun və qaydalar qəbul etmişdir. BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının 3 aprel 1991-ci il tarixli 687 saylı qətnaməsinin 16-cı bəndində qeyd edilir ki, Küveytə 

hüquqazidd təcavüz və onun işğalı nəticəsində meydana gəlmiş bütün itkilərə, o cümlədən ətraf mühitə 

vurulmuş zərərə və təbii resursların azalmasına görə beynəlxalq hüquq üzrə İraq dövləti məsuliyyət 

daşıyır [11]. Bu qətnaməyə əsasən BMT-nin Kompensasiya Komissiyası konkret olaraq, “ətraf mühitə 

vurulmuş zərər və təbii resursların azalması” anlayışlarını əhatə edən zərərin müxtəlif növlərini göstərdi. 

Qeyd edilənlər ətraf mühitə vurulmuş zərərə görə məsuliyyətin artırılması tendensiyasını əks etdirir və 

bu hal ətraf mühitə vurulmuş zərərin azaldılmasında dövlətlərin ümumi marağını müəyyən edir 

[13,s.189-193].  

Ermənistanın Azərbaycana qarşı yürütdüyü hidrotəcavüz siyasəti ilk növbədə mülki vətən-daşlara, 

xüsusilə münaqişə zonasından kənarda yaşayan mülki əhaliyə qarşı yönəldilmişdir. BMT-nin Avropa 

İqtisadi Komissiyasının “Transsərhəd su axarlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsinə 

dair” Helsinki Konvensiyasına məqsədli şəkildə qoşulmayan Ermənistanın döyüş əməliyyatları zamanı 

və beynəlxalq hüquq normalarına, əxlaq meyarlarına zidd olan hidrodiversiya və hidroterror aktları, 
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ekoloji təxribatlarda etnik təmizləmə siyasətinin təzahürləri geniş şəkildə özünü büruzə verir. Başqa 

sözlə, rəsmi Yerevan Azərbaycan və Ermənistanın su ehtiyatlarına dair fərqli ekoloji ölçülərə malik 

olduğunu bəhanə gətirir. Ermənistan transsərhəd suların tullantılarla çirkləndirilməsinin təhlükəli həddə 

yaxınlaşmadığını və “milli normativlərindən çıxış edən” Azərbaycanın əsassız iddialarla təbliğat 

kampaniyası apardığını bildirir. Halbuki, Azərbaycan Respublikası haqlı etirazlarında “milli norma-

tivlərə” deyil, beynəlxalq sanitariya meyarlarına əsaslanmaqdadır. BMT-nin Avropa İqtisadi Komis-

siyasının 1992-ci il tarixli Su Konvensiyasının müddəaları və burada əksini tapmış metodlar da 

Ermənistanın transsərhəd su axarlarını məqsədli şəkildə çirkləndirdiyini sübuta yetirir [2]. 

Hər il mart ayının 22-də qeyd edilən Ümumdünya Su Resursları Günü ilə əlaqədar UNİCEF-in 

verdiyi bəyanatda qeyd olunur ki, hazırda dünyada 768 milyon insan təhlükəsiz içməli sudan məhrum 

olub və içməli su qıtlığına görə yaranmış infeksiyalar və əlverişsiz sanitar-gigiyenik şərait səbəbindən 

hər gün dünyada 1,4 min uşaq dünyasını dəyişir. Məhz Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarına zidd 

fəaliyyət göstərərək yuxarıda sadalanan normaları pozmaqda davam edir. 2011-ci ilin iyulunda işğalçı 

dövlət növbəti vandalizm aktını reallaşdırmışdı. Erməni qəsbkarlarının Tovuz çayına atdığı oyuncaq itin 

partlaması nəticəsində Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndinin 13 yaşlı sakini Aygün Şahmalıyeva erməni 

terrorunun qurbanı olmuşdur. Həmin ilin mart ayında Ağdam rayonunun 9 yaşlı sakini Fariz Bədəlov 

erməni əsgərinin cəbhə xəttindən atdığı güllənin hədəfi olmuşdur [12]. 

Bu məqsədlə Kür və Araz çayları hövzəsinin ekoloji mühafizəsinin beynəlxalq-hüquqi prob-

lemlərini kompleks təhlil etmək, bu sahə üzrə ekoloji təhlükəsizlik problemlərini müəyyənləş-dir-

mək və onların həlli yollarını göstərmək daha vacib məsələlərdəndir. 

 

Sərsəng: humanitar fəlakətin qarşısının alınması 

Sərsəng su rezervuarında qeyri-insani və bütün beynəlxalq hüquq və normalara zidd olan 

təcavüzkar fəaliyyətə cavab olaraq Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asso-

siasiyası 2013-cü ilin mayında “Sərsəng-Humanitar fəlakətin qarşısının alınması” adlı layihə ilə 

dünya ictimaiyyətini bu mövzuda məlumatlandırmağa başladı. Assosiasiyanın keçirdiyi çoxsaylı 

görüşlər və konfranslardakı gərgin fəaliyyəti Avropa dairələrinin 2015-ci ildə regional monitorinq 

proseslərinə səfərbər olması ilə nəticələndi [16]. Sərsəngdə ekoloji faciə ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin 

haqlı bəyanatlarının yalan olduğunu iddia edən Ermənistanın rəsmi nümayəndələri ölkələrinin bey-

nəlxalq öhdəliklərdən imtina etməsini maliyyə çətinliyi ilə əsaslandıraraq Avropa rəsmi nümayən-

dələrinin sərhəd regionlarında monitorinqinə icazə verməməkdən belə çəkinmədilər. Amma qarşı 

tərəfin yaratdığı maneələrə baxmayaraq AŞPA-nın qış sessiyası (yanvar 26, 2016-cı il) iclasında 

deputatların səs çoxluğu ilə (98 lehinə 71 əleyhinə) bosniyalı deputat Melitsa Markoviçin “Azər-

baycanın cəbhəyanı rayonlarının sakinlərinin sudan qəsdən məhrum edilməsi” adlı qətnaməsi qəbul 

edildi. Sənəddə Sərsəng su rezervuarının köhnəlmiş texniki qurğuların 20 ildən çox nəzarətsiz 

saxlanması, əhalinin sudan istifadə imkanlarının məhdudluğu, sosial vəziyyətinin çıxılmaz hala 

gəlməsi, nəticədə suvarılmadan məhrum yararsız torpaqları yerli sakinlərin tərk etməsi vurğulanırdı. 

Parlament Assambleyası bütün üzv dövlətlərə bir daha xatırlatdı ki, 1966-cı il Helsinki və 2004-cü il 

Berlin Qaydalarına əsasən, sudan istifadə hüququ həyat və sağlamlıq üçün vacibdir və bununla, digər 

insan hüquqlarından istifadənin ilkin şərtini təşkil etməlidir. Qətnamədə diqqət çəkən məqamlardan 

biri də içməli sudan maneəsiz istifadə (suya maneəsiz çıxış) hər bir dövlət üçün əsas hüquq, həyat 

mənbəyi olması və strateji əhəmiyyətliliyi qeyd olunur, eləcə də sərhədlərin mövcudluğunun bu 

istifadəni məhdudlaşdıra bilməməsi bir daha öz təsdiqini tapdı. Həmçinin Assambleya qəsdən süni 

ətraf mühit böhranı yaratmağı “ekoloji təcavüz” kimi qəbul edir və ekoloji fəlakət zonaları yaratmaq, 

həmçinin aidiyyatı əhalinin normal yaşayışını çətinləşdirmək məqsədilə bir dövlətin digərinə qarşı 

düşmənçilik hərəkəti kimi qiymətləndirirdi. Eyni zamanda Assambleya Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

və digər ətraf ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalının Azərbaycanın Aşağı Qarabağ bölgəsində 

yaşayan əhalisi üçün oxşar humanitar və ekoloji problemlər yaratdığını qəti şəkildə qınadı[17,s.164-

165]. Sənəddə Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərindən birində yerləşən 

Sərsəng su anbarında 20 ildən artıq dövr ərzində mütəmadi baxım işlərinin aparılmaması və onun 
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bütün ətraf ərazilər üçün təhlükə mənbəyi olması təsdiq olundu. Belə bir vacib humanitar problemi 

nəzərə alaraq, qətnamədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin sözügedən regiondan dərhal çıxarılması, 

Ermənistan hakimiyyətinin su resurslarından siyasi təsir və ya təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyi 

dayandırması tələb olunur, su hövzələrinin həddindən artıq istismarına beynəlxalq nəzarətin təmin 

edilməsi göstərilirdi [15]. 

 

  Nəticə 
Müasir dövrdə ayrılıqda bir dövlət üçün ekoloji təhlükəsizlik sisteminin yaradılması qeyri-

mümkündür. Yalnız birgə səylər sayəsində müvafiq hüquqi rejim yaratmaqla, bugünkü və gələcək 

nəsillərin sağlam yaşayışını və inkişafını təmin etmək olar. Odur ki, ətraf mühitin qorunmasında və 

ekoloji ehtiyatların mühafizəsində beynəlxalq ekologiya hüququ həlledici rola malikdir. 

Cənubi Qafqaz regionunda su sahəsi üzrə milli qanunların təhlili göstərir ki, ümumiyyətlə bu 

qanunlar müasir tələblərə cavab verir. Bununla yanaşı, ayrı-ayrı prinsiplər, su ehtiyatlarının, obyekt-

lərinin istifadəsi, mühafizəsi və idarə olunması üzrə tələblər Avropa standartlarına tam cavab ver-

mir. Məsələn, su ehtiyatlarının idarə olunması hövzə prinsipinə əsasən həyata keçirilmir. Su ehtiyat-

larının idarə olunmasında institusional dəyişikliklər tələb olunur. Qanunların istifadə olunması və 

operativ realizəsi üçün qanuni aktların təkmilləşdirilməsi vacib məsələlərdəndir. 
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THE TRANSBOUNDARY WATER RESOURCES OF SOUTH CAUCASUS  

IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW 
 

Y. Baxshiyeva 

Institute of Law and Human Rights  Azerbaijan National Academy of Sciences 
  

The article examines the compatibility of environmental safety of regional states with the inter-

national law in the South Caucasus. Thus, the current ecological situation of the region is contrary to 

some norms of international law. The researcher notes that the coastal states have big responsibilities 

to prevent pollution of the transboundary Kur river and the Araz river and reduce pollution. Not all 

states in the South Caucasus are based on the principles envisaged by international law. For this rea-

son, the situation in the transboundary water basins of the region has been exacerbated. Whereas, in 

the international law, the coastal country polluting the water basins is responsible for the hazardous 

situation and the penalties against that state should be imposed. The article shows that Armenia is a 

country of the upper flow, polluting the Kura river and the Araz river through its territory. In the in-

ternational environmental conventions, the state responsible for the pollution of water bodies must 

pay for all damages. However, if such measures are not taken, Armenia will not abandon its 

ecological terrorist activity, but its damage to the region's ecosystem is increasing day by day.  

Keywords: transboundary waters, international ecological law, national legislation, ecological 

environment, contaminated ecosystem 
 

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДЫ ЮЖНОГО КАВКАЗА  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

У. Бахшиева 

Институт права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана 
  

  В статье рассматривается совместимость экологической безопасности региональных госу-

дарств с международным правом на Южном Кавказе. Таким образом, нынешняя экологическая 

ситуация в регионе противоречит некоторым нормам международного права. Исследователь 

отмечает, что прибрежные государства несут большую ответственность за предотвращение 

загрязнения трансграничной реки Кура и реки Араз и уменьшения загрязнения. Не все 

государства на Южном Кавказе основаны на принципах, предусмотренных международным 

правом. По этой причине ситуация в трансграничных водоемах региона усугубляется. Принимая 

во внимание, что в международном праве прибрежная страна, загрязняющая водные бассейны, 

несет ответственность за опасную ситуацию, и следует налагать штрафы против этого 

государства. В статье говорится, что Армения как страна восходящего потока загрязняет реку 

Кура и реку Араз через свою территорию. В международных природоохранных конвенциях 

государство, ответственное за загрязнение водных объектов, должно оплатить все убытки. 

Однако, если такие меры не будут приняты, Армения не откажется от своей экологической 

террористической деятельности, но ее ущерб экосистеме региона растет с каждым днем. 

mühit, Ermənistanın hidrosiyasəti, çirklənmiş ekosistem. 

Ключевые слова: трансграничные воды, международное экологическое право, национальное 

законодательство, экологическая среда, загрязненная экосистема 

http://assembly.coe.int/
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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MÜASİR KONSTİTUSİYA HÜQUQİ  

DOKTRİNASI DÜNYA KONSTİTUSİONALİZMİNİN PARADİQMA SİSTEMİNDƏ 

AKSİOLOJİ FENOMEN KİMİ 

 

A.R. Qədiməliyev 

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu 

 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının müasir konstitusiya hüququ doktrinasının xüsusiyyətləri 

tədqiq edilmişdir. Məqsəd Azərbaycan Respublikasının müasir konstitusiya hüququ doktrinasının elmi 

əsaslarının müəyyən edilməsi, onun konstitusiya əsaslarının elmi-metodik dəyərləndirilməsi, konstitusiya 

hüququ doktrinası ilə baglı  nəzəriyyələrin araşdırılması və onların təcrübədə tətbiqi ilə əlaqədar elmi 

araşdırmaların nəticələrinin ümumiləşdirilməsindən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının Konstitu-

siyasına, həmçinin özündə konstitusiya hüquq normaları ehtiva edən digər normativ hüquqi aktlarına 

edilmiş əlavə və dəyişikliklərin tədqiqatı aparılmışdır. Azərbaycan Respublikasında konstitusiya hüququ 

sahəsində modernləşmə prosesinin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələr öz əksini 

tapmışdır. Verilmiş təkliflər, elmi tədqiqatın nəticələri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının və 

bütövlükdə konstitusiya quruculugunun təkmilləşdirilməsi zamanı tətbiq edilə bilər.  

Açar sözlər: konstitusiya; konstitusiya hüququ; hüquq islahatları; insan və vətəndaş hüquq-

ları; hüquq və azadlıqlar; qanun; qanunçuluq 

 

Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci il tarixində qəbul edilmiş Konstitusiyası müstəqil 

dövlətin ilk Əsas Qanunu kimi müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin təşəkkülü və inkişafı, eləcə də, ölkə-

nin konstitusiya hüququnun təkamülü üçün yeni impuls olmuşdur. Heç şübhəsiz, Konstitusiya ölkənin 

bütün hüquq sisteminin və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin inkişafına güclü təkan vermiş, elə-

cə də konstitusiya hüququnun yeni hüquqi dəyərlər müstəvisində tərəqqisinə əlverişli şərait yaratmışdır. 

Müasir dünya birliyinə daxil olan inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasın-

da da konstitusiya hüququ hüququn aparıcı sahəsini təşkil edir. Məhz konstitusiya hüququ özündə döv-

lət quruculuğunun istisnasız olaraq bütün inkişaf istiqamətlərini ehtiva edir. Onun müddəaları ölkənin 

sosial-iqtisadi, siyasi, qanunvericilik, hüquq və məhkəmə sisteminin inkişafının və təkmilləşdirilməsinin 

mühüm ideoloji dayağıdır. Konstitusiya hüququ aparıcı hüquq sahəsi olmaq etibarilə hüququn bütün di-

gər sahələrinin ölkədə dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdikləri nəzəri və 

praktiki tədbirlərin əsas təməlini təşkil edir. 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüququnun predmetini ən təməlli ictimai münasibətlərin 

kompleksi təşkil edir ki, onlara dövlətin konstitusiya quruluşunu, ölkədə dövlət hakimiyyətinin həyata 

keçirilməsinin forma və üsullarını, şəxsiyyətin hüquqi vəziyyətinin (statusunun) əsaslarını, dövlət haki-

miyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının sistemini, formalaşdırılması qaydasını (seçki hüququ da 

daxil olmaqla), onların təşkili və fəaliyyət prinsiplərini aid etmək olar. 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüququ yuxarıda adları sadalanan sosial münasibətləri 

tənzim edir və onların inkişafına yardım göstərir. Konstitusiya hüququ hüquqi cəhətdən dövlətin idarə 

edilməsi doktrinasının sükançısı rolunu oynayır. 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüququnun predmetinə daxil olan münasibətləri konsti-

tusiya hüquq münasibətləri, yaxud konstitusiya – siyasi münasibətlər adlandırmaq qəbul olunmuşdur. 

Bunlar cəmiyyət, dövlət və bütün digər ictimai münasibətlər üçün baza münasibətləridir və öz mühüm-

lüyü ilə seçilir. 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüququ hüququn elə sahəsidir ki, onun vasitəsilə cə-

miyyətdə və dövlətdə insanın, vətəndaşın əsas həyati başlanğıcları təsbit olunur, ictimai işlərin və 

dövlət işlərinin səmərəli idarə olunması təmin edilir. Konstitusiya hüququnun aşağıdakı vəzifələri 

diqqəti cəlb edir: 
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1) Cəmiyyətin və dövlət quruluşunun əsaslarının, ölkədə hakimiyyətin xarakterinin və şəx-

siyyətin statusunun təsbit edilməsi; 

2) Dövlət hakimiyyətinin və yerli özünüidarəetmənin əsas mexanizmlərinin ən müfəssəl su-

rətdə tənzim olunması. 

Deməli, konstitusiya hüququnun predmetini təşkil edən sosial münasibətlərin böyük hissəsi 

dövlət quruculuğu, dövlətin, şəxsiyyətin hüquqi statusu və dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsi 

ilə bağlıdır. Bundan başqa, əsas istiqamətlərdən biri yuxarıda adı çəkilən vəzifələrin reallaşdırılması 

prosesində təminatlar sistemindən səmərəli istifadə olunması və onları tətbiq edilməsindən ibarətdir. 

Məhz təminatlar sisteminin köməyi ilə dövlət siyasətinin ən mühüm konstitusiya istiqamətləri öz 

həyatiliyini və reallığını tapır. 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüququ konstitusiya hüququna aid qanunvericiliyi, 

başqa sözlə, konstitusiya hüququ sahəsini öyrənir. Konstitusiya hüququ dıgər hüquq elmləri ilə mü-

qayisədə siyasətə daha çox yaxın olan və cəmiyyətdə hökmran olan ideologiyanın təsirinə məruz 

qalan hüquq sahəsidir. Təsadüfi deyildir ki, hər bir dövlətin konstitusiyası siyasi-hüquqi sənəd he-

sab olunur. Bu da onun predmetinin xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Konstitusiya hüququ ölkədə 

mövcud olan bütün digər hüquq sahələri üçün siyasi-hüquqi inkişaf istiqamətlərini müəyyən edir. 

Konstitusiya hüququnun müddəaları əsasında hüququn bütün digər sahələrinin prinsipial müddəala-

rı işlənib hazırlanır. Həmin prinsipial müddəalar konstitusiya hüququnun müddəaları ilə ziddiyyət 

təşkil edə bilməz.  

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüququ doktrinal səviyyədə tam müstəqil hüquq sa-

həsi olduğuna görə, hüquq anlayışının bilavasitə özünün üzərində dayanmağı məqsədəuyğun hesab 

edirik. 

Hüquq son dərəcə mürəkkəb və çoxcəhətli sosial hadisə olduğu üçün onun analyışı da çoxmənalı 

xarakter daşıyır. Geniş mənada hüquq həm sosial münasibətləri tənzimləmə vasitəsi (normaların məcmusu 

kimi), həm də bu sosial tənzimləmə vasitəsini öyrənən təməlli elm qismində başa düşülür. Yəni, hüquq 

həm qanunvericiliklə normalaşdırılır və tətbiq edilir, həm də tədqiq və tədris olunur. 

Daha geniş mənada hüquq birbaşa insan azadlığına və təfəkkürünə təsir edən fəlsəfi kateqoriyadır. 

Hüquq fəlsəfənin problemləri konteksdində sosial tənzimetmə vasitəsi kimi insanların davranışını mü-

əyyən etməklə, ümumən bəşəriyyətin tərəqqisinə hüquqi təminat verən, bəzi siyasi rejimlərdə isə bu tə-

rəqqini ləngidən, insanlara bədbəxtlik gətirən normaların, qaydaların məcmusudur. 

Real həyatda hüquq dövlət tərəfindən müəyyən edilən, yəni müəyyən edilmiş qaydada zəruri 

sənədlərdə təsbit olunan, yerinə yetirilməsi dövlətin gücü ilə təmin edilən, habelə dövlət tərəfindən 

sanksiyalaşdırılan və ideologiyalaşdırılan qaydalar qismində təzahür edir. Həmin qaydalar insanın 

davranış sərbəstliyini və azadlığını, insanın sosial bir fərd və cəmiyyət üzvü kimi mövcud olmasını 

şərtləndirən bir amilləri müəyyənləşdirir. 

Hüquq dövlət tərəfindən pozitivləşdirildikdə, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəyə malik bütöv qayda-

lar sistemi qismində çıxış edir. Bu qaydalar cəmiyyət və dövlət həyatının istisnasız olaraq bütün sfe-

ralarına öz təsirini göstərir. Belə təsir gücü hüququn ayrılmaz xassələrindən biridir. Əks təqdirdə, 

hüquq cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən digər sosial normalardan, yəni əxlaq normalarından, dini nor-

malardan, texniki və korporativ normalardan və s. normalardan heç nə ilə fərqlənməzdi. 

Hüququn ilkin hüceyrəsi hüquq normasıdır. Dövlət öz fəaliyyətində məhz hüququn özünü de-

yil, hüquq normasını yaradır. Həmin normalar uzun illər ərzində toplanaraq müəyyən zaman fasilə-

sindən sonra hüququn müəyyən sahəsini yarada bilir. əlbəttə, bu uzun sürən bir prosesdir.  

Hüquq normaları hüququn təsbit forması olan normativ aktlarda cəmlənirlər və bunun da nəticəsin-

də qanunvericilik sistemi əmələ gəlir. Aid olduğu məsələlərin xüsusiyyətləri hüquq normasına və 

normativ-hüquqi aktlara da keçir. Hüquq normaları özünün quruluşuna, reallıqda hərəkətinə (hüquqi 

qüvvəsinə), məzmununa görə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənir. Nəticədə hüququn ayrı-ayrı mü-

nasibətlər üzrə ixtisaslaşması meydana gəlir, son nəticədə isə, qanunvericilik sisteminin üfüqi mü-

nasibətləri yaranır. 
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Artıq qeyd edildiyi kimi, konstitusiya hüququ da müəyyən predmetə və metoda malikdir. Hüquq 

sahəsi olmaq etibarilə konstitusiya hüququ şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin qarşılıqlı əlaqələrini 

tənzimləyir. Lakin, bu, ümumi göstərişdir. Bir qədər də dəqiqləşdirsək, konstitusiya hüququ müxtəlif 

qrup münasibətləri tənzimləyir. Həmin münasibətlər qrupuna aşağıdakılar daxildir: 

- Dövlətin və cəmiyyətin sosial əsasları; 

- Dövlətin iqtisadi əsasları; 

- Siyasi sistem və qanunvericilik sistemi; 

- Dövlət və cəmiyyətdə baş verən əsas sosial-siyasi və hüquqi proseslər; 

- Bir sıra mənəvi-ideoloji münasibətlər (əxlaq, din, təhsil, mədəniyyət və s.)  

Bu münasibətlərin özləri də daha kiçik və dəqiq yarımqruplara bölünürlər. Bütün bu münasibətlərdə 

dövlət və dövlət orqanları, vətəndaşlar və onların müxtəlif birlikləri (siyasi partiyalar, ictimai təş-

kilatlar, ictimai-siyasi hərəkatlar, qeyri-hökümət təşkilatları və s.), ayrı-ayrı cəmiyyətləri iştirak 

edir. Konstitusiya hüququnda bu münasibətlər aşağıdakı aspektdən tənzimlənir: 

- Dövlətin təşkili əsasları - əsas dövlət orqanları, onların təşkili, hakimiyyətin təşkili prin-

sipləri; 

- Şəxsiyyətin hüquqi statusunun əsasları – insanın, vətəndaşın ən əsas hüquqları və vəzi-

fələri; 

- Yerli özünüidarəetmə - cəmiyyətin özünütəşkilatlandırmasının əsasları; 

- Xalq hakimiyyəti – cəmiyyət və dövlət arasında münasibətlər. 

Qeyd etmək zərurudir ki, konstitusiya hüququ bu münasibətləri bütünlüklə, tam təfsilatı ilə, 

xırdalıqlarına qədər tənzimləmir. O, şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlət üçün xüsusilə həyati vacib olan 

münasibətlərin ən əsas tərəfini, özəyini tənzim edir, qalan bütün digər münasibətlərin tənzimlənməsi isə 

hüququn başqa sahələrinin üzərinə düşür. Bu da yalnız konstitusiya hüququna xas olan xüsusiyyətdir.  

Beləliklə, konstitusiya hüququ, konstitusiya hüquq normaları ən vacib münasibətlərin əsaslarını, 

əsas dairəsini tənzim edir. Aydın oldu ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüququ ölkənin 

digər hüquq sahələrindən fərqli olaraq, yalnız ən əsas münasibətləri tənzimləyir. Bu münasibətlər digər 

hüquq münasibətlərinə nisbətən ilkin və əsas münasibətlərdir. Bu da öz növbəsində konstitusiya 

hüququnu müstəqil bir hüquq sahəsi olmaq etibarilə hüququn digər sahələrindən fərqləndirən müəyyən 

xüsusiyyətlər yaradır. 

Konstitusiya hüququnun hüququn aparıcı sahəsinə çevrilməsində bütün konstitusiya qanun-

vericiliyi deyil, bilavasitə konstitusiyanın özü əsas rol oynayır. Nəzərə almaq lazımdır ki, konstitusiya 

qanunvericiliyi ilə müqayisədə konstitusiya hüququ daha geniş anlayışdır. Digər tərəfdən, qanun-

vericilik sistemində ən yüksək pillədə hər hansı konstitusiya qanunvericilik aktı deyil, məhz bilavasitə 

əsas qanun kimi konstitusiyanın özü durur.  

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüququ doktrinasında ölkənin 1995-ci il Konstitusiyasının 

bir sıra cəhətləri öz ifadəsini tapmışdır. Onları nəzərdən keçirmək məqsədəuyğun olardı.  

Birincisi, Azərbaycan Respublikasının yeni konstitusiyası gənc müstəqil respublikanın ilk 

əsas qanunudur.  Bundan əvvəlki konstitusiyalar SSRİ-nin varlığı dövründə qəbul edilmişdilər və 

onlar tamamilə başqa ideologiyanın təsiri altında hazırlanmışdır. Buna görə də Azərbaycanın həmin 

konstitusiyalarında xalqın yerli xüsusiyyətlərinə, milli-mənəvi dəyərlərinə və adətlərinə kifayət 

qədər diqqət yetirilməmişdir.  

Bu cəhətdən  1995-ci il Konstitusiyası, hər şeydən əvvəl, özünün yenilikləri və Azərbaycan 

xalqına xas olan milli-mənəvi dəyərləri və yerli xüsusiyyətləri daha ətraflı əhatə etdiyinə görə diqqəti 

cəlb edir. İlk növbədə Konstitusiyanın preambula hissəsində diqqətəlayiq müddəalar öz demokratikliyi 

və humanistliyi ilə seçilir. Belə ki, Əsas Qanunun preambulasında deyilir: 

“Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, “Azərbaycan 

Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya aktında əks olunan prinsipləri əsas 

götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin, 

azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş, indiki və gələcək nəsillər 



İCTİMAİ ELMLƏR 

 

166 
 

qarşısında öz məsuliyyətini anlayaraq, suveren hüququndan istifadə edərək, təntənəli surətdə 

aşağıdakı niyyətlərini bəyan edir: 

- Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq; 

- Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək; 

- vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq; 

   - xalqın iradəsinin ifadəsi kimi, qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq; 

- ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq, hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək; 

     - ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq, bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq 

şəraitində yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək”. 

İkincisi, Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il Konstitusiyası ölkənin və onun əhalisinin 

həyati əhəmiyyətli bütün sahələrdə olduğu kimi, dövlətin sosial siyasətiində də keyfiyyət dəyişik-

liklərinin baş verməsinə səbəb oldu. Azərbaycan Respublikasının indiki Əsas Qanununda əhalinin 

müxtəlif təbəqələrinə sinfi yanaşma birdəfəlik aradan qaldırılmışdır. Hazırda Azərbaycanda nə 

fəhlə, nə kəndli, nə də ziyalı təbəqəsi kimi sözlərə ifadələrə təsadüf oluna bilməz. Yeganə yanaşma 

mövcuddur: “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı”. 

Üçüncüsü, müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında xüsusi mülkiyyət, azad 

sahibkarlıq institutları təsbit edilmişdir. Şübhəsiz ki, sərbəst bazar iqtisadiyyatına əsaslanan iqtisa-

diyyat üçün tipik müddəadır. Bundan başqa, dövlət xüsusi mülkiyyətin qorunmasına, azad sahib-

karlığın sərbəst inkişafına təminat verir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 13-cü maddə-

sində deyilir: 

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur. 

II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər. 

III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, 

şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz. 

 Dördüncüsü, diqqətəlayiq cəhətdir ki, insanın, vətəndaşın hüquq və azadlıqları təkcə Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasına uyğun olaraq deyil, beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul olunmuş 

norma və prinsiplərinə müvafiq surətdə tanınır və onların qorunmasına təminat verilir. Konstitusiyanın 

12-ci maddəsinin II hissəsi vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsini dövlətin ali 

məqsədi kimi təsbit edir. 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüququ hakimiyyətlərin bölgüsü nəzəriyyəsini prin-

sip qismində formula edərək təsbit edir. Həmin prinsip artıq icra hakimiyyətinin təşkilini, fəaliy-

yətini tənzimləyən inzibati hüquq üçün çıxış nöqtəsidir və inzibati hüququn tənzim etdiyi müna-

sibətlərin və həllinə çalışdığı məsələlərin dairəsini dürüst müəyyənləşdirir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında birbaşa təsbit edilir ki, yerli icra hakimiyyəti 

başçılarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təyin edir. İnzibati hüquq artıq icra hakimiyyəti 

orqanlarının formalaşdırılmasının başqa qaydasını müəyyən edə bilməz və təsbit edilmiş bu müddəalar 

çərçivəsində iyerarxiya münasibətləri öyrənilməli və təkmilləşdirilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüququ insan hüquqları və azadlıqlarının müdafi-

əsini və onların təminatlandırılmasını dövlətin prioritet vəzifələrindən biri hesab edir. Şəxsiyyət 

amilinə xüsusi diqqət yetirilməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının keyfiyyət göstəricisi, 

onun demokratikliyi və humanist mövqeyinin parlaq nümunəsidir.  

Bundan başqa, konstitusiya hüququ insanın, vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının qorunmasını 

əlaqədar dövlət hakimiyyəti orqanlarının mühüm vəzifəsi kimi dəyərləndirir. Belə ki, Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının 71-ci maddəsinə əsasən insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıq-

larını gözləmək və qorumaq qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcudur. 

Bu müddəadan çıxış inzibati hüquq icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətində insan hüquq və 

azadlıqlarının müdafiəsinin alternativ və səmərəli yollarını hazırlamalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüququ hüququn müstəqil bir sahəsi kimi hüquq 

normalarının real məcmusundan ibarətdir. Hüququn bütün digər sahələrində olduğu kimi, konstitu-

siya hüququnda da hüquq normaları digər hüquq sahələrinin normaları ilə müəyyən oxşarlıqlara 
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malikdir. Bununla belə, konstitusiya hüquq normaları özünəməxsus bəzi orijinal cəhətləri ilə fərq-

lənir. Bunlar elə cəhətlərdir ki, onlara hüququn digər sahələrinin normalarında rast gəlinmir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüquq normalarının aşağıdakı xüsu-

siyyətləri və növləri mövcuddur: 

1.Konstutusiya hüquq normaları təsisedici normalardır (yəni onlar başlıca olaraq bilavasitə yalnız 

konstitusiyada ifadə edilən normalardan ibarətdirlər). Konstutusiya hüquq normaları hansı sferaya 

və yaxud məsələyə aiddirlərsə, onun əsaslarını müəyyən edirlər. Konstutusiya hüquq normaları tən-

zimlədiyi hər hansı bir məsələnin əsasını təsbit edir, onun ümumi parametrlərini, hüdudlarını müəy-

yənləşdirir. Bütün digər normalar da məhz bu normaların göstərişlərinə uyğun çıxış edərək, digər 

məsələləri tənzimləyirlər. Təsisedici normalar xalq və dövlət arasındakı münasibətlərin əsaslarını 

tənzim edir, şəxsiyyətin əsas hüquqlarını müəyyənləşdirir, dövlət orqanları sistemini və qanunveri-

cilik sistemini təsbit edir. Təsisedici normalar həm də qanunvericilik sistemində mövcud olan digər 

aktların qarşısına qoyulan tələbləri özündə ehtiva edir; 

2.Konstutusiya hüquq normaları adətən, ənənəvi “üç elementli quruluşa” malik olmur. Məlum 

olduğu kimi, hüquq normaları öz quruluşuna görə aşağıdakı tərkibdən ibarət olurlar: 

a) Normanın dispozisiyası; 

b) Normanın hipotezası; 

c) Normanın sanksiyası. 

Respublikasının Konstitusiyasının heç də bütün normaları özündə həmin tərkib elementləri ehtiva etmir. 

Belə ki, normaların bir qismində yalnız dispozisiya və hipoteza olsa da, sanksiya olmur. Azərbaycan La-

kin hər üç elementin olduğu normalar da vardır. Elə normalar da var ki, onların elementlərini fərqləndir-

mək mümkün olmur. Məsələn, Konstitusiyanın 1-ci maddəsində deyilir ki, “Azərbaycan Respublika-

sında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır”. Bu normanın dispozisiyasıdır, ya-

xud hipotezasıdır demək çətindir. Bəzən cari qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş konstitusiya hüquq nor-

masının quruluşuna görə üçelementli olduğunu fərqləndirmək mümkün olur; 

3.Konstitusiya hüquq normaları definitiv və prinsip müəyyən edən normalardır. Konstitusiya hüquq 

normalarının müəyyən bir hissəsi bu və ya məsələ ilə əlaqədar prinsipləri müəyyənləşdirir. Həmin 

prinsiplər bütün cari qanunvericiliyə aiddir və hüquq normalarının hamısı bu prinsiplərə ciddi əməl edil-

məklə verilməlidir. Məsələn, Konstitusiyanın 149-cu maddəsində təsbit edilir ki, “Normativ hüquqi aktlar 

hüquqa və haqq-ədalətə (bərabər mənafelərə bərabər münasibətə) əsaslanmalıdır. Sahə aidiyyatın-dan asılı 

olmayaraq, bütün digər hüquq normaları bu göstərişlərə riayət edilməklə verilməlidir. 

Norma – prinsiplər bir sıra hallarda çoxsaylı qanunvericilik aktlarının verilməsini, dövlətin iri-miqyaslı 

tədbirlər kompleksi həyata keçirməsini tələb edir. Məsələn, Konstitusiyanın 83-cu maddəsində təsbit edil-

miş seçki prinsipləri nəinki qanun qəbul edilməklə, həm də bir sıra təşkilati tədbirlər görməklə gerçəkləş-

dirilməlidir; 

4.Konstitusiya hüquq normaları bir çox hallarda özünəməxsus realizə olunma mexanizminə malik 

olan normalardır. Konstitusiya hüquq normalarının müəyyən bir hissəsi digər hüquq sahələrində 

olduğu kimi bilavasitə konkret hüquq normasında realizə olunmurlar. Belə normaların realizə edil-

məsi üçün çoxmərhələli geniş fəaliyyət tələb olunur. Belə normaların bir qismi birbaşa dövlət quru-

luşu, ölkədə demokratiyanın səviyyəsi ilə bağlı olur. Məsələn, Konstitusiyanın 83-cu maddəsində 

təsbit edilir ki, “Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrindən başqa heç kəsin xalqı təmsil etmək, 

xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yoxdur”. Deməli, bu normanın 

realizə edilməsi üçün xalqı təmsil edən orqan yaradılmalı, onun səlahiyyətləri müəyyən edilməli, 

hansı halların bu normaya zidd olması cinayət qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilməli, təmsilçilik 

nəzəriyyəsi işlənib hazırlanmalı və onun təcrübədə tətbiqinə nail olunmalıdır;  

5.Konstitusiya hüquq normaları özünün təsbitedilmə mənbəyinə görə fərqlənən normalardır. Əsas 

konstitusiya hüquq normaları Azərbaycan Respublikasının ali hüquqi qüvvəyə malik aktında – 

Konstitusiyada öz ifadəsini tapmışdır. Həmin normalar digər konstitusiya hüquq normalarından 

daha böyük əhəmiyyətə malikdirlər, çünki bu normalar vasitəsilə ən ümdə və əsas məsələlər tənzim 

olunur və bu normalar birbaşa xalqın iradəsinə söykənirlər; 
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6.Konstitusiya hüquq normaları özünün hüquqi qüvvəsinə görə fərqlənən normalardır. Ən yüksək 

hüquqi qüvvəyə malik normalar konstitusiyada təsbit edilmişdir. Daha sonra isə qanunlarda nəzərdə 

tutulan normalar gəlir. Qanunqüvvəli normativ-hüquqi aktlarda nəzərdə tutulan normalar qanunlarla 

ziddiyyət təşkil edə bilməzlər. Belə aktlarda ya dəyişiklik və düzəliş edilir, yaxud istənilən nəticə 

əldə edilmədikdə həmin aktlar ləğv edilirlər;   

7.Konstitusiya hüquq normaları onlarda təsbit edilmiş göstərişin xarakterinə görə səlahiyyətverici, 

məcburedici, qadağanedici normalara bölünürlər. Adından məlum olduğu kimi, səlayyətverici nor-

malar hüququn subyektinə müəyyən hərəkətləri (hərəkətsizliyi) etmək imkanı verən normalardır. 

Məsələn, Konstitusiyanın 94-cü, 95-ci və 109-cu maddəsi səlahiyyətverici normadır. Məcburedici 

normalar fəal surətdə müəyyən davranış aktını həyata keçirməyi subyekt üçün öhdəlik kimi müəy-

yən edir. Subyekt normada müəyyən edilmiş qaydanı məcburi surətdə həyata keçirməlidir. Vətən-

daşların konstitusiyadan irəli gələn vəzifələri məcburedici normalardır. Qadağanedici normalar sub-

yektə hər hansı hərəkəti etməyə deyil, etməməyə təhrik edir. Məsələn, Konstitusiyanın 6-cı maddəsi 

hakimiyyətin həyata keçirilməsi səlahiyyətlərinin mənimsənilməsini qadağan edir; 

8.Konstitusiya hüquq normaları həm də göstərişlərinin subyektə davranış sərbəstliyi verib-vermə-

məsinə görə fərqlənən normalardır. Bu əsasla normalar dispozitiv və imperativ normalara bölünür-

lər. İmperativ normalar subyektə normada nəzərdə tutulan davranışla bağlı hər hansı müstəqilliyi 

vermir və subyektin əlavə davranış variantını seçmək imkanı olmur. Məsələn, Konstitusiyanın 145-

ci maddəsinin III hissəsində birbaşa təsbit edilir ki, “Yerli vergilər və ödənişlər ilə bağlı qərarlar bə-

lədiyyə üzvlərinin üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir”. Bu norma birmənalı olaraq bələdiyyələr 

üçün yerli ödənişlər və vergilərlə bağlı qərarların qəbulu qaydasını müəyyən edir. Həmin normalar-

dan kənara çıxmağa və mülahizəsinə görə bələdiyyənin hər hansı əsasla yerli vergi və ödənişlərlə 

əlaqədar qərar qəbul etməsi artıq hüquqazidd hərəkət hesab olunur; 

9. Konstitusiya hüquq normaları həm də hüquq tənzimetmə mexanizmində yerinə yetirdiyi funk-

siyaya görə müxtəlif qruplara bölünürlər. Normalar bu əsasla maddi hüquq normaları və prosessual 

normalara bölünürlər. Maddi hüquq normaları bilavasitə hərəkətin özünü, onun məzmunu müəyyən 

edir. Prosessual normalar isə, əksinə, həmin hərəkətin və ya normadakı başqa göstərişin həyata 

keçirilməsi qaydasını müəyyənləşdirir. 

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 49-cu maddəsində təsbit edilmiş sərbəst top-

laşmaq azadlığı insanların hüququnun məzmununu müəyyən edir. Bu hüququn həyata keçirilməsi 

qaydası isə xüsusi qanun normasında nəzərdə tutulur. Mitinq və ya küçə yürüşü keçirmək üçün qa-

baqcadan müvafiq icra hakimiyyəti orqanı münasib yer ayırmalıdır. Bu artıq prosessual normadır.  

         Konstitusiya hüquq normaları özünün tənzim etdiyi münasibətlərə görə müəyyən qrupda birlə-

şirlər. Belə qrupda birləşdirilən normaların məcmusu hüquq institutu adlanır. Lakin hüquq normala-

rının mexaniki birliyi hüquq institutu yaratmır və yarada bilməz. Bunun üçün həmin hüquq norma-

ları oxşar, yekcins münasibətləri birləşdirməlidirlər. Bu normalar özünün predmetinə görə tənzimet-

mə xüsusiyyətləri baxımından da üst-üstə düşür. 

        Məlum olduğu kimi, parlament Azərbaycan Respublikasında birpalatalı qanunverici orqan ol-

maq etibarilə majoritar sistem əsasında formalaşdırılır. Əlbəttə, bu heç də o, demək deyildir ki, 

Azərbaycan Respublikasında konstitusiya hüququ konkret konstitusiya qanunvericiliyində əks olun-

mayan institut və problemləri öyrənir. Əksinə, müqayisəli şəkildə və Azərbaycan Respublikasında 

dövlət quruculuğunu təkmilləşdirmək baxımından perspektivdə tətbiq edilməsi mümkün olan hüquq 

institutları kimi bu məsələlər Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüququ elmi tərəfindən öy-

rənilir. Konstitusiya hüquq institutları özünün yaratdığı münasibətlərə, yəni realizə xüsusiyyətlərinə 

görə bir-birindən fərqlənir. Bəzi institutlar bütün hüquq sistemi və müxtəlif qanunvericilik aktları 

səviyyəsində realizə olunduğu halda, bəziləri konkret hüquq münasibətləri yaradırlar. Əsas konstitu-

siya hüquq institutlarına konstitusiya quruluşunun əsasları, şəxsiyyətin hüquqi statusunun əsasları, döv-

lət hakimiyyətinin təşkili, yerli özünüidarəetmənin təşkili və qanunvericilik sistemi daxildir. 

         Hər bir konstitusiya hüquq institutu digəri ilə sıx əlaqədədir. Onları bir-birindən ayırmaq, 

yaxud təcrid etmək yalnız mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. Bəzən bir prinsip bir neçə konstitusiya 
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hüquq institutunda müxtəlif şəkillərdə əks olunur. Məsələn, hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipi yığ-

cam halda əsası müəyyənləşdirilməklə konstitusiya quruluşunun əsasları institutunda öz ifadəsini ta-

pır. Bu prinsip eyni zamanda dövlət hakimiyyətinin təşkili institutunda artıq inkişaf etdirilmiş və 

dəqiqləşdirilmiş şəkildə dövlət orqanları arasında münasibətlər formasında realizə olunur.       

Konstitusiya hüquq institutlarının bir-birindən fərqləri göstərilərkən müxtəlif meyarlara istinad olu-

nur. Buraya, adətən, aşağıdakı meyarlar aid olunur: 

- Konstitusiya hüquq institutunun hüquqi realizə mexanizmi; 

- Hüquq münasibətlərində iştirak edən subyektlər; 

- Konstitusiya hüquq institutunun həyata keçirdiyi funksiyalar; 

- Konstitusiya hüquq institutu normalarının xüsusiyyətləri və s. 

Konstitusiya hüquq institutları dinamik xarakterə malikdirlər. Həzmin institutlar daim inkişaf edir 

və müəyyən dəyişikliklərə məruz qalırlar. Onların qanunvericilikdə  və ayrı-ayrı hormativ hüquqi 

aktlarda əks olunma səviyyəsi də eyni deyildir. Bəzi institutlar konstitusiyada tam şəkildə ifadə edil-

diyi (konstitusiya quruluşunun əsasları) halda, digərləri yalnız qismən əks (yerli özünüidarəetmə) 

olunur. Bir sıra institutlar (məsələn, şəxsiyyətin hüquqi statusunun əsasları) əsasən qanun səviyyə-

sində tənzimlənir, bəziləri isə, əksinə, daha çox qanunqüvvəli aktlar hesabına realizə olunur. Yerli 

icra hakimiyyəti orqanlarının təşkili institutunu da buna misal göstərmək olar. Konstitusiya hüququ-

nun baş institutlarının da inkişaf dinamikası eyni deyildir. 

          Azərbaycan hüququnun hər bir sahəsi kimi, konstitusiya hüququ da öz normaları ilə tənzimlədiyi so-

sial münasibətlər hesabına gerçəkləşdirilir. Məhz həmin normalar vasitəsilə hüquq münasibəti subyektləri-

nin qarşılıqlı hüquq və vəzifələri tənzimlənir. Deməli, hüquq münasibətinə onun strukturu aspektindən ya-

naşılmalıdır. Hər bir hüquq münasibəti öz strukturu etibarilə aşağıdakı hissələrə malikdir: 

- Hüquq münasibətinin obyekti; 

- Hüquq münasibətinin subyekti; 

- Hüquq münasibətinin məzmunu. 

Hüquq münasibətinin məzmunu anlayışı adı altında adətən, hüquq münasibəti tərəflərinin qarşılıqlı 

hüquq və vəzifələri başa düşülür. Hər bir hüquq münasibəti yuxarıda göstərilən hissələrin qarşılıqlı 

birləşməsindən yaranır. Hüquq münasibətinin aid olduğu sahədən asılı olmayaraq, münasibətlərin 

tərkib hissələri də məzmununa görə bir-birindən fərqlənir. Məsələn, mülki hüquq münasibətləri, bir 

qayda olaraq, bu və ya digər dərəcədə maddi əşyaları, obyektləri, bundan fərqli olaraq, inzibati hü-

quq münasibətləri əsasən qeyri-maddi obyektləri – idarəetmə sferasında insanların fəaliyyətini, ya-

xud konkret fərdin davranışını əhatə edir.  

          Bunlardan fərqli olaraq, məlum olduğu kimi, cinayət hüququnun obyekti qismində insanın 

həyat və sağlamlığının, onun səhhətinin toxunulmazlığı ilə bağlı münasibətlər çıxış edir. Konstitusi-

ya hüquq münasibətləri də digər hüquq sahələri kimi, sahə aidiyyatından irəli gələn müəyyən xüsu-

siyyətlərə malikdir. Konstitusiya hüquq münasibətlərinin obyekti genişliyi və yekcins olma-ması ilə 

fərqlənir. Bu münasibətlər kompleksinə dövlət orqanlarının təşkili və fəaliyyəti üçün lazım olan 

müəyyən tədbirlər dəstindən tutmuş insanların gündəlik fəaliyyətində təzahür edən bir çox geniş 

əhatəli məsələlər aiddir.  

        İnsanın, vətəndaşın hüquq və vəzifələri də konstitusiya hüquq münasibətlərinin obyekti qis-

mində iştirak edir. Bu hüquq və vəzifələr konstitusiya hüququnda nəinki münasibətlərin məz-munu-

nu təşkil edir, hüquq subyektlərinin obyektə münasibətində davranış imkanlarını nümayiş etdirir, 

həm də özü belə obyekt qismində çıxış edir və digər hüquq və vəzifələr hesabina subyektin təsirinə 

məruz qalır. 

         Konstitusiya hüquq münasibətlərinin məzmununu tərəflərin qarşılıqlı hüquq və vəzifələri təş-

kil edir. Həmin hüquq və vəzifələr bir-biri ilə sıx bağlıdır. Ənənəvi olaraq belə qəbul olunur ki. Tə-

rəflərdən birinin vəzifəsi digər tərəfin hər hansı bir hüququna uyğun gəlir. Məsələn, şəxsin şikayət 

vermək hüququna dövlət orqanının qanunla müəyyənləşdirilmiş müddətdə şikayətə baxması və ona 

vaxtında cavab verməsi vəzifəsi uyğun gəlir, yaxud əksinə, vətəndaşın vaxtında vergi ödəmək vəzi-

fəsinə dövlət orqanının vergini tələb etmək hüququ uyğun gəlir. 
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         Konstitusiya hüquq münasibətləri subyektlərinin də subyektiv hüquq və vəzifələri vardır. Bu hü-

quq və vəzifələr müəyyən obyektə münasibətdə fərdlərin davranış imkanını bildirir və həmişə müəy-

yən hüquqi nəticə doğurur. Məsələn, şəxsin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxması 

onun dövlət qarşısında vətəndaşlıqdan irəli gələn hüquq və vəzifələrinin xitamına səbəb olur. 

         Konstitusiya hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquq və vəzifələri heç də həmişə digər münasibət-

lərdə olduğu qədər dəqiq və konkret olmur. Məsələn, vətəndaşlıqdan irəli gələn coxsaylı hüquq və vəzifə-

lər bütün qanunvericilik sistemində əks olunur. Onlar daim inkişaf edir və dəyişikliyə məruz qalırlar. Bu-

rada subyektlərin hüquq və vəzifələrini dəqiq müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür.  

         Qeyd etmək lazımdır ki, hüquq münasibətləri müəyyən hüquqi faktlar əsasında yaranır, dəyişir 

və xitam olunur. Hüquqi faktlar isə konstitusiya hüququnda kifayət qədər geniş spektri əhatə edir. Bu-

raya konkret həyati hallardan tutmuş mücərrəd anlayışlara qədər bir çox kateqoriyalar aiddir.         

Öz  tarixini hələ qədim dövrdən götürmüş konstitusiya hüququ doktrinası həqiqətən öz demokratik ça-

larları ilə  insan hüquq və azadlıqlarının təminatı, ali hakimiyyət orqanlarının təsis edilməsi, onların 

fəaliyyətlərinin balanslı və qarşılıqlı formada təşkili, o cümlədən dövlət mexanizminin qərəzsiz şəkil-

də öz funksiyalarını yerinə yetirməsi baxımından bütün dünya dövlətlərinin hakimiyyət praktikasında 

fundamental əsas kimi çıxış etmiş və bu mühümlük bu gün də özünü göstərməkdədir. Belə ki, konsti-

tusiya hüququ doktrinası hüquqi dövlət quruculuğunun zəruri şərti kimi çıxış edir.  

         Müasir dövrümüzdə dünya dövlətlərinin əksəriyyətində, o cümlədən Azərbaycan Respublika-

sında da konstitusiya hüququ doktinası inkişaf etməkdədir. Konstitusiya hüququ doktrinası yalnız 

vətəndaş cəmiyyəti elementlərinin mövcud olduğu cəmiyyətlərdə özünə yer tapır və məhz bu halda 

hakimiyyətin funksional bölgüsünə və ixtisaslaşmasına, cəmiyyətdə ümumi hakimiyyət prinsipinin 

təşkilati-hüquqi potensialının reallaşdırılması yalnız dövlət idarəetmə funksiyalarını müəyyənləşdir-

məyə və dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsinin vahid kompleksini təşkil edən dövlət orqanları 

sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsinə imkan verir. 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüququ doktrinası ölkənin ən yaxın və gələcək üçün 

inkişaf perspektivlərini özündə ehtiva etməklə yanaşı, onun hazırki vəziyyətinin bariz göstəricisidir. 

Həmin doktrina demokratik və humanist ümumbəşəri dəyərlərə söykənməsi ilə əlamətdardır. Bu-ra-

da məqsəd Azərbaycan xalqı üçün layiqli həyat şəraiti səviyyəsini təmin, sosial-iqtisadi prob-lemlə-

ri həll etməkdən və dövlətin həm daxili, həm də xarici siyasətinin başlıca istiqamətlərini reallaşdır-

maqdan ibarətdir. 

         Azərbaycan Respublikasının müasir sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyəti bir daha sübut edir ki, 

ölkəmiz inkişafın ən yüksək pilləsindədir və bu inkişaf intensiv tərəqqi xüsusiyyətlərinə malikdir. 

Azərbaycan Respublikası multikultural və tolerant bir ölkə kimi öz nailiyyətləri ilə hətta dünyanın 

bəzi inkişaf etmiş fövqəl dövlətlərinə nümunə ola bilər. Qloballaşma dövrünün qanunauyğunluqları-

na müvafiq surətdə hüquqi dövlət quran Azərbaycan müasir inteqrativ proseslərin də önündə gedən 

ölkələrdən biri, hətta birincisidir.  

         Respublikamızdakı siyasi sabitlik, davamlı inkişaf Azərbaycanı dünyanın ən qabaqcıl ölkələri 

sırasına çıxarmışdır. Azərbaycanda idmandan tutmuş bütün digər elmi-mədəni sahələrdə qazanılan 

uğurlar ölkənin gələcək tərəqqisinin daha da yüksəkliklərə qalxacağından xəbər verir. Şübhəsiz ki, 

bu yolda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit edilmiş prinsipial müddəalar həmin 

perspektivlərin daha uğurlu həyata keçirilməsinə etibarlı yardımçı olacaqdır.     
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THE DOCTRINE OF MODERN CONSTITUTIONAL LAW  

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

A. R. Gadimaliyev 
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As the axiological phenomenon in the paradigm of the world constitutionalism, the features of 

the doctrine of the modern constitutional right of the Republic of Azerbaijan.The aim of the study is 

to define the scientific foundations of the doctrine of the modern constitutional law of the Republic 

of Azerbaijan, the scientific-methodical evaluation of its constitutional bases, the study of the 

theories connected with the constitutional right doctrine and summarizing the results of scientific 

researches related to their application in practice. The amendments and additions to the Constitution 

of the Republic of Azerbaijan, as well as other normative legal acts containing constitutional legal 

norms were investigated. The doctrine of the modern constitutional right of the Azerbaijan Republic 

has been studied as an axiological phenomenon in the paradigm of the world constitutionalism. 

Both domestic and international experience on the subject has been studied, and attitude to the 

current problems has been reported. The current legal literature, a normative legal base has been 

analyzed, some recommendations and suggestions have been made. 

Keywords: constitution; constitutional law; legal reform; human and civil rights; rights and 

freedoms; the law 

 

СОВРЕМЕННАЯ ДОКТРИНА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВA  

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН  

В СИСТЕМЕ ПАРАДИГМЫ МИРОВОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

 

А. Р. Гадималиев 

Институт Прав Человека и Права НАН Азербайджана 

 

В результате исследования доктрина современного конституционного права Азербай-

джанской Республики изучалась как аксиологический феномен в парадигматической системе 

мирового конституционализма. В контексте теории и практики современного конституцио-

нализма изучался как местный, так и зарубежный опыт конституционной реформы и модер-

низации в Азербайджанской Республике, и было высказано мнение о существующих про-

блемах в этой области. Проанализирована существующая юридическая литература, норма-

тивная правовая база, предложены некоторые рекомендации и предложения. Также были от-

ражены рекомендации по совершенствованию правовой базы для процесса модернизации в 

области конституционного права в Азербайджанской Республике. 

Ключевые слова: конституция, конституционное право, правовые реформы, права че-

ловека и гражданина, права и свобода, закон, законность 
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İNSAN KAPİTALI ANLAYIŞININ GENEZİSİ 

 

L.B. Bağırova  

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

 

Məqalədə “insan kapitalı” anlayışının təkamülü prosesi şərh edilir, bu anlayışın mahiyyətinə və 

məzmununa aydınlıq gətirilir. Məqalədə, eləcə də, insan kapitalının formalaşmasına və inkişafına təsir 

edən amillər göstərilir. 

Açar sözlər: iş qüvvəsi, əmək ehtiyatlartı, əmək potensialı, insan potensialı, insan kapitalı 

 

Hər hansı bir anlayışın dərk edilməsi və real həyatda ondan səmərəli istifadə edilməsi üçün öncə 

bu anlayışın mahiyyəti və məzmunu, onu doğuran səbəblər, inkişafına müsbət və mənfi təsir edən amil-

lər aydınlaşdırılmalıdır. Bir çox iqtisadi anlayışlar kimi “insan kapitalı” anlayışı da əmək qabiliyyətli 

əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, istehsal prosesində iş qüvvəsinin daşıyıcısı olan insanın rolunun 

aydınlaşdırılması prosesində meydan çıxmışdır. Məlumdur ki, XX əsrin 90-cı illərinin əvvəlinə qədər 

əmək qabiliyyətli əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, istehsal prosesində insanın rolunun müəyyən 

edilməsi zamanı müxtəlif anlayışlardan – “iş qüvvəsi”, “əmək ehtiyatları”, “əmək potensialı”, “insan po-

tensialı” anlayışlarından – istifadə edilirdi və hal-hazırda da edilir. 

“İş qüvvəsi” anlayışı təxminən iki əsr əvvəl iqtisadi məna kəsb etməyə başlamışdır. İş qüvvəsi – in-

sanın malik olduğu, material və mənəvi dəyərlərin istehsalında istifadə etdiyi fiziki və zehni əmək qabiliy-

yətinin məcmusudur. İş qüvvəsi ictimai formasından, inkişaf mərhələsi və səviyyəsindən asılı olmayaraq 

bütün cəmiyyətlərdə mövcuddur. Ancaq buna baxmayaraq, “iş qüvvəsi” anlayışı yalnız cəmiyyətin tarixi 

inkişafının müəyyən mərhələsində konkret iqtisadi məna kəsb etmiş, insanın əmək qabiliyyəti – iş qüvvəsi 

- əmtəəyə çevrilmişdir. K.Marks qeyd edirdi ki, “iş qüvvəsi” və ya əmək qabiliyyəti dedikdə biz orqaniz-

min, canlı insan şəxsiyyətinin malik olduğu və hər dəfə hər hansı istehlak dəyərləri istehsal edərkən onun 

işə saldığı fiziki və ruhi qabiliyyətlərin məcmusunu nəzərdə tuturuq [1, s.173]. 

İqtisadi nəzəriyyədə istehsalın şəxsi amilini əks etdirən “iş qüvvəsi”, “fərdi iş qüvvəsi”, “məcmu iş 

qüvvəsi”, “ictimai iş qüvvəsi”, “məcmu fəhlə”, “məcmu işçi” kimi terminlərdən istifadə edildiyi 

halda, tətbiqi tədqiqatlarda və sahəvi xarakter daşıyan iqtisad elmlərində ən çox “əmək ehtiyatları” 

termini işlədilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “iş qüvvəsi” və “əmək ehtiyatları” kateqoriyalarının mahiyyəti və 

məzmunu arasında hələ də davam edən fikir ayrılığı əsasən XX əsrin 70-ci illərində yaranmışdır. 

Zaman ötdükcə iqtisadi ədəbiyyatlarda “əmək ehtiyatları” anlayışının “iş qüvvəsi” anlayışından ge-

niş olduğu fikri özünə yer tapmağa başlamışdır. Bu fikrin tərəfdarları əmək ehtiyatlarına həm fəaliy-

yətdə olan, həm də potensial surətdə mövcud olan iş qüvvəsini daxil edirdilər. Bu müəlliflər 

K.Marksın irəli sürdüyü belə bir müddəalara arxalanırlar ki, əvvəla, iş qüvvəsinin alıcısı, onun satı-

cısını məcbur edərək, potensial iş qüvvəsini fəaliyyət göstərən iş qüvvəsinə çevirir [1, s.173], ikinci-

si, insanlar hər dəfə hər hansı bir istehlak dəyəri istehsal edərkən malik olduğu fiziki və ruhi qabi-

liyyətlərini işə salırlar [1, s.183]. 

“Əmək ehtiyatları” anlayışının “iş qüvvəsi” anlayışından geniş olduğu fikrinə şərik çıxan pro-

fessor Ş.M.Muradov qeyd edir ki, “... əgər “əmək ehtiyatları”na işləmək qabiliyyətinə malik olub, 

həm ictimai istehsalatda işləyənlər, həm də şəxsi yardımçı və ev təsərrüfatında məşğul olanlar daxil-

dirsə, “iş qüvvəsi”nə bütün əmək ehtiyatlarından yalnız ictimai istehsalda məşğul olanlar daxildir. 

Başqa sözlə desək, “əmək ehtiyatları” dedikdə konkret tarixi inkişaf mərhələsində ölkə miqyasında və 

ya onun ayrı-ayrı ərazilərində mövcud olan bütün əmək qabiliyyətli əhalinin müəyyən demoqrafik və 

kəmiyyət müəyyənliyi, “iş qüvvəsi”nə isə həmin əmək ehtiyatlarının həm əmək fəaliyyətində və həm 

də potensial halda ehtiyatda olan hissəsi kimi baxmaq lazımdır” [2, s.18-19]. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda irəli sürülən fikir və mülahizələrin təhlili göstərir ki, keçən əsrin 70-ci 

illərinin sonlarından etibarən getdikcə daha çox “əmək potensialı” anlayışı istifadə edilməyə başlan-
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mışdır. İlk əvvəllər bir sıra tədqiqatçılar “əmək potensialı” və “əmək ehtiyatları” anlayışlarını bir-

birinə yaxın, oxşar anlayışlar hesab edirdilər. Ancaq XX əsrin 80-ci illərinin sonralarından etibarən 

“əmək potensialı” anlayışına “əmək ehtiyatları” anlayışından fərqli anlayış kimi yanaşmağa üstün-

lük verilməyə başlandı. V.K.Vrublevskinin fikrincə, “əmək potensialı” anlayışı “əmək qabiliyyətli 

əhali” anlayışından əmək fəaliyyətinin özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Onun nəzərində 

məcmui ictimai işçi və müvafiq əmək şəraiti, bir tərəfdən əmək potensialının məzmununu, digər tə-

rəfdən onun sosial-iqtisadi xüsusiyyətini əks etdirən amillərin vəhdətidir [6, s.35]. Bu cür yanaşma-

nın mahiyyəti əmək potensialının məzmununun əməyin özünün potensialına, onun konkret sosial-

iqtisadi şəraitdə ictimai istehsalın balanslaşdırılmış (maddi-texniki və əməklə) vəziyyəti ilə müəy-

yən edilən imkanlarına müncər edilməsi anlamına gəlir. 

Əmək ehtiyatları problemini tədqiq edən müəlliflərin çoxu əmək potensialı dedikdə şəxsi və insan 

amilinin təzahür forması kimi əməyə məcmui qabiliyyəti, inkişafın müəyyən mərhələsində cəmiyyətin 

malik olduğu əmək ölçüsünün maksimum imkanı başa düşürlər. V.S.Bulanov qeyd edirdi ki: “... əmək 

potensialı həm ayrılıqda insanın, həm də bütövlükdə cəmiyyətin müxtəlif işçi qruplarının bütün əmək 

imkanlarının məcmusudur. Əməyin kəmiyyətini və strukturunu müəyyən edən əmək ehtiyatlarından 

fərqli olaraq, əmək potensialı onun keyfiyyətini və potensial imkanlarını xarakterizə edir. Bununla yana-

şı, bu keyfiyyət tərəfi əmək ehtiyatları ilə müəyyən vəhdət təşkil edir” [13, s.10]. 

Aparılan araşdırmalardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, insan amilinin təzahür forması kimi, 

“əmək potensialı” sosial-iqtisadi, intellektual, təşkilati-idarəetmə və psixofizioloji imkanların məc-

musunu kompleks şəkildə nəzərdən keçirməyə, əmək potensialının kəmiyyət və keyfiyyət göstərici-

ləri sistemini müəyyən etməyə imkan verir. Bu cür yanaşma, əmək potensialının mahiyyətini, insan 

amilinin hərəkətinin baş verdiyi bütün mərhələlərdə: əmək ehtiyatlarının formalaşması mər-hələsin-

dən əmək potensialının tam reallaşdırılmasına qədər, sosial-iqtisadi münasibətləri əks etdirən bir an-

layış kimi xarakterizə etməyə imkan verir. 

XX əsrin 80-cı illərindən etibarən iqtisadi ədəbiyyatlarda daha çox “insan potensialı” anlayışına rast 

gəlinirdi. Professor Ş.M.Muradov yazırdı ki: “Hazırda insan potensialı cəmiyyətin başlıca sərvəti və 

iqtisadi artımın əsas hərəkətverici qüvvəsi hesab edilir. Çünki elmi-texniki tərəqqinin sürəti, əməyin 

təşkili və mədəni səviyyəsi, onun məhsuldarlığı, hər şeydən əvvəl, insan potensialının kəmiyyət və 

keyfiyyətindən asılıdır. İnkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində artıq belə bir anlayış qətiləşmişdir ki, 

insanlar iqtisadiyyat üçün deyil, iqtisadiyyat insanlar üçündür. İndi həmin ölkələrdə iqtisadi artım, 

onun sürəti, quruluşu və keyfiyyətinə bir məqsəd kimi deyil, insanların həyatının zənginləşməsi, in-

tellektual insan potensialının müntəzəm inkişafı üçün zəruri vasitə kimi baxılır. Təsadüfi deyildir ki, 

dünyanın inkişaf etmiş əksər ölkələrində başqa istiqamətlərə nisbətən insan potensialına qoyulan 

vəsait daha səmərəli hesab edilir” [3, s.206-207]. 

Keçən əsrin 90-cı illərindən etibarən iqtisadi ədəbiyyatlarda və real həyatda yuxarıda qeyd edi-

lən terminlərlə yanaşı həm də “insan kapitalı” anlayışından da istifadə edilməyə başlanılmışdır. Bu 

anlayışın meydana gəlməsinin başlıca səbəbi elmin, texnika və texnologiyanın sürətli inkişafı ilə əla-

qədar olaraq istehsal prosesində yüksək intellektual qabiliyyətə, bilik və bacarığa, hərtərəfli hazırlığa 

malik olan çevik iş qüvvəsinə tələbatın artması ilə əlaqədar inkişaf etmiş ölkələrdə kapitalın əsas his-

səsinin belə qabiliyyətlərin daşıyıcısı olan insanların hazırlanmasına sərf edilməsi ilə bağlıdır. Əvvəl-

lər “insan kapitalı” anlayışı dedikdə insanın əmək qabiliyyətinin, peşə hazırlığının, iş təcrü-bəsinin, 

təhsilinin artırılması üçün daha çox kapital sərf edilməsinin zəruriliyi başa düşülürdü. Son-ralar bu an-

layışın məzmunu genişləndirilərək qeyd edilən xərclərə insanın sosial-iqtisadi tələbatlarının daha dol-

ğun ödənilməsi üçün xərclərin də əlavə edilməsinin zəruriliyi irəli sürüldü. 

İnsan kapitalı nəzəriyyəsi tarixi inkişaf mərhələsi keçmiş, tədricən formalaşmışdır. Fikrimizcə 

insan kapitalı anlayışını təhlil etməmişdən əvvəl kapital haqqında bəzi görkəmli iqtisadçıların fikir-

lərini nəzər yetirmək məqsədəuyğun olardı. 

Siyasi iqtisadın klassikləri kapitala istehsal vasitəsi və eyni zamanda əməyin nəticəsi kimi 

qiymət vermişlər. Müxtəlif iqtisadçılar: K.Marks, İ.Fişer, A.Tyurqo, U.Cevans kapitala müxtəlif 

mövqelərdən yanaşmışlar. Məsələn: 
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- toplanmış dəyərlər vasitəsidir; [14, s.32] 

- ölkə sərvətinin bir hissəsidir, hansı ki, özündə ərzaq, geyim və sairəni birləşdirir; [12, s.129] 

- toplanmış əmək məhsulları ehtiyatı; [11, s.139] 

- öz-özünə artan dəyər; [10, s.166] 

- işçinin mövcudluq vasitəsi; [7, s.76] 

- dəyişən kapital nemətlərinin sonsuz ardıcıllığı, hansı ki, həmişə müəyyən məbləğdən 

ibarət olur; [9, s.109] 

- hazırkı dövrədək qazanılan gəlirlərin gələcək diskontlaşdırılmış dəyəri; [5, s.488] 

- uzunmüddətli təkrar istehsal tsiklinin hər mərhələsində yaranan aralıq məhsulların məc-

musu [4, s.14]. 

İ.Fişerə görə kapital müəyyən kriteriyalara cavab verməlidir: müəyyən vaxt ərzində gəlirin 

axınının ümumiləşdirilməsi kapitalın hər hansı növ məhsulunda həmişə gəlir yaradır [8, s.39]. Müvafiq 

olaraq kapital uzun müddətdə yığılan, istifadə olunan və gəlir gətirən ehtiyatdır. 

Bütün bunları nəzərə alaraq belə qənaətə gəlmək olur ki, insanın bacarığı, biliyi, vərdişləri və s. kapitalın 

forması kimi nəzərə alınır, hansı ki, hər bir fərdin şəxsi mülkiyyətidir, cari istehlakçı payından imtina 

edilməsi hesabına gələcəkdə daha yüksək gəlir əldə etmək üçün öz sahibinə təminat verir. 

Təbiidir ki, insan kapitalının formalaşmasında həm iş qüvvəsinin daşıyıcıları, həm işəgötürənlər 

və həm də, dövlət maraqlı olmalıdır. İnsan kapitalının formalaşması və inkişafı prosesində meydana 

çıxan problemləri ayrı-ayrılıqda heç kəs təkbaşına həll edə bilməz. Bu problemlər isə əsasən 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

● yüksək, hərtərəfli və mükəmməl bilik verən, eyni zamanda hər kəs üçün əlçatan olan 

təhsil (ali və peşə hazırlığı) sisteminin mövcud olub-olmaması; 

● yüksək, hərtərəfli və mükəmməl biliklərin verilməsində maraqlı olan təhsil sistemi 

əməkdaşlarının, belə biliklərin alınmasında maraqlı olan tələbə kontingentinin formalaşdırılması; 

● kadr hazırlanması ilə məşğul olan və təhsil sisteminə daxil olan bütün strukturların 

maddi-texniki bazasının, kitabxana fondunun əsaslı şəkildə yenilənməsi; 

● təhsilin, elmin, elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün bu sahələrə 

dövlət dəstəyinin, qeyd edilən sahələrə ayrılan maliyyə vəsaitinin artırılması; 

● yüksək bilik və peşə hazırlığına malik insanların öz potensiallarından səmərəli istifadə 

etmələri üçün müvafiq iş yerlərinin yaradılması, belə iş yerləri yaradan sahibkarlıq strukturlarına 

dövlət tərəfindən hərtərəfli (hüquqi, maliyyə, vergi və s.) yardımların göstərilməsi. 

Qeyd edilənlərdən göründüyü kimi, insan kapitalının formalaşması prosesində meydana çıxan 

problemlərin həllində əsas vəzifə dövlətin üzərinə düşür və ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafı, 

insanların firavan yaşaması üçün dövlət bu vəzifəni yerinə yetirməlidir. 
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essence and content of this concept. The article also shows factors that influence the formation and 

development of human capital. 

Keywords: workforce, labor resources, labor potential, human potential, human capital 

 

 

ГЕНЕЗИС ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Л. Б. Багирова  

Азербайджанского Университета Туризма и Менеджмента 

 

В статье описывается процесс эволюции понятия «человеческий капитал», разъясняющий 

суть и содержание этой концепции. В статье также показаны факторы, влияющие на формиро-

вание и развитие человеческого капитала. 

Ключевые слова: рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовые ресурсы, человеческий 

потенциал, человеческий капитал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İCTİMAİ ELMLƏR 

 

176 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ (ЕВРОПЕЙСКИЕ) СТАНДАРТЫ ПРАВА  

НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

 

А.Р. Багиров 
Коллегии Адвокатов Азербайджанской Республики 

 

Целью данной статьи является исследование региональных (европейские) стандартов 

права на получение правовой помощи. На основе исследования юридической литературы и 

актов Европейского суда по правам человека автор приходит к выводу что, введение в наци-

ональную правовую систему Азербайджана основных европейских стандартов прав чело-

века, и соответственно тех стандартов, которые касаются права на получение правовой 

помощи, свидетельствует об укреплении международного авторитета страны, евроинтег-

рационные приоритеты в осуществлении государственной политики, стремление постро-

ить эффективный внутригосударственный механизм защиты прав и свобод человека и 

гражданина, тем самым реализовать основополагающие принципы построения демократи-

ческого, правового государства. 

Ключевые слова: помощь, правовая помощь, европейские стандарты, Европейский суд 

по правам человека 

 

Имплементация европейских стандартов прав человека кроме того, что показывает реальное 

стремление государства полноценно интегрировать в систему европейских правовых ценностей, 

заложить основы для формирования и развития демократических основ осуществления публичной 

власти, квинтэссенцией которой является именно «человекоцентристская» идеология, од-

новременно детерминирует качественное обновление тех общественных отношений, на которые 

собственно направляются те или иные правовые стандарты, обеспечивает гармонизацию и 

унификацию национального законодательства. 

Политико-правовые, социально-экономические реалии современного мира убедительно 

свидетельствуют, что региональная (европейская) система ценностей, а особенно деятельность 

Европейских правовых институтов, играют наиболее значимую роль для развития и совер-

шенствования различных аспектов национального законодательства, в частности в случае 

регламентации и формирования механизмов обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Ведь, как верно утверждает В. А. Максименко, западное общество, а именно страны 

англо-саксонской и романно-германской правовых систем, в нормативном выражении пред-

ставляют собой образец наиболее полного и всестороннего обеспечения, гарантирования и 

предоставления прав и свобод личности [10].  

Перед тем, как приступить непосредственно к характеристике европейских стандартов, 

касающихся права на получение правовой помощи, целесообразно определиться с тем, что 

следует понимать под понятием «европейские стандарты прав человека». 

В свою очередь, для объективного понимания понятия европейских стандартов, пред-

варительно необходимо обратить внимание на такую юридическую категорию как «евро-

пейское правовое пространство» [16].  

Так, в правовых исследованиях предлагается определять европейское правовое про-

странство как правовую систему в состоянии становления, составляющими которой являются 

юридические нормы, принципы и стандарты, выработанные в рамках региональных меж-

дународных организаций (Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, Европейского Союза) [4, с. 10-12]. При этом, непосредственно в свете защиты прав 

человека (как по критерию количества государств-членов, так и по перечню прав, что 

гарантируются) важнейшей составляющей европейского правового пространства на сегодня 

является Совет Европы.  
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Поскольку именно в актах Совета Европы содержатся детально регламентированы 

гарантии обеспечения прав личности в судебном процессе. В контексте сказанного целе-

сообразно вспомнить доклад судьи Европейского суда по правам человека Поля Лемменса, 

который справедливо замечает, что эффективность права на доступ к суду в сложных делах 

также включает в себя систему правовой помощи заявителям, которые не имеют возможности 

оплатить услуги юриста [21]. 

Не менее важным в процессе исследовании европейских правовых стандартов также 

является установление их места в системе международных правовых стандартов, а также их 

взаимодействия с другими составляющими элементами последней. 

В юридической литературе в зависимости от субъектов принятия и нормативных 

источников закрепления (иногда можно встретить критерий территории распространения 

действия), выделяют преимущественно следующие основные группы правовых стандартов: 

1) универсальные (собственно международные); 2) региональные (европейские, межаме-

риканские, африканские, азиатские, арабские) 3) национальные (сформированные на уровне 

национальных правовых систем) [1, с. 519; 2, с. 576; 3, с. 148-149; 7; 8]. 

Некоторые стандарты, которые формируются на уровне национальной правовой 

системы, иногда становятся международными, и наоборот. В идеале же внутригосу-

дарственные правовые стандарты должны соответствовать региональным, которые, в свою 

очередь, должны корреспондироваться с универсальными. Таким образом, может сложиться 

достаточно чёткая система норм-стандартов, на которые следует ориентироваться и которые 

следует учитывать при регулировании определённой сферы общественных отношений. 

Как отмечает К. Абботт, соответствующая система стандартов сложилась в сфере прав 

человека: Всеобщая декларация прав человека 1948, Европейская конвенция о правах 

человека и основных свобод 1950 как базовый документ регионального характера и Пакты о 

гражданских, политических, экономических, социальных, культурных правах 1966 г.. как 

базовые документы, содержащие универсальные стандарты прав человека [19, 421-456]. 

Категория «европейские правовые стандарты» широко используется в юридической 

литературе наряду с понятием международных стандартов прав человека. В то же время, они 

не являются взаимозаменяемыми, их ни в коем случае нельзя отождествлять. Поскольку 

содержание данных правовых явлений хотя и похожи, но отнюдь не идентичны. 

Итак, если исходить из общепринятой международно-правовой доктриной концепции 

классификации правовых стандартов, в частности, касающихся прав человека, то европейские 

стандарты прав человека являются так называемыми региональными правовыми стандартами, 

входящими в состав более широкого правового феномена, каким являются международные 

стандарты прав человека. Европейские стандарты прав человека собственно есть разно-

видностями последних. 

По мнению Л. В. Ульяшиной, европейскими стандартами в области прав человека 

называются признанные Европейским сообществом и закреплённые в его документах 

правовые нормы (преимущественно конвенционного характера), закрепляющие жизненно 

важные права человека, механизмы и гарантии их реализации и защиты [15, с. 76]. 

Несколько содержательнее выглядит дефиниция, сформулированная П. М. Рабиновичем, 

который определяет европейские стандарты прав человека как «зафиксированы в юридических 

актах и документах европейских международных организаций принципы и нормы относительно 

прав и свобод человека, предназначены служить ориентирами для соответствующей 

внутригосударственной юридической практики» [12, с. 114]. К таким организациям относятся, в 

первую очередь, Совет Европы и Европейский Союз. А свое формальное выражение указанные 

нормы-принципы прежде всего находят в Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, Европейской социальной хартии и Хартии Европейского Союза об основных правах. 

Стоит отметить, активная работа по подготовке руководящих принципов-стандартов для 

оказания содействия эффективному осуществлению национального законодательства по 
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вопросам прав человека осуществляется также в рамках различных конференций ОБСЕ. Как сам 

Заключительный акт, так и итоговые документы всех последующих встреч на высшем уровне в 

рамках ОБСЕ содержат положения относительно заявлений стран-участниц, выражающих 

готовность следовать в своей деятельности разработанным стандартам. Органы ОБСЕ, особенно 

Бюро по демократическим институтам и правам человека, также активно работают над 

подготовкой единых нормативов по правам человека на всем европейском пространстве. 

При характеристике европейских правовых стандартов не следует забывать и о норма-

тивных основах определения базовых критериев, которые должны обязательно учитываться при 

разработке международных документов в области прав человека, что содержат соответствующие 

стандарты. В частности, речь идёт о Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 41/120 

«Установление международных стандартов в области прав человека», которая была принята 4 де-

кабря 1986 года [13]. Хотя, в первую очередь Резолюция и отражены в ней критерии касаются 

именно международных правовых стандартов, тем не менее, эти критерии характерны и 

региональным стандартам прав человека. Поэтому их содержание обязательно должен учиты-

ваться при формулировке понятия европейских стандартов права на получение правовой помощи. 

Таким образом, на основании выше отражённых доктринальных и нормативных положений, 

их непосредственной экстраполяции, попробуем сформулировать собственное видение 

содержания понятия европейских стандартов права на получение правовой помощи. По нашему 

мнению, дефинициировать его необходимо следующим образом: европейские стандарты права 

на получение правовой помощи — это разновидность международных стандартов прав человека, 

которые представляют собой систему императивных норм-принципов, что определяют 

минимальные, общепринятые, фундаментальные ориентиры (эталоны) для внутригосудар-

ственной юридической практики по законодательному закреплению и обеспечения права человека 

и гражданина на получение правовой помощи, зафиксированные в юридических актах и 

документах европейских международных организаций. 

Следующим шагом на пути к познанию европейских стандартов права на получение 

правовой помощи, является анализ нормативных источников их формального закрепления. 

Начнём с Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой Советом Европы 

4 ноября 1950, пункт 3 (с) статьи 6 «Право на справедливое судебное разбирательство» 

которой собственно гарантирует право на юридическую помощь. В соответствии с 

указанным пунктом, каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет 

право защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или - при 

недостатке средств для оплаты услуг защитника - получать такую помощь бесплатно, когда 

того требуют интересы правосудия [9]. При этом, в решении Европейского суда по правам 

человека (дело «Pakelli v. Germany» от 25 апреля 1983), Европейский суд по правам человека 

отметил, что положения пункта 3 (с) статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод гарантирует лицу, обвиняемой в совершении уголовного преступления, три права: 1) 

защищать себя лично; 2) иметь избранного им самим представителя; 3) при определённых 

условиях, иметь назначенного ему защитника бесплатно [11]. 

Содержание указанной статьи обязывает остановиться на анализе нескольких клю-

чевых, по нашему мнению, моментов. 

Первое, на что следует обратить внимание, так это на название статьи 6, которая зак-

репляет право на справедливое судебное разбирательство. То есть, европейская юридическая 

практика право на правовую помощь рассматривает как неотъемлемый составной элемент 

(наряду с презумпцией невиновности, правом на публичное рассмотрение дела, разумными 

сроками рассмотрения судебного дела, правом быть незамедлительно и подробно уведом-

ленным на понятном ему языке о характере и причине обвинения, предъявлении ему права 

допрашивать свидетелей, пользоваться помощью переводчика и т.д.) более широкого права - 

права на справедливый суд. 

Второй момент заключается в том, что из буквального толкования содержания 
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положений пункта 3, статьи 6 Конвенции, напрашивается вывод о том, что она рас-

пространяет свое действие только на сферу уголовного судопроизводства. Однако, это не 

так. Аргументационной основой правильности такого мнения является прецедентная прак-

тика Европейского суда по правам человека. В частности, стоит отметить дело Европейского 

суда «Airey v. Ireland» от 9 октября 1979 года, в которой указана международная судебная 

инстанция подчёркивает, что в гражданском процессе предоставления правовой помощи не 

является абсолютно обязательным, как в уголовном процессе. Однако, оказание правовой 

помощи необходимо в случаях, когда лицо само не может представлять свои интересы или в 

случае, когда национальный закон признает юридическое пред-ставительство обязательным, 

либо вследствие сложности процесса [18]. 

Итак, действие права на правовую помощь не ограничивается только сферой 

уголовного судопроизводства. Ведь права, предусмотренные пунктом 3 статьи 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, являются составным элементом общего понятия 

справедливого судебного разбирательства, охватывает и случаи осуществления других видов 

судопроизводства, в том числе и гражданского. 

Более того, право на правовую помощь определяется Европейским судом не только в 

рамках судебной процедуры, а и вне её, к возникновению процессуальных правоотношений. 

В указанном контексте важна позиция Европейского суда по правам человека по делу 

«Campbell and Fell v. United Kingdom» от 28 июня 1984 года, в которой указано, что термин 

«суд» в определённом международной нормой праве на защиту не должен обязательно 

рассматриваться как юрисдикция классического типа, интегрированная в правовую систему 

государства [14]. 

Следует отметить, что в подавляющем большинстве именно европейские суды играют 

ключевую роль в формировании единых стандартов в области защиты прав и свобод человека и 

создании единого правового пространства на Европейском континенте. Сегодня судебная 

деятельность непосредственно Европейского суда по правам человека являет самый 

впечатляющий пример развития международного права в области прав и свобод. В свези с этим 

учение правоведы не безосновательно, употребляя термин «европейские стандарты в области 

прав человека», включают в это понятие наряду с базовыми документами Совета Европы также 

постановления Европейского суда по правам человека [17, с. 6-9]. 

В то же время, на основе приведённых выше решений Европейского суда по правам 

человека, очевидным также является тот факт, что такая деятельность не только обес-

печивает эффективную судебную защиту («европейский контроль») нарушенных госу-

дарствами-членами Совета Европы прав и свобод человека и гражданина, обязанность 

соблюдение которых собственно следует из содержания положений ратифицированной ими 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Поскольку, на примере судебного 

толкования содержания понятия права на правовую помощь, которое является более 

широким, чем в пункте 3 (с) статьи 6 Конвенции, можно сделать вывод, что нередко именно 

решение ЕСПЧ является эффективным средством понимания и применения прав личности, 

регламентированных Конвенцией и протоколами к ней. То есть, другими словами, эти 

решения выполняют важную как теоретическую, так собственно и практическую роль. 

Продолжая изучение европейских стандартов права человека на получение правовой 

помощи, целесообразно вспомнить отдельные положения Хартии основных прав Евро-

пейского Союза, принятой 7 декабря 2000 года [20]. В частности, статья 47 «Право на эффек-

тивное средство правовой защиты и на справедливый судебный процесс» указанной Хартии 

гласит: каждый имеет  право на консультацию юриста, на защиту, а также право иметь 

представителя. Юридическая помощь должна быть доступна тем, кто испытывает недостаток 

ресурсов, в том объёме, в каком эта помощь необходима для обеспечения эффективного 

доступа к правосудию. А также статья 48, которая гарантирует каждому обвиняемому 

соблюдение его права на защиту. 
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И хотя положения настоящей Хартии адресуются только институтам и органам Евро-

пейского Союза с учётом соблюдения принципа субсидиарности, а также к государствам-

членам Европейского Союза исключительно в случаях применения ими права Европейского 

Союза, тем не менее, об этих положениях все же стоило упомянуть. 

Не менее значимыми международными (европейскими) правовыми документами, в которых 

упоминаются стандарты, ориентированные на субъективное право на получение правовой 

помощи, есть Итоговый документ Венской встречи государств-участников Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, от 15 января 1989 года п. 13.9 [6], а также Доку-

мент Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ , 1990 

года (п. 5.17) [5]. 

Не будем вдаваться в цитирование указанных положений, ведь они схожи с теми, что 

закреплении в других, вышеупомянутых международных документах. Единственное, на что 

стоит, по нашему мнению, обратить внимание, так это на то, что исходя из их содержания, 

право на правовую помощь, а особенно бесплатную правовую помощь при наличии соответ-

ствующих оснований, рассматривается как важный элемент обеспечения справед-ливости, 

который на ряду с другими правовыми элементами существенно необходим для полного 

выражения достоинства, присущего человеческой личности, равных и неотъемле-мых прав 

всех людей. Закрепление на национальном законодательном уровне соответствующего права 

свидетельствует о решимости государства гарантировать эффективное осу-ществление прав 

человека и основных свобод, и являются существенными для её свободного и полного 

развития. 

Чрезвычайно актуальным сегодня является изучение вопросов, касающихся института 

бесплатной юридической помощи, а также сферы осуществления адвокатской деятельности в 

Республике Азербайджан. В частности, в аспекте их формирования (в первую очередь речь 

идёт об институте бесплатной юридической помощи) и приведения в соответствие согласно 

международным (европейским) правовым стандартам. Но эти вопросы, учитывая их 

важность, а также значительный объем, целесообразно раскрыть в отдельной статье. 

Национальные стандарты относительно обеспечения права человека и гражданина на 

получение правовой помощи закреплены в Конституции Республики Азербайджан (статья 

61), Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджанской Республики (статьи 14, 19), 

Гражданском процессуальном кодексе Азербайджанской Республики (статья 68), Законе «Об 

адвокатах и адвокатской деятельности» от 28 декабря 1999 года №783-IQ, а также других 

нормативно-правовых актах. 

В итоге хотелось бы отметить то, что регламентированое статьёй 61 Конституции 

Республики Азербайджан право на получение правовой помощи по своему содержанию в 

целом соответствует положениям, содержащимся в международных (европейских) правовых 

актах, что определяют стандарты права на правовую помощь. В частности, в первую очередь 

речь идёт о статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Как известно, Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года является 

частью национального законодательства Азербайджана, ведь указанную Конвенцию было 

ратифицировано Законом Азербайджанской Республики от 25 декабря 2001 года № 236-IIQ 

Об утверждении Конвенции «О защите прав и основных свобод человека» и её протоколов 

№ 1, 4, 6 и 7. 

Согласно взятых международно-правовых обязательств, Азербайджан должен обес-

печивать каждому лицу право на получение юридической помощи. При этом, на совре-

менном этапе политико-правового, социально-экономического развития страны остро встал 

вопрос правовой защиты малообеспеченных лиц, не способных оплатить предоставления им 

правовой помощи. Ведь сегодня, как известно, квалифицированная юридическая помощь 

стоит недешево. Поэтому в дальнейшем принятия отдельного закона, который бы детально 

регламентировал институт бесплатной правовой помощи, бесспорно способствовало б 
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государству в обеспечении надлежащего выполнения международных обяза-тельств в об-

ласти прав человека, внедрении эффективных европейских стандартов в области оказания 

правовой помощи и доступа к правосудию. 

В целом, введение в национальную правовую систему Азербайджана основных европейских 

стандартов прав человека, и соответственно тех стандартов, которые касаются права на получение 

правовой помощи, свидетельствует об укреплении международного авторитета страны, 

евроинтеграционные приоритеты в осуществлении государственной политики, стремление 

построить эффективный внутригосударственный механизм защиты прав и свобод человека и 

гражданина, тем самым реализовать основополагающие принципы построения демократического, 

правового государства. 
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HÜQUQİ YARDIM ALMAQ HÜQUQUNUN REGİONAL (AVROPA) STANDARTLARI  

 

A.R. Bağırov 
Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası 

 

Hazıkı məqalənin məqsədi hüquqi yardım almaq hüququnun regional (Avropa) standartlarını elmi 

idrakın dialektika metodunun köməyi ilə ixtisaslı hüquqi yardım almaq hüququnu təhlil etməkdir. 

Hüquq ədəbiyyatının və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının təhlili əsasında müəllif 

belə qənaətə gəlir ki, Azərbaycanın milli hüquq sisteminə əsas avvropa insan hüquqları standarlarının, 

eləcə hüquqi yardım almaq hüququna dair standartların daxil edilməsi ölkənin beynəlxalq nüfuzunun 

möhkəmləndirilməsinə, dövlət siyasətində avropaya inteqrasiya standarlarının prioritet olmasına, insan 

və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəli dövlətdaxili mexanizmlırinin qurulmasına, 

bununla da demokratik, hüquqi dövlət quruculuğununun əsas prinsiplərini realizə etməyə xidmət edir,   

Açar sözlər: yardım, hüquqi yardım, avropa standartları, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 

 

REGIONAL (EUROPEAN) STANDARDS OF THE RIGHT TO LEGAL AID 

 

A.R. Baghirov 

Azerbaijan Bar Association 

 

The purpose of this article is the research of regional standards (European) right to legal aid. 

On the basis of a research of legal literature and acts of the European Court of Human Rights the 

author comes to a conclusion that, introduction to the national legal system of Azerbaijan of the 

main European standards of human rights, and according to those standards which concern the right 

to legal aid, demonstrates strengthening of the international authority of the country, eurointegration 

priorities in implementation of public policy, the aspiration to construct the effective interstate 

mechanism of protection of the rights and freedoms of the person and citizen, to thereby realize the 

fundamental principles of creation of the democratic, constitutional state. 

Keywords: help, legal aid, European standards, European Court of Human Rights 
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THE ROLE OF PSYCHOLOGİCAL EMPOWERMENT FOR WORKPLACE 

PRODUCTİVİTY AND PERSONALİTY DEVELOPMENT 

 

I. Emrahli  

ADA University 

 

The study aims at developing a multidimensional concept of psychological empowerment in 

the work environment and addressing the importance of empowering management practices for 

employee commitment and personality development, which in turn will lead to the well-being of 

institutions. 

Keywords: empowerment, psychological empowerment, personality development, productivi-

ty of institution, employee, commitment, quality of organizations, empowerment concept 

 

Introduction 

The concept of empowerment has emerged as a major paradigm of development across dif-

ferent institutions over the last decade since it potentially affects outcomes that give benefits for 

organizations as well as individuals. Along with the current state of the economy, strong pressure 

exists for institutions that are struggling with competitive environment. For improvement, institu-

tions expect employees to be innovative and take initiatives for accomplishing important goals, 

which can be promoted through psychological empowerment. 

Empowerment is a “multidimensional and social” process. It is multidimensional because it 

exists in “sociological, psychological, economic and other dimensions”. It also occurs in different 

levels such as “individual, group and community”. It terms of social process, empowerment has 

relationships to others [3, p.104]. 
There are many reviews and discussions of empowerment in different contexts such as self-

power, independence, control, life of dignity regarding one’s values that is mentioned only a few. 

Focusing on the development of individual potential, while simultaneously promoting larger organ-

ization ideals, empowerment suggests emotional, ideological and practical appeal. In this regard, 
psychologically empowering employees not only improve quality of organization's efforts but also 

empower personality development as well.  

 

Purpose of the study 

The goal of this paper is to explore the importance of psychological empowerment concept 

and empowering management practices for the personality development, employee commitment 

and productivity of the institution. Wrong attitudes and behaviors can appear without psychological 

empowerment, which in its turn may impact on hampering the well-being of organizations. In 

many institutions, staff has been exposed to undervalue, isolation, exploitation and dehumanization 

[5]. In taking consideration of such kind of factors, psychological empowerment is one of the use-

ful techniques to increase the productivity of the personnel and capabilities, capacities of individu-

als in line with the institutional objectives. More specifically, empowering people psychologically 

is able to change in attitude, cognition and behavior that will assuredly lead to positive outcomes in 

value orientation and improve self-esteem that will culminate in development of the society.    

    

Methodology 

A qualitative research methodology was applied for this study, as this type of research un-

covered target participants behaviors and perceptions according to the specific issue. Therefore, it 

was more suitable for this research. One-on-one and focus group interview was advantageous for 

this study to get comprehensive information.10 people were interviewed, 5 of them was taken one-
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on-one  interview and 5 employee participated in a focus group interview who were between 22-55 

years old  with minimum three years’ experience. 

Literature Review 

Multidimensional concept of psychological empowerment 

Corsun and Enz (1999) emphasized that empowerment is essentially a motivational process 

of personalized experience of feeling enabled. Empowerment means that to give power so that 

people have peculiar influences as well as choices over their own behaviors in the workplaces [2]. 

In this regard, gaining a competitive advantage and differentiating an organization from other ones, 

managers should empower employees and be supportive since it is a key to success in a competi-

tive world. Moreover, Bandura (1990) explained an interesting idea that empowerment has close 

relations with individual’s perceptions of themselves regarding to their work environments [1]. Yet, 

according to Thomas and Velthouse’s study (1990), psychological empowerment is set of cogni-

tions formed by work environments rather than considering as a consistent or enduring personality 

trait [4]. 

 

Employee commitment via psychological empowerment 

Opportunities for challenge, responsibility and decision autonomy are considered as empow-

ering conditions that make individuals appreciate what they have. Such appreciation can result in 

an employee’s essential psychological feelings in the workplace, which is known as psychological 

empowerment that can be defined in four cognitions, including competence, meaningfulness, im-

pact and self-determination. The author  also explained that the important tool for prediction is to 

measure level of employee commitment for knowing employees’ willing such as leaving the job 

soon or having a desire to stay longer because if low level of employee commitment exists, it is the 

sign of a sooner resignation. Furthermore, grounded on the Spreitzer’s claims (2008), more than 

70% of organizations through of the whole world implement and cover their practice to give some 

kind of authority to members of workplaces [6]. 

 

Conclusion 
Based on the methodology and scholars’ explanations provided in the literature review, the 

results investigated the role of psychological empowerment and its effects for personality develop-

ment and quality of organizations. More importantly, the necessity of psychological empowerment 

concept was discussed by the authors. The outcome of this work should encourage managers to 

empower their subordinates. The significance of the empowerment mechanism should be under-

stood by managers for employee’s development. Therefore, if more employees in the institutions 

are empowered, the more highly they will demonstrate commitment to organizational learning pro-

cess and their workplaces. Employees can lack empowering feeling if the goal of the assigned task 

creates conflicts with the workers’ value systems. The authors’ ideas presented in this paper stated 

intentions to help us in that direction.      
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İŞ YERİNİN MƏHSULDARLIĞI VƏ ŞƏXSİYYƏTİN İNKİŞAFI ÜÇÜN  

PSİXOLOJİ MOTİVASİYANIN ROLU 

 

İ. Əmrahlı 
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 Araşdırma iş mühitində psixoloji motivasiyanın genişmiqyaslı anlayışının inkişaf etdirilməsi, 

işçi öhdəliyi və şəxsiyyətin inkişafının təşkilatın rifahına gətirib çıxarmasında motivasiya olunan 

idarəetmə təcrübələrinin vacibliyini qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

 Açar sözlər: motivasiya, psixoloji motivasiya, şəxsiyyətin inkişafı, müəssisənin məhsuldarlığı, 

işçi, öhdəlik, təşkilatın keyfiyyəti, motivasiya anlayışı 
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         Исследование направлено на разработку многомерной концепции психологического 

расширения прав и возможностей в рабочей среде и рассмотрение важности расширения 

прав и возможностей управленческих практик для приверженности сотрудников и развития 

личности, что, в свою очередь, приведет к благополучию учреждений. 

Ключевые слова: психологическая мотивация, формирование личности, производитель-

ность предприятия, рабочие, должность,  квалификация в предприятии, понятие мотивации 
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Məqalədə qrup probleminin tarixi və tədqiqi istiqamətləri təhlil olunur. Sosial psixologiyada 

qrup  probleminin tədqiqinin müxtəlif dövrləri və mərhələləri, psixoloqlar tərəfindən tədqiq edilən 

müxtəlif psixoloji yanaşmalar təqdim olunur. Sosial qrup fəaliyyət və ünsiyyət prosesində insanları 

birləşdirən mühüm bir formadır. Qrupun tərkibi, strukturu və qrup həyatının dinamikası (qrup pro-

sesləri) sosial psixologiyada qrupun təsviri üçün zəruri parametrlər hesab olunur. Sosial qrup 

qrupdaxili münasibətləri təşkil edir, onları tənzimləyir və bu münasibətlərin həyata keçirilməsi 

üçün xüsusi funksional qurumlar yaradır.  

Açar sözlər: psixologiya, sosial qruplar, qrup dinamikası, eksperiment, qrup prosesləri 

 

 “Hər bir insan istənilən üstünlüklərə və istedada malik ola bilər, 

lakin, onun taleyi və dünyagörüşü həmişə onun aid olduğu qrupla bağlıdır” 

Kurt Levin 

Giriş 

Hər bir insan doğulduğu gündən ölənə kimi müxtəlif qrupların üzvü olur. Onların təsiri altında 

formalaşır və inkişaf edir. Sosial psixologiya, ilk növbədə, sosial qruplara daxil olma faktı ilə şərtlənən 

insanların davranış və fəaliyyətinin qanunauyğunluqlarını  tədqiq edir. Sosial qrup dinamik bir yaradılış 

kimi çıxış edir: o, zaman və məkanda fəaliyyət göstərərək, iki tendensiyanın - inteqrasiya və differensas-

siyanın qarşılıqlı təsiri ilə şərtlənir. Bu tendensiyaların tarazlığı qrupun fəaliyyətinin və inkişafının effek-

tivliyini təmin edən qanunauyğunluq kimi çıxış edir. İnsanın hərəkətləri və davranışı həmişə sosial nəza-

rətin obyekti hesab olunub. Belə ki, insanın davranışı özünün üstünlük verdiyi istəklərdən daha çox baş-

qa adamlara qarşı irəli sürdüyü tələblərdən asılı olur. Beləliklə də, insan öz yolunu əhatə olunduğu və 

vəzifə, borc hesab etdiyi labirintdən salır və bununla da sosial psixologiyanın predmetini təşkil edir. 

 

Qrup probleminin tədqiqi 

Qrup anlayışı hələ XVII əsrdə fransız rəssamları tərəfindən İtaliyadan zərif incəsənət sahəsindən 

texniki termin kimi gətirilmişdi. İtaliyan dilindən tərcümədə qrup termini rəssamlıq və heykəltəraşlıq 

əsərlərinin süjetini təşkil edən “simmetrik şəkildə yığılmış bir neçə fiqur” mənasını ifadə edirdi. Daha 

sonra XVIII əsrdə bu söz bir neçə eyni cansız obyektlərin birləşməsinə imkan verən göstərici kimi geniş 

yayılır. Lakin “qrup” sözü ilə qeyd olunmuş bu hadisənin elmi – psixoloji marağın predmeti kimi təqdim 

olunması üçün təxminən bir əsr tələb olundu. Sosial qrup insan münasibətlərinin xüsusi reallığını əks 

etdirən psixoloji fenomen kimi XIX əsrin ikinci yarısında sosial psixologiya elminin mərkəzində oldu. 

Bununla da psixologiyanın sosial - psixoloji biliyinin yeni qolunun inkişafında həlledici təkan kimi çıxış 

etdi [3, s.134]. Artıq XIX əsrin sonlarında sosial psixologiya elmində “milli xarakter”, “milli dərketmə” 

(özünüdərketmə), “sosial təfəkkür”, “mentalitet”, “liderlik”, “kütləvi davranış” kimi anlayışlar daxil olaraq 

öz yerini tapdı. Qrup probleminin öyrənilməsi çox tez bir zamanda geniş vüsət almaqla və əsasən Amerika 

və Avropa psixologiyasında sosial-psixoloji tədqiqatların əsas məzmununu təşkil etmişdir. Həmin dövrdə 

ilkin olaraq sosial psixologiyada təsviri xarakter daşıyan – “kütlələrin psixologiyası” (G.Lebon və 

S.Selye), “sosial davranış instinktləri”  konsepsiyaları (U.MakDuqall) yaranmışdı. İlk sosial-psixoloji 

konsepsiyaların təsisçiləri sosial hadisələri izah etmək üçün tətbiq oluna biləcək universal üsullar 

axtarmağa çalışırdılar. Bu prosesdə onların diqqət mərkəzində əsasən böyük qruplar dururdu. 

Kiçik qrupların öyrənilməsinə və onun şəxsiyyətə göstərdiyi təsirə həsr olunmuş ilk əsərlər isə 

Q.Zimmel və Ç.Kuliyə aiddir. Bu alimlərin araşdırmaları qrupların öyrənilməsində eksperimental 

mərhələnin başlanğıcı oldu. Ç.Kuli “Güzgü Mən” nəzəriyyənin müəllifi, kiçik qruplar nəzəriy-
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yəsinin banilərindən biri hesab olunur. O, elmə “ilkin qruplar” (termin ona məxsusdur) və “ikinci 

ictimai institutlar”ın fərqləndirilməsini daxil etmişdir.  

1897-ci ildə amerikalı psixoloq N. Triplett tərəfindən fərdi və qrup şəraitində həyata keçirdiyi 

fərdi fəaliyyətin effektivliyinin öyrənilməsi sosial psixologiyada ilk eksperimental tədqiqat hesab 

edilirdi. Triplett eksperimental yolla müəyyən etdiyi fenomeni o zaman yarışda liderlik uğrunda 

mübarizə şəraitində özünü göstərən dinamogen amil adlandırmışdır. Lakin, N. Triplettin dinamogen 

amil termini sonralar sosial-psixoloji sahədə özünü doğrultmadı. Bu fenomen sosial fasilitasiya 

(ingiliscə to fasilitate - asanlaşdırmaq, kömək etmək) termini ilə əvəz olundu. Sosial fasilitasiya dedikdə, 

insanların sosial təmas şəraitində bir-birinə göstərdikləri müsbət təsir zamanı fəaliyyətinin yaxşılaşması 

nəzərdə tutulur. İnsanların sosial təmas şəraitində bir-birinə göstərdikləri təsir zamanı fəaliyyətinin 

pisləşməsi isə sosial inhibisiya (ingiliscə inhibition - ləngitmə, sakitləşdirmək, yubatmaq) adını almışdır 

[5]. Sosial psixologiyada daha çox sosial fasilitasiyanın öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar aparılırdı. Bu 

terminlər F. Olport və V. Myod tərəfindən təklif edilmişdir. F.Ollport və V.Myod bir çox istiqamətlərdə 

N. Triplett tərəfindən başlanan eksperimental tədqiqatları  davam etdirdilər.  Rusiyada  isə qrupların 

insan fəaliyyətinə  təsirinin öyrənilməsi  ilə V.M. Bexterev və M. V. Lanqe məşğul olurdu. 

 

XX əsrin əvvəllərində qrup probleminə baxış 

XX əsrin əvvəllərində yaranmış ənənə sosial davranışı qrupların deyil, fərdlərin fəaliyyət 

səviyyəsində öyrənilməsi üçün nəzərdə tutmuşdur. Psixoloqlar əsas diqqəti şəxsi qavrayışa, fərdi 

yönəlişə, fəaliyyətə, şəxsiyyətlərarası münasibətlərə və s. yönəldirdilər. Bundan başqa, bəzi psixoloqlar 

hətta iddia edirdilər ki, qruplar psixologiyanın xüsusi daşıyıcıları kimi həqiqətdə heç də mövcud 

deyillər, onlar yalnız təxəyyül vasitəsilə yaradılmış hər hansı bir uydurmadırlar. Belə ki, xüsusilə də, 

F.Olport qrupun özünəməxsus bir izahını vermişdir. O, qrupu “eyni zamanda bir neçə insanın şüurunda 

mövcud olan dəyərlərin, fikirlərin, vərdişlərin dəsti” kimi təsvir edirdi. F. Olport qrupu müəyyən bir 

reallıq kimi qiymətləndirməkdən imtina etməsinin səbəbini adekvat tədqiqat üsullarının olmaması ilə 

izah edirdi. Belə bir nöqteyi-nəzər sosial psixologiyanın tarixində personalizm (fərdiləşmə) və ya sırf 

psixoloji yanaşma adını aldı. Bu yanaşmanın tərəfdarı yalnız  F. Olport deyil, həmçinin N. Triplett və U. 

MakDuqall idilər. Daha sonra bu ənənəni U. Dikson, M. Şerif, S. Aş, L. Festinqer və hətta C. Xomans 

öz elmi fəaliyyətinin başlanğıcında da davam etdirdilər. Bu müəlliflərin personalistik vurğuları öz 

sələfləri ilə müqayisədə daha az radikal idi. Lakin, B. Kollinz və B. Raven qeyd edirdilər ki, sosial 

psixologiyada personalizmlə yanaşı, eyni zamanda E. Dyurkqeym, V. Pareto, M. Veber, Q. Tard 

tərəfindən gələn sosioloji ənənə də formalaşdı. T. Nyukom, Ç. Kuli, C. Mid, T. Parsons, C. Moreno, C. 

Tibo X. Kelli və bir sıra başqa tədqiqatçılar həmin sosioloji ənənənin tərəfdarı idilər. Onlar bildirirdilər 

ki, bütün sosial davranışlar, yalnız fərdlərin davranışı səviyyəsində öyrənilərsə onda bu zaman onlar 

kifayət qədər izah edilə və başa düşülə bilməz. Onlar qrupu insanların hansısa təsadüfi birləşməsi deyil, 

ümumi məqsəd və dəyərləri bölüşən birlik kimi təqdim edirdilər. Buna görə qruplar və qrup prosesləri 

özləri üzərində araşdırılmalıdır, çünki qrupların psixologiyası fərdi psixologiya əsasında başa düşülə 

bilməz. 

Kiçik qrupların psixologiyasının  inkişafında  növbəti mərhələ XX əsrin 30-cu və 40-cı illərini 

əhatə edir. Bu mərhələdə qrup davranışı nəzəriyyələrini işləmək üçün laboratoriya və çöl şəraitində bir 

sıra eksperimental tədqiqatlar aparılırdı. Bu dövrdə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin əmək məhsul-

darlığının artmasına hansı dərəcədə təsir etməsi ilə bağlı aparılan tədqiqatlar böyük maraq doğururdu. 

E.Meyo tərəfindən keçirilən Xottorn eksperimentlərindən müasir istehsalatda psixoloji amillərin rolu ilə 

bağlı əldə olunan nəticələr sonrakı tədqiqatlar üçün əsas olmuşdur. Onun tədqiqatları tətbiqi xarakteri 

daşıyırdı və bu tədqiqat elektrotexniki rele toplayan işçilərin əmək məhsuldarlığını artırmaq məqsədi ilə 

aparılırdı. Tədqiqat bir neçə il davam etdirildi. Onun keçirilməsi müddətində məhsuldarlığı artırmaq 

üçün müxtəlif yeniliklər təklif edilmişdir. Eksperimentlə bağlı nəticələr əldə olunmuşdu, lakin 

eksperimentin şərtlərinə görə bütün yeniliklər ləğv olunduqda, əməyin məhsuldarlığı azalsa da, ilkin 

nəticələrlə müqayisədə daha yüksək səviyyədə qaldı. Məlum oldu ki, hər bir işçinin əmək məhsuldarlığı 

onun qrupda əhvalından asılıdır və onun imkanlarından çox qrupun normaları və dəyər istiqamətlərinə 
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uyğun gəlir. Bu, yalnız ödəniş və əmək şərtləri ilə ilə deyil, həm də yaranan qeyri-rəsmi əlaqələrin 

xarakteri ilə müəyyən edilirdi. Belə ki, qeyri-rəsmi struktur həm əmək qabiliyyətini, həm də əmək 

məhsuldarlığını təmin etməyə qadirdir. Müəyyən olundu ki, qeyri-formal münasibətlərin  xarakteri işçi 

qüvvəsinin hərəkətliliyinə, həmçinin işçilərin istehsal normalarının və qiymətləndirmələrinin 

dəyişikliyinə olan münasibətinə təsir edir.  

Beləliklə, Xotorn eksperimentlərinin materialları əsasında sosiologiyada “formal” və “qeyri-

formal” qrup anlayışları yarandı. Qısa müddət ərzində həmin anlayışlar sosial psixologiyada da ge-

niş tətbiq olunmağa başladı. Xottorn eksperimentinin  iştirakçıları belə bir nəticəyə gəldilər ki, qey-

ri-formal qrupun təsiri son dərəcə böyükdür. Əmək məhsuldarlığının artırılması, fəhlələrin sahibkar-

lara və şirkətə “lazımi” münasibət bəsləməsinin təmin edilməsi kimi vacib məsələlərdə rəsmi təşki-

lata nisbətən qeyri-rəsmi qrup daha böyük əhəmiyyət kəsb edir [4]. E. Meyo, iki növ biliyi ayırırdı - 

abstrakt düşüncəyə əsaslanan “nə isə haqqında bilik” və birbaşa təcrübə yolu ilə əldə edilən “tanış 

olma vasitəsilə bilik”. Onun fikrincə, ikinci növ  bilik daha qiymətlidir  və tədqiqatçını praktik mə-

sələlərin həllinə yaxınlaşdırır. 

Həmin illərdə M. Şerif qrup normalarının öyrənilməsi ilə bağlı laboratoriya tədqiqatlarını apa-

rırdı. T. Nyukom isə oxşar problemləri fərqli zəmində digər vasitələrlə çöl şəraitində öyrənirdi. O 

cümlədən də sənayedə kiçik qruplar tədqiq edilir, qrup tədqiqatının sosiometrik istiqaməti hazırla-

nırdı. Bir neçə il ərzində V.Uayt daxil edilmiş müşahidə metodu vasitəsi ilə böyük şəhərin ucqar 

yerlərində "canlı" qrupların öyrənilməsi proqramını reallaşdırır. 1954-cü ildə  M.Şerif insanın  fəa-

liyyətinə təsir edən normativ  təsirləri öyrənmək məqsədi ilə eksperimentlər keçirmişdir. O, əmin idi 

ki, insan həyatının bütün sahələrində insanların düşüncə və şüurunun müəyyən etdiyi normalar, qar-

şılıqlı təsirlər yaradılır. M.Şerifin fikrincə, iki qrup arasında gərginliyin azalmasına əks tərəf haq-

qında pozitiv nöqteyi-nəzərdən məlumat vermə, konfliktli qrup üzvləri arasında qeyri-formal "in-

san" münasibətlərinin stimullaşdırılması və liderlərin səmərəli danışıqları kömək edir. Lakin, bu 

şərtlər ayrılma (təcrid) kimi çıxış edərsə, onda onlardan heç biri münaqişənin azalmasını təmin edə 

bilməz. Rəqib haqqında müsbət informasiyanın rədd edilməsi, qeyri-formal əlaqələr növbəti müna-

qişəyə aparır və liderlərin qarşılıqlı güzəştləri onların tərəfdarları tərəfindən zəifliyin təzahürü kimi 

qiymətləndirilir. Qarşıdurmanı məhv edən ən güclü amil tapılmış ümumi məqsədlər və onların əldə 

etdiyi nailiyyətlər hesab olunur. M.Şerifin tədqiqatlarında rəqabət mühitində münaqişələrin necə 

kəskinləşməsi, liderlik, sosial yönəlişlər, onların dəyişiklikləri, kiçik qrupların fenome-no-logiyası 

və s. öz əksini tapmışdı. T.Nyukom M.Şerifin laboratoriya  şəraitində  qrup normalarının təsirini öy-

rənmək üçün apardığı eksperiment haqqında yazırdı: “mənim üçün sosial normaların öyrənilməsinə 

dair aparılan bu təcrübə sosial-psixoloji tədqiqatın son dərəcə vacib bir nümunəsidir. Onun eksperi-

mental işi və sosial normaların konseptual əsaslandırılması mənə maraqlı olan sosial psixologiyada 

inqilabi əhəmiyyət daşıyır. Qavrama prosesləri əsasında sosial normalar problemini  tətqiq edən  

M.Şerifin müdriklik haqqını vermək lazımdır” [4, s.210] 

XX əsrin 30 - cu illərində isə psixoloji qrup probleminə maraq kütləvi və davamlı xarakter 

daşımağa başladı. Nəzəri əsaslandırılmalar nöqteyi-nəzərindən, sosial psixologiyanın əsasları ilkin 

olaraq geştalt psixologiya, biheviorizm və psixoanaliz çərçivəsində qoyulmuşdur. Belə ki, həmin 

illərdə ABŞ-da kiçik qrupların psixoloji istiqamətdə tədqiqi Kurt  Levinin adı ilə bağlı idi. K. Levin 

qrup proseslərinin (qrup dinamikaları) ilk laboratoriya tədqiqatlarını aparırdı. M.Doyç yazırdı: 

“K.Levinə qədər ABŞ-da qrup mifik, qeyri-real obyekt hesab olunurdu. Yalnız fərd real obyekt 

kimi qəbul edilirdi”. [5] K. Levinin sayəsində “liderliyin tipi”, “qrupun birləşməsi” kimi anlayışlar 

sosial psixologiya elminə daxil oldu. Psixologiya elmində “qrup insan üçün nə deməkdir?” sualı ilk 

dəfə Kurt Levinin əsərində səslənib. O, bu sualı belə cavablandırıb:  

1. Qrup şəxsiyyətin fəaliyyət göstərməsi üçün zəmindir. 

2. Qrup insan məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün mühüm vasitədir. 

3. Qrupa daxil olan hər bir insan o qrupun bir hissəsidir. 

4. Qrup insan üçün həyati məkandır. [2, s.354]  
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K.Levin sosial psixologiyada  “qrup dinamikası”  adlanan istiqamətin  əsasını qoyur və qrup di-

namikasının xüsusiyyətlərini açıqlamaq üçün geştalt-psixologiyanın iki  əsas qanunundan  istifadə  et-

mişdir. “Qrup dinamikası”  məktəbi insanların  davranışının  motivlərini aydınlaşdıraraq fərdi motiv-

lərlə qrup məqsədlərinin nisbəti, qrup fəaliyyətinin səmərəliliyi, qrupda qərar qəbulu, qrupdaxili şəx-

siyyətlərarası konfliktlər və s. kimi psixoloji fenomenlərin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirmiş və bir 

çox maraqlı faktlar müəyyən etmişdir. Bu istiqamət çərçivəsində hələ də öz əhəmiyyətini itirməmiş 

bəzi eksperimental metodikaların işlənildiyini də qeyd etmək lazımdır. [1, s.148]  

K.Levin ortodoksal və geştalt psixologiya ideyalarına söykənərək, kiçik qrupların öyrənilməsinin 

əsasını təşkil edən sahə nəzəriyyəsini yaratdı. Qrupların sosial psixologiyasının ümumi inkişafına K.Le-

vinin sahə nəzəriyyəsi, C. Morenonun konsepsiaysı və b. təsir göstərdi. Tədqiqatların əsas istiqamətləri 

qrupların təbiətləri, onların formalaşma şərtləri, fərdlərlə və başqa qruplarla qarşılıqlı əlaqələr, müvəffə-

qiyyətli fəaliyyət şərtlərinin öyrənilməsinə yönəlmişdi. Həmçinin, qrup normaları, birlik, fərdi motivlə-

rin və qrup hədəflərinin qarşılıqlı münasibəti, liderlik kimi xüsusiyyətlərin yaranması problemlərinə də 

böyük diqqət ayırılmışdı. Kiçik qrupların psixologiyasının inkişafında xüsusi rol K.Levinə aiddir. Belə 

ki, onun rəhbərliyi altında R.Leppit və R. Ualt tərəfindən qrup atmosferi və liderlik üslubları, qrup dav-

ranışının standartlarının dəyişiklikləri öyrənilmişdir. K.Levin ictimai sosial təsir fenomenini, qrupdaxili 

münaqişələri, qrup həyatının dinamikasını öyrənən ilk şəxslərdən biri idi. O, eyni zamanda, real həyat 

şəraitində təbii qruplarla işləməyin zəruri olduğunu vurğulayırdı.  

Kiçik qrupların sosial-psixologiyasında həmin dövrdə sosiometrik istiqamət də formalaşmışdı. 

Sosiometrik istiqamətin banisi Amerika psixoloqu C.Moreno idi. Sosiometriya (sosieti-cəmiyyət və 

metrei - ölçürəm deməkdir) termini XIX əsrdə sosial faktların öyrənilməsi zamanı riyazi metodların tət-

biqi ilə əlaqədar olaraq yaranmışdır [1, s.151]. Bu istiqamət təsadüfən belə adlandırmamışdı. Belə ki, 

C.Moreno hesab edirdi ki, qrupda şəxsiyyətlərarası münasibətlərin məcmusu yalnız qrupun bütöv xüsu-

siyyətlərini deyil, həm də insanın ruhi vəziyyətini də müəyyənləşdirən ilkin sosial-psixoloji strukturu, 

xüsusiyyətləri təşkil edir. Sosiometrik üsullar şəxsiyyətlərarası və qrupdaxili münasibətlərin diaqnosti-

kası üçün onları dəyişmək, təkmilləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədilə tətbiq edilir. Sosiometriyanın 

köməyi ilə qrup fəaliyyəti şəraitində insanların sosial davranışının tipologiyasını öyrənmək, konkret qrup 

üzvlərinin sosial-psixoloji uyğunluğu haqda mülahizə yeritmək olar. Sosiometriyanın ən ümumi məsələsi 

sosial qrupun  qeyri-formal  struktur aspektini və onda hökm sürən psixoloji mühiti öyrənməkdir. 

İkinci dünya müharibəsi kiçik qrupların psixologiyasının inkişafında dönüş anı oldu. Qrup proses-

lərinin öyrənilməsi eksperimental tədqiqatın predmetinə çevrildi. Bu dövrdə qrup davranışlarının qanu-

nauyğunluqlarını öyrənmək, qrupları idarə etmək üçün effektiv metodlar axtarmaq əsas məsələlərdən 

idi. Rəhbərlik üslubundan asılı olaraq qrupların fəaliyyətinin effektivliyi, birlik və qrupların döyüş baca-

rıqları tədqiq olunurdu. Lakin, müharibədən sonrakı dövrə qrup psixologiyasının inkişafında vahid mər-

hələ kimi baxmaq düzgün olmazdı . Belə ki, sonrakı dövrlər şərti olaraq üç mərhələyə ayrılırlar. I mər-

hələ - 40-cı illərin ortalarından 60-cı illərin ortalarına qədər; II mərhələ - 60-cı illərin ortalarından təxmi-

nən 70-ci illərin ikinci yarısına qədər; III mərhələ - 70-ci illərin ikinci yarısından indiyədək olan dövr 

[6]. Məhz I mərhələdə kiçik qrupların tədqiqinin əsas istiqamətləri rəsmiləşdirildi, vacib nəzəri yanaş-

malar yarandı, eksperiment paradiqmaları (əsasən laborator) mükəmməlliyin yüksək dərəcəsinə nail ol-

dular. Həmin illərdə sosial psixologiyada psixoloji və sosioloji ənənələrin intensiv yaxınlaşması baş ver-

di. Tədricən, onların arasındakı ziddiyyətlər aradan qaldırıldı. Psixologiya və  sosiologiya  arasında 

“körpü quruculuğu” nu T. Nyukom, C.Törner və b. həyata keçirirdilər. Bu birləşmə meyli təsadüfən baş 

vermədi. Belə ki, həmin dövrdə qrup proseslərinin qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi problemi aktual 

praktik əhəmiyyətə malik idi və kiçik qrupların bütün tədqiqatlarının dörddə üçü sənaye firmaları və 

hərbi təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilirdi (P.N. Şixerev). Qrupların dövlət idarələri, iş adamları və 

maliyyəçilər tərəfindən maliyyələşdirilməsində maraq qrup və təşkilatları, o cümlədən onların vasitəsilə  

fərdləri  idarəetmə metodlarını təkmilləşdirmək tələbatı ilə şətrlənirdi. 

Qrup psixologiyasının  inkişafının II mərhələsində bir tərəfdən, sanki əvvəlki mərhələnin tendensiyaları 

davam etdirilir, digər tərəfdən isə tənqidi düşüncə formalaşırdı. Müxtəlif tipli empirik faktların nəhəng 

massivini izah etməyə və birləşdirməyə imkan verən nəzəriyyələrin yoxluğu qeyd edilirdi. 
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Qrupların sonuncu tədqiqat mərhələsinin qiymətləndirilməsinə keçərkən, qeyd etmək olar ki, bu 

dövrdə bir çox şeydə daha əvvəlki illərdə təqdim olunan tədqiqat xətti davam etdirilirdi. 80-ci illərin əv-

vəllərində dərc edilmiş böyük icmal məqalədə D. Makqret  və  D. Kravits əvvəlki onilliklərlə müqayisə-

də, çöl şəraitində kiçik qrupların tədqiqatlarının artmasını vurğulayırdılar. Bu müəlliflər kiçik qrupları 

“çox ümidlər verən” kimi qiymətləndirərək, onların gələcəyi haqqında böyük optimizmi ifadə edirlər. 

Lakin, qrup dinamikası üzrə tanınmış digər bir mütəxəssis İ. Steyner öz proqnozlarında daha ehtiyatlı 

idi. O, kiçik qrupların öyrənilməsində sonrakı irəliləmə imkanlarını inkar etmədən, güman edirdi ki, gə-

ləcəkdə bu sahədə çox perspektivli tədqiqatları biznes və sənaye istehsalatının, ailə terapiyasının forma-

laşması sahəsində çalışan mütəxəssislərin səylərinin nəticəsi kimi psixoloji və sosioloji müəssisələr hü-

dudunda gözləmək lazımdır. Ən  əsası isə, bu irəliləmə çox vaxt apara bilər. [4] Bu mərhələdə  yaranmış 

əsas  konsepsiyalardan  biri də stratometrik konsepsiya (sosial qrupların inkişaf səviyyəsi haqqında) idi. 

Daha sonralar “kollektivin psixoloji nəzəriyyəsi” adlanan stratometrik konsepsiya 1970-ci ilin ortaların-

da A.V. Petrovski və onun əməkdaşları tərəfindən hazırlanmışdır. Bu konsepsiyada kiçik qruplarda şəx-

siyyətlərarası münasibətlərin təhlilinə dair yeni bir yanaşma təqdim edilmişdi. Həmin yanaşma yüksək 

səviyyəli inkişaf qrupları - kollektivlər ilə bütün digər qrup növləri arasında prinsipial fərqləri üzə çıxart-

maq məqsədi ilə təklif olunmuşdu. Stratometrik konsepsiya fəaliyyət prinsipini sosial psixologiya sahə-

sində genişləndirirdi. Stratometrik konsepsiyada müxtəlif yönümdə eksperimental tədqiqatlar aparılmış 

və maraqlı faktlar əldə edilmişdi. Lakin, bu konsepsiya elmi-psixoloji əsaslardan daha çox dövrün ideo-

loji əsaslarına söykənirdi və əldə edilmiş eksperimental faktlar da bu baxımdan təhlil edilirdi.  

Bu qısa xülasədən aydın olur ki, sosial psixologiyada qrup probleminin öyrənilməsinə xeyli 

sayda tədqiqatlar həsr olunmuşdur. Buna baxmayaraq, burada hələ də sosial psixologiya və eləcə də 

praktika üçün faydalı ola biləcək yetərincə incə məsələlər qalmaqdadır. Hesab edirik ki, həmin mə-

sələlərin vaxtında və lazimi səviyyədə öyrənilməsi həm ciddi elmi-nəzəri, həm də böyük praktik 

əhəmiyyət kəsb edir.  

 

Nəticə 

Qrupların komplektləşdirilməsi və seçim meyarlarını  hazırlayan tədqiqatçılar hesab edirlər ki, 

birgə fəaliyyətin iştirakçılarının yalnız fərdi xüsusiyyətləri əsasında qrup işinin müvəffəqiyyətini 

proqnozlaşdırmaq olmaz. Fərdlər arasındakı fərq, onların qarşılıqlı  təsirlərinin və  bir  şəxsiyyət ki-

mi inkişafının əsas hərəkətverici qüvvəsi hesab olunur. Ziddiyyətlər sistemin, indiki halda insanlar 

qrupunun inkişafını doğurur. Hətta bir qrup insanın səssiz olması belə, insanı özünü başqa cür apar-

mağa məcbur edərək, onun psixi fəaliyyətini dəyişir. 

Şübhəsiz ki, qərb alimlərinin kiçik qrupların öyrənilməsinə olan töhfəsi böyükdür. Bu tədqi-

qatlar çərçivəsində kiçik qruplar, onların xüsusiyyətləri, qrup normaları və dəyərləri ilə bağlı son 

dərəcə əhəmiyyətli fikirlər söylənmişdi. Lakin, indiyə qədər kiçik qrupun tərifi məsələsi, onun  ən 

əhəmiyyətli əlaməti və təsis edilməsinin prinsipləri haqqında məsələlər müzakirəyə səbəb olan mə-

sələlərdəndir. Bütün bu yanaşmalar cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən kiçik qrupların öyrənilməsi üçün 

imkan vermir, buna görə də bu sahədəki araşdırmalar davam edəcəkdir. 
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GROUP PROBLEM RESEARCHES IN SOCIAL PSYCHOLOGY 
 

T.R. Мusаyеvа 

Institute of Philosophy of ANAS 

 

In article the history and tendencies of a problem of group are analyzed. Also, various periods 

and stages of group problem researches in social psychology, various psychological approaches 

studied by psychologists. Social group — an important form of connection of people to action and 

communication. The structure, structure and group dynamics of group (group processes) are 

considered as essential parameters of group descriptions in social psychology. The social group will 

organize, governs and establishes the inter group relations and creates special functional structures 

for realization of these relations. 

Keywords: psychology, social groups, group dynamics, experiment, group processes 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

T.Р. Мусаева 

  Институт Философии НАНА 

 

В статье анализируются история и тенденции проблемы группы. Также различные пе-

риоды и этапы групповых проблемных исследований в социальной психологии, различные 

психологические подходы, изучаемые психологами. Социальная группа - важная форма под-

ключения людей к действию и коммуникации. Состав, структура и групповая динамика 

группы (групповые процессы) рассматриваются как существенные параметры групповых 

описаний в социальной психологии. Социальная группа организует, регулирует и устанавли-

вает межгрупповые отношения и создает специальные функциональные структуры для реа-

лизации этих отношений.  

Ключевые слова: психология, социальные группы, групповая динамика, эксперимент, 

групповые процессы 
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MÜASİR ELMDƏ FƏNLƏRARASI YANAŞMA: BƏZİ ASPEKTLƏRİN 
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F.M. Qurbanov, V.R. Zülfüqarov 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutu 
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Müasir dövrdə elmlərin inteqrasiyası prosesi daha da sürətlənmiş və məzmunu isə elmi idrakda 

getdikcə daha çox dərinləşmişdir. Davamlı olaraq müxtəlif elm sahələri arasında əlaqələr məzmun, key-

fiyyət və miqyasca dəyişməkdədir və hətta əvvəllər bir-birindən uzaqda olan fənnlərin belə bir-birinə tə-

siri müşahidə edilir.Hazırda müxtəlif elm sahələri üçün meydana gələn ortaq tədqiqat sahəsində inteq-

rasiya tendensiyaları, yəni fənlərarası yanaşma, elm sahələrinin vahid kontekstdə konkret problemin 

tədqiqində birləşməsi, yəni multidisiplinar yanaşma və bütün mövcud elm sahələri arasında vəhdətə və 

elmin sərhədlərindən kənarda olan sosial-mədəni məqamlara əsaslanan transdisiplinar yanaşma haq-

qında fikirlər formalaşmaqdadır. Məqalədə fənlərarası yanaşmanın bəzi aspektlərinin fəlsəfi təhlilinə 

cəhd edilir. 

Açar sözlər: multidissiplinar yanaşma, multidissiplinarlıq, transdissiplinarlıq, elmi  iteqrasiya, 

post-inteqrasiya, nanoelm 

 

Müasir mərhələdə inteqrativ yanaşma elmi idrakda getdikcə daha çox dərinləşməkdədir. Elmi id-

rakın mahiyyəti, məzmunu, funksional strukturu, sosial-mədəni və daxili özəllikləri, təkamül dinamikası 

və sair kimi aktual məqamları dərk etmək ehtiyacı yaranır. Davamlı olaraq müxtəlif elm sahələri arasın-

da əlaqələr məzmun, keyfiyyət və miqyasca dəyişməkdədir. Hətta əvvəllər bir-birindən uzaqda olan 

fənnlərin belə bir-birinə təsiri müşahidə edilir. Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, hazırda bu proseslərin təsi-

ri nəticəsində elmlərin inteqrasiyası dominant rol oynayır. Ancaq bu inteqrasiya prosesinin müxtəlif for-

malarında özünü göstərir. Hazırda müxtəlif elm sahələri üçün meydana gələn ortaq tədqiqat sahəsində 

inteqrasiya tendensiyaları, yəni fənlərarası yanaşma, elm sahələrinin vahid kontekstdə konkret proble-

min tədqiqində birlişməsi, yəni multidisiplinar yanaşma, bütün mövcud elm sahələri arasında vəhdətə və 

elmin sərhədlərindən kənarda olan sosial-mədəni məqamlara əsaslanan transdisiplinar yanaşma, nanoel-

min formalaşması və başqa proseslərin elmlərin inteqrasiyasını təmin etdiyi haqqında fikirlər formalaş-

maqdadır. Proses o dərəcədə mürəkkəb və daim dəyişən məzmuna malikdir ki, onun çevik fəlsəfi meto-

doloji dərki bir qədər gecikir. Bu o deməkdir ki, hələlik bu mövzuda yekdil mövqe yoxdur.  

Əvvəlcə, onu deyək ki, fənlərarası əlaqələrin müxtəlif formaları barədə kifayət qədər araşdırmalar 

mövcuddur 1; 2; 3. Multidisiplinarlığı (multidisciplinarity) daha çox bir neçə fənn çərçivəsində və mü-

əyyən dərəcədə müstəqil məqsədlər daşıyan, ancaq vahid kontekstdə birləşən tədqiqatlar kimi xarakteri-

zə edirlər 4, 593-601. R.Lourensə görə isə multidisiplinarlıq müxtəlif elm sahələrinin metodoloji və 

konseptual alətlərinin birləşməsidir 5, 488-489. Fənlərarası (Interdisciplinary) yanaşmanın multidisip-

linar yanaşmadan əsas fərqinin birincidə bir fənnin tədqiqat metodunun digərinə birbaşa keçirilməsi 

mümkünlüyü ilə bağlı olduğu göstərilir 6, 226. Qeyd edilir ki, fənlərarası tədqiqatlar əsasən müəyyən 

sistem problemlərin öyrənilməsinə istiqamətlənir 6, 226. Yeni bilik yaratmaq üçün tədqiqatçılar fənlə-

rarası yanaşmada öz fənlərinin “sərhədini keçməlidirlər” (Tress B.) 7, 792–807. Biz bunu yuxarıda 

“ortaq tədqiqat sahəsi”nin yaranması kimi ifadə etmişik. Bir neçə elm sahəsi üçün ortaq olan məhz hə-

min tədqiqat sahəsində fənlərarası araşdırmaq imkanı meydana gəlir.  

Beləliklə, elmdə fənlərarası yanaşma müxtəlif elm sahələrinin tədqiqatçılarını vahid nəzəri-meto-

doloji “çətirdə” birləşdirir. Bu yanaşma müxtəlif sahələrin tədqiqatçılarına problemin miqyasını müəy-

yənləşdirməyə, tədqiqatın təşkilinə metodoloji yanaşmanı razılaşdırmağa və alınan nəticələri analiz et-

məyə imkan verir. Aydındır ki, fənlərarası yanaşmada son nəticəni müxtəlif fənləri təmsil edən alimlərin 

dərin inteqrasiyası olmadan almaq mümkün deyildir. Burada T.Ramadierin bir maraqlı qeydini vurğula-
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maq istərdik. Onun fikrinə görə, fənlərarası və çoxfənni (multidisiplinar)yanaşmlar xüsusi disiplinar tə-

fəkkür çərçivəsində mövcud olur. Multidisiplinarlıq zamanı məqsəd əsasən müxtəlif fənlərin nəzəri mo-

dellərinin “üst-üstə gəlməsi”ndən ibarət olur. Fənlərarası yanaşmanın multidisiplinardan fərqi bu aspekt-

də birincinin “fənlər arasında dialoqa dayanaraq cəlb olunan fənlər üçün ümumi model konstruksiya et-

məsindən” ibarətdir 8, 433-434. Bu prizmada fənlərarası və çoxfənni yanaşmlar daha çox nəzəri araş-

dırmalara aiddir. Bunlardan fərqli olaraq transdisiplinarlıq geniş praktiki təyinatı olan nəticələr almaq 

cəhdidir 6, 226.  

Nəhayət, ümumi qeydlərimizi transfənni yanaşma ilə bağlı ifadə edilən bir sıra maraqlı fikirlərlə 

yekunlaşdıraq. Bu anlayışı ilk dəfə 1970-ci ildə fransız alimi Jan Piaje “Fənlərarası yanaşma – universi-

tetlərdə təlim və tədqiqat proqramları” adlı işçi qrupu çərçivəsində formalaşdırıb 6, 227. Onun nəzərin-

də transdisiplinarlıq elmi tədiqatların daha yüksək inteqrasiya səviyyəsidir. O, fənlərarası münasibətlərlə 

məhdudlaşmır, ancaq “elmi konteksti fənlər arasında sərt sərhədə malik olmayan qlobal sistemin daxili-

nə yerləşdirir” 6, 227. Ümumiyyətlə, alimlər qeyd edirlər ki, transdisiplinarlıq elmi inteqrasiyanın ən 

çətin formasıdır 6. Bəlkə də elə bu səbəbdən 1987-ci ildə xüsusi Beynəlxaq Transdisiplinar Tədqiqat-

lar Mərkəzi yaradılıb. Bu təşkilat çərşçivəsində 1994-cü ildə Portuqaliyada keçirilən Birinci Ümumdün-

ya Transdisiplinarlıq Konqresində Transdisiplinarlıq Xartiyası qəbul olunub 9. Həmin sənəddə transdi-

pilinarlığın 3 vacib aspekti vurğulanıb. Birincisi, transdisiplinar yanaşmanın özəlliklərindən biri fərqli 

məntiq növü tələb edən reallığın müxtəlif səviyyələri olmasını qəbul etməsidir. İkincisi, transdisiplinar-

lıq disiplinar yanaşmaları tamamlayır, fənlər arasında yeni qarşılıqlı əlaqələr forması axtarır, o, bütün 

fənləri onlar arasında olan vəhdətə və sərhədlərindən kənarda olan məqamlara yönəldir. Üçüncüsü, 

transdisiplinar baxış dəqiq və humanitar elmlərin, həmçinin incəsənt və mənəvi təcrübənin açıq dialoqu-

na əsaslanır 6, 227-228. Deməli, faktiki olaraq transdisiplinarlıq elmi idraka kompleks yanaşmanın ən 

yüksək formasıdır. Bu keyfiyyətdə o, yalnız elm adamları və tədqiqatçıların deyil, həm də qeyri-elm ic-

timaiyyətinin qarşılıqlı əlaqələrinə əsaslanır. Başlıca çətinliklər də buradan qaynaqlanır. Çünki elmi təd-

qiqata qeyri-elmi ictimaiyyəti orqanik daxil etmək asan problem deyil. Sosial qrupların, ictimai təşkilat-

ların, sosial şəbəkələrin, hakimiyyət nümayəndələrinin obyektiv mövqe tələb edən elmi yaradıcılıq pro-

sesinə daxil etmək xüsusi meyarlar tələb edir. Transdisiplinarlığa qarşı pessimizmin yaranmasının kök-

lərindən biri bu məqamla əlaqəlidir. Söhbət faktiki olaraq elmi tədqiqatda müşahidəçilik modelinin elə 

genişlənməsindən gedir ki, bir tərəfdən elmi meyarlar gözlənilsin, digər tərəfdən disiplinar yanaşma çər-

çivəsində adekvat elmi dərkinin çox çətin olduğu sistemlərin tədqiqi səmərə versin 10, 466-475. 

Elmlərarası əlaqələrin müasir mərhələdəki vəziyyəti ilə bağlı yuxarıda vurğulanan məqamların 

fəlsəfi ümumiləşdirməsini necə aparmaq olar? Hər şeydən əvvəl onu deyək ki, problem kifayət qədər 

aktual olduğu kimi, mürəkkəb təbiətə malikdir. Elmi idrakın ierarxik və qeyri-xətti təbiətə malik olması 

onun temporallığından qaynaqlanır. Qeyri-xəttilik müxtəlif elmi idrak sahələrinin avtonomluğunu təmin 

edir. Eyni zamanda, onların ortaq temporal ölçüdə sintezinə xüsusi məzmun verir. Bu, ayrı-ayrı elm sa-

hələrinin müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı əlaqərinin məzmun və miqyasca tarixi ölçü almasında ifadə 

olunur. Tarixlik elmlərarası əlaqələrin başlıca özəlliklərindən biridir. O halda müasir mərhələdə elmləra-

rası əlaqələrin, o cümlədən inteqrativ proseslərin konkret zaman-məkan xarakteristikaları vardır. Proble-

min zaman qismi elmi idrakın daxili temporal keyfiyyətinə, məkan aspekti isə mövcud sosial-mədəni 

mühitin təkamül dinamikasına bağlıdır. Deməli, fənlərarası yanaşmanın çeşidli növlərinin mövcudluğu 

birbaşa elmlərarası əlaqələrin məzmun və mahiyyətinə bağlıdır. Burada fərqli sintez mexanizmləri özü-

nü göstərə bilər. Fənlərarası, multidisiplinar, transdisiplinar yaxud fənlərüstü qarşılıqlı əlaqələr növləri 

vahid bir tendensiyanın müxtəlif təzahür formalarıdır. Digər tərəfdən, hələ elm ictimaiyyətinin elmləra-

rası əlaqələr prosesini tam dərk edə bilməməsi ilə bağlıdır. Burada hansı növün – elmlərarası ortaq təd-

qiqat sahəsinin yaranmasının yaxud nisbi müstəqilliklərini saxlamaqla müxtəlif fənlərin vahid çətir al-

tında birləşə bilməsinin, elmi tədqiqata qeyri-elmi mühitin özəlliklərinin daxil edilməsinin, və ya disp-

linlərüstü əlaqələrə daha çox önəm verilməsinin bir-birindən üstünlüyü yoxdur. Mümkündür ki, tədqiq 

edilən problemin konkret struktur-funksional və məzmun özəlliyindən asılı olaraq yuxarıda vurğulanan 

yanaşmalardan hansınasa üstünlük verilsin. Lakin bu, lokal xarakterə malikdir və başqa yanaşmaların 
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daha az səmərəli olması mənasını vermir. Konkret desək, fənlərarası yanaşmada alternativliyin əhəmiy-

yəti fundamental xarakter daşıyır. Ancaq fəlsəfi müstəvidə bir sual meydana çıxır: bütün bu inteqrasiya 

növləri vahid struktur-funksional mövcudluq forması ala bilərlərmi? 

Beləliklə, elmi-fəlsəfi ədəbiyyatda müasir mərhələdə elmlərarası əlaqələrin yanaşma konteks-

tində kimi nəzəri-metodoloji aspektdə əsasən 3 formada reallaşdığından bəhs edilir. Onları aşağıda-

kı kimi qruplaşdıra bilərik: 

- müxtəlif elm sahələri üçün meydana gələn ortaq tədqiqat sahəsində inteqrasiya ten-

densiyaları, yəni fənlərarası yanaşma(interdiciplinarity); 

- müəyyən dərəcədə öz müstəqil tədqiqat məqsədlərini saxlayan bir neçə elm sahəsinin, 

vahid kontekstdə konkret problemin tədqiqində birləşməsi (multidiciplinarity); 

- bütün mövcud elm sahələri arasında vəhdətə və elmin sərhədlərindən kənarda olan 

sosial-mədəni məqamlara əsaslanan inteqrasiya (transdiciplinarity). 

Göründüyü kimi, elmlərin inteqrasiyasının iki növü sırf elmdaxili faktorlarla bağlıdır, transdi-

siplinarlıq isə problemə daha geniş kontekstdə - elmi fəaliyyət-sosial-mədəni mühit sistemi çərçivə-

sində yanaşmanı ifadə edir. Bu inteqrasiya növləri arasında real olaraq sıx bağlılıq var. Və onların 

hər biri başqa inteqrasiya növlərinin elementlərini özündə birləşdirir.  

Əgər hazırkı elmlərarası qarşılıqlı əlaqələri “inteqrasiya” adlandırırıqsa, növbəti mərhələ üçün ye-

ni termin daxil etməliyik. Biz onu “postinteqrasiya mərhələsi”, yaxud qısaca “postinteqrasiya” adlandırı-

rıq. Bu, elmlərarası hazırkı inteqrasiya dinamikasının keyfiyyətcə dəyişməsini ifadə edir. Yəni özlüyün-

də elm sahələri arasındakı əlaqələr zəifləmir, inteqrasiya proses kimi yoxa çıxmır. Lakin onun inteqrasi-

yanın məzmunu yeniləşir, artıq, obrazlı desək, “inteqrasiyaüstü” qarşılıqlı əlaqələr üstünlük təşkil etmə-

yə başlayır. Bu bağlılıqda “postinteqrasiya” daha çox vahid elmin formalaşmasının növbəti pilləsi kimi 

başa düşülməlidir. Onun bir qütbünü nanoelm, digərini isə makro və kosmik səviyyələrə aid elmlərin in-

teqrasiyası təşkil edir. “Postinteqrasiya” həmin prizmada nanoelmlə digər inteqrasiya modelləri arasında 

olan əlaqələrin daxili dinamikasını, dünyagörüşü, fəlsəfi və metodoloji özəlliklərini ifadə edir. Simvolik 

ifadə etsək problemi bu cür qoyuruq: “vahid elm=nanoelm+müasir inteqrasiya modelləri” formulu real-

laşa bilərmi? Çünki klassik elmdə dünyanın 3 müxtəlif quruluş səviyyəsinə aid elmlərin fərqli meyarlara 

əsaslandığı haqqında təsəvvür mövcuddur. Bu mövqeyə əsasən, Kosmosun böyük miqyaslarında eynş-

teynin məkan-zaman qanunları tətbiq edilə bilər, bizim gündəlik həyatımızın baş verdiyi orta miqyasda 

Nyuton mexanikası işləyir, subatom dünyası üçün isə kvant mexanikasının tamam fərqli qanunlarına ta-

bedir. “Üç fərqli rejim və miqyaslar, hansılar ki, hər biri digərindən kəskin fərqlənir. Deməli, miqyasda 

özünütəkrarlama fizikanın qanunlarına tətbiq edilən deyil” 11, 211. Onu vurğulayaq ki, miqyasda özü-

nütəkrarlama (yaxud, skeylinq) masştabda invariantlılıqdır, yəni miqyasın dəyişməsi zamanı obyektin 

dəyişməməsidir. Miqyas dəyişdikdə obyektin kiçilmiş və ya böyümüş surəti alınır, lakin heç bir xarakte-

ristikası dəyişmir11, 212.   

Tədqiqatçılar baxılan məsələdə fənlərarası münasibətlərin fərqli məzmun kəsb etdiyini də vurğu-

layırlar 32, 64-65. Burada fənlərarası münasibətlərin müxtəlif olması və bütün növlər arasında sıx bağ-

lılığın mövcudluğu fikri irəli sürülür 13, 4. Həmin növlər kimi, J.Şmidt aşağıdakıları ayırır: obyektlərə 

münasibətən fənlərarası əlaqələr (ontoloji fənlərarası), nəzəriyyələrə münasibətən (epistemoloji fənləra-

rası), metodlara münasibətən (metodoloji fənlərarası), problemlərə münasibətən 13, 4. NBİC-konver-

gensiya daha çox obyektə münasibətən fənlərası əlaqələr növünə yaxın hesab edilir 12, 65.  

ABŞ-ın Kolumbiya Universitetində fənlərarası tədqiqatlarla məşul olan sektorların sayı 1996-cı il-

dəki 105-dən 2004-cü ildə 277-ə çatıb 14. 2010-cu ildə dünya nanotexnologiyalar bazarının maliyyə 

həcmi 405 milyard funt-sterlinq olub. Thomson Reuters-in məlumatına görə, 170000 məqalənin 50%-i 

multidisiplinar meyarlara cavab verib. Onlar 60 multidisiplinar təyinatlı jurnallarda dərc olunub 15. 

Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, fənlərarası və çoxfənni tədqiqatların aparılmasında institusional faktorun 

da rolu böyükdür. Yəni həmin tədqiqatların təşkil edilməsi üsulu əhəmiyyətlidir. Təcrübə göstərir ki, o, 

adətən akademik mühitdə həyata keçirilir. Qərbdə məhz akademik sistem elmlərarası tədqiqatların lide-

ridir. Tədqiqatçılar onu da xüsusi vurğulayırlar ki, bu prosesdə mühüm rolu hələlik praktiki tətbiqi ol-
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mayan, ancaq nəzəri olaraq strateji məzmun kəsb edən fundamental araşdırmalar oynayır. Bununla ya-

naşı, ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının məlumatına görə,multidisiplinar tədqiqatlar ixtisaslaşmış dövlət 

tədqiqat sturkturlarında da geniş həyata keçirilir 16, 41-61. Birbaşa tətbiqi sahə ilə bağlı olan struktur-

larda fənlərarası tədqiqatlara daha çox üstünlük verilməsi gözləniləndir, çünki məhz praktikada bu cür 

araşdırmaların nəticələrinə ehtiyac çoxdur. Təsadüfi deyil ki, inkişaf etmiş ölkələrin elmə ayrılan milli 

sərfiyyatda multidisiplinar istiqamət ümumi həcmin 2/3-i təşkil edib 17.  

Fənlərarası tədqiqatların stimullaşdırılmasında vacib təşkilati rollardan biri də akademik mühit-

dövlət strukturları-tətbiq sahələrinin müəssisələri əlaqəsinin genişləndirilməsi oynayır. İnkişaf etmiş öl-

kələrdə alimlərin yüksək texnologiya ilə işləyən şirkətlər yaratması, mütəmadi olaraq təcrübə mübadilə-

sinin təşkili, sənayə korporosaiyalarında aparıcı alimlərin çalışması və akademik mühitlə dövlət struk-

turları və sənaye sektorunun sıx əməkdaşlığı müsbət nəticələrini verməkdədir.  

Fənlərarası tədqiqatların stimullaşdırılmasında bu istiqamətə ayrılan maliyyə xərcləri və təşkil edi-

lən tədqiqat strukturları həlledici rol oynayırlar. ABŞ-ın Milli Elm Fondu (MEF) həmin istiqamət üzrə 

müsabiqələrin sayını 35% artırıb. Bu bağlılıqda MEF-in kollektiv qrantlara getdikcə daha çox üstünlük 

verməsi başa düşüləndir. Məsələn, 1987-2007-ci illər ərzində bu cür qrantların sayı 2 dəfə artıb, 18%-

dən 46%-ə yüksəlib 18. Bütövlükdə ABŞ-ın müxtəlif nazirlik və müəssisələri tədqiqat proqramlarında 

fənlərarası yanaşmanı özündə ehtiva edən layihələrə üstünlük verirlər. Avropa İttifaqı (Aİ) da bu baxım-

dan müxtəlif proqramlar həyata keçirir. Bu təşkilatın Çərçivə proqramlarında elm və texnologiyaların 

yeni və formalaşan istiqamətləri (NEST) üzrə layihələr inkişaf edir. Bir neçə il bundan əvvəl həmin isti-

qamətə 215 milyon avro sərf edilib 19. Aİ-nin 7-ci Çərçivə proqramında isə Gələcək və yeni texnolo-

giyalar təşəbbüsü (FET) irəli sürülüb. Təşkilatın həmin istiqamətdə hazırladığı layihələr sırasında  “Na-

noelektron texnologiyalar 2020” kimi proqram da vardır 20.  

Bundan başqa, inkişaf etmiş ölkələrdə multidisiplinar kollektivlərin şəxsi təmaslarına da ciddi fi-

rik verilir. Bunun üçün isə xüsusi tədqiqat mərkəzləri yaradılıb. Həmin mərkəzlər həm araşdırmalar apa-

rır, həm də fərdi səviyyədə ideya və metodlar mübadiləsini təşkil edir. Bu sahədə hələlik ABŞ liderdir. 

Orada müxtəlif elmlərin ortaq tədqiqat predmeti ola biləcək çeşidli proqramlar həyata keçirən çoxlu say-

da araşdırma mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Təkcə onu deyək ki, cəmi 3 ildə bu cür mərkəzlərin yaradıl-

masına 36 milyon ABŞ dolları həcmində qrantlar ayırılıb. Çin, Almaniya, Avstriya və başqa dövlətlər 

də məxsusi fənlərarası layihələrə istiqamətlənmiş tədqiqat mərkəzləri yaradıblar və bu proses inkişaf 

edir. Bunlarla yanaşı, tədqiqat institutları arasında “horizontal” qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasına ayrıca 

diqqət yetirirlər. Hər hansı bir ölkə çərçivəsində bu, səmərəli üsuldur, çünki alimlərin gücünü bir yerə 

qoymaq üçün yeni imkanlar yaradır. 1999-cu ildə Almaniyada Maks Plank cəmiyyəti institutlararası 

tədqiqat proqramlarına yeni təkan vermək üçün xüsusi proqram tərtib edib. Analoji təşəbbüs 2005-ci il-

də İtaliyada göstərirlib 21. Onu vurğulayaq ki, fənlərarası tədqiqat mərkəzlərinin işinə müxtəlif xeyriy-

yə fondları da böyük dəstək verirlər. Təbii ki, multidisiplinar tədqiqatlara dövlətin bu istiqamətdəki siya-

səti və elm-təhsil ocaqlarının özlərinin təşəbbüsü ciddi təkan verməlidir. Məsələn, Qərbin inkişaf etmiş 

ölkələrində dövlət dəstəyi getdikcə daha da artır. ABŞ-da EİR. İGERT kimi proqramlar məşhurdur. On-

lara dövlətin ciddi yardımları vardır.  

Bütün bunların fonunda fənlərarası tədqiqatlarla məşğul olan alimlərə yaxşı şəraitin yaradıl-

ması və onların karyerada yüksəlməsinə imkanların saxlanması təsadüfi deyil – inkişaf etmiş ölkələr 

elmi fəaliyyətin təşkilinin yeni mərhələsinə keçirlər. 

Yuxarıda vurğulananlar göstərir ki, indiki mərhələdə elmlərarası əlaqələr keyfiyyətcə yeni bir 

səviyyəyə keçib. Artıq bu proses bütövlükdə elmi idrakın məzmun, mahiyyət və dinamikasına ciddi 

yön verir. Bu tendensiyanın getdikcə güclənəciyini proqnozlaşdırmaq olar. Gözləmək olar ki, elmlə-

rarası inteqrasiya insan təfəkkürünün bütün qatlarında əhəmiyyətli dəyişikliklər etsin. Həmin məqa-

mın fəlsəfi-elmi dərki də kifayət qədər aktualdır. Çünki bu prosesin fəlsəfi ölçülməsi olmadan, onun 

sosial-mədəni, psixoloji, fərdi və kollektiv fəaliyyətin özəllikləri haqqında adekvat bilik əldə etmək 

mümkün deyil. Bu olmadan isə bütövlükdə elmin cəmiyyətə mümkün təsirlərinin düzgün qavarnıl-

ması mümkün deyildir. Bu məsələ üzərində daha geniş dayanmağa ciddi ehtiyac duyulur.   
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AN INTERDISCIPLINARY APPROACH IN MODERN SCIENCE:  

A PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF SOME ASPECTS 

 

F.M. Gurbanov, V.R. Zulfugarov 

Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

At the present stage, the process of scientific integration has accelerated even more, and the 

content in scientific knowledge gradually began to deepen. There is also a steady relation between 

the content in different fields of science, changing the quality and scale, and even the impact on 
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each other of subjects that were previously far from each other. At present, joint research of trends 

in integration, a new interdisciplinary approach, combining specific problems in the study into a 

single context of the scientific field, a new multidisciplinary approach, the unity of all existing areas 

of science and the formation of the idea of a transdisciplinary approach based on socio-cultural as-

pects outside of science. The article deals with the philosophical analysis of some aspects of the in-

terdisciplinary approach. 

Keywords: Interdisciplinary approach, multidisciplinarity, transdisciplinarity, scientific inte-

gration, postintegration, nanoscience 

 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ:  

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ В НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 

 

Ф.М. Курбанов, В.Р. Зульфугаров 

Институт Философии Национальной Академии Наук Азербайджана 

 

На современном этапе процесс научной интеграции еще более ускорился, а содержание 

в научном познании постепенно начало более углубляться. Также наблюдается устойчивая 

связь между содержанием в различных областях науки, меняется качество и масштаб и даже 

влияние друг на друга предметов, которые были ранее далеки друг от друга. В настоящие 

время осуществляется совместные исследования тенденций в области интеграции, новый 

междисциплинарный подход, объединение конкретных проблем в исследовании в единый 

контекст научной области, новый мультидисциплинарный  подход, единство всех существу-

ющих областей науки и формирование идеи о трансдисциплинарном подходе, основанном на 

социокультурных аспектах за пределами науки. В статье рассматривается философский ана-

лиз некоторых аспектов междисциплинарного подхода. 

 Ключевые слова: междисциплинарный подход, мультидисциплинарность, трансдисци-

плинарность, научная интеграция, постинтеграция, нанонаука 
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EKOLOJİ TURİZMİN DÜNYAVİ İNKİŞAF MEYLLƏRİ 

 

B.Q. Hacıyev  

Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi 

Bakı, Azərbaycan  

 

Məqalədə, müasir iqtisadi inkişaf mərhələsində ekoloji turizmin formalaşma meylləri araşdı-

rılmışdır. Müəllif, ekoloji turizmin iqtisadi potensialının ölkənin inkişafı üçün əhəmiyyətini qeyd 

edərək, dünyada mövcud olan ekoloji turizm modellərini qiymətləndirmiş, ekoloji turizmin xüsusiy-

yətərini və onun Azərbaycanda inkişaf istiqamətlərini göstərmişdir. 

 Açar sözlər: iqtisadi inkişaf ekoturizm, iqtisadi modellər, turizm industriyası, müasir geoməkan 

 

Bu gün ekoloji turizm bütün dünyada inkişaf edir və insanların təbiətlə təmasının və davranış mə-

dəniyyətinin formalaşmasında mühüm sosial rol oynayaraq, ümumilikdə əhalinin mədəni səviyyəsini 

qaldırır. Ekoloji turizm insanlarda ətraf mühitə qayğını formalaşdırır və təbii mühitin qorunmasına kö-

mək edir. Hal-hazırda məhz ekoloji turizm sosial mühit və təbiət arasında əhəmiyyətli əlaqədir. Buna 

görə də, iddia etmək olar ki, o, insanın yaşadığı müasir geomədəni məkanın inkişafında mühüm rol oy-

nayır [11]. 

Son illərdə, ətraf mühitin vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqədar olaraq, turizm və rekreasiya 

məqsədləri ilə təbii resurslardan istifadədə yeni alternativ istiqamətlərin axtarışı gedir. Belə yeni is-

tiqamətlərdən biri – bütün dünyada aktiv inkişaf edən ekoloji turizmdir. Dünyanın və Azərbaycanın 

turizm industriyasında ekoloji turizmin rolu getdikcə artmaqdadır və o ildən-ilə daha  da populyar-

laşır.  

Ümumdünya Turist Təşkilatı ekoloji turizmi dünyada ən çox dinamik inkişaf edən və pers-

pektiv istiqamətlərdən biri kimi tanımışdır [4]. Bu turizm növünə marağın artmasını təsdiqləyən 

göstəricilərdən biri ondan ibarətdir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 2002-ci ili Beynəlxalq ekoloji 

turizm ili elan etmişdir. Ümumdünya Turist Təşkilatı (WTO) və BMT-nin ətraf mühitin qorunması 

üzrə Proqramı beynəlxalq səviyyədə bu ilin tədbirlərinin təşkili üzrə aparıcı rolu öz üzərinə götür-

müşdürlər. Ekoturizm ilinin elan edilməsi ekoturizmin iqtisadi cəhətdən böyük potensiala malik ol-

masını, təbii mühitin qorunmasında onun güclü vasitə kimi artan əhəmiyyətini sübut edir. 

Ümumdünya Turist Təşkilatının keçmiş Baş katibi Françesko Frandciallinin (1997-2009) sözlərinə 

görə, ekoloji turizm heç də ikinci plan fəaliyyəti və müvəqqəti, keçici dəb, reklam gedişi və ya ikin-

ci dərəcəli bazar məkanı  deyil. Ekoloji turizm, tarazlı, həyat qabiliyyətli və məsuliyyətli turizm in-

dustriyasının gələcək inkişafında uğurlu istiqamətlərdən biridir [12]. 

Bu gün, təbii və ekoloji turizmə tələbin təhlili və qiymətləndirilməsi, ilk növbədə, Şimali Amerika 

üzrə mövcud olan məlumatlara əsaslanır. Yaponiya və yeni sənaye ölkələri kimi, Avropa bazarının da po-

tensialı hələ az öyrənilib. İndiki dövrə qədər ekoloji turizm bazarının genişmiqyaslı tədqiqi aparılmamış-

dır. Ayrı-ayrı turizm regionlarının (məsələn, Kosta-Rika, Beliz, Keniya və s.) marketinq tədqiqatları möv-

cuddur. Eyni zamanda, mövcud tədqiqatlar, turoperatorlar tərəfindən təşkil olunan və vahid xidmətlər pa-

keti kimi satılan turlara diqqəti yönəldir, fərdi turizm seqmentinə isə kifayət qədər diqqət yetirilmir [14]. 

2002-ci ildə «Ümumdünya Turist Təşkilatının (WTO) tapşırığı ilə, Beynəlxalq Ekoloji Turizm İlinə hazır-

lıq çərçivəsində Avropa (Avstriya, Fransa, Almaniya, İspaniya, İtaliya, Böyük Britaniya), Kanada və 

ABŞ-ın ekoturizm bazarlarının marketinq tədqiqatları aparılmışdır. Bu gün ekoloji turizm - turizm sənaye-

sinin ən perspektivli və sürətlə inkişaf edən sektorlarından biridir və burada aparıcı mövqelərdən birini tu-

tur. Lakin dünya turizmi bazarında ekoturizm payının mövcud qiymətləndirmələri bir-birindən çox fərqlə-

nir. Müxtəlif ekspertlərin fikrincə, bütövlükdə turizm bazarının gəlirlərindən 10-20%-i ekoturizmin payına 

düşür. [3] Bir çox ölkələr üçün, ekoturizm milli iqtisadiyyatın əsas sahəsidir. Kosta-Rikada, Ekvadorda, 

Nepalda, Keniyada, Finlandiyada, Madaqaskarda, Tailandda və digər ölkələrdə ekoturizm, Ümumi Daxili 

Məhsulun və iqtisadi fəaliyyətin mühüm hissəsini təşkil edir. 2017-ci il üzrə Ümumdünya Turist Təşkilatı-
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nın və BMT-nin inkişaf Proqramının məlumatlarına görə, bu gün dünya səyahətlər bazarında sürətlə inki-

şaf edən sektorlardan biri olan ekoturizmin gəlirləri hər il 100 mlrd. ABŞ dolları həcmində qiymətləndiri-

lir. [7] Beləliklə, dünya turizm biznesinin bir hissəsi olan ekoloji turizmin çox ciddi bir sahə olması barədə 

nəticəyə gələ bilərik. 

Dünya miqyasında ekoloji turizmə tələbin artmasını üç amil şərtləndirir:  

 turizm həcminin ümumi artımı; 

 «xüsusi maraqlar üzrə səyahətlərin» artan populyarlığı; 

 ətraf mühitin problemlərinə ictimaiyyətin diqqətinin artması. 

Turizm həcminin ümumi artımı əhalinin sayının artması, onun ayrı-ayrı qruplarının gəlirlərinin 

artması, dünyanın bir çox yerlərində iş həftəsinin qısaldılması, məzuniyyətlərin müddətinin uzadıl-

ması, dünya iqtisadiyyatında qloballaşmanın və buna müvafiq olaraq, ictimai proseslərin rolunun 

artması ilə bağlıdır.  

 Tematik mövzulara tələbin əsasında təhsil səviyyəsinin artırılması kimi vacib meyl durur. İn-

sanlar artıq əmtəələr əldə etməyə deyil, şəxsi təəssüratlarla, təbiət və insan haqqında biliklərlə zən-

ginləşməyə can atırlar. Son illərdə sağlamlığın qayğısına qalmaq mövzusu populyar olmuşdur. Açıq 

havada istirahət və idmanla məşğul olmağa tələbat artmışdır.  

Təbiətin və biomüxtəlifliyin qorunub saxlanması məsələlərinə diqqətin artırılması cəmiyyətin eko-

loji səyahətlərə marağının daha da artmasına səbəb olur. Çox vaxt, yaxın gələcəkdə canlı təbiətin 

son canlı güşələrinin dağılmasından qorxan turistlər, onları görməyə can atırlar.   

Ekoloji turizm sahəsində tədqiqat, informasiya və strateji fəaliyyətin inkişaf mərkəzi – qərargahı 

Vaşinqtonda olan Beynəlxalq Ekoturizm Cəmiyyətidir (The International Ecotourism Society - TI-

ES). [13] Bu cəmiyyət, müxtəlif regionlarda ekoloji turizm siyasətini formalaşdırır və onun inkişaf 

proqramlarını hazırlayır, məsləhətlər verir, ekoloji turizm sahəsində elmi iş aparır.  

Müxtəlif ərazilərdə ekoloji turizmin inkişafı üzrə müxtəlif layihələrdə iştirak edən beynəlxalq 

təşkilatlar arasında Dünya Yabanı Həyat Fondu (ing. World Wildlife Fund, WWF), Dünya (Təbii) 

Resurslar İnstitutunu (ing. World Resources Institute, WRI), Təbiət və Təbii Sərvətlərin Mühafizəsi 

Beynəlxalq Birliyi (ing. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 

IUCN) və YUNESKO-nu göstərmək olar. 1971-ci ildən YUNESKO «İnsan və biosfera» proqramı 

hazırlayır. Bu proqramın əsas məqsədi, ekoloji fəaliyyətin regionun inkişafına mane olmamasını sü-

but etməkdir. YUNESKO, müstəsna maraq və dünya miqyaslı dəyər kəsb edən ərazilərə «Dünya İr-

sinin abidəsi» statusunu vermək hüququna malikdir ki, bu da gələcəkdə həmin ərazilərə dünya icti-

maiyyəti tərəfindən maliyyə və elmi yardım göstərməyə imkan verir. Ümumilikdə, beynəlxalq icti-

maiyyət ekoturizmin inkişafı üzrə çox böyük səylər göstərir. Hər il, ekoturizmə həsr olunmuş onlar-

la simpozium və konfrans keçirilir. Dünya səviyyəsində aparılan bu konqresslərə yüzlərlə səyahətçi 

və alim, biznesmen və siyasətçilər gəlir.  

Qeyd edək ki, elmi və xüsusi ədəbiyyatda dünyada mövcud olan ekoloji turizm modellərinə rast 

gəlmək olar [2;9]. Belə ki, ekoloji turizmin «Avstraliya» və ya «klassik» modeli ekoloji səyahətlərin 

yalnız qorunan təbii ərazilər, bir qayda olaraq, milli parklar sərhəddində təşkilini nəzərdə tutur. Çox vaxt 

ekosəyahət - koqnitiv, maarifləndirici deyil, daha çox əyləncə xarakteri daşıyır. Bəzi parklarda, turun 

əyləncə cəhətini artırmaq üçün, xüsusi effektlərdən (əlavə işıqlandırmadan, heyvanların səslərindən, yer-

li rəqslərin və mahnıların nümayiş etdirilməsi ilə tamaşalardan) istifadə olunur. 

Ekoloji turizmin «Qərbi Avropa» və ya «Alman» inkişaf modeli bir qədər fərqli xüsusiyyətlərə 

malikdir. Bu konsepsiya, qorunan ərazilərin sərhədlərindən kənarda ekoloji turizm növlərinin geniş 

spektrini nəzərdə tutur. Burada, aqroturizmdən başlayaraq, təbiət qoynunda pikniklər və ya komfortlu 

okean laynerində (gəmisində) səyahətə qədər səfərlərin təşkil olunması nəzərdə tutulur. Bir qayda ola-

raq, səyahətlər maarifləndirici və ya sağlamlaşdırıcı xarakter daşıyır. Bura, məktəblilərin səyahətləri də 

aiddir. Həmin səyahətlərdə müəllim və ya bələdçi təbiət haqqında müxtəlif söhbətlər aparır.  

Ayrı-ayrı ölkələrin hökümətləri ekoloji turizmin inkişafına dəstək verirlər. Belə ki, Kanadada və 

Belizdə (Mərkəzi Afrika), turizm nazirlikləri nəzdində ekoloji turizm üzrə xüsusi departamentlər və 

ya məsləhət şuraları yaradılmışdır. Kosta –Rika höküməti ölkəsində ekoloji turizmin inkişafını öz 
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partiya proqramının başlıca vəzifəsi kimi qoymuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ABŞ Ətraf 

mühitin qorunması üzrə Agentlik (United States Environmental Protection Agency; EPA) və ABŞ 

Balıq və Yabanı Həyat Xidməti (United States Fish and Wildlife Service) kimi hökümət təşkilatları 

da həmçinin, ekoloji turizm üzrə proqramların hazırlanması ilə məşğuldurlar.  

Müxtəlif qitələrdə və ölkələrdə, onların ərazisində ekoloji turizmin inkişafı baxımından mövcud 

olan imkanlar və perspektivlər əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Qeyd etmək lazımdır ki, ekoloji turizmin 

yaranması və inkişafı, estetika və rekreasiya baxımından cəlbedici olan qorunan təbii ərazilərin ayrılma-

sı ilə sıx bağlıdır. Məhz qorunan ərazilər bütün dünyada ekoloji turizmin mərkəzlərinə çevrilmişdirlər. 

Məsələn, xaricə ekoturizm səfərlərinə dünyada ən çox turist göndərən ABŞ çox böyük olan daxili eko-

loji turizm bazarına malikdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ölkənin 10% -dən çox sahəsini tutan qoru-

nan təbii ərazilər, həm ölkə sakinləri, həm də xarici turistlər arasında getdikcə daha da populyarlaşır. 

Yalnız federal torpaqlarda yerləşən milli parklara, meşələrə, tarixi yerlərə, istirahət zonalarına, qoruqlara 

və yasaqlıqlara hər il 900 milyondan çox turist gəlir. [15]  Bu turistlərin əksəriyyəti vəhşi, yabanı  təbiə-

ti, ətraf abidələri, görməli yerləri seyr edir, idmanla məşğul olur, sularda üzür, sualtı üzgüçülüklə, ekotu-

rizmin digər növləri ilə məşğul olur. Ümumilikdə, ABŞ statistikasına əsasən, bura hər il 44,7 mln. xarici 

turist gəlir ki, bu da, qəbul edən ölkələr reytinqində ABŞ-ın üçüncü yeri tutmasına imkan verir. [6] Öl-

kənin turizmdən əldə etdiyi gəlirin həcmi 58,4 mlrd. dollar təşkil edir. Lakin ABŞ-dan gedən turistlərin 

həcmi də çox böyükdür – 53,4 mln. nəfər. ABŞ Avropa ölkələri üçün ən böyük rekreasiya turizmi ba-

zarlarından biri kimi çıxış edir.[1] Çox vaxt, turizm industriyasının inkişaf dinamikası ABŞ iqtisadiyya-

tının digər sahələrinin inkişafı üçün əsas olur. Ümumilikdə, Şimali və Cənubi Amerika qitələri, ekoloji 

turizmin dünyada ən yüksək templərlə inkişaf etdiyi ərazilərdən biridir. Kanadada vəhşi təbiətə səyahət-

lər daxili turizmin ümumi həcminin dörddə – birini təşkil edir [8, s. 248]. Bu ölkənin aşağı əhali sıxlığı 

və çoxlu sayda boş əraziləri ekoloji turizm üçün əla imkanlar yaradır. Təbii turizmdən gələn vergilər he-

sabına bu ölkənin höküməti hər il 1,7 mlrd. dollar vəsait əldə edir ki, bu da, yabanı təbiətin qorunması 

üzrə proqramlara sərf edilən vəsaitlərdən (300 mln. dollar) beş dəfədən də çoxdur. Beləliklə, Kanadada 

ekoloji turizm təbiətin mühafizəsi üzrə keçirilən tədbirlərin aparılması üçün ciddi maliyyə dəstəyidir [8, 

s. 248].   

Mərkəzi və Cənubi Amerika Yer üzündə ən böyük flora və fauna müxtəlifliyinə malikdirlər. 

Bu ərazilərdə hələ də yabanı (vəhşi) təbiət qalmışdır. Mərkəzi Amerikada milli parkların və qoruq-

ların sayı 1970-ci illə müqayisədə 8 dəfə artmışdır. Bəzi mənbələrə əsasən, Latın Amerikasına gələn 

turistlərin 48% təbii rezervasiyalara səyahəti planlaşdırırlar. [5] 

Kosta-Rikanın zəngin və rəngarəng təbiəti çoxlu sayda turistləri bu ölkəyə cəlb edir. Kosta-

Rikanın bütün ərazisinin 27%-i (50 min km2) milli parkların və rezervasiyaların tərkibinə daxildir. 

Bu əraziləri, ölkəyə gələn turistlərin 66%-dən çoxu ziyarət edir. Turizmdən əldə edilən gəlirlər ölkə 

büdcəsinin əsas gəlir maddəsidir. [5] Mərkəzi Amerika ərazisində ən məşhur ekosəyahət Meksikaya 

məxsus Yukatan, Petena yarımadalarının cəngəllikləri, Qvatemala dağları, Belizin mərcan rifləri və 

yağışlı meşələrindən keçir. 2400 km uzunluğu olan yol, bir zamanlar qədim Mayya imperiyasının 

mövcud olduğu yerlərdən keçir. Bu vilayətin mərkəzində YUNESKO-nun biosfera qoruğu yerləşir.   

Qalapaqoss adalarının 96,6%-i hal-hazırda, 79 900 km2 ərazisi olan dəniz qoruğu ilə əhatə olunmuş 

milli parkdır. Burada çoxlu sayda endemik flora və fauna vardır.  

Ekoloji turizmin inkişafında maraqlı olan digər iri region – Avropa ölkələridir. Min illər ər-

zində davam edən insan fəaliyyəti nəticəsində, Avropanın təbiəti çox dəyişilmişdir. Bu prosesdə 

əsas rolu yüksək əhali sıxlığı oynayır. Hal-hazırda Aropada əhalinin sıxlığı 150 nəfər/km2 çatır. La-

kin, hətta bu gün də Avropada iqtisadi fəaliyyətin praktiki olaraq toxunmadığı bölgələr var. Bunlar, 

əsasən, iqtisadi inkişaf üçün uyğun olmayan kasıb torpaqlardır. Belə ərazilər, Mərkəzi Avropanın 

dağlarında, Skandinaviya ölkələrinin tundrasında, İspaniyanın quraqlıq ərazilərində, Polşanın meşə-

liklərində var. Ən böyük toxunulmayan təbii ərazilər Avropanın şimalında – İslandiya, Finlandiya 

və Norveçdə qalmışdır. Eləcə də, Avropanın şimalında ən iri təbii rezervantlardan ümumi sahəsi 

4040 km2 olan Qərbi-Estoniya arxipelaqını və bəzi yerlərində toxunulmamış küknar meşələri olan 

Şotland dağlarını da göstərmək olar.  
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Hal-hazırda, Qərbi Avropada 280-dən çox milli park vardır. Onların ümumi sahəsi 11,8 mln. 

hektar təşkil edir. Belə parkların sayına görə birinci beşliyə Finlandiya, İsveç, Polşa, Norveç, İtaliya 

daxildirlər. Ərazilərin böyüklüyünə görə isə – Norveç, İtaliya, Böyük Britaniya, Rumıniya və Alma-

niya öndə gedirlər.  

İnsan əli dəyməyən ən böyük ərazilər Avropanın şimalında qalmışdır. Norveçdə üç milli park, 

təbii və floristik rezervat, quşlar üçün 15 qoruq yerləşir. Bu ölkənin ümumi ərazisində xüsusi qoru-

nan təbii ərazilərin payı 30,5% təşkil edir. 1969-cu ildə Almaniyada iki milli parkın - Berchtesgaden 

и Bavarian Forest milli parkların açılışı olmuşdur. Bu iri parklardan əlavə, Almaniyada, qanunla qo-

runan, 80-ə yaxın rezervasiya, yasaqlıq və qoruq tipli parklar da vardır. Dövlət orqanları vətəndaşlar 

və təbiət arasında vasitəçi rolunu öz üzərinə götürür. Bazar günləri keçirilən piyada yürüşləri prakti-

kası çox geniş yayılmışdır. Hər bir turist obyekti haqqında məlumatlar İnternetdə və bələdçi təlimat-

larında vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, təbii resursların məhdud olması, yüksək əhali sıxlığı və iqti-

sadi inkişaf Avropanı dünyaya ən çox turist göndərən qitəyə, turizm sənayesi üçün donora çevirmiş-

dir. Avropa ölkələri ekoloji səyahətə olan tələbatı formalaşdırırlar. Eyni zamanda, Afrika və Asiya 

kimi qitələr isə, əksinə, aktiv turizm təklifini formalaşdırırlar.  

Xüsusi qorunan təbii ərazilərin sayına görə, Cənubi Afrika birinci yeri (673) tutur. Onun ar-

dınca Şərqi Afrika (208), Qərbi Afrika (126), Hind okeanının qərb hissəsində yerləşən adalar (121), 

Mərkəzi Afrika (70) və Şimali Afrika (56) gəlir. Afrika ölkələri arasında milli parkların və qoruqla-

rın sayına görə birinci yer Keniyaya məxsusdur. Bu ölkənin ərazisində, onlar, bütün  ərazinin 15%-

ni təşkil edirlər. Keniyada turizmdən əldə edilən illik gəlir 100 mln. dollardan çoxdur. Ölkəyə gələn 

turistlərin 80%-i təbii turizm ehtiyatlarına istiqamətlənir [5]. 

Asiyanın təbii müxtəlifliyi ilə yanaşı, burada mövcud olan mədəniyyətlərin sayının  çoxluğu, bu 

ərazinin turistlər üçün fövqəladə cazibədarlığını  yaradır. Ekosəyahətçilər üçün, Nepal - Himalay dağla-

rında dağ turizminin mərkəzidir. Hindistanda, Tailandda, İndoneziyada, Şri-Lankada da ekoturizm bö-

yük əhəmiyyət kəsb edir. Bu ölkələrdə olan ekzotik təbiət maraqlı mədəni-etnoqrafik obyektlərlə uğurlu 

təmasdadır. Bundan başqa, Filippini, Malayziyanı, Butanı, Çinin cənub-şərqində yerləşən və insan ayağı 

dəyməyən meşələrlə örtülmüş dağlıq hissələri göstərmək olar. Yaponiyada da milli parkların yaradılma-

sına böyük diqqət yetirilir. Bu ölkədə çoxlu sayda milli park və qoruq var. Onlardan ən çox məşhuru və 

itaət olunanı -  Fudziyama dağında yerləşən milli parkdır (Fuji-Hakone-Izu). 

Avstraliya və Yeni Zelandiya çoxdandır ki, öz unikal təbiətinə görə, ekoturistlərin rəğbətini qazan-

mışdır. Avstraliyada 2000-dən çox qorunan təbii ərazilər var. Onların ümumi sahəsi ölkə ərazisinin 4%-

dən çoxdur. Burada, YUNESKO-nun təbii irsinə aid 13 ərazi var. Onlardan ikisi Tasmaniya adasında yer-

ləşir. Sakit okean adalarında da ekoturizmin inkişaf potensialı çox yüksəkdir. 

Beləliklə, ekoloji turizmin coğrafiyası kifayət qədər mürəkkəbdir. Ekoturistlər, əsasən, inkişaf etmiş 

ölkələrdən – tropik bölgələrdə yerləşən və ekzotik təbiətə malik inkişaf etməkdə olan ölkələrə istiqamətlə-

nirlər, çünki şimal ölkələrinin sakinləri üçün həmin yerlərin təbiəti ekzotik və maraqlıdır. Belə ölkələr ara-

sında - Keniya, Tanzaniya, Ekvador, Kosta-Rika, Nepal, həmçinin Avstraliya, Yeni Zelandiya və CAR 

irəlidədirlər.   

Bizə qonşu ölkə olan Rusiyada ekoloji turizm kifayət qədər inkişaf etməmişdir, lakin Baykal, 

Altay və Kamçatka ərazilərinə səyahətlər üzrə maraqlı təkliflər var [11]. Ekoturistlər öz ölkələrində 

də səyahət edirlər. ABŞ-da, Kanadada, Almaniyada və Avropanın digər inkişaf etmiş ölkələrində 

ekoturizm kifayət qədər yayılıb. Ekoturistlər arasında ABŞ-nın milli parkları çox populyardır. Bura-

lara səyahət etmək üçün, əvvəlcədən sifariş vermək lazımdır. Ekoturistlər insan əli dəyməyən təbii 

yerlərə səfər etməyə can atırlar, lakin planetimizdə belə yerlər ildən-ilə azalır.  

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə (ABŞ, Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya və s.) tu-

rist məhsulunun hərəkəti çox vaxt böyük maliyyə vəsaitlərinin sərf edilməsini tələb edir ki, bu da 

inkişafda olan ölkələr üçün çətindir. Belə vəziyyətdən çıxış yolu - regional birliklərin yaradılması-

dır. Bu birliklər, kooperasiya prinsipləri əsasında öz turist məhsullarının hərəkəti və satışı üzrə təd-

birlər keçirirlər. Lakin, eyni zamanda, hər ölkənin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır ki, 

birgə aparılan tədbirlər onların mənsubiyyətinin və şəxsi imicinin itirilməsinə səbəb olmasın. Buna 
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görə də, regional kooperasiyaya əsaslanan turizm məhsulunun irəliləməsi üzrə fəaliyyət hər bir tu-

rist mərkəzini fərdi olaraq işıqlandırmalıdır.  

Müxtəlif regionlarda ekoloji turizm layihələrinin reallaşması üzrə beynəlxalq təcrübənin təhli-

linin yekununda, bu turizm növünün xüsusiyyətləri ilə əlaqəli bir sıra problemləri göstərmək olar ki, 

onların həlli Azərbaycanda  ekoturizmin inkişafına müsbət təsir göstərə bilər: 
 

1.Ekoloji turizmin inkişafı üçün strateji planlaşdırmaya olan ehtiyac. 

Azərbaycanda ekoloji turizmin inkişafı uzunmüddətli strateji planlaşdırmaya əsaslanmalıdır. 

Ekoturizm proqramlarının hazırlanması və reallaşdırılması zamanı ölkələr arasında, xüsusilə də 

qonşu ölkələr arasında, bu sahənin idarə olunması üçün transsərhədd metodlarından istifadə edərək, 

beynəlxalq əməkdaşlığı aktivləşdirmək lazımdır. Bu, bir neçə ölkənin ərazisində yerləşən ekosis-

temlərin birgə tarazlı idarə edilməsinə imkan verərək, viza prosedurlarını asalaşdıracaq və bununla 

da, həmin təbii ərazilərə turist axınını artıracaq. Həmçinin, qoruq ərazilərinin, yasaqlıqların yaradıl-

ması, onların müdafiəsi və idarə olunması prosesi də planlaşdırılmalıdır.  

Ölkəmizdə ekoloji turizmin planlaşdırılması üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi müxtəlif 

fondların və ictimai təşkilatların, öz ərazilərində ekoloji turizmin idarə olunmasında iştirak edən 

yerli sakinlərin vəsaitlərindən, həmçinin regionda ekoturizm fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərdən 

həyata keçirilə bilər. Ekoloji turizmin inkişafına və planlaşdırılmasına vəsaitlərin cəlb edilməsi me-

xanizmləri əlavə olaraq təkmilləşdirilməlidir.  

Ekoloji turizmin inkişaf strategiyası tctimai həyatın iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət, təhsil 

kimi sahələri ilə bilavasitə əlaqədə hazırlanır və ümumiyyətlə, qlobal dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə 

əsaslanan turizmin ümumi inkişaf strategiyasının bir hissəsidir. 
 

2.  Ekoloji turizm sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrin dövlət dəstəyinə ehtiyacı var. 

Ekoloji turizmin inkişafı, bir çox hallarda, dövlət siyasətinin prioritetləri ilə bağlıdır. Əvvəla, 

bu, turistlərin və investorların cəlb edlməsi üçün siyasi və iqtisadi iqlimin əlverişli olmasından, ikin-

ci də, ümumiyyətlə, həmin şəraitdə ekoloji turizm prinsiplərinə əməl oluna bilməsindən asılıdır. 

Çox vaxt, ekoloji turizmin inkişafı üçün qanunvericilik bazasının çatışmaması müşahidə olunur. Bu 

fəaliyyət növünün xüsusiyyətindən asılı olaraq, turizm və ekologiya sahəsində mövcud olan norma-

tiv aktlar kifayət etmir. Ekoloji turizmin normativ təminatını təkmilləşdirmək lazımdır, o cümlədən 

beynəlxalq səviyyədə. Yerlərə verilən təlimatlar beynəlxalq səviyyədə rəhbər tutulan prinsiplərə 

əsaslanmalıdır. Yerli hakimiyyət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, turoperatorlar və qorunan təbii 

ərazilərin müdiriyyəti arasında qarşılıqlı münasibətlər sistemi adekvat normativ – hüquqi bazanın 

mövcud olmasını tələb edir.   

Təcrübə göstərir ki, ekoloji turizmlə, daha çox, bazar münasibətlərinin ən həssas subyektləri olan ki-

çik və orta müəssisələr məşğul olur. Belə müəssisələr həmin sahə üçün daha əlverişlidir, çünki onlar, gəli-

rin yerli əhalinin xeyrinə bölüşdürülməsini asanlaşdırırlar. Vergitutma və maliyyələşdirmə məsələlərində 

kiçik müəssisələrə dövlət dəstəyinin göstərilməsi çox vacibdir, xüsusilə də onların ilkin fəaliyyət mərhələ-

sində, çünki həmin dövrdə iqtisadi səmərə çox azdır və bankların ssuda mexanizmi isə faktiki olaraq işlə-

mir. Həmçinin, kiçik şirkətlər üçün yeni marşrutların işlənib hazırlanması prosesi həddindən artıq bahadır, 

onun nəticəsi isə rəqiblər tərəfindən istifadə olunmaqdan sığortalanmayıb. Buna görə, ekoloji turizm sahə-

sində fəaliyyət göstərən müəssisələr, yeni turist məhsulunun inkişaf etdirilməsi və onların müəllif hüquqla-

rının qorunması üçün yaxşı işləyən maliyyə sxemlərinə ehtiyac duyurlar. 
 

3.Ekoturizm fəaliyyətindən əldə edilən iqtisadi və sosial effektin qeydə alınması və bölüşdürülməsi 

problemi. 

Ekoloji turizmin xüsusiyyəti onun qeyri-kommersiya istiqamətli olmasındadır ki, bu da, təcrü-

bədə, ekoturist layihələrinin reallaşdırılmasını bir qədər mürəkkəbləşdirə bilər. Vergi və digər daxilol-

malardan əldə edilən gəlir yalnız bir neçə ildən sonra bəlli olur, qısa müddətdə isə ekoloji turizmdən 
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əldə edilən iqtisadi fayda ətraf mühitin müdafiəsinə sərf edilən investisiyalara olan tələbatı ödəmir. 

Çox vaxt, ekoloji turizmin effekti özəl və dövlət investorlarını razı sala bilmir.  

Bundan başqa, bir sıra hallarda ekoloji turizm digər təsərrüfat sahələrinin (faydalı qazıntıların 

hasilatının, ağac-taxta tədarükünün, kənd təsərrüfatının və s.) inkişafını məhdudlaşdırır, regionda iş 

yerlərinin sayını azaldır və yerli əhalinin həyat səviyyəsini aşağı salır. Ekoloji turizmi digər sahələrlə 

bərabər inkişaf etdirmək, ölkəni bir fəaliyyət sahəsinə istiqamətləndirməkdən çəkinmək lazımdır. 

Çox vaxt, səyahətin baha başa gəlməsinə görə, ekoloji turlar digər kütləvi turizm növlərinə istehlakçı 

uğrunda rəqabət mübarizəsində uduzurlar. Ekoloji səyahətin baha olması obyektiv səbəblərə görə baş 

verir. Turoperatorun xüsusi avadanlığa, işçilərin təlimatlandırılmasına, təbii ərazilərə turistlərin mənfi 

təsirinin azaldılması və ətraf mühitin qorunması üzrə proqramlara çəkdiyi əlavə xərclər bunun əsas sə-

bəblərindəndir. Dövlətin və xüsusi fondların vəsaitlərinin, beynəlxalq proqramların cəlb edilməsi he-

sabına turoperatorun xəclərinin azaldılması mexanizmləri işlənib hazırlanmalıdır.  
 

4.Ekoloji turizmin inkişafının idarə olunmasında yerli sakinlərin iştirakını təmin edən mexanizm-

lərə ehtiyac var.  

Öz ərazilərində ekoloji turizmin idarə edilməsində yerli sakinlərin və aborigen əhalinin tamhüquqlu 

iştirakının təmin edilməsi mexanizmlərinin diqqətə və əlavə işlənməyə ehtiyacı var. Bu problemin müxtə-

lif həll variantları var: yerli icmaların turizm müəssisələrində səhmdar hüququ ilə iştirakı, və ya  onların 

yaşayış yerlərinə yaxın olan turist səfərlərinin istənilən formalarının inkişaf etdirilməsinə vetonun qoyul-

ması və s. Hər bir halda, ekoloji turizmin əsas prinsiplərindən birinə – yerli əhalinin həyat səviyyəsinin 

qaldırılmasının vacib olmasına riayət etmək lazımdır. Yeni iş yerlərinin yaradılması və regionun infrast-

rukturunun yaxşılaşdırılması – ekoloji turizmin müsbət inkişaf nəticələrinə aiddir.  
  
5.Ekoloji turizm sahəsində sertifikat sistemi və təklif edilən xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarət 

olunmasına tələbat.  

Ekoloji  turizm sahəsində standartlaşma və sertifikatlaşma sistemlərinə dair məsələlər hələ də 

həll olunmamışdır. Müxtəlif ölkələrin standartlarının unifikasiyası və regional xüsusiyyətlərinin nə-

zərə alınması, icbari və məcburi sertifikatlaşma, kiçik müəssisələr üçün sertifikatlaşma mexanizmi-

nin mürəkkəb və bahalı olması məsələləri hələ də aktual diskussiya mövzusu olaraq qalır. Həmçi-

nin, istehlakçı, yerli əhali və ətraf mühitin qorunması nöqteyi nəzərində fərqlənən ekoturizm məhsu-

lunun keyfiyyətinə nəzarət meyarlarının üzə çıxarılmasına yanşmalar da müxtəlifdir. Məhsul və xid-

mətlərin ekoloji təmizliyini əks etdirən müxtəlif keyfiyyət nişanlarının çoxlu sayda olması da ayrıca 

bir problemdir. Bu, qarışıqlığa gətirir və istehlakçını çaşdırır. 
   
6.İnformasiya mühitinin kifayət qədər inkişaf etməməsi.  

Ekoloji turizm sahəsində müxtəlif regionların imkanları, qoruq ərazilərinin iş rejimi, ekoloji 

turizmin təşkili və idarə edilməsi haqqında xüsusi ədəbiyyat barədə kəskin informasiya çatışmazlığı 

müşahidə olunur. Digər tərəfdən, ekoloji turizm sahəsində turist müssisələri üçün onların layihə və 

təşəbbüslərinin mümkün maliyyə üsulları, bu fəaliyyət sahəsində sahibkarların dəstəklənməsi üzrə 

beynəlxalq proqramlar və ikitərəfli razılaşmalar,  sahə işçilərinin ixtisas səviyyəsinin artırılması üz-

rə təhsil proqramları haqqında informasiya bağlı olaraq qalır. Bu problemin həllində əsas rol, hər 

kəs üçün əlçatan və universal olan İnternet kompüter şəbəkəsinə verilir. 
 

7. Ekoloji turizm sahəsində fəaliyyət göstərən işçilərin təhsil və ixtisas artırma proqramların-

da iştirakına ehtiyacın olması.  

Ekoloji turizm sahəsində çalışan operatorlardan və bələdçilərdən əlavə, ekoloji turizmin planlaşdırıl-

masını həyata keçirən orqanların, təşkilatların və idarələrin inzibati aparatının, qorunan təbii ərazilərin mü-

diriyyətinin, eləcə də öz ərazilərinin təbii resurslarının dəyərini və həssaslığını kifayət qədər dərk etməyən 

aborigen əhalinin də təhsil proqramlarına böyük ehtiyacı var. 
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Ekoloji maarifləndirmə ümumtəhsil proqramlarına daxil edilməli və cəmiyyətin ekoloji mədəni-yətinin 

formalaşması üzrə tədbirlərin ayrılmaz hissəsi olmalıdır. Yalnız belə şəraitdə ekoloji turizmi onun müsbət 

səmərənin maksimallaşdırılmasını təmin edən prinsiplərinə müvafiq sürətdə inkişaf etdirmək olar. 
 

8.Turist səfərlərinin təbii ərazilərə mənfi təsirinin azaldılması.  

İstənilən, hətta ekoloji turizm belə, həssas biosenozlar üçün təhlükəlidir. Buna görə də, təbii 

ərazilərə turist səfərlərini səmərəli planlaşdırmaq və onları idarə etmək vacibdir. Turist səfərlərini 

idarə edən və onların mənfi effektini azaldan bir sıra metod vardır:  

 turist axınının intensivliyinə görə ərazilərin zonalara ayrılması və tam qapalı sahələrin qoru-

nub saxlanılması; 

  turistlərin hərəkətinin yalnız marşrutlar üzərində həyata keçirilməsi, ekoloji cığırların, daya-

nacaqların, müşahidə meydançalarının yaradılması; 

 əraziyə rekreasiya yükü normalarının müəyyən edilməsi və onlara riayət olunması; 

 turist axınının intensivliyinin idarə olunması.  

Turist sayının təbii tənzimləmə aləti kimi ekoloji səyahətlərin yüksək dəyəri və ekoturistlər üçün cəl-

bedici olan bir çox yerlərdə turizm infrastrukturunun inkişaf etməməsi çıxış edir. Ekoloji təmiz nəqliyyat və 

ekoloji təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən kommunikasiya vasitələri də ayrıca bir problemdir.  

Bundan başqa, ətraf mühitin mühafizəsinin stimullaşdırılması metodlarının və mexanizmləri-

nin, o cümlədən təbii ərazilərə turist səfərlərinin neqativ təsirinin qarşısının alınmasına və aradan 

qaldırılmasına ayırmaların əlavə işlənməyə ehtiyacı var.  

Beləliklə, dünyada ekoloji turizmin bəzi əhəmiyyətli inkişaf meyllərini göstərmək olar: 

 dünyanın turizm bazarında ekoloji səyahətlərə artan tələb müşahidə olunur və ekspertlərin 

proqnozlarına görə, bu meyl gələcəkdə də davam edəcəkdir; 

 ekoloji turizmə tələbin artmasının əsas səbəblərindən, turizmin ümumi həcminin artmasını, 

dünyada ekoloji vəziyyətin pisləşməsini və ətraf mühitin qorunması probleminə diqqətin 

yüksəlməsini, xüsusi maraqlar üzrə səyahətlərin populyarlığının artmasını göstərmək olar; 

 ekoloji turizmə tələbi doğuran əsas regionlar kimi Qərbi Avropa və Şimali Amerika çıxış edirlər; 

 turistlər tərəfindən ən çox səfər edilən ərazilər Latın Amerikasında, Asiyada, Afrikada, eləcə 

də Avstraliya və Okeaniyada yerləşirlər; 

 ekoloji turizmin təşkil edilməsi üçün ən dəyərli resurslara qorunan təbii ərazilər malikdirlər, 

ekoturistlər arasında milli və tematik parkların populyarlığı artmaqdadır; 

 təbii ərazilərə mənfi təsirlərdən qaçmaq üçün, ekoloji turizm sahəsinin dəqiq planlaşdırılması-

na və idarə edilməsinə ehtiyacın olması təsdiqlənir.  

Sözsüz ki, Azərbaycanın bəzi regionlarında ekoloji turizmin inkişafını ləngidən çətinliklərin 

və problemlərin mövcud olmasına baxmayaraq, ölkəmizdə turizm bazarının bu sektoru turizm sahə-

sinin dayanıqlı inkişafı baxımından kifayət qədər perspektivlidir. Eyni zamanda, xüsusi qorunan tə-

bii ərazilərdə ekoturizmin gələcəkdə də inkişaf etdirilməsi, təbii komplekslərə məqbul ekoloji yü-

kün nəzərə alınması şərtləri ilə təsərrüfat fəaliyyətinin ciddi elmi təhlilinə əsaslanmalıdır.  
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DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN THE WORLD 

 

B.G. Hajiyev  
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Baku, Azerbaijan 

 

 The article examines the trends in the formation of ecological tourism at the present stage of 

economic development. The author, noting the importance of ecotourism for the development of the 

country's economic potential, carried out an assessment of the models of ecological tourism existing 

in the world, revealed the peculiarities of ecological tourism and showed the main directions of its 

development in Azerbaijan. 

 Keywords: economic development, ecotourism, economic models, tourism industry, modern geospace 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В МИРЕ 

 

Б.Г. Гаджиев 

Научно-Исследовательского и Учебного Центра по Труду и Социальным проблемам 

Баку, Азебрайджан 

 

В статье исследованы тенденции формирования экологического туризма на современ-

ном этапе экономического развития. Автор, отметив значение экотуризма для развития эко-

номического потенциала страны, осуществил оценку моделей экологического туризма, су-

ществующих в мире, раскрыл особенности экологического туризма и показал основные 

направления его развития в Азербайджане.  

 Ключевые слова: экономическое развитие, экотуризм, экономические модели, тури-

стическая индустрия, современное геопространство   
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AZƏRBAYCANDA SAĞLAMLIQ-MÜALİCƏ TURİZM XİDMƏTLƏRİ BAZARININ 

MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ 

 

R.G. Quliyev  

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, Bakı, Azərbaycan 

 

Məqalədə, ölkəmizin sağlamlıq-müalicə turizm xidmətləri bazarının müasir vəziyyəti təhlil edil-

miş, burada baş verən dəyişikliklər araşdırılmışdır. Müəllif, müalicə-sağlamlıq turizmi bazarının di-

namik inkişafını, səfərlərinin məqsədinə görə yerləşdirilmiş şəxslərin sayını, səyahət agentlikləri və 

turoperatorlar tərəfindən ölkəyə qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlərin sayını, kollektiv yerləşmə və-

saitlərinin dəyişməsi dinamikasını, turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılan əlavə dəyərin ölkənin 

ümumi məhsulunda xüsusi çəkisini, ölkəyə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və xarici 

ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının səfərlərinin məqsədi üzrə bölgüsünü təhlil edərək, Azər-

baycanın sanator-kurort şəbəkəsinin müxtəlif inkişaf istiqamətlərini göstərmişdir.  

 Açar sözlər: turizm xidmətləri bazarı, sağlamlıq-müalicə turizmi, səyahət agentlikləri və turo-

peratorlar, sanator-kurort müəssisələri  

 

Dünyada qlobal sağlamlıq - müalicə turizmi bazarının formalaşması hələ tam olaraq başa çatma-

mışdır və inkişaf mərhələsindədir. Hər bir ölkədə bu bazar, mövcud təbii resurslar və sosial-iqtisadi şə-

rait nəzərə alınmaqla,  aktiv olaraq inkişaf edir və ona tələb artır. Kurort və ya sağlamlıq-müalicə turiz-

mi Almaniya, Fransa, İtaliya, Yunanıstan, İsrail, ABŞ, Tailand, Vyetnam və s. ölkələrdə sürətlə inkişaf 

edir. Hal-hazırda Azərbaycandan dünyanın kurortlarına istirahət və müalicə məqsədi ilə gedənlərin sa-

yında cüzi azalma meylləri müşahidə olunur ki, bu da yerli kurort-müalicə mərkəzlərinə diqqətin artırıl-

masına, turist axınının çoxalmasına müsbət təsir göstərə bilər.  

Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycanın kurort müəssisələri ölkə daxilində istirahət etmək, müali-

cə olunmaq və sağlamlaşmaq üçün öz vətəndaşlarını cəlb etməlidirlər. Bundan ötrü Azərbaycanda hər 

bir şərait var – unikal təbii müalicə ehtiyatları (mineral sular, palçıqlar, dünyada analoqu olmayan nafta-

lan nefti, landşaft-iqlim xüsusiyyətləri, dəniz, dağlar, çaylar, göllər və s.), inkişaf etmiş müasir nəqliyyat 

infrastrukturu, yerləşmə vasitələri, müalicənin, qidanın, göstərilən xidmətlərin beynəlxalq standartlara 

uyğun olması. Bir çox təbii-müalicəvi ehtiyatların sayına və keyfiyyətinə görə, Azərbaycan dünyada bi-

rincilərdəndir.  

Hal-hazırda Azərbaycanın müxtəlif regionlarında yüzlərlə sanatoriyalar və kurortlar var. Tari-

xən, ən çox sanator-kurort müəssisələri ölkəmizin şimal-qərb və cənub bölgələrində formalaşmışdır. 

Bu, təbii müalicə resurslarının sayının daha çox olması ilə əlaqəlidir. Hər il Azərbaycanın kurort 

müəssisələrində yüzminlərlə insan istirahət edir. Lakin, bu rəqəm, kurort müalicəsinə və sağlamlaş-

mağa ehtiyacı olan insanların sayından dəfələrlə azdır.  

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarından göründüyü kimi, 2012-ci ildə Azərbaycanda 

turizm sahəsində 170 səyahət agentliyi və turoperator fəaliyyət göstərirdi. Onlardan: 2 müəssisə 

(1,2%) – dövlət sektorunda, 168 (98,8%) müəssisə isə – qeyri-dövlət sektorunda çalışırdı. Qeyri-

dövlət sektoruna məxsus müəssisələrin 161 ədədi (95,8%) xüsusi mülkiyyətə, 3 ədədi (1,8%) – xari-

ci mülkiyyətə, 4 ədədi isə (2,4%) – birgə müəssisələrə aid idi. Azərbaycanda turizm sahəsinin inki-

şaf etdirilməsi nəticəsində 2017-ci ildə səyahət agentliklərinin və turoperatorların sayı 2 dəfə arta-

raq, 339 müəssisə təşkil etmişdir. Onlardan: 2 müəssisə (0,6%) – dövlət mülkiyyətində, 337 müəssi-

sə (99,4%) – qeyri -dövlət mülkiyyətində çalışır. Qeyri-dövlət sektoruda fəaliyyət göstərən 311 mü-

əssisə (92,3%) – xüsusi mülkiyyətə, 19 müəssisə (5,6%) – xarici mülkiyyətə, 7 müəssisə isə (2,1%) 

– birgə mülkiyyətə aiddir [1, səh. 14].  

Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, 2012-ci ildə Azərbaycan üzrə ümumilikdə 170 səyahət agentliyi 

və turoperatorlar fəaliyyət göstərirdi. Həmin şirkətlərdə 1730 işçi məşğul idi.  2017-ci ildə ölkədə 

fəaliyyət göstərən turizm agentliklərinin və turoperatorların sayı 339 təşkil etmişdir. Həmin turizm 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №2 

 

207 
 

agentliklərində çalışan işçilərin sayı isə 1891 nəfərə çatmışdır. Əgər 2012-ci ildə səyahət agentliklə-

rinin və turoperatorların məhsul (xidmət) istehsalına çəkdiyi xərclər 23540,8 min manat, əldə etdik-

ləri gəlir isə – 27121,5 min manat təşkil etmişdirsə, artıq 2017-ci ildə onların xərcləri – 36734,6 min 

manat, əldə etdikləri gəlirlər isə – 41034,2 min manat təşkil etmişdir. 

Lakin, 2012-2017-ci illər ərzində satılmış turizm yollayışlarının sayı 30% azalaraq, 44066 

göndəriş təşkil etmişdir. Bu azalmanın səbəbi, ölkədən kənarda səyahət etmək üçün Azərbaycan və-

təndaşlarına satılan göndərişlərin sayının kskin azalmasıdır. Əgər 2012-ci ildə bu göndərişlərin sayı 

52378 idisə, 2017-ci ildə onların sayı kəskin azalaraq, cəmi 31612 göndəriş təşkil etmişdir. Ölkə da-

xilində səyahət etmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarına və əcnəbi vətəndaşlara satılan gön-dərişlərin 

sayı isə müxtəlif illər üzrə fərqli dinamikaya malik olmaqla, əsasən artmışdır.  

2012-ci ildə səyahət agentlikləri və turoperatorlar tərəfindən ölkəyə qəbul edilmiş və göndərilmiş 

turistlərin sayı 101431 nəfər olmuşdur. Bu, kifayət qədər böyük rəqəmdir və ölkədə keçirilən müxtəlif 

beynəlxalq tədbirlərlə əlaqəlidir. Sonrakı illərdə səyahət agentlikləri və turoperatorlar tərəfindən qəbul 

edilmiş və göndərilmiş turistlərin sayı azalaraq, 2017-ci ildə 63423 nəfər təşkil etmişdir.   

Kurortlarda istirahət edən və müalicə olunan turistlərin əsas hissəsi- fiziki cəhətdən zəif və xəstə 

insanlardır. Onların tərkibində yaşlıların xüsusi çəkisi yüksəkdir. Buna görə də, kurortların əksəriyyəti 

yüksək komfort və rahatlığı ilə seçilir. Müalicə, ümumi müddəti 10 - 30 gün təşkil edən müəyyən prose-

durların aparılmasını nəzərdə tutur. Buna görə də, sanator-kurort müalicəsi əsasında həyata keçirilən tu-

rist səyahətləri digər turist səyahətlərindən daha uzunmüddətlidir. Sanator-kurort müalicə-sinə, orada 

qalmaq xərclərindən əlavə, müalicə prosedurlarının dəyəri də daxildir. Yüksək komfortluluq səviyyəsi 

ilə birgə, bu ödəmələr sağlamlıq-müalicə turizmini, qiymət baxımından, daha da bahalı edir.  

Son dövrlərdə sağlamlıq-müalicə turizm xidmətləri bazarında müəyyən dəyişikliklər baş verir. 

Ənənəvi kurortlar, geniş istehlakçı dairəsi üçün nəzərdə tutulmuş çoxfunksional sağlamlıq mər-kəz-

lərinə çevrilirlər. Dünyada, eləcə də ölkəmizdə, sağlam həyat tərzi yaşamaq istəyən və antistress 

proqramlarına ehtiyacı olan insanların sayı ilbəil çoxalır. Bunlar, əsasən, orta yaşda olan və fiziki 

cəhətdən aktiv olan insanlardır. Bundan başqa, turizm bazarında yeni seqmentin inkşafı  dövlətin bu 

sahəyə göstərdiyi diqqətin nəticəsidir. Kurort müalicəsi bazarında vəziyyətin araşdırılması üçün 

kollektiv yerləşmə vəsaitlərinin dəyişməsi dinamikasının təhlilini aparmaq lazımdır. 2011-2016-cı 

illərdə Azərbaycanın turizm müəssisələrində yerləşdirilmiş turistlərin ümumi sayı illər üzrə fərqlə-

nərək, əsasən azalan meylli dinamikaya malik olmuşdur [1, səh. 32]. Məsələn, 2011-ci ildə yerləşdi-

rilmiş turistlərin sayı 83620 nəfər təşkil etmişdirsə, 2012-ci ildə onların sayı 21% artaraq, 101431 

nəfərə çatmışdır. Lakin növbəti illərdə yerləşdirilmiş turistlərin sayı əsasən azalmışdır və 2012-ci ilə 

nisbətən, 2016-cı ildə cəmi 53999 nəfər təşkil etmişdir ki, bu da yerləşdirilən turistlərin sayında təx-

minən 53,2% azalma deməkdir. 2016-cı ildə ölkənin regionları üzrə yerləşdirilən turistlərin 39909 

nəfəri (73,9%) qonaq evlərində, 11359 nəfəri (21%) – pansionatlarda, istirahət evlərində və sanato-

riyalarda, 15 nəfəri (0,02%) kempinqlərdə, 2055 nəfəri (3,8%) – turist bazalarında, 145 nəfəri 

(0,3%) şəxsi evlərdə, 516 nəfəri (0,9%) isə – digər yerlərdə yerləşdirilmişdir.  

Ölkə üzrə yerləşdirilən turistlərin 14,2% - dövlət müəssisələrində, 67,8% – xüsusi müəssisə-

lərdə, 0,8% - xarici mülkiyyətdə olan müəsisələrdə, 17,2% - birgə müəssisələrdə yerləşdirilmişdir.  

Yerləşdirilmiş turistlərin ümumi sayından, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrdə yerləşdi-

rilən turistlərin sayı müxtəlif illərdə fərqli olaraq, əsasən artan dinamikaya malik olmuşdur. Məsə-

lən, 2011-ci ildə dövlət turist müəssisələrində yerləşdirilən turistlərin sayı 6536 nəfər təşkil etmiş-

dirsə, 2013-cü ilə qədər onların sayı 8962 nəfərə qədər artmış, sonra, 2014-cü ildə azalaraq, 7342 

nəfər olmuşdur. 2015-ci ildə, ölkədə keçirilən idman tədbirləri ilə əlaqədar olaraq, onların sayı art-

mış vıə 10306 nəfərə çatmışdır. Lakin sonra, 2016-cı ildə yenə də 25,7% azalma müşahidə olun-

muşdur və dövlət mülkiyyətli müəssisələrdə yerləşdirilmiş turistlərin ümumi sayı 7662 nəfərə qədər 

azalmışdır. 2016-cı ildə dövlət müəssisələrində yerləşdirilən turistləri 46,2% qonaq evlərində və 

mehmanxanalarda, 53,8% isə - pansionatlarda, istiraşhət evlərində və sanatoriyalarda yerləşdirilmişdir. 

Xüsusi mülkiyyətdə olan turist müəssisələrində yerləşdirilən turistlərin ümumi sayı 2011-ci il-

də 76894 nəfər təşkil etmişdir. 2012-ci ildə onların sayı 5,6% artaraq, 81242 nəfər təşkil etmişdir. 
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Lakin sonradan, ilbəil azalaraq, 2016-cı ildə 36618 nəfərə çatmışdır. Xüsusi mülkiyyətdə olan mü-

əssisələrdə yerləşdirilən turistlərin 81,4% - xüsusi qonaq evlərində və mehmanxanalarda, 0,04% - 

kempinqlərdə, 2,9% - turist bazalarında, 0,4% - şəxsi evlərdə, 1,4% isə – digər yerlərdə yerləşdiril-

mişdir.  

 Xarici  mülkiyyətdə olan turist müəssisələrində yerləşdirilən turistlərin ümumi sayı 2011-ci 

ildə 190 nəfər təşkil etmişdir. Lakin 2012-ci ildə belə müəssisələrdə yerləşdirilən turistlərin sayı 

kəskin (13,7 dəfə) artaraq, 2614 nəfər təşkil etmişdir. 2013-cü ildə onların sayı 2318 nəfər, 2014-cü 

ildə 2792 nəfər, 2015-ci ildə isə – 2780 nəfər olmuşdur. Lakin 2016-cı ildə xarici mülkiyyətdə olan 

turist müəssisələrində yerləşdirilən turistlərin sayı yenə kəskin olaraq azalmış və cəmi 420 nəfər təş-

kil etmişdir.  

Birgə, qarışıq mülkiyyətli müəssisələrdə yerləşdirilən turistlərin sayında nisbi stabillik mü-

şahdə olunur. 2012-ci ildən başlayaraq verilən məlumatlara görə, birgə müəssisələrdə yerləşdirilən 

turistlərin sayı 2012-ci ildə – 9373 nəfər, 2013-cü ildə – 9301 nəfər, 2014-cü ildə – 9357 nəfər, 

2015-ci ildə – 9245 nəfər, 2016-cı ildə isə – 9299 nəfər təşkil etmişdir. Birgə müəsisələrdə yerləşdi-

rilən turistlərin 66,1% - qonaq evlərində və mehmanxanalarda, 23,3% - pansionatlarda, istirahət ev-

lərində və sanatoriyalarda, 10,6% isə – turist bazarlarında yerləşdirilmişdir. 

  

Cədvəl 1 

Səfərlərinin məqsədinə görə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı 

 

 2012 2013 2014 2015 2016   2017  

Yerləşdirilmiş şəxslərin 

sayı, nəfər 624924 666348 672345 838145 1122068 1414708 

O cümlədən məqsədlər 

üzrə: 

Turizm məqsədilə 
520958 546937 550643 638359 869301 1120610 

İstirahət, əyləncə 225646 226464 237506 256285 565738 813386 

İşgüzar 247304 232796 206234 275896 258299 212519 

Müalicə 15145 45060 70981 68896 11450 19086 

Digər turizm məqsədi ilə 32863 42617 35922 37282 33184 75619 

Digər məqsədlə 103966 117411 121702 199786 252767 294098 

Mənbə: Azərbaycanda turizm. Statistik məcmuə. Bakı-2018. S.32. 

 

Cədvəl 1-nin məlumatlarından göründüyü kimi, 2012-ci ildə səfərlərin məqsədlərinə görə yer-

ləşdirilmiş şəxslərin sayı 624924 nəfər təşkil etmişdir. Bu rəqəm illər üzrə 2,2 dəfə (226,4%) dina-

mik artaraq, 2017-ci ildə 1414708 nəfər təşkil etmişdir. 2012-ci ildə cəmi yerləşdirilmiş şəxslərin 

sayından müalicə məqsədi ilə səfər edənlər 2,4% təşkil etmişdilər. 2017-ci ildə yerləşdirilmiş şəxs-

lərin sayından müalicə məqsədi ilə səfər edənlər cəmi 1,3% təşkil etmişdirlər. Bu da onu göstərir ki, 

həmin sahədə hələ çox ehtiyatlar istifadə olunmamış qalmaqdadır.  

Səfərlərinin məqsədlərinə görə, iqtisadi rayonlar üzrə yerləşdirlmiş turistlərin sayının dinami-

kası çox maraqlıdır. Əgər 2012-ci ildə ölkəyə cəmi 624924 nəfər səfər etmişdirsə, onlardan turizm 

məqsədləri ilə 520958 nəfər gəlmişdir. Bu turistlərin də cəmi 15145 nəfəri müalicə məqsədi ilə sə-

fər etmişdir. Onlardan, Bakı şəhərində – 1537 nəfər (10,1%), Naftalan şəhərində – 6351 nəfər 

(41,9%), Lənkəran şəhərində – 438 nəfər (2,9%), Xaçmazda – 1279 nəfər (8,5%), Göyçayda – 26 

nəfər (0,2%), İsmayıllıda – 20 nəfər (0,1%), Naxçıvanda isə – 5494 nəfər (36,3%) müalicə olun-

muşdur. Müalicə üçün gələn turistlərini əsasən Bakı, Naftalan və Naxçıvan şəhərlərində yerləşməsi, 

bu şəhərlərdə təbii müalicə resurslarının və tarixən inkişaf etmiş sanator-kurort komplekslərinin 

mövcudluğu ilə əlaqəlidir [1, səh. 28]. 
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2017-ci ildə ölkəyə cəmi 1414708 nəfər səfər etmişdirsə, onlardan turizm məqsədləri ilə 

1120610  nəfər gəlmişdir. Bu turistlərində cəmi  19086 nəfəri müalicə məqsədi ilə səfər etmişdir. 

Onlardan, Bakı şəhərində –  363 nəfər (1,9%), Naftalan şəhərində – 6259 nəfər (32,8%), Balakəndə 

– 20 nəfər (0,1%), Qəbələdə – 5535 nəfər (29,0%), Lənkəran şəhərində – 320  nəfər (1,7%),  Cəlila-

bad şəhərində – 24 nəfər (0,12%), Xaçmazda –  730 nəfər (3,8%), Göyçayda – 6 nəfər (0,03%), 

Naxçıvanda isə – 5829 nəfər (30,5%) müalicə olunmuşdur [1, səh. 77-87]. Məlumatlardan göründü-

yü kimi, Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda da müalicəvi tu-

rizm kompleksləri açıldığına görə, bu rayonda yerləşən Şəki, Zaqatala, Qax, Oğuz, Qəbələ və Bala-

kən şəhərlərində də minlərlə turist öz sağlamlıqlarını bərpa edə bilmişdir. Bu ərazilərdə kollektiv 

yerləşmə vasitələrinin artımı mehmanxana tipli komplekslərin bərpası və tikintisi hesabına baş ver-

mişdir. Bu ərazilərdə çoxlu sayda təbii, tarixi-mədəni rekreasiya resursları mövcuddur. Bütün bun-

lar nəinki kurort, həmçinin sağlamlaşdırıcı - müalicəvi turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır 

və əlavə müxtəlif rekreasiya üsullarının yaranmasına təkan verir.  

Turizm üçün xarakterik olan sahələrin əsas göstəricilərinin inkişaf dinamikası böyük maraq kəsb 

edir. Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə respublikamızda turizmin inkişafına böyük diqqət yetirilir. Bu 

sahədə çalışan işçilərin sayı, təhsil və peşəkarlıq səviyyəsi ilbəil artır. Əgər 2011-ci ildə turizm üçün xa-

rakterik sahələrdə çalışanların sayı 37600 nəfər idisə, bu göstərici artaraq, 2016-cı ildə 43477 nəfərə çat-

mışdır. Artım 15,6% təşkil etmişdir. Turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılmış əlavə dəyər 2013-

2016-cı illərdə 514,5 mln. manat artaraq, 2594,7 mln. manata çatmışdır.  

Turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılan əlavə dəyərin ölkənin ümumi məhsulunda xüsusi çə-

kisi də 2013-2017-ci illərdə 44,0% artaraq, 3151,0 mln. manata çatmışdır. Lakin turizm üçün xarakterik 

sahələrə yönəldilən investisiyalar müxtəlif illərdə fərqli inkişaf dinamikasına malik olmuşdur. Əgər 

2011-ci illə müqayisədə 2012-ci ildə bu sahələrə 1478,2 mln. manat investisiya yönəldilmişdirsə (70,4 

mln. manat artım baş vermişdir), 2013-cü ildə bu sahəyə yönəldilən investisiyaların həcmi bir qədər aza-

laraq, 1371,0 mln. manat təşkil etmişdir. 2014-cü ildə həmin sahəyə investisiya qoyuluşu artaraq, 

2204,0 mln. manata çatmışdır, lakin sonrakı illərdə kəskin azalma baş vermişdir. 2015-ci ildə investisi-

yalar 1063,9 mln. manata, 2016-cı ildə investisiyaların həcmi kəskin azalaraq, 363,0 mln. manata, 2017-

ci ildə isə – 267,3 mln. manata  qədər endirilmişdir [1, səh. 21].  

Ölkəmizdə turizm bazarının inkişaf dinamikasını tədqiq etmək üçün, 2012-2017-ci illərdə 

Azər-baycana gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və xarici ölkələrə gedən Azərbay-

can vətəndaşlarının səfərlərinin məqsədi üzrə bölgüsü böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Res-

publikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, 2012-ci ildə Azərbaycana gələn 

əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ümumi sayı 2484,1 min nəfər olmuşdur. Onlardan, tu-

rizm məqsədi ilə səfər edənlər 1985,9 min nəfər təşkil etmişdir. Bu turistlərin sayından, müalicə 

məqsədi ilə gələnlərin sayı 43,0 min nəfər (2,2%) olmuşdur. 2017-ci ildə isə Azərbaycana gələn əc-

nəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı 2696,7 min nəfər olmuşdur. Onlardan, turizm məqsə-

di ilə səfər edənlərin sayı 2454,0 min nəfər, bu turistlərdən isə 49,1 min nəfəri (2,0%) – müalicə-

sağlamlıq məqsədləri ilə səfər edənlərdir. 

2012-ci ildə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 3874,4 min nəfər olmuşdur. 

Onlardan, turizm məqsədi ilə səfər edənlər 2828,9 min nəfər olmuşdur. Bu turistlərdən 116,5 min nəfəri 

(4,1%) – müalicə məqsədləri ilə səfər etmişdir. 2017-ci ildə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaş-

larının sayı 4108,9 min nəfər olmuşdur. Onlardan 3447,4 min nəfəri turist səfərinə çıxmışdır. Bu turist-

lərdən 189,6 min nəfəri (5,5%) müalicə-sağlamlıq məqsədləri ilə səfər etmişdirlər.  

Göründüyü kimi, 2012-2017-ci illər ərzində ölkəmizə gələn əcnəbi vətəndaşların və vətəndaş-

lığı olmayan şəxslərin sayı 8,5% artmışdır. Onlardan, turizm məqsədi ilə gələnlərin sayı 23,6% art-

mışdır. Bu turistlərdən, müalicə məqsədi ilə gələn əcnəbi vətəndaşlarının sayı da  14,2% artmışdır. 

Həmçinin, ölkədən müalicə məqsədi ilə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının da sayı 

62,7% artmışdır [1, səh. 25]. Təhlildən görünür ki, Azərbaycanda vətəndaşların müalicəsini təmin 

etmək üçün, hələ çox işlər görülməlidir.  
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Sanator-kurort müəssisələrinin sayı sanator-kurort xidmətləri sistemində əsas dövlət qeydiy-

yat göstəricisidir. Lakin bu müəssisələrin sayı haqqında məlumatlar müalicə-sağlamlıq bazarının 

həcmini xarakterizə edə bilməz, çünki onlar, həyata keçirilən kommersiya əməliyyatlarının həcmini 

və dəyərini göstərmir. Sanator-kurort təşkilatları öz növünə, heyətin sayına və xidmət göstərilən 

müştərilərin sayına görə fərqlidirlər. Burada, ölçü vahidi kimi, həm kiçik, məsələn, 100 yerlik pan-

sionat, həm də iri, geniş profilli kurort ola bilər (məsələn, Naftalanda, Qəbələdə, Abşeronda bir neçə 

sanatoriyalardan ibarət kurort kompleksləri olan və ildə yüzminlərlə manat dövriyyəsi olan kurort 

müəssisələri).  

2012-2017-ci illərdə Azərbaycanın sanator-kurort şəbəkəsinin inkişafı müxtəlif istiqamətli 

müalicə-sağlamlıq ocaqlarının daha da müasir standartlara uyğunlaşdırılması, həmin müəssisələrdə 

yerləşdirilmə imkanlarının genişlənməsi, sosial-iqtisadi inkişaf və sanator-kurort xidmətlərinə tələ-

bin artması ilə xarakterizə olunur.   

Lakin, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarından göründüyü kimi, Azərbaycanda sanato-

riyaların, istirahət evlərinin və profilaktoriyaların sayının artırılması və fəaliyyətinin inkişaf etdiril-

məsi üçün hələ çox işlər görülməlidir. Əgər 2011-ci ildə sanatoriyaların, istirahət evlərinin və pan-

sionatların sayı 75 idisə, 2018-ci ilə qədər bu rəqəm 18,7% azalaraq 61-ə çatmışdır. Bu sağlamlıq-

müalicə müəssisələrində olan çarpayıların (yerlərin) sayı da 26,2% azalaraq, 12215-dən – 916 qədər 

düşmüşdür [2, səh. 82]. 

Yalnız müalicə sanatoriyalarının sayı 2011-2018-ci illər ərzində 11,7% azalmışdır. Bu sanato-

riyalarda olan yataq yerlərinin sayı da kəskin azalaraq (35,9%), 5407 yataq yeri qalmışdır. 2011-ci 

ildə sanatoriyaların ümumi sayından uşaq sanatoriyalarının sayı 37,8% təşkil edirdi, 2018-ci ildə isə 

bu rəqəm 44,8% təşkil etmişdir. Bu müəssisələrdə çarpayıların sayı da 1320-dən 1001-ə qədər azal-

mışdır (24,2%). Belə vəziyyət onunla əlaqədardır ki, böyüklər üçün olan sanatoriyaların ümumi sayı 

daha kəskin azalmışdır.   

Statistik məlumatlardan göründüyü kimi, 2011-2018-ci illər ərzində istirahət evlərinin, profi-

laktoriyaların və pansionatların sayı, onlarda olan çarpayıların sayı əsasən dəyişməmişdir. Lakin is-

tirahət bazalarının və digər istirahət müəssisələrinin sayı və onlarda olan çarpayıların sayı isə kəskin 

azalmışdır.  

Ölkəmizdə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələr geniş yayılmışdır. Dövlət Statistika 

Komitəsinin məlumatlarına əsasən, 2012-2017-ci illər ərzində belə müəssisələrin sayı 9,5% artaraq, 563 

olmuşdur [1, səh. 28]. Onlarda birdəfəlik tutum, yəni yerlərin sayı 26,7%, nömrələrin sayı – 30,7% ge-

cələmələrin sayı isə 57,9% artmışdır. Təhlil edilən dövr ərzində həmin müəssisələrdə gecələyən ölkə və-

təndaşlarının sayı 5,8%, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı isə – 2,1 dəfə (212,2%) artmışdır. 

2012-ci ildə ümumi gecələmələrin sayında ölkə vətəndaşlarının payı 51,1%, əcnəbi və vətəndaşlığı ol-

mayan şəxslərin payı isə – 48,9%; 2017-ci ildə isə, ölkə vətəndaşlarının mehmanxana və mehmanxana 

tipli müəssisələrdə gecələmələrin ümumi sayında payı 34,2%, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 

isə payı – 65,8% təşkil etmişdir.  

Həmin dövr ərzində yerləşdirilmiş şəxslərin sayı 2,3 dəfə (226,3%) artmışdır. Həmin rəqəm ölkə 

vətəndaşları üzrə – 71,5%, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üzrə isə – 2,6 dəfə (263,7%) təşkil et-

mişdir. 2012-ci ildə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş şəxslərin ümumi 

sayından, sağlamlıq-müalicə məqsədləri ilə yerləşdirilmiş şəxslərini sayı 2,4 %, 2017-ci ildə isə – 1,3% 

təşkil etmişdir. Ümumiyyətlə isə, 2012-2017-ci illər ərzində sağlamlıq-müalicə məqsədi ilə yerləşdiril-

miş şəxslərin sayı 26,0% artmışdır. 2012-ci ildə müalicə məqsədi ilə yerləşdirilənlərin sayından ölkə və-

təndaşları – 55,9%, əcnəbi vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayanlar isə – 44,1% təşkil etmişdirlər; 2017-

ci ildə bu göstərici müvafiq olaraq, 39,9% və 60,1% təşkil etmişdir.  

Statistika Komitəsinin məlumatlarından göründüyü kimi, 2012-2017-ci illər ərzində mehmanxana 

və mehmanxana tipli müəssisələrin sayı 9,5% artmışdır. Onların mülkiyyət növləri üzrə təsnifləşdi-

rilməsində elə də böyük dəyişikliklər baş verməmişdir.  
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Cədvəl 2  

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin mülkiyyət növləri üzrə sayı 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Müəssisələrin sayı, 

(vahid) 514 530 535 536 548 563 

O cümlədən mülkiyyət 

növləri üzrə: 

Dövlət  27 27 27 49 45 35 

Xüsusi  466 485 489 470 488 515 

Xarici  17 13 13 12 10 8 

Birgə  4 5 6 5 5 5 

Mənbə: Azərbaycanda turizm. Statistik məcmuə. Bakı-2018. S.30.  

 

Əgər 2012-ci ildə müəssisələrin 6,7% - dövlət mülkiyyətində, 90,6% - xüsusi mülkiyyətdə 

idisə, 2017-ci ildə bu göstəricilər, müvafiq olaraq, 6,2% və 91,5% təşkil etmişdir. Təhlil dövründə 

xarici və birgə mülkiyyətdə olan müəssisələrin sayında da böyük dəyişikliklər olmamışdır. Əgər 

2012-ci ildə müəssisələrin 2,2% xarici mülkiyyətdə, 0,6% birgə mülkiyyətdə idisə, 2017-ci ildə bu 

rəqəmlər, müvafiq olaraq, 1,4% və 0,9% təşkil etmişdir. Rəqəmlərdən də göründüyü kimi, təhlil 

dövründə cüzi dəyişikliklər müşahidə olunur [1, səh. 30].  

Statistika Komitəsinin məlumatlarından göründüyü kimi, 2012-2017-ci illərdə Azərbaycanda fəa-

liyyət göstərən mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin birdəfəlik tutumu 26,7 % artmışdır. 

Əgər 2012-ci ildə cəmi müəssisələrin tutumunda dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrdə birdəfəlik tu-

tum 11,4% təşkil edirdisə, 2017-ci ildə bu göstərici 11,1% olmuşdur. Göründüyü kimi, bu göstəricidə 

cüzi azalma baş vermişdir. Xüsusi mülkiyyətdə olan müəssisələrdə birdəfəlik tutum 2012-ci ildə ümumi 

müəssisələrdə olan birdəfəlik tutumun 81,5%-ni təşkil edirdisə, 2017-ci ildə bu göstərici 84,7% təşkil et-

mişdir ki, bu da 8483 birdəfəlik yer deməkdir. Lakin, xarici mülkiyyətdə olan müəssisələrdə, ümumi 

müəssisələrin yer tutumundan birdəfəlik tutum, yəni yerlərin sayı 2012-ci ildə 4,9% təşkil edirdisə, 

2017-ci ildə bu göstərici 2,1%-ə qədər azalmışdır. Birgə müəssisələrdə bu rəqəmlər 2012-ci il üçün – 

2,1%, 2017-ci il üçün də – 2,1% təşkil etmişdir.  

Azərbaycanda sağlamlıq-müalicə turizmi bazarının müasir vəziyyətinin təhlilində səfərlərin məq-

sədlərinə görə yerləşdirilmiş şəxslərin əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə və Azərbaycan vətən-

daşlarına bölgüsü vacib əhəmiyyət kəsb edir. Statistik məlumatlarından göründüyü kimi (Bax: Əlavələr, 

cədvəl 3), 2012-ci ildə cəmi yerləşdirilmiş şəxslərini sayından ölkə vətəndaşları 40,5% təşkil edir. 2017-

ci ildə bu rəqəm 31,1% -ə enmişdir. 2012-ci ildə isə cəmi yerləşdirilmiş şəxslərini sayından əcnəbilər və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslər 59,5% təşkil edirdilərsə, 2017-ci ildə bu rəqəm – 69,4%-ə qədər artmışdır.  

Cəmi yerləşdirilmiş şəxslərin sayından turizm məqsədi ilə gələnlərin sayı 2012-ci ildə 83,4% 

təşkil edirdisə, 2017-ci ildə bu rəqəm 79,2% olmuşdur. Turizm məqsədi ilə yerləşdirilmiş şəxslərin 

ümumi sayından müalicə məqsədi ilə gələnlərin sayı 2012-ci ildə 2,9% olmuşdursa, bu rəqəm 2017-

ci ildə 1,7%-ə qədər azalmışdır. 2012-ci ildə müalicə məqsədi ilə gələnlərin sayından ölkə vətəndaş-

ları 55,9%, onlardan uşaqların sayı – 2,6% təşkil edirdisə, 2017-ci ildə müalicə məqsədi ilə gələnlə-

rin sayından ölkə vətəndaşlarının payı 39,9%-ə qədər azalmış, onlardan uşaqların sayı isə – 0,6%-ə 

qədər azalmışdır.   

Ölkəmizə turizm məqsədi ilə gəlmiş şəxslərin ümumi sayından müalicə məqsədi ilə gələn əc-

nəbilərin sayı 2012-ci ildə 44,1% idisə, bu rəqəm 2017-ci ildə 60,1%-ə qədər artmışdır. Bu turistlər-

dən 2012-ci ildə 26,9% -  MDB vətəndaşları olmuşdur. 2017-ci ildə bu rəqəm – 53,4% təşkil etmiş-

dir. Bu onu göstərir ki, müalicə məqsədi ilə ölkəmizə gələn digər xarici ölkə vətəndaşlarının xüsusi 

çəkisi kifayət qədər artmışdır.   

Yaşayış müddətinə görə yerləşdirilmiş şəxslərin sayını təhlil edərkən görürük ki, ölkəmizdə 

2012-ci ildə yerləşdirilən şəxslərdən 87,3%-i cəmi 1-3 günlük səfər edənlərdir. 2017-ci ilə 1-3 gün-
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lük yerləşdirilən şəxslərin xüsusi çəkisi 93,3% -ə qədər artmışdır ki, bu da, qısamüddətli səfərlərin 

daha çox populyar olduğunu göstərir [1, səh. 34].  

Məlumatlarından göründüyü kimi, 2012-ci ildə cəmi yerləşdirilmiş şəxslərin sayından, 4-7 

günlük yerləşdirilən şəxslərin xüsusi çəkisi 7,8%; 8-28 günlük yerləşdirilən şəxslərin xüsusi çəkisi – 

4,0%; 29-91 günlük yerləşdirilən şəxslərin xüsusi çəkisi – 0,7%; 92-182 günlük yerləşdirilən şəxs-

lərin xüsusi çəkimi – 0,1%; 183-365 günlük yerləşdirilən şəxslərin xüsusi çəkisi isə – 0,0005% ol-

muşdur. 2017-ci ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq,  93,3% (1-3 günlük);  5,4% (4-7 günlük); 1,2% 

(8-28 günlük); 0,1% (29-91 günlük); 0,008% (92-182 günlük) təşkil etmişdir.  

Müalicə-sağlamlıq turizmi bazarının təhlilində turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan mehmanxana 

və mexmanxana tipli müəssisələrin müalicə-sağlamlıq xarakterli xidmətlərdən mülkiyyət növləri 

üzrə əldə etdikləri gəlir və xərclərinin araşdırılması da vacib şərtlərdəndir.  

Əgər 2012-ci ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mehmanxana və mehmanxana tipli müəs-

sisələr müalicə-sağlamlıq xarakterli xidmətlərdən 2630,8 min manat gəlir əldə etmişdirlərsə, 2017-

ci ildə bu rəqəm iki dəfə artaraq, 5386,3 min manat təşkil etmişdir.  

Təhlil edilən dövr ərzində (2012-2017-ci illər) dövlət mülkiyyətində olan bu tip müəssisələrdə 

müalicə-sağlamlıq xidmətlərindən əldə edilən gəlir 5,4 dəfə artmışdır. Xüsusi mülkiyyətdə olan müəssi-

sələrdə müalicə-sağlamlıq xidmətlərindən əldə edilən gəlir 2,3 dəfə artmışdır, xarici mülkiyyətdə olan 

müəssisələrdə isə bu rəqəm Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilən məlumatlarda göstərilmədiyin-

dən, biz onu hesablaya bilməmişik. Birgə müəssisələrdə sağlamlıq-müalicə xidmətlərindən əldə edilən 

gəlir tədqiqat dövrü ərzində cəmi 1,1 dəfə artmışdır [1, səh. 37].  

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olma-

yan şəxslərin ölkələr üzrə sayını araşdırarkən, qeyd etmək lazımdır ki, 2012-ci ildə Azərbaycana ən çox 

turist göndərən ölkələr sırasında birinci – Böyük Britaniyadır. Bu ölkədən Azərbaycana 61628 turist gəl-

mişdir. Sonra, Türkiyədən (49584 turist), Rusiya Federasiyasından (45404 turist), Almaniyadan (20358 

turist), İrandan (20009 turist), ABŞ-dan (19578 turist), Ukraynadan (11304 turist) gəlmişdir. 2017-ci il-

də də bu ölkələr turist göndərişlərində öndədirlər. Eyni ölkələr 2017-ci ildə də Azərbaycana ən çox turist 

göndərən ölkələr sırasındadır. Ən çox turist sayı Rusiya Federasiyasından olmuşdur – 141041 nəfər. Bö-

yük Britaniyadan da ölkəmizə çoxlu sayda turist gəlmişdir – 79496 nəfər [1, səh. 42].  

Sonda qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycanın hər bir regionunun kurort-rekreasiya potensialını, 

sanator-kurort komplekslərinin regional şəbəkəsinin dinamik inkişafının sosial-iqtisadi şərtlərini və 

infrastrukturunu ətraflı öyrənmək lazımdır. Eyni zamanda, sağlamlıq-müalicə xidmətlərinin marke-

tinq təminatı və sığorta təminatı sisteminin formalaşmasında köməklik etmək çox vacibdir. Ölkə sə-

viyyəsində xarici pasiyent-turistlərə yardım göstərmək lazımdır. Regional səviyyədə xarici pasi-

yent-turistlərə məlumat-məsləhət mərkəzləri yaratmaq və digər ölkələrin tibb assosiasiyaları ilə re-

qional tibbi təşkilatların birgə fəaliyyətini dəstəkləmək lazımdır. Bütün bunlar, ölkə əhalisinin sağ-

lamlıq keyfiyyətinin artırılmasında əsas amillərdən biridir.  

  Azərbaycanda, sanator-kurort müalicəsinin təşkilində tam istifadə olunmayan zəngin kurort-rek-

reasiya potensialı var. Yaşadığımız mürəkkəb qloballaşma dövründə insanlarda sağlam həyat tərzinə 

müsbət münasibəti formalaşdırmaq lazımdır. Bu problemin həlli üçün, Azərbaycanda kurortlar şəbə-

kəsinin, müalicə turizminin genişlənməsinə və inkişaf etdirilməsinə, əhali üçün əlçatan olmasına daha 

da çox diqqət yetirilməlidir.  
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The article analyzes the current state of the market of medical and health tourism services in 

Azerbaijan, the changes that have occurred here are investigated. The author assessed the dynamic 

development of the medical and recreational tourism market, analyzed the number of persons 

placed for the purposes of the visit, the dynamics of changes in collective accommodation facilities, 

the specific weight of the added value created in the areas specific to tourism in the country's 

aggregate product, network of sanatorium-and-spa enterprises in Azerbaijan. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Р.Г. Гулиев  

Азербайджанского Университета Туризма и Менеджмента Баку, Азербайджан 

 

В статье проведен анализ современного состояния рынка лечебно-оздоровительных ту-

ристических услуг Азербайджана, исследованы произошедшие здесь изменения. Автором 

была проведена оценка динамичного развития лечебно-оздоровительного туристического 

рынка, осуществлен анализ численности лиц, размещенных по целям визита, динамика из-

менения средств коллективного размещения, удельный вес добавочной стоимости, создан-

ной в сферах, характерных для туризма, в совокупном продукте страны, казаны различные 

направления развития сети санаторно-курортных предприятий в Азербайджане.  

 Ключевые слова: рынок туристических услуг, лечебно-оздоровительный туризм, ту-

роператоры и бюро путешествий, санаторно-курортные предприятия 
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AQRAR SEKTORDA RİSKLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

VƏ ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN OLUNMASI SAHƏSİNDƏ  

PERSPEKTİV İSTİQAMƏTLƏR 

 

O.M. Bayramov 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, Azərbaycan 

 

Məqalədə, Azərbayanın aqrar sektoruna xas olan mümkün risklər qiymətləndirilərək, onların 

aradan qaldırılması, aqrar sektorda çalışan ev təsərrüfatlarının, fermer və ya kollektiv təsərrüfatların 

əlavə xərclərinin və ziyanlarının azaldılması məsələləri araşdırılmışdır. Müəllif, Azərbaycanda aqrar 

sektorda sığorta sisteminin zəif tətbiqi və Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan vəzifələr haqqında 

məlumat verərək, Azərbaycanda aqrar sektorda bəzi məhsullar üzrə iqlimlə və qiymətlərlə bağlı 

risklərin qiymətləndirilməsi üzrə təhlillər aparmış və təkliflər vermişdir. 

Açar sözlər: aqrar sahə, investisiyalar, xərclər və ziyanlar, risklər  

 

Qloballaşma genişləndikcə hər bir ölkə üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün ərzaq təhlükəsiz-

liyinin təminatına iki amil – aqrar sahənin inkişafı və xarici ticarətin liberallaşması mühüm təsir 

göstərir [1].  Aqrar sahənin inkişafı həm də milli təhlükəsizlik və iqtisadi müstəqillik baxımından 

hər bir ölkə üçün vacibdir. Azərbaycanın iqlim şəraiti, torpaq ehtiyatlarının keyfiyyəti və kənd regi-

onlarında məskunlaşan insanların ənənəvi əməksevərliyi ölkədə aqrar sahənin  inkişafı üçün zəmin 

yaradır. Azərbaycanda aqrar islahatlar nəticəsində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahə-lərinin 

özəlləşdirilməsi də yerli şəraitə uyğun zəruri həcmdə məhsul yetişdirməyə imkan verir.  

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının geniş inkişaf etdirilməsi üçün daxili imkanların kifayət qə-

dər olmasına baxmayaraq, istehlak olunan aqrar məhsulların mühüm hissəsi hələ də idxal edilir. 

ARDSK-nin məlumatlarına əsasən, 2017-ci ildə ərzaq idxalı ümumi idxal malları arasında 17.2% 

çəkiyə malik olub [2]. Ərzaq məhsullarının mühüm hissəsinin idxal edilməsi nəinki ərzaq təhlükə-

sizliyi üçün, həm də regionlarda məşğulluğun təmin edilməsi üçün ciddi çətinliklər yaradır. Digər 

tərəfdən, idxal olunan ərzaq malları arasında qiymətə görə elastikliyi az olan xeyli mal var (məsə-

lən, dənli bitkilər). Onlara olan tələbin yüksək səviyyəsi ölkə əhalisinin istehlak həcmini idxal mal-

larından asılı edir. Bu isə hər il bir neçə milyard dollar vəsaitin idxal malları əldə etmək üçün sərf 

edilməsi deməkdir. Azərbaycanın ərzaq idxalı üçün xərclədiyi xarici valyuta 1994-cü ildə 200 mil-

yon ABŞ dolları olduğu halda, 2017-ci ildə 1,7 milyard ABŞ dolları olub. Dünya bazarında neft 

qiymətlərinin ciddi fluktuasiya etdiyi indiki şəraitdə milli valyutanın dəyərinin dayanıqlılığını təmin 

etməyin bir yolu da idxal mallarının, xüsusilə ərzaq mallarının idxalının məhdudlaşdırılmasıdır. Be-

lə məhdudlaşdırma isə aqrar sahənin inkişafı ilə sıx bağlıdır.   

Aqrar sahənin inkişafı isə həm obyektiv (məsələn, təbii şərait, dünya bazarında qiymətlər və 

sair), həm də subyektiv (məsələn, kapital qoyuluşu, əməyin keyfiyyəti, idarəetmə səviyyəsi və sair) 

amillərdən asılıdır.  Bu amillər arasında proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması çətin olan amil-

lər obyektiv amillərdir. Təbii amil kimi iqlim şəraiti aqrar sahədə fəaliyyətin bütün mərhələlərində 

ciddi təsirə  malikdir. Torpağın vaxtında əkin üçün hazırlanması, əkinin vaxtında başa çatdırılması, 

bitkinin yetişməsi üçün normal istiliyin və rütubətin olması, məhsulun vaxtında tədarük edilməsi,  

saxlanması  və sair mərhələlərin hər biri iqlim şəraiti ilə birbaşa bağlıdır. Qeyd edək ki, Azər-bayca-

nın iqlim şəraiti və əksər regionlarda torpağın keyfiyyəti aqrar sahənin inkişafı üçün normal hesab 

edilə bilər. Lakin buna baxmayaraq, təbii şəraitin, məsələn, yağıntının həcminin dəyişməsi və ya aq-

rar sahənin inkişafı üçün əlverişsiz zamanda olması məhsuldarlığa mənfi təsir edə bilər.  

Ona görə də aqrar sektorda fəaliyyət daim təbii risklərlə üz-üzədir. Aqrar sektorun inkişafında 

risklərin rolunun qiymətləndirilməsi və azaldılması mühüm tədqiqat obyektidir. Qeyd edək ki, aqrar 

sektorun üzləşdiyi risklərin aradan qaldırılması əslində bu risklərin yaratdığı əlavə xərclərin müəy-

yən hissəsinin müxtəlif mənbələrdən, məsələn, dövlət büdcəsindən və ya sığorta təşkilatları tərəfin-
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dən ödənilməsi deməkdir. Yəni risklərin aradan qaldırılması deyəndə, xərclərin paylanması yolu ilə, 

aqrar sektorda çalışan ev təsərrüfatlarının, fermer və ya kollektiv təsərrüfatlarının əlavə xərclərinin 

və ziyanlarının azaldılması nəzərdə tutulur.  

Aqrar sektorda risklərin qiymətləndirilməsi risklərin analizi, onu törədən səbəblərin təsnifləş-

dirilməsi və mümkün risklərin təsirlərinin miqyasının müəyyən edilməsi, həmçinin hər bir risk mən-

bəyinin ümumi risk siyahısında payının hesablanması mühüm tədbirlər kompleksinin yerinə yetiril-

məsini tələb edir. Aqrar sektorda risklərin qiymətləndirilməsi elmi, texniki, texnoloji və sair metod-

ların birgə tətbiqini nəzərdə tutur.   

Aqrar sektorda mümkün risklər küllüsü onun daxilindəki fəaliyyət sahələrinin hər birinə xas olan 

xüsusiyyətlərlə bağlıdır. Məsələn, əkinçilik üçün xarakterik olan risklər, heyvandarlıq üçün əsas ol-

maya bilər və əksinə. İqtisadi ədəbiyyatda aqrar sektor üçün təsnifləşdirilən mümkün risklərin əksə-

riyyəti Azərbaycanın aqrar sektoruna da aiddir: 

1) Təbii iqlim şəraitinin yaratdığı risklər. Belə risklər istehsal prosesinin bütün mərhələlərində 

ola bilər. Ona görə də istehsalçı nə qədər mümkünsə, yerli iqlim şəraitini nəzərə alaraq fəaliyyət göstə-

rir. Temperaturu yüksək olmayan və su təchizatı zəif qurulmuş ərazidə pambıq əkini ilə məşğul olmağa 

cəhd edən fermerin ciddi risklə üzləşməyi gözləniləndir. Yaxud taxıl səpini işlə-rini yağıntının daha çox 

olduğu dövrə saxlamaq iqlim şəraitinin nəzərə alınmaması deməkdir və riskləri artırır. Aqrar məhsul is-

tehsalı ilə məşğul olan ev təsərrüfatları və ya fermer təsərrüfatları öz regionları üçün iqlim şəraitini müt-

ləq nəzərə almalıdırlar. Lakin yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, havanın temperaturunu, yağıntının miqda-

rını müəyyən dövr üçün proqnozlaşdırmaq mümkün olsa da, belə proqnozları bir il əvvəldən vermək və 

nəzərə almaq çətindir. Hətta belə proqnozların veril-məsi mümkün olduğu halda, onların tam nəzərə 

alınması və istehsal prosesini ona uyğunlaşdırmaq çətin olur. Məsələn, əgər hava proqnozu bildirirsə ki, 

oktyabr, noyabr aylarında yağmurlu günlərin sayı, həmçinin yağıntının miqdarı əvvəlki ildəkinə nisbə-

tən iki dəfə çox olacaq, bu heç də taxıl səpinindən imtina etmək demək deyil, sadəcə səpinin nə qədər 

mükünsə tez aparılması və yağmurlu olmayan günlərdən daha səmərəli istifadə etmək anlamına gəlmə-

lidir. Lakin əkin sahələrinin ölçüsü və istifadədə olan texnika nəzərdə tutulan işin öhdəsindən məhdud 

günlərdə gəlməyə bilər. Oxşar hadisə taxıl biçini zamanı da baş verə bilər. Məsələn, taxıl biçinə hazır 

olan zaman güclü yağış yağa və biçini təxirə sala bilər. Güclü yağış məhsulun keyfiyyətinə və yığımın 

həcminə mənfi təsir edə bilər. Hətta hava proqnozunun dəqiq verildiyi halda belə bu riskdən əvvəlcədən 

qorunmaq çox çətindir. Lakin orta iqlim dəyişikliklərinin fluktuasiyalarını nəzərə alaraq, aqrar istehsal 

prosesini müəyyən faizlə sığortalamaq olar. Bu halda tətbiq edilən metodlar regionun iqlim dəyişikliklə-

rinin tezliyini və risklərin miq 

2) yasını nəzərə almalıdırlar.  

3) İstehsal prosesində yaranan risklər. Əkinçilik sahəsində istehsalçı təbii risklərlə (iqlim şərai-

ti və dünya bazarındakı qiymətlərlə) yanaşı daxili bazarda qiymətlərin fluktuasiyası, əkinçilik üçün isti-

fadə etdikləri gübrənin, toxumların, dərmanların qiymətindəki dəyişikliklərlə də üzləşirlər. Elə məhsul-

lar var ki, onların uzun müddət saxlanması mümkündür və bu halda qiymət dəyişiklikləri ciddi risk ya-

ratmaya bilər. Amma elə məhsullar da var ki, onların uzun müddət üçün saxlanması qeyri-mümkündür 

və satış qiymətlərinin qısa müddətdə dəyişməsi ümumi qazanca ciddi təsir edir. Hazır məhsulun  və isti-

fadə üçün aralıq məhsulların həm dünya bazarında, həm də daxili bazarda qiymət dəyişiklikləri aqrar 

sektorun inkişafı üçün risk mənbələrindən biridir. Aqrar məhsulların istehsalında təbii iqlim amillərinin 

yaratdığı risklər dünya bazarında təklif həcminə ciddi təsir göstərir. Elə mallar var ki, onlara olan tələbin 

həcmi davamlı olaraq artır. Məsələn, buğdaya olan tələbin həcmi dünya bazarında bəzi illərdə kiçik is-

tisnalarla daim artma ilə müşaiyyət olunur1. Bu məhsula tələbin nisbətən dayanıqlı olması nəticəsində 

təklif həcmindən asılı olaraq dünya qiymətləri kəskin dəyişə bilir.  

                                                 
1 “Crops” FAOSTAT. Retrieved 2018-08-12. Countries-Select all; Regions-World+(Total); Elements-Production Quan-

tity; Items-Wheat; Years-2016. 
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Şəkil 1.Azərbaycanda idxal olunan ərzaq mallarının qiymət indeksi (baza ili-1999) 

 

Məsələn, bir ton buğdanın 2000-ci ildə dünya bazarında qiyməti 105 ABŞ dolları olduğu hal-

da 2008-ci ildə 440 ABŞ dollara qədər yüksəlib. Cəmi iki ildən sonra isə yenidən qiymətlər 158 

ABŞ dollarına qədər enib. Qiymətlərdəki belə şok dəyişmələr istehsalın həcmi ilə birbaşa bağlıdır 

və istehsalçılar üçün risklər yaradır. Lakin elə kənd təsərrüfatı məhsulları var ki, onların qiymətə 

görə elastikliyi sonsuzdur. Qiymətə görə elastiklikdən asılı olaraq, belə məhsullara tələb həcmi də 

dəyişir. Azərbaycanda idxal olunan əksər ərzaq məhsullarının 1999-cu ilə nisbətən qiymət indeksi-

nin son 18 ildə üç dəfə (2002, 2009 və 2014-cü illər) kəskin dəyişməsi  həmin məhsulların istehsa-

lında müəyyən risklər yaradıb (şəkil 1). 

4) Kənd təsərrüfatı sektorunda diqqəti cəlb edən risklərdən biri də maliyyə riskidir. Aqrar isteh-

sal əsasən mövsümü xarakter daşıdığından gəlirlər müəyyən dövrü əhatə edir. Xüsusilə, əkinçilikdə ildə 

bir dəfə, yaxşı hallarda isə iki dəfə məhsul yığımı baş verdiyindən gəlirlər də mövsümü xarakterli olur 

və kapital dövriyyəsi az olur. Əgər istehsalçı həmin dövrdə gözlədiyi gəlirləri əldə edə bilmirsə, yeni 

mövsüm üçün onun maliyyə çətinliyi yaranır. Taxılçılıqla məşğul olan fermer və ya ev təsərrüfatı taxıl 

əkini üçün zəruri işləri, o çümlədən, torpağın şumlanması, gübrələnməsi, əkilməsi, suvarılması, biçilmə-

si, tədarükü və bazara çıxarılması prosesləri üçün xərcləri satışdan gələn gəlirlərlə ödəyə bilməsə və 

növbəti il üçün zəruri olan xərcləri əldə edə bilməsə, maliyyə çətinliyi  yaşanar. 

Azərbaycanda məşğul əhalinin böyük bir hissəsi (təqribən 68%) özüməşğul hesab edildiyin-

dən, onların gəlirlərinin müəyyən hissəsinin aqrar sahəyə investisiya kimi qoyulması şansı azdır.  

5) Aqrar sahənin inkişafı üçün ciddi nəticələri ola bilən risklərdən biri də dövlətin siyasəti ilə bağ-

lıdır. Ölkəyə idxal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları ilə rəqabətə dözmək üçün aqrar məhsul istehsalçı  

dövlət tərəfindən qorunmalıdır. Dövlət elə iqtisadi siyasət həyata keçirməlidir ki, aqrar məhsul istehsalçısı 

yeni risklərlə, məsələn, bazarda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin kəskin azalması, gübrənin və zə-

ruri dərmanların qiymətinin qalxması, kənd təsərrüfatı maşın və mexanizmlərin lizinq şərtlərinin sərtləş-

məsi, kredit faizlərinin artması, ixracın prosedurlarının sərtləşməsi və sair risklərlə üzləşməsin. Bütün bu 

tədbirlər aqrar məhsul istehsalçısını yeni risklərlə-iqtisadi siyasətdən doğan risklərlə üz-üzə qoya bilər. 

Azərbaycanda aqrar sahədə çalışan təsərrüfatların belə risklərlə üzləşməsi halları son 10 ildə qeydə alın-

mayıb. Belə ki, aqrar sektorun əmlak vergisindən başqa bütün vergilərdən azad edilməsi, dayanıqlı lizinq 

şərtləri, hər il əkin sahələrinin ölçüsünə görə subsidiyaların verilməsi aqrar sahədə istehsalçıların stimullaş-

dırılmasına şərait yaradır. Lakin kredit şərtlərinin yüksək olması, xüsusilə 2015-ci ildə manatın məzənnəsi-

nin dollara nisbətən iki dəfə azalması öz təsirini aqrar sektorda da göstərdi.  

6) Aqrar istehsalla məşğul olan fermer təsərrüfatlarının üzləşə biləcəyi risklərdən biri də, fərdlə-

rin sağlamlığı ilə bağlı risklər ola bilər. Kiçik fermer təsərrüfatlarında hər hansı bir işçinin xəstələnməsi 

və ya ölümü və ya təsərrüfatın hər hansı bir üzvünün təsərrüfatdan ayrılması da istehsalın həcminə təsir 

göstərə və risk yarada bilər.  
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Əlbəttə yuxarıda sadaladığımız risklər aqrar sahədə mümkün olan risklərin tam siyahısı deyil. 

Buna baxmayaraq, risklərin müxtəlifliyi və bəzi hallarda “kütləviliyi” onların təsir miqyaslarının bö-

yük olmasına dəlalət edir. Belə ki, hər hansı iqtisadi fəaliyyət sahəsində risklərin mövcudluğu və ölçü-

sü bu sahəyə investisiyaların qoyulmasında əsas şərtlərdən biridir. İnvestor o sahəyə maliyyə yatırma-

ğa çalışır ki, orda onun maliyyəsi üçün daha az risk olsun. Bu mənada aqrar sektor riskli sahə hesab 

oluna bilər. Ona görə də aqrar sektorun inkişafı birbaşa və dolayı dövlət dəstəyi olmadan çətinliklə in-

kişaf edir. Dolayı dəstəklərdən biri də aqrar sektorda sığorta sisteminin inkişafı ilə bağlıdır. Sığorta 

sistemi isə mümkün risklərin qiymətləndirilməsi olmadan, fəaliyyət göstərə bilməz.   

İqtisadi risklərin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün ehtimal nəzəriyyəsindən, riyazi statistik me-

todlardan və əməliyyatların tədqiqi nəzəriyyəsindən istifadə edilir. Kəmiyyətcə qiymətləndirmə adətən 

keyfiyyətcə qiymətləndirmənin davamı kimi inkişaf edir. Aqrar sektorda  risklərin qiymətləndirilməsi 

üçün 1) statistik metod; 2) analitik metodlar (o cümlədən diskontlaşdırma metodundan, xərclərin ödənil-

məsinin təhlili metodundan, risklərin yaratdığı mümkün itkilərin miqyasının qiymətləndirilməsi metodu 

(Monte-Karlo imitasiya modelləşdirməsi), 3)maliyyə dayanıqlığının təhlili metodu; 4) ekspert qiymətlən-

dirməsi; həmçinin, 5) analoqlardan istifadə metodu tətbiq edilə bilər.  

Risklərin qiymətləndirilməsi üçün tətbiq edilən metodlar arasında statistik metod daha çox 

tətbiq edilir. Lakin bu metodun tətbiqi üçün daha çox məlumat tələb olunur və bu, statistik metodun 

çatışmazlığıdır.  Aqrar sektorda risklərin qiymətləndirilməzi zamanı statistik metod regionda gəlir 

və itkilərin öyrənilməsi üçün tətbiq edilə bilər. Bu zaman risk altında olan təsadüfi kəmiyyətin, o 

cümlədən gəlir və itkilərin region üzrə orta qiyməti (µ), təsadüfi kəmiyyətin orta kvadratik meyli 

(σ), dispersiya ( ), variasiya əmsalı, təsadüfi kəmiyyətin paylanması ehtimalı hesablanır. Daha 

sonra isə hazırda geniş tətbiq edilən “həll alqoritmi” qurulur. Həll alqoritmində təsadüfi (risklər ya-

radan) dəyişənlərlə bu dəyişənlərdən asılı olan nəticə dəyişənləri arasındakı əlaqə tədqiq edilir. Mə-

sələn, taxılın məhsuldarlığına təsir göstərən təsadüfi dəyişənlər kimi yağıntının tezliyi, havanın tem-

peraturunun dəyişkənliyi, zərərvericilərin artma ehtimalı və sair təsir göstərə bilər.  

Təsadüfi kəmiyyətlərlə onlardan asılı olan dəyişənlər arasındakı əlaqə optimist, pessimist və ən 

ehtimallı variantları nəzərdə almaqla, modelləşdirilə bilər. Bu zaman imitasiya modelləşdirməsindən 

(məsələn, Monte-Karlo) istifadə oluna bilər.  Beləliklə, aqrar sektorda risklərin qiymətləndirilməsinin al-

qoritmini 2-ci şəkildəki kimi təsvir edə bilərik. 

 

 
 

Şəkil 2. Aqrar sektorda risklərin qiymətləndirilməsinin ümumi alqoritmi 

 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanda aqrar sektor üçün əsas risklərdən biri ərzaq 

məhsullarının qiyməti ilə bağlıdır. Həm daxili, həm də dünya bazarında ərzaq məhsullarının qiymət 

fluktuasiyaları fermerlərin gəlirlərinə ciddi təsir göstərir. Aqrar sektora investisiyaların qoyulması 

və ya növbəti illərdə əkin növlərinin seçilməsi bazardakı qiymətlərdən çox asılı olur. Bazarda qiy-

mətlərin fluktuasiyası həm istehsalçılara, həm də istehlakçılara təsir göstərir. Hər hansı aqrar məh-

sul istehsalçısı bazarda qiymətlər aşağı olduğundan, növbəti ildə onu yetişdirməyəcək və ya az ye-

tişdirəcək. Bu halda, növbəti ildə qiymətlər qalxa bilər və bu fermer mühüm gəlirlərini əldə vermiş 

olar. İstehlakçılar isə yüksək qiymətlə həmin məhsulu almağa məcbur olarlar. Deməli, aqrar məhsu-

lun bazarda qiymətlərinin qalxması riski həm istehsalçılara, həm də istehlakçılara təsir göstərir. 
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Qiymət risklərinin hesablanması və onun həddinin müəyyən edilməsi sığorta prosesində mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanda aqrar məhsulların istehsalının qiymətlərə görə sığortası həyata 

keçirilməsə də, risklərin hesablanması belə sığorta əməliyyatlarının mümkün həddini əsaslandıra bilər.  

 

 
 

Şəkil 3. Azərbaycanda idxal buğdanın qiymət indeksi (baza ili-1999-cu il) 

 

Məsələn, bugdanın 2000-ci ildən 2017-ci ilədək dünya bazarında qiymətinin bir neçə dəfə 

kəskin dəyişməsi buğda istehsalçılarına müəyyən risklər yaratsa da, belə qiymət dəyişmələrinin 

ümumi trendinin pozitiv olması riskləri xeyli azaldır və buğda istehsalında qiymətlə bağlı sığortanın 

mümkünlüyünü bildirir (Şəkil 3).  

Qeyd edək ki, aqrar sektorda mövcud risklər məhsulun fiziki həcminə və ümumi dəyərinə təsiri 

nöqteyi –nəzərindən də iki cür təsnifləşdirilə bilər. Aqrar sektorda istehsalın fiziki həcminə təsir 

baxımından iqlim şəraitinin yaratdığı risk daha yüksəkdir. Dəyər baxımından isə fiziki həcmlə bağlı 

bazardakı qiymətlər də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Məsələn, gözləntisi 100 ton kartof məhsulu əldə 

etmək olan fermer 10 ha əkin sahəsində kartof becərirsə digər amillərin risk yaratmadığı halda hər iki 

risklə üzləşə bilər: 1)iqlim şəraiti kartof istehsalı üçün əlverişli  ola bilər və bazarda qiymətlər yüksək 

olar; 2) iqlim şəraiti kartof istehsalı üçün əlverişli  ola bilər, lakin bazarda qiymətlər aşağı ola bilər; 3) 

iqlim şəraiti kartof istehsalı üçün əlverişsiz ola bilər və  bazarda qiymətlər aşağı ola bilər; 4) iqlim şəraiti 

kartof istehsalı üçün əlverişsiz ola bilər, lakin bazarda qiymətlər yüksək ola bilər. Bu hallardan yalnız 

birində - 3-cü halda  fermerin uduzma şansı daha yüksəkdir. 1-ci halda fermerin daha çox qazanma şansı 

olsa da, digər iki halda onun uduzma və udma şansları, demək olar ki, bərabərdir. Çünki fermerin 

istehsal etdiyi məhsulun fiziki həcmi az olsa da, dəyəri daha yüksək ola bilər və o, xərclərini ödəməklə 

yanaşı, həm də qazanc əldə edə bilər. 
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Şəkil 4. Azərbaycanda kartof istehsalının dinamikası 
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Azərbaycanda istehlak olunan əsas aqrar məhsullardan biri kimi, kartof istehsalında əsas risklə-

rin hesablanması vasitəsilə, bu məhsulun yetişdirilməsinin nə dərəcədə sığortalanma imkanlarının ol-

masına baxaq. Azərbaycanda kartof məhsulunun təbii fəlakətlərdən, ziyanvericilərin kütləvi hücu-

mundan sığortası həyata keçirilir. Lakin ayrı-ayrı təsərrüfatların gəlirlərinin iqlim dəyişik-liyindən 

məsələn, yağıntının çoxluğundan və ya quraqlıqdan, həmçinin bazarda qiymətlərin dəyiş-məsindən sı-

ğortalanması həyata keçirilmir. Sığorta şirkətləri riskin yüksəkliyini nəzərə alaraq, bu halda uduzacaq-

larından ehtiyat edirlər. Lakin nəzərə alsaq ki, kartofun istehsal edildiyi əsas regionlarda normadan ar-

tıq yağıntıların olması və ya uzun müddətli quraqlıqlar baş verməsi ehtimalı çox azdır, bu hadisələrə 

görə sığortanın da həyata keçirilməsində, əslində, ciddi çətinliklər yoxdur.   

Son 18 ildə ölkədə kartof üçün əkin sahələrinin ölçüsü, yığım, idxal  və istehlak həcminin təhlili de-

məyə əsas verir ki, bu məhsulun yetişdirilməsində regionlar üzrə əsas risk amilləri sırasında ikisini xüsusi 

qeyd etmək lazımdır: iqlim şəraiti və bazarda qiymətlər. Kartof istehsalında mühüm çəkiyə malik olan 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu və ölkənin digər iqtisadi rayonlarının birgə məlumatlarının müqayisəli təhlili 

deməyə əsas verir ki, kartof istehsalı həcmi təqribən eyni dinamikaya malikdir (Şəkil 4). Lakin  Azərbay-

canın iqtisadi regionlarında  kartof istehsalı üçün istifadə edilən torpağın keyfiyyəti və su təchizatı, həmçi-

nin iqlim şəraiti fərqli olduğundan məhsuldarlıq səviyyəsində ciddi fərqlər hiss edilir (şəkil 5).  
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Şəkil 5. Azərbaycanda kartofun məhsuldarlığı 

 

Azərbaycanda kartof istehsalında regionlar üzrə məhsuldarlıqda ciddi fərqlər, həmçinin məhsul-

darlıqların dinamikasının eyni olmaması, deməyə əsas verir ki, bu regionlarda təbii şəraitin təsiri eyni 

nəticələrə gətirmir. Sığorta şirkətlərinin ən çox ehtiyat etdiyi fakt ondan ibarətdir ki, aqrar sektorda, 

xüsusilə əkinçilikdə təbii şəraitin təsiri kütləvi xarakterlidir və eyni zamanda çoxlu sayda təsərrüfat 

ziyan çəkər və sığorta şirkətinin ödəmələri böyük həcmdə ola bilər. Bu o zaman ola bilər ki, təbii iqlim 

şəraitinin məhsula təsiri eyni dərəcədə mənfi olsun. 6-cı şəkildən görünür ki, kartof istehsal edən 

regionlarda məhsuldarlığın dəyişmə dinamikası fərqlidir. Əgər təbii şəraitin təsiri eyni istiqamətli olsa 

da, trend də eyni olmalı idi. Bir iqtisadi rayona daxil olan inzibati ərazilərdə də məhsuldarlığın 

dinamikası eyni deyil. Beləliklə, sığorta şirkətlərinin ehtiyat etdiyi risk, yəni təbii şəraitin Azərbaycanda 

eyni zamanda kütləvi şəkildə təsərrüfatlara təsir göstərməsi faktı özünü doğrultmur və çoxlu sayda 

təsərrüfatın eyni zamanda kartof istehsalını məhsuldarlığa görə sığortalaması sığorta şirkətlərinə nəinki 

ziyan verməz, əksinə gəlir gətirə bilər. Belə sığortalama əməliyyatından kartof istehsalçıları da qazana 

bilər. 
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Şəkil 6. Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında kartofun məhsuldarlığının müqayisəli dinamikası 

 

Təbii iqlim şəraitinin məhsuldarlığa təsirini digər əkinçilik məhsullarının misalında da yoxla-

maq olar. Buğdanın, düyünün, üzümün və sair əkinçilik məhsullarının demək olar ki, əksəriyyətinin 

Azərbaycanın regionlarında paylanması elədir ki, təbii iqlim şəraitinin mənfi təsiri “kütləvi” xarak-

terli deyil və əkinçilik məhsullarının sığortalanması həm aqrar təsərrüfatlara, həm də sığorta şirkət-

lərinə fayda verə bilər.   

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanda aqrar sektorda istehsalçıların davamlı gəlir əldə 

etməsi ilə bağlı mövcud risklər olsa da, bu risklər idarəediləbiləndir və onların təsirlərinin azaldıl-

ması mümkündür.  Bu tədbirlərdən biri də, ilkin dövrlərdə dövlət tərəfindən icbarı sığorta sistemi-

nin tətbiqi ilə bağlıdır. Sonrakı dövrlərdə isə sığorta sisteminin könüllü olması və sığortaetmənin 

özəl qrumlar tərəfindən həyata keçirilməsi mümkündür. Bəs nə üçün indiyə qədər Azərbaycanda 

aqrar sektorda məhsul istehsalı, emalı, saxlanılması, nəqli və satışı heç bir formada sığortalanmır? 

Bunun bir neçə səbəbi var: 

1. Sığorta sisteminin formalaşması və aktiv fəaliyyət göstərməsi üçün sığorta edənlə sığorta 

edilən arasında etibarın olması vacibdir. Belə etibarın formalaşması üçün ilk addım dövlət tərəfin-

dən atılmalı və sığorta edən rolunda dövlət çıxış etməlidir. Aqrar sektorda sığorta sisteminin özəl 

qrumlar tərəfindən formalaşması Azərbaycan cəmiyyətində xeyli çətindir. Hazırkı şəraitdə həm özəl 

sığorta şirkətləri, həm də aqrar sektorda fəaliyyət göstərən subyektlər bir-birinə etibar etmirlər.   

2. Azərbaycanda aqrar sektorda fəaliyyət göstərən ev təsərrüfatlarının, fermer və kollektiv təsər-

rüfatların sığorta olunmaq üçün özəl qurumlara müraciət etməsinin bəzi texniki çətinlikləri də var. Belə 

ki, ARDSK-nin məlumatlarına əsasən, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən mü-

əssisələrin sayı 2017-ci ildə 1735 olub. Müəssisə kimi fəaliyyət göstərməyən, lakin kənd təsərrüfatı 

məhsullarının mühüm hissəsini istehsal edən ev təsərrüfatlarının sayı bundan xeyli çoxdur. Bu təsərrü-

fatların yerləşdiyi ərazilərin bir-birindən ciddi fərqlənməsi, torpağın münbitliyinin, ona aqrotexniki qay-

dalarla qulluğun nəzarətdə saxlanması və sair problemlər çətinliklər yaratdığından özəl sığorta təşkilat-

larını fermerlərlə əməkdaşlıqdan çəkindirir.    

3. Aqrar sektorda sığortanın özəl qurumlar tərəfindən həyata keçirilməsində maliyyə prob-

lemləri də ciddidir. Belə ki, sığorta təşkilatları hesab edirlər ki, aqrar sektorda gəlirlər yüksək deyil, 

itkiləri və yuxarıda qeyd etdiyimiz riskləri qiymətləndirmək çətindir və bu halda illik sığorta haqq-
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larının ödənilməsi adi ev təsərrüfatları üçün ağır yük ola bilər. Belə yükü sığorta təşkilatları da hiss 

edir. Onlara ödənilən müəyyən vəsaitin müqabilində yüksək riskli fəaliyyəti sığortalamaq gələcəkdə 

sığorta şirkətini müflisləşdirə bilər. Xüsusilə, yuxarıda qeyd etdiyimiz hər iki risk növü - məhsul-

darlığa iqlimin təsiri və bazarda qiymətlər - Azərbaycan kimi ölkədə eyni zamanda bütün təsərrüfat-

lara təsir göstərə bilər. Bu isə bir il ərzində sığorta şirkətlərini tam müflisləşdirə bilər.  

4. Hər bir ölkədə sığortanın  tətbiqi, xüsusilə özəl sığortanın tətbiqi, bütövlükdə aqrar sektorun 

inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Aqrar sektorda müəyyən inkişaf meylləri hiss edilsə də, bütövlükdə onun 

inkişafı neft-qaz hasilatının inkişafı fonunda xeyli zəifləyib. Neftdən gələn gəlirlərin yüksək olması di-

gər iqtisadi fəaliyyət sahələrinin, xüsusilə xidmət sahəsinin sürətli inkişafına səbəb olub. Ölkəyə əlavə 

xarici valyutanın daxil olmasına kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından daha çox, idxalını stimul-

laşdırır. Bu, bütün dünyada müşahidə edilən meyldir. Digər tərəfdən, xidmət sahəsi daha gəlirli sahə ol-

duğundan, aqrar sahədən  bu sahəyə kadr axını baş verib. Elə buna görə də, aqrar sahəyə qoyulan inves-

tisiyaların həcmi sənaye və xidmət sahələri ilə müqayisədə azalıb. Belə ki, Mərkəzi Bankın məlumatla-

rına əsasən, aqrar sahəyə kredit qoyuluşu 2005-ci ildə 97,6 milyon manat olduğu halda, 2015-ci ildə bu 

göstərici 508,1 milyon manat təşkil edib. Lakin həmin dövr ərzində bu sahənin iqtisadiyyata qoyulmuş 

kreditlərdəki payı 6,8 faizdən 2,3 faizə enib.   

5. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının cari inkişaf səviyyəsi, xüsusilə onun hüquqi-təşkilati struk-

turu, hesabatlılığı özəl sığorta sisteminin tətbiqini çətinləşdirir. Belə ki, Azərbaycanın 5 rayununda (Şa-

maxı, Xaçmaz, Tovuz, Lənkəran və Gədəbəy) apardığımız sorğular zamanı məlum oldu ki, Azərbay-

canda əkin sahələrinin ölçüsündən başqa, digər statistik məlumatların əldə edilməsində ciddi problem 

var. Əkin sahələrinin ölçüsü haqqında məlumatların verilməsində aqrar təsərrüfat subyekti maraqlıdır. 

Çünki bu sahələrin ölçüsünə görə dövlətdən subsidiyalar alınır. Digər məlumatlar isə, məsələn, xərclər, 

istehsalın həcmi, itkilər, satışdan gələn gəlirlər və sair, həqiqət ehtimalı o qədər də yüksək olmayan mə-

lumatlar əsasında tərtib edilir. Bu isə sığorta şirkətləri tərəfindən risklərin qiymətləndirilməsinə, itkilərin 

hesablanmasına və ödənişlərin edilməsinə mane olur. Aqrar təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində, 

həmçinin gəlir və xərclərinin hesablanmasında ciddi nəzarət sistemi olmasa, bu sahəyə sığortanın tətbiqi 

mümkün olmaz.  

6. Azərbaycanda aqrar sahədə sığorta sisteminin tətbiqi üçün və risklərin qiymətləndirilməsi üçün 

təbii fəlakətlər, heyvan və bitki xəstəlikləri, iqlim məlumatları , habelə kənd təsərrüfatı istehsalında məh-

suldarlıq göstəriciləri üzrə uzum müddəti əhatə edən məlumatlar olmalıdır. Təəssüf ki, belə məlumatları 

əldə etmək mümkün deyil. Aqrar sahədə çalışan təsərrüfatı hər hansı hadisədən, məsələn, məhsuldarlığın 

gözlənilən səviyyədən aşağı düşməsindən sığortalayan şirkət sığorta məbləğini və sığorta ödənişlərini mü-

əyyən etmək üçün bu məlumatlara malik olmalıdır.   

7. Azərbaycanda aqrar sahədə sığorta sisteminin inkişafı üçün dünya təcrübəsində geniş tət-

biq edilən sığorta fondunun olmaması da öz mənfi təsirini göstərir.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün aqrar sahədə sığorta siste-

minin inkişafı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 

Strateji Yol Xəritəsi”ində  hədəf kimi qoyulmuşdur. Strateji Yol Xəritəsində qeyd edilir ki, kənd tə-

sərrüfatı istehsalının təbii iqlim şəraitindən yüksək səviyyədə asılılığ, kapitalın dövretmə sürətinin 

aşağı olması və s. amillər bu sahədə qənaət normasını aşağı salır. Ona görə də aqrar sahəyə investi-

siya qoyuluşu məhduddur.  

Qeyd edək ki, son 15 ildə Azərbaycanda aqrar sahəyə dövlətin dəstəyi xeyli artıb. Bu dəstək 

maliyyə yardımları (o cümlədən subsidiyalar) və kreditlərlə yanaşı, həm də vergi güzəştlərini əhatə 

edir. Son 15 ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu vasitəsilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 

və emalı sahələrinə ayrılmış güzəştli kreditlərin həcmi 18,1 dəfə artmışdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 

kimi, aqrar sektora özəl sektordan investisiyaların ayrılması prosesi çox zəifdir. Çünki Azərbaycan-

da fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı subyektlərinin əksəriyyəti kiçik həcmlidir və onların kredit al-

maq üçün potensialı yoxdur.  
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Hazırda Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalçılarına dövlət dəstəyi formalarından biri də bəzi 

risklərin sığortalanmasıdır. Qeyd etdiyimiz kimi, aqrar sahədə əsas risklər təbii iqlim şəraitinin və bazarda 

qiymətlərin kəskin şoku ilə bağlıdır. Lakin hazırda Azərbaycanda aqrar sektorda yalnız bəzi təbii fəlakət 

hadisələrindən -yanğın, dolu, sel, daşqın və şaxta vurması hadisələrindən zərər çəkən subyektlərə sığorta 

formasında köməklik göstərilir. Lakin məhsuldarlığa ciddi təsir göstərən hadisələrdən, məsələn, quraqlıq-

dan və ya yağıntının çox olmasından, ziyanvericilərin yayılmasın-dan, yoluxucu xəstəliklərin yayılmasın-

dan ziyan çəkən təsərrüfatlara sığorta ödənişləri edilmir. Digər tərəfdən, Azərbaycanda təbii fəlakətdən sı-

ğortalanan kənd təsərrüfatı obyektlərinə yalnız az sayda əkinçilik məhsulları (buğda, arpa, qarğıdalı, dən 

üçün günəbaxan, kartof, şəkər çuğunduru, tərəvəz (göyərti istisna olmaqla), meyvə, sitrus və üzüm bağla-

rının məhsulları)  daxildir. Kənd təsərrüfatında mühüm çəkiyə malik olan heyvandarlıq məhsulları, kənd 

təsərrüfatı təyinatlı binalar, tikililər, qurğular, avadanlıqlar, maşınlar, nəqliyyat vasitələri və sair sığorta ob-

yekti deyil. Qeyd edək ki, Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına görə, 2015-ci ildə ölkədə əmlak sığortasına 

görə ödənilmiş cəmi haqlarda kənd təsərrüfatı bitkiləri və heyvanlarının sığortasının payı 1,3 faiz olmuş-

dur. Əsas sığortaçı təşkilat kimi “Aqrolizinq” ASC və kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan bir neçə iri 

maliyyə-sənaye qrupları çıxış edib.  

 “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair  

Strateji Yol Xəritəsi”  Aqrar sığortanın inkişaf etdirilməsini prioritet kimi qoyaraq, onun həyata ke-

çirilməsi üçün bir neçə tədbirin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur:  

 Kənd təsərrüfatında sığorta sistemi ilə bağlı mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə sığorta fondunun yaradılması imkanlarının dəyərləndirilməsi;  

 Sığorta Hadisələri Reyestrinin hazırlanması; 

 Karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı kənd təsərrüfatı istehsalçılarına dəymiş maddi zərərin 

ödənilməsi mexanizminin yaradılması;  

 Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının sığorta savadlılığının artırılması. 

Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan tədbirlərin hər biri (yalnız Sığorta Hadisələri Reyestrinin ha-

zırlanması tədbiri istisna olmaqla)  prinsipial olaraq öz həllini tapa bilməsi məsələləridir. Sığorta Hadisələri 

Reyestrinin hazırlanması isə, son 25-30 ilin təbii hadisələri ilə bağlı məlumatların olmasını tələb edir. Lakin 

belə məlumatlar regionlar üzrə geniş və elmi cəhətdən əsaslandırılmış olmasa da, yağıntının, quraqlığın, kü-

ləyin və sair təbii iqlim şəraitinin normadan kənara çıxmaları halı kimi təqribi qiymətləndirilə bilər.   

 

ƏDƏBİYYAT 

  

1. Gülalıyev M.G. Xarici iqtisadi fəaliyyət:tənzimləmə ilə liberallığın tarazlığı”. “Elm və təhsil” 

nəşriyyatı, Bakı: 2016. 

2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Ticarət. Azərbaycanın xarici ticarəti. 

URL: https://www.stat.gov.az/source/trade/  
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The article assesses the possible risks inherent in the agrarian sector of Azerbaijan, examines ways 

to eliminate them, as well as the issues of reducing additional costs and harm caused to households 

working in the agricultural sector, farmers and collective farms. The author, speaking about the weak 

implementation of the insurance system in the agricultural sector and the tasks stipulated in the Strategic 

Roadmap, analyzed and made some proposals for assessing the risks associated with climate and prices 

for some products in the agricultural sector. 

 Keywords: agrarian sphere, investments, expenses and harm, risks 



GƏNC TƏDQİQATÇI, 2018, IV cild, №2 

 

223 
 

ОЦЕНКА РИСКОВ  В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

О.М. Байрамов  

Института Экономики НАНА  Баку, Азербайджан 

 

В статье дана оценка возможным рискам, присущим аграрному сектору Азербайджана, 

исследованы пути их устранения, а также, вопросы снижения дополнительных расходов и вре-

да, наносимого домохозяйствам, работающим в аграрном секторе, фермерам и коллективным 

хозяйствам. Автор, говоря о слабом внедрении системы страхования в аграрном секторе и за-

дачах, предусмотренных в Стратегической Дорожной Карте, провел анализ и дал некоторые 

предложения по оценке рисков, связанных с климатом и ценами по некоторым продуктам в 

аграрном секторе.  

 Ключевые слова: аграрная сфера, инвестиции, расходы и вред, риски 
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MULTİKULTURALİZMİN AZƏRBAYCAN MODELİ 

 

S.E. Ağayeva  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

 

Məqalədə multikulturalizmin Azərbaycan modeli onun məqsədləri, sivilizasiya, ideoloji – dəyər, 

tarixi – mədəni, məişət, əsaslar və siyasi perspektivlər nöqteyi – nəzərindən təhlil edilir. Multikultura-

lizmin Azərbaycan modelinin “azərbaycançılıq” kimi səciyyəvi cəhətlərinin - Azərbaycan eyniliyinin 

mədəni kodunun aşkar edilməsi təkcə dar lokal açarda deyil, həm də ümumi nəzəri açarda aktual mə-

sələdir, çünki məqalə müəllifinin fikrincə bu gün də öz potensialını tükətməyən multikulturalizm stra-

tegiyasının əlavə impulsu haqqında məsələ qoyulur. Tədqiqatın metodoloji əsası kimi Azərbaycanın 

etnik, dini, sosial – məişət, milli – mədəni, siyasi – hüquqi və ideoloji ənənələrinin kompleks fənləra-

rası öyrənilməsinə əsaslanan kulturoloji təhlil çıxış edirdi. Belə yanaşma “azərbaycançılığın” müasir 

şəraitdə mənbələrini və perspektivlərini izləməyə imkan verir.  

Açar sözlər: kulturologiya, etnos, millət, multikulturalizm strategiyası, mədəni siyasət, azər-

baycançılıq ideologiyası, vətəndaş həmrəyliyinin dəyəri, mədəniyyətlərarası qarşılıqlı fəaliyyət, din, 

ideya münaqişələri 

 

Kulturologiyanın multikulturalizm ideyasına müraciəti, bir çox tədqiqatçıların ehtimal etdiyi kimi, 

qloballaşma fenomenini və postsənaye sivilizasiyası fenomenini ətraflı təhlil etmək zərurəti ilə bağlıdır, 

onun çərçivəsində dünyanın müxtəlif ölkələri və regionları əməyin dünyəvi bölünməsinə daxil edilməli 

və regional sivilizasiyaların vahid sistemini yaratmalıdır. Bu ideyanın həyata keçməsi yolunda problem-

lərdən biri müxtəlif milli cəmiyyətlərin və bütöv sivilizasiyaların bir – birlərinə mümkün adaptasiya yol-

larının axtarışıdır. Bu miqyaslı vəzifənin həllinə multikulturalizm nəzəriyyəsi və təcrübəsi də kömək et-

məlidir.  

Digər tərəfdən, multikulturalizm müxtəlif etnosların vahid dövlət çərçivəsində birlikdə mövcudlu-

ğunu nəzərdə tutur. Həm də bu konsepsiya inteqrasiyanı etnik azlıqların etnik milli müxtəlif-liklərini 

aradan qaldıran proses kimi deyil, əksinə, ümumi qarşılıqlı dözümlülük atmosferində mədəni müxtəlifli-

yi saxlayan proses kimi nəzərdən keçirir. Eyni zamanda iki mədəniyyət sahəsinin fərqi qəbul edilir: bi-

rincisi, hüquq bərabərliyi ideyası ətrafında cəmləşən ümumi siyasi mədəniyyətdir, ikincisi, ümumi dilə 

və dinə, ənənələrə və qohumluq əlaqələrinə malik olan xüsusi və ictimai sahələrdə müxtəlif mədəniyyət-

lərdir [5]. 

Qlobal mədəniyyətin təkcə özünün “müsbətlərini” deyil, həm də mədəniyyətlərarası dialoqu ide-

allaşdırmaqdan realism prinsipinə keçməyə məcbur edən  “mənfilərini” göstərən  müasir dünya yeni 

eranın astanasında dayandı, burada pis nəzarət edilən proseslərin təsiri altında millətlərin, xalqların, öl-

kələrin və hətta qitərin əvvəllər yaranmış mədəni simasını qəti şəkildə dəyişir. Bu şərtlərdə mütəxəssis-

lər, ictimaiyyət və müxtəlif dövlətlərin liderləri yenidən multikulturalizm siyasətinin iqtidarlılığı mövzu-

suna müraciət etdilər. Onun uğursuzluğu, dövlət inkişaf strategiyası kimi onun istifadə edilməsindən im-

tina zərurəti haqqında fikir getdikcə daha gur və dəqiq şəkildə səslənir [6]. 

Multikulturalizmi “pozitiv ayrı - seçkilik” və ya cəmiyyətin həyatında mədəni azlıqların rolu-

na xüsusi əhəmiyyət verən siyasi texnologiya kimi qiyməvləndirirlər.  

Son illədə hətta “multikultural vətəndaşlıq” termini yaranmışdır: Qərb ölkələrinin, xüsusilə ABŞ 

və Kanadanın təcrübəsi göstərdi ki, multikulturalizm cəmiyyətdə himayədarlıq əhval – ruhiyyəsi forma-

laşdırır, mədəni azlıqlarda özünə inam hissini aşağı salır. Bununla yanaşı, tənqidçilər ehtimal edirlər ki, 

vətəndaşların əksəriyyətində etnik və dini azlıqlara mənfi, hörmətsiz münasibət formalaşır. Bu zaman 

multikulturalizm, məlum olduğu kimi, əvvəldən bərabərsizliyin və  ayrı – seçkiliyin dəf edilməsi sahə-

sində həqiqi siaysət kimi  formalaşırdı. Bir sıra müəlliflər eyni fikirdədirlər ki, multikulturalizm cəmiy-

yətin müasir dünyada “mədəni sərhədlərə” yenidən baxılması ilə bağlı olan “diffuz eyniliyə” “təbii reak-
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siyasıdır” kı, bu da dəyər istiqamətlərinin dəyişməsində daha çox nəzərə çarpan iz qoyur. Bu prosesdə 

xüsusi rolu dilin zirvəsi və bütünlükdə linqvistika mədəniyyətinin translyası tutur [4]. 

Azərbaycan Respublikası multikulturalizmin dövlət siyasəti kimi öz mövqeyini saxlayan öl-

kələr sırasına daxildir. Ölkə mədəni, linqvistik və etnik müxtəlifliyin saxlanmasına doğru istiqamə-

tin davam etdirilməsi üçün mədəni siyasətin bu strategiyasını şüurlu surətdə seçmişdir. Bu gün mul-

tikulturalizmdə cəlbedici nə tapmaq olar? Azərbaycan dünyaya hansı təcrübəni təklif edə bilər? 

Qeyd edirik: Azərbaycan Respublikasında multikulturalizm ölkənin daxili və xarici siyasətinin əsa-

sıdır. Bu strateji istiqamətin inkişafı üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Bakı bey-nəlxalq 

multikulturalizm mərkəzinin yaradılması haqqında Fərman imzalamışdır. 

Hər şeydən əvvəl, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan çoxmillətli və çoxkonfessiyalı ölkədir. 

Buna görə də milli birliyin əsası ölkə ərazisində tarixən yaşayan xalqların zəngin mədəni irsinin sax-

lanmasına doğru istiqamətdir, bunun üçün Azərbaycan Respublikasında bütün şərait yaradılmışdır. Bu 

halda zəngin mədəni irs Azərbaycanda yaşayan xalqların etnik və dini icmalarıdır. Onların dəyərləri, 

adət və ənənələri ümumvətəndaş birliyi çərçivəsində eyniləşdirmə proqramının daha dərin şəxsi təbə-

qəsidir.  

Azərbaycanda Rus icması, tatar icması, Azərbaycan Talış Mədəniyyəti Mərkəzi, Kürd Mədəniyyət 

Mərkəzi “Ronahi”, Azərbaycanda yaşayan Mesxeti türklərinin ictimai birliyi “Vətən”, Tatar Gənclər Mər-

kəzi “Yaşlek”, ingiloy icması, Taras Şevçenko adına Azərbaycan Ukrayna İcması, ləzgi milli mərkəzi 

“Samur”, Avar – Azərbaycan ictimai birliyi. 

Dini icmalar arasında molokan icmasını, Bakı Yevangeliya Lüteran İcmasını, Azərbaycan Res-

publikasında Apostol Prefekturasının dini icmasını, “Bəhai” Bakı şəhər dini icmasını, “Azəri” Tat 

Mədəniyyət Mərkəzini, Dağ Yəhudiləri Bakı dini icmasını və bir çox digərlərini ayırmaq olar [2]. 

Bütün sadalanan birliklər qeydiyyata alınmışdır, ölkənin ictimai – mədəni həyatında iştirak 

edir, onlara dövlət və cəmiyyət tərəfindən diqqət və qayğı göstərilir.  

Bununla bərabər, vətəndaş birliyi etnik tərkibə bərabərləşdirilmir.  Azərbaycanın tarix və mədə-

niyyəti bütün Azərbaycan xalqı üçün vahid mədəni kodu - Azərbaycan multikulturalizmi modelinin əsa-

sında duran geniş sivilizasiya prinsipini ayırmağa və tətbiq etməyə imkan verir.  

Xatırladırıq: Azərbaycanda milli mədəniyyət uzun müddəti tarixi inkişaf nəticəsində formalaşmış-

dır. Mədəni – mənəvi matrisanın əsasını burada müəyyən dəyər normaları – hər şeydən əvvəl, etik və 

hüquqi normalar, habelə məzhəb təcrübəsi ənənələri və estetik təsəvvürlər təşkil edir. Respublikada döv-

lət mədəniyyət siyasətinin aparılması zamanı yalnız ölkədə qəbul edilmiş dəyər sisteminə uyğun olan 

mədəni istiqamətləri və “lokal mədəni mühitləri” təqdir edir və inkişaf etdirirlər. Dövlət mədəniyyət si-

yasətinin əsaslarının işlənib hazırlanması, beləliklə, sivilizasiya prinsipinə, habelə varislik prinsipinə 

əsaslanır. Varislik dedikdə Azərbaycan tarixinin qədim Albaniyadan, Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin, 

Azərbaycan xanlıqlarının, Azərbaycan Demokratik Respublikasının, Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində, 

müasir Azərbaycan Respublikasına fasiləsiz prosesi kimi qəbul edilməsi nəzərdə tutulur. Hesab edilir ki, 

Azərbaycan mədəniyyətinin sivilizasiya nüvəsi ona xas olan dəyərlərlə bütün bu dövr ərzində dəyişməz 

qalır [3]. 

XIX əsrdə Azərbaycan türklərinin mədəni – sivilizsiya eyniliyini dəyişdirmək üçün güclü 

cəhdlər edildi. Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinin nəticələrinə görə Azər-bay-

can torpaqları və Azərbaycan xalqı bölündü. Şimali Azərbaycan Rusiya dövlət sahəsinə, Cənubi 

Azərbaycan isə İran dövlət sisteminin tərkibinə daxil edildi. Bölünmə Azərbaycan xalqının inkişafı 

üçün dönüş əhəmiyyəti göstərdi. Şimali Azərbaycan Rusiya, Avropa mədəniyyətinin nailiy-yətləri-

nə və dəyərlərinə birləşdirildi. Azərbaycan türklərinin mədəni – sivilizsiya eyniliyini dəyişmək üçün 

ikinci cəhd 1920-ci ilin əvvəlində baş tutdu. SSRİ-nin tərkibinə daxil olduqdan sonra Azərbaycan 

türklərinin kommunist, sosialist dünyagörüşünün və həyat tərzinin formalaşması başlayır. Bu zaman 

lakin onların ənənəvi eyniliyi sınması baş vermədi: ölkədə əsrlərlə formalaşan dəyər təsəvvürlərinə 

və təcrübələrə uyğun olan həyat tərzi bütünlükdə saxlanıldı.  
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Beləliklə, təsdiq etmək olar ki, Azərbaycan multikulturalizmi mədəni irsin əsrlərlə hazırlanmış 

translyasiya mexanizmlərinə əsaslanır. Bununla bərabər, bu model bu gün gələcək nəzəri anlaşılma 

və inkişaf alır [1]. 

Multikulturalizm siyasi alət kimi azlıqlara sadə şəkildə təsir etməyə, dinlər və mədəniyyətlər 

arasında dialoqa kömək etməyə qadirdir. Buna görə də əsas prinsip tolerantlıq  prinsipidir: bütün 

xalqların maraqlarında – digər xalqlarla yaşamaq. Bu etnikarası və dinlərarası toqquşmaların qarşı-

sının alınmasına aparan yoldur.  

Bununla əlaqədar  olaraq dövlətin milli siyasətinin formalaşma prosesi və milli azlıqların buna 

cəlb edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələnin həlli üçün Azərbaycanda multikulturalizm ge-

niş siyasi – hüquqi əsas aldı. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının “Mədəniyyət hüququ” 

40-cı maddəsində ölkə vətəndaşlarının “mədəni həyatda iştirak etmək, mədəniyyət təsisatlarından və 

mədəni sərvətlərdən istifadə etmək hüququ vardır.  Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə ya-

naşmalı, ona qayğı göstərməli, tarix və mədəniyyət abidələrini qorumalıdır”. 51-ci maddədə “Yaradıcı-

lıq azadlığı” qeyd edilir ki, ölkənin hər bir vətəndaşının “yaradıcılıq azadlığı vardır. Dövlət ədəbi - bədii, 

elmi - texniki və başqa yaradıcılıq növlərinin azad həyata keçirilməsinə təminat verir” [4]. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yuxarıda adı çəkilən Fərmanına əsasən dövlət bütün milli 

azlıqların, azsaylı xalqların və ölkənin etnik qruplarının onların azad inkişafı üçün əlverişli şəraitin yara-

dılmasında tələbatlarını təmin edir. Dövlət siyasətinin məqsədi “respublikada millətlərarası müna-sibət-

lərin sonrakı təkmilləşməsi və onların bütün vətəndaşların şəxsiyyət azadlığının və hüquq bərabərliyinin 

təmin edilməsi üçün onların milliyyətindən, irqindən və dinindən asılı olmayaraq qurulmaqda olan hü-

quqi dövlətin tələblərinin səviyyəsinə qədər artırılmasıdır”. Azərbaycan Res-publikası Prezidentinin 

aparatına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə, Azərbaycan Respublikası nazirliklərinə və ida-

rələrinə, yerli icra hakimiyyəti başçılarına hökümətin dövlət köməyinin və siyasətinin aşağıdakı istiqa-

mətlərdə həyata keçirilməsi tapşırıldı: 

- Milli azlıqların, azsaylı xalqların və etnik qrupların mədəni, dil və din özünəməxsusluğunun 

saxlanması və inkişafı; 

- Milli adət və ənənələrin dini mərasimlərin və ayinlərin azad şəkildə göndərilməsi, ibadət yer-

lərinin saxlanması və onlardan istifadə; 

- Milli sənətkarlığın, peşə və özfəaliyyət yaradıcılığının və xalq sənətlərinin azad inkişafı; tarixi 

abidələrin və bütün millətlərin mədəniyyəvlərinin mühafizəsi; əhali üçün əhəmiyyətli yerlərin, qo-

ruqların, parkların və digər təbii obyektlərin saxlanması” .  

Fərmanın yeddinci bəndinə əsasən Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların qədim köklərinin, 

tarixi inkişafının, dil və ədəbiyyatının tədqiqatının və onun Azərbaycan Respublikası Elmlər Akade-

miyasında dünya tələbləri səviyyəsinə qədər çatdırılmasının təmin edilməsi üçün Bakı dövlət uni-

versitetində kafedralar və semitologiya, antik dillər, Qafqazşünaslıq şöbələri açmaq, burada şumer-

lərin, elamların, mannalıların, midiyalıların, albanların, hunların, xəzərlərin və digər qədim etnosla-

rın tarixi və mədəni irsini işləyib hazırlaya biləcək mütəxəssislər hazırlamaq nəzərdə tutulmuşdur. 

Bütün bunlar dövlətin hesabına həyata keçirilir və ölkənin bütün xalqlarının tarixinə və mədəniyyə-

tinə görə məsuliyyətin yüksək dərəcəsini təsdiq edir [7].   
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AZERBAIJANI MODEL OF MULTICULTURALISM 

 

S.E. Agayeva  

The academy of public administration under the president of the Republic of Azerbaijan 

 

In this article Azerbaijan's model of multiculturalism from the viewpoint of its objectives, 

civilization, ideological - value, historical - cultural, welfare, bases and political perspectives are 

analyzed. The characteristic features of the Azerbaijan model of multiculturalism, such as the 

"Azerbaijanism" - the identification of the cultural code of the Azerbaijani identity, is not only in the 

narrow local key, but also in the general theoretical breakthrough, because the author of the article 

considers the issue of an additional impulse of the multiculturalism strategy that still does not exhaust 

its potential. As a methodological basis of the research, it was performing as a culturological analysis 

based on the complex interdisciplinary study of ethnic, religious, social, household, national - cultural, 

political - legal and ideological traditions of Azerbaijan. Such an approach allows watching the 

sources and perspectives of "Azerbaijanism" in modern conditions. 

Keywords: cultural studies, ethnos, nation, multiculturalism, cultural policy, ideology of 

Azerbaijanism, the cost of civil solidarity, intercultural interaction, religion, conflicts of ideas 

 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МОДЕЛЬ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 

 

С.Е. Агаева  

Академия государственного управления при президенте Азербайджанской Республики 

 

В статье анализируется азербайджанская модель мультикультурализма с точки зрения ее 

цели, цивилизационных, идеолого-ценностных, историко-культурных, бытовых, основ и 

политических перспектив. Выявление характерных черт азербайджанской модели мультикуль-

турализма как «азербайджанства» - культурного кода азербайджанской идентичности – является 

актуальной задачей не только в узко локальном, но и в общетеоретическом ключе, поскольку 

ставит вопрос о дополнительном импульсе стратегии мультикультурализма, по мнению автора 

статьи не исчерпавшим свой потенциал и в наши дни. Методологической основой исследования 

выступил культурологический анализ, опирающийся на комплексное междисциплинарное 

изучение этнических, религиозных, социально-бытовых, национального-культурных и поли-

тико-правовых и идеологических традиций Азербайджана.Такой подход позволяет проследить 

истоки и перспективы «азербайджанства» в современных условиях.   

Ключевые слова: культурология, этнос, нация, мултикультурализм, культурная политика, 

идеология азербайджанства, стоимость гражданской солидарности, межкультурное взаимо-

действие, религия, конфликты идей 
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MULTİKULTURALİZMİN KANADA MODELİ 

 

N.V. Kazımov  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

 

Bu məqalə 1970-ci illərin əvvəllərindən etibarən, Kanadanın multikulturalizm tarixini, siyasi və 

iqtisadi köklərini, siyasi nəzəriyyəsinin əsaslarını, siyasətçilər tərəfindən həyata keçirilməsi yollarını, 

eləcə də Kanadanın mədəni həyatına olan təsirini, onun qarşısında duran əsas çətinlikləri və tənqidləri 

əks etdirir. Multikulturalizm azlıq mədəniyyətlərə kömək etməkdə mühüm rol oynamasa da, əsas Kana-

da tərəfindən görülə bilən və tanınan, azlıq mədəniyyətlərinin müxtəlifliyinə əsaslanan vahid bir milli 

vətəndaşlığın yaranmasında çətinliklər, əməllərdən sonra ortaya çıxan tədqiqatlar və nəzəri müzakirə-

lər tərəfindən dəqiq şəkildə nümayiş etdirilir. 

Açar sözlər: multikulturalizm, azlıqlar, Kanada vətəndaşlarının mədəni həyatı 

 

Kanada multikulturalizmi, siyasi nəzəriyyə, sosial tədqiqatlar və humanitar sahələrə immiqra-

siya edən və gündəlik həyatda əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən bir dərslik, düşüncə sistemi və 

hökumət siyasətidir. Son illərdə, bu, Kanada vətəndaşlığının əsas elementi olmuşdur və Kanada 

konsepsiyası ilə yaxından əlaqələndirilmişdir ki, bu, həm də qaçılmaz bir anlayış və adi bir vəziy-

yətdir, buna baxmayaraq, sonrakı həqiqət onun tətbiqi və münasibətlərindən asılı deyildi. 

Bir müddət, multikulturalizm çoxlu icmaların və mədəniyyətlərin bir yerdə yaşamasını təşviq 

edən bir ideologiya kimi qəbul edilirdi. Bir tərifdə deyilir ki, "Multikulturalizm, siyasi fəlsəfədə mə-

dəni və dini müxtəlifliyə cavab vermək üçün düzgün bir şəkildə düşünülmüş fikir birləşməsidir". 

Kanada vətəndaşlığı  kontekstində isə, bu söz müxtəlifliyi bir-biri ilə əlaqəli olsa da, faktları və kon-

sepsiyaları təsvir etmək üçün istifadə olunur: bir çox millət və etnik mədəniyyət ənənələrini və irqi 

mənşəyini təmsil edən insanlar və qruplardan ibarət Kanada əhalisinin demoqrafik reallığı; Kanada 

ictimaiyyətinin müsbət və fərqli bir xüsusiyyəti kimi mədəni plüralizmi qəbul edən sosial ideal və 

ya dəyər; federal, əyalət və bələdiyyə səviyyələrində mədəni və irqi plüralizmi idarə etmək - müda-

fiə etmək və dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulmuş hökumət siyasət təşəbbüsləri [1, səh. 37]. 

Həqiqətən, son onillikdə Kanadanın müxtəlif hökumətlər üzərində əhatə olunan demoqrafik 

reallığı, sosial ideal və çoxmədəniyyətli siyasəti, müasir Kanada mədəniyyətini və ədəbiyyatını in-

kişaf etmişdir ki, bu da bu gün onların formalaşmasına böyük təsir göstərərək bir vasitə və hərəkət-

verici qüvvə rolunu oynamışdır.  

Hazırkı mədəni qanunlar, Elliott və Flerasın "müxtəlifliyə fərqli və bərabər şəkildə cəlb edil-

məsi" olaraq adlandırdığı və "azlıq qadınları və kişiləri cəmiyyətin institusional çərçivəsinə inteqra-

siyası yolu ilə müxtəlifliyin idarə olunması üçün siyasət və proqramlar paketi" əsasında formalaş-

mışdır. Multikulturalizm azlıq sənətçilərinin və onların işlərinin tanıdılması və təbliğində mühüm 

rol oynadığından mədəni ontoloji mənada böyük əhəmiyyətə malikdir; multikulturalizm olmasaydı, 

bu gün Kanada mədəniyyəti fərqli ola bilərdi, yəni azlıq qruplarından gələn rəssamlar və yazıçılar 

daha az görünə bilərdilər.   

Yerli mədəniyyətlərin qabaqcadan əlaqələnməsi dövrünə qədər çox müxtəlif ənənələri nüma-

yiş etdirdiyini nəzərə alaraq, Kanada multikulturalizminin qədim dövrlərə kimi gedib çıxdığı qəbul 

edilə bilər. Buna baxmayaraq, ictimai strukturlara təsir edən şüurlu siyasət və düşüncə sistemi ola-

raq bu, son dərəcə yaxşı bir inkişaf olmuşdur. Bir müddət olaraq, multikulturalizm Avstraliya kimi 

digər ölkələrə yayılmadan əvvəl Kanadada hazırlanmışdı və buna baxmayaraq, nəticədə, bu Kanada 

üçün müstəsna hal deyildi, XXI əsrin əvvəllərində ən çox Kanada multikulturalizmi Kanada və Ka-

nada vətəndaşlarını digər ölkələrdən və millətlərdən ayırd edən bir xüsusiyyət kimi, milli kimliyin 

vacib elementini düşünürdülər. Bunu söyləyərək, Kanada multikulturalizmi bir sıra nəzəri narazılıq-

lar və praktik problemlər ilə qarşılanıb və Neil Bissoondath və Richard Gwyn kimi rəqiblər, multi-
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kulturalizmin Kanada vətəndaşlığını qurmağı deyil, etnik qruplar arasındakı fərqləri təşviq etmək 

üçün gettoizasiyaya yol açdığını iddia edirlər [5, səh. 147]. 

Siyasətdəki bəyanat, bir şəxsin fərdi, mədəni və ya etnik vətəndaşı ilə Kanada və onun milli ittifa-

qı arasındakı təbii harmoniyanı görən "milli kimlik" məsələsinə də aiddir: "Kanada vətəndaşlığı multi-

kulturalizm tərəfindən pozulmayacaqdır. Həqiqətən, biz mədəni plüralizmin Kanada vətəndaşının özü 

olduğunu düşünürük ". Bu siyasi bəyanatları aşağıdakı kimi izah etdi ki, multikulturalizm nəzəriyyələri 

Charles Taylor və Will Kymlicka kimi alimlər tərəfindən aşağıda müzakirə olunmuşdur.  

Kanada təcrübəsindən fərqli olaraq dünyanın digər bölgələrində, xüsusilə də Avropada multikul-

turalizmi, çox uğursuz oldu. 2010-cu ilin oktyabrında Alman kansleri Angela Merkel, multikulturalizm 

cəmiyyətinin Alman modelinin "tamamilə uğursuz olduğunu" qəbul etdi. O, Almaniyanın xarici ixtisaslı 

işçilərə ehtiyacı olduğunu, həmçinin immiqrantların alman cəmiyyətinə uyğunlaşmağının və Alman di-

lini öyrənməyinin lazım olduğunu vurğuladı. İngiltərədə də multikulturalizm gözləntilərə uyğun gəlmə-

mişdir [2,55]. 

Eynisi Hollandiya da oldu; 2011-ci ilin iyun ayında Hollandiya Daxili İşlər Nazirliyi Nazir Pi-

et Hein Donner məclisə bir qanun layihəsi təqdim etdi: 

Hökumət multikultural cəmiyyət modeli üzərində ictimai narazılıqlarını paylaşır və Hollandi-

ya xalqının dəyərlərinə üstünlük verməyi planlaşdırır. Yeni inteqrasiya sistemində Hollandiya cə-

miyyətinin dəyərləri mərkəzi rol oynayır. Bu dəyişikliklə hökumət multikultural cəmiyyət modelin-

dən uzaqlaşır [4,110]. 

Əksinə, Kanadada multikulturalizmi yalnız əksəriyyəti tərəfindən immiqrasiya və müxtəlif et-

nik və mədəni mənşələrdən insanların bir yerdə yaşaması üçün ən uyğun yol kimi deyil, həm də 

1971-ci ildən etibarən Kanadanın müxtəlif hökumətlərindən siyasi dəstək qazanmış yeganə təcrübə-

dir. 1982-ci ildə Kanadanın Bölmə 27-nin multikulturalizmin Kanada vətəndaşlığının dəyər kimi ta-

nındığı, 1988-ci il Kanada Multikulturalizmi Aktı tərəfindən təsdiqlənib genişləndirildiyi Kanada 

vətəndaşlarının Haqq və Azadlıq Nizamnaməsi qəbul edilmişdir. Müvafiq multikulturalizm sistemin 

formalaşdırılmasına töhfə verən digər qanunlar da qəbul edilmişdir; məsələn, 1991-ci il Yayım Qa-

nunu, Kanada yayımının Kanada mədəniyyətlərin müxtəlifliyini əks etdirməli olduğunu nəzərə çat-

dırır. Qanunvericiliklə dəstəklənən və təhsil sisteminin bütün səviyyələri məktəbəqədər-dən univer-

sitetə qədər güclü şəkildə dəstəkləndiyi siyasət nəticəsində multikultu-ralizm müxtəlif səviyyələrə 

daxil olmuş və cəmiyyətin qrupları və sosial, siyasi və mədəni düşüncələri dramatik şəkildə dəyişdi-

rən bütün həyat tərzində kütləvi təsir göstərmişdir. Multikulturalizm rəsmi olaraq Kanada Parlamen-

tində 8 oktyabr 1971-ci ildə Pierre Trudeau tərəfindən elan edilmişdir; bununla yanaşı, Kanadada 

insan hüquqlarını genişləndirən bir sıra əvvəlki qanunlar əvvəlcədən elan edildi. 1947-ci ildə Saska-

çevan Kanadada ilk növbədə, ictimai həyatda irqi, etnik və dini ayrı-seçkiliyi qadağan edən, əsas 

azadlıqları və bərabərlik hüquqlarını təmin edən qanun layihəsi qəbul etdi. 1948-ci ildə Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası, Kanada da daxil olmaqla, İnsan Hüquqlarının Universal 

Bəyannaməsini qəbul etdi və Saskaçevan nümunəsini ayrı-seçkilik qanunları çərçivəsində digər 

əyalət qanunları izlədi. Bu proses 1960-cı ildə Kanada Parlamenti Hüquq-ların Qanununu qəbul edər-

kən, simvolik olaraq tamamlandı. Beləliklə, multikulturalizmin bu xətdə yeni bir fəsil açması, kollek-

tiv hüquqların hamının xeyrinə fərdi hüquqlarının genişləndirilməsi kimi qiymətləndirilə bilər [6]. 

1970-ci illərin əvvəllərində ən azı üç əlavə səbəbə görə azlıq qrupları ilə bağlı rəsmi siyasətdə 

dəyişiklik üçün atmosfer yarandı. Birincisi iqtisadiyyata bağlı ola bilər. İkinci Dünya mühari-bəsin-

dən sonra Kanada əsas sənaye gücünə çevrildi və iqtisadi artım yeni işçi qüvvəsini tələb etdi, və bu 

immiqrantlar tərəfindən təmin edildi. Buna görə 1920-ci illərdən etibarən qüvvədə olan miqrasiya 

hüququ qanunları tədricən aradan qaldırılıb, çox sayda xaricilərin Kanadada yeni evlərini tapmaq və 

öz iqtidarlarını iqtisadiyyatının gücləndirilməsinə imkan verən daha az sərt tən-zimləmələrlə əvəz-

ləndi. Yeni immiqrasiya qanunlarının qüvvəyə minməsi və Kanadaya gələn çox sayda immiqrantla-

rın nəticəsində, ölkənin etnik-mədəni tərkibi federal hökumət adından yeni yanaşmalar tələb edən 

əhəmiyyətli bir dəyişiklik keçirməyə başladı.  
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İkincisi, hökumətin multikulturalizm siyasətinin elan edilməsi Kanada'nın ən böyük "etnik" 

qrupu olan İngilis əsilli insanların milli dəyərinin tükənməsinə səbəb olan böhranla əlaqələndirilə 

bilər. İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl İngilis, Kanada vətəndaşı əsasən özünü Britaniya İmpe-

riyasının güclü bir vəzifəsi kimi və şərqdəki düşmən Kvebek, şimaldakı təbiətin yad gücləri və cə-

nubda potensial aqressiv Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əhatə olunmuş dəyərlərin qəyyumu kimi 

gördü. İngiltərənin ayrılmaz hissəsi olmaq və Yeni Dünyadaki İngilis dəyərlərini müdafiə etmək 

hissi bu vətəndaşın əsas elementidir.  

Lakin, Britaniya imperiyasının dağılması və Britaniya siyasi hakimiyyətinin azalması ilə, bu 

mənada o, aidiyyət dayaqlarını itirdi. İngilis dəyərləri tədricən boş və mənasız oldu.  

Üçüncüsü, Kanada, ingilis və fransızların iki dominant mədəniyyətindən ibarət hökumət siya-

səti kimi ikitərəfli model İkinci Dünya müharibəsindən sonra gözləntilərə uyğun gəlməmişdir. 

1960-cı illərdə Sülh İnqilabının ardından Kvebekdə milliyyətçiliyin yüksəlməsi ilə aydın oldu ki, bu 

nəhayət, 1970-ci ildə Oktyabr böhranına gətirib çıxardı və Montreal və Ottava şəhərlərində hərbi 

qüvvə istifadəsi, İngilis dillilərlə və Fransız dillilər arasında intensivləşmə tələb olundu [3,87]. 

Buna görə, Kanadaya gələn immiqrantların və immiqrant qruplarının sayının artması səbə-

bindən ingilis və fransız Kanada arasındakı gərginliyin qarşısında - ingilislərin Kanada vətəndaşları-

nın öz sahələrinə malik olduğu, ikili kulturalizmin uğursuzluğunu nümayiş etdirən siyasət edənlər 

milli birliyin və yeni bir milli vətəndaşın əsaslana biləcəyi fərqli bir sosial və mədəni model axtar-

mağa üstünlük vermədiyi üçün İngilis imperiyasının xəyalı puç oldu.  

Bu baxımdan, Trudeau hökumətinin təqdim etdiyi multikulturalizm siyasəti, zamanın çağırışı-

na cavab olaraq daha az təşəbbüskar idi.  

Praktiki olaraq, əksəriyyəti cəmiyyət baxımından, assimilyasiya, ənənəvi olaraq, ictimai və 

mədəni fərqlilik məsələlərini həll etmək üçün ən məqbul vasitədir. Daxili immiqrantların böyük axı-

nı ilə Şimali Amerikanın XX əsrin ikinci yarısında, assimilyasiya (ya da tez-tez "Anglo-uyğunluq" 

adlandırıldığı kimi), eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları fərqli etnik və mədəni cəmiyyətlərin birləş-

məsindən və qarışdırılmasından yaranmış yeni, birləşmiş əhali müxtəlif mənşəli müxtəlif qrupların 

bir yerdə yaşaması problemləri həll etməmişdir. Kanadada, İkinci Dünya müha-ribəsindən sonra ya-

ranan ikili kulturalizm modeli, Kanada, İngilis və Fransızların iki böyük etno-mədəni hissəsinin ic-

ma hüquqlarını tanıyaraq, məsələdən kənarda qalan yerli və immiqrant əhalisi ilə qeyri-kafi qaldı. 

John Porter'in təsirli tədqiqatı, Dikey Mozaika: 1965-ci ildə nəşr olunan Kanadada Sosial Sinif və 

Güc Təhlili, bu reallaşmada əhəmiyyətli bir addım idi. Başlıqdakı söz "mozaika" deyil-John Murray 

Gibbonun 1938-ci ildəki Kanada Mozaika kitabında təsvir olunan-“şaquli”, Kanada cəmiyyətində 

azlıq qrupları üçün bərabər imkanların olmadığına işarə edir [6]. 

Yuxarıdakılar həmçinin, Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Kanadadakı multikulturalizmin 

nisbi uğurunun və tətbiqinin izahı kimi xidmət edir. 

Xüsusi səbəblərdən, milli vətəndaşın təbiəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kanadada dominant 

Anglo-İngilis vətəndaşının azalması və yoxa çıxmasına gətirib çıxaran bir böhran yaşandığı hal-lar-

da, Avropalı xalqlar bənzər bir problemə məruz qalmamışdır. Kanadada Anglo-İngilis vətəndaşı 

asanlıqla və müvəffəqiyyətlə əvəz edilmiş (yalnız Aboriginal xalqı istisna olmaqla, ancaq bir məna-

da), hər kəs bir immiqrant idi, buna görə də yeni gələnlər multikultural söhbətlərə yol açdılar. Avro-

pada, milli vətəndaşların zəifləməməsi halında, əksəriyyət hakim cəmiyyətləri immiqrant qrupları-

nın sayının artmasından sonra hətta öz milli biliyi ilə dominant mövqe tutmağa davam etmişlər. Bu-

na görə də, Avropa sosial konteksti multikulturalizmin dominant sosial ideal olmasına daha az uy-

ğun gəlir [2,44]. 
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CANADİAN MODEL OF MULTİCULTURALİSM 

 

Н.В. Кязумов  

The academy of public administration under the president of the Republic of Azerbaijan 

 

This article looks into the history of Canadian multiculturalism by surveying its political and 

economic background, its roots in political theory, its implementation by policy makers and its 

impact on Canadian cultural life, as well as the major challenges and criticisms it has been facing 

since the early 1970s. Although multiculturalism played an important role in helping minority 

cultures become visible and recognised by mainstream Canada, the difficulties in creating such a 

uniform national identity based on the diversity of minority cultures is demonstrated by exactly the 

works and theoretical debates which arose in the aftermath of the implementation of the 

multiculturalism policy. 

Keywords: multiculturalism, minorities, cultural life of Canadian citizens 

 

 

КАНАДСКИЙ МОДЕЛЬ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 

 

N.V. Kazımov  

Академия государственного управления при президенте Азербайджанской Республики 

 

Эта статья отражает историю, политические и экономические истоки, основы полити-

ческой теории мультикультурализма Канады, начиная с 1970 года, пути ее осуществления 

политиками, а также ее влияние на культурную жизнь Канады, основные предстоящие труд-

ности и критики. Хотя мультикультурализм не играет важной роли в содействии культуре 

меньшинств, но четко демонстрируется исследованиями и теоретическими обсуждениями, 

возникшими после действий, трудностей в формировании единой национальной личности, 

видимой и узнаваемой Канадой, опирающейся на различие культур меньшинств. 

Ключевые слова: мультикультурализм, меньшинства, культурная жизнь Канадских 

граждан 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİ AKTLARININ 

NORMATİV HÜQUQİ AKTLAR SİSTEMİNDƏ YERİ 

 

K.R. Məmmədova 

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu 

 e-mail: konulrafiqoglu@gmail.com  

 
Azərbaycan Respublikasın Konstitusiya Məhkəməsi öz fəaliyyətini həyata keçirirərkən Palatalarn 

iclaslarında qərardadlar, Plenumun iclaslarında isə həm qərardadlar, həm də ki, qərarlar formasında 

aktlar qəbul edir.  

 Bu məqalədə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi aktlarının növləri, qəbul olunma 

qaydaları, onların hüquqi aktlar sistemində yeri və hüquqi qüvvəsi barədə müddəalara  toxunulub. 

Açar sözlər: Konstitusiya Məhkəməsi, məhkəmə aktları, qərarlar və qərardadlar, normativ 

xarakterli aktlar 

 

Konstitusiya nəzarətini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi qa-

nunların, qərarların və digər normativ hüquqi aktların Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və 

qanunlarına uyğunluğunu yoxlayır. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi ilə bağlı müddəalar Azərbaycan Res-

publikasının Konstitusiyasnının 130-cu maddəsində qeyd olunub. [1. m130] 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi işlərə Palataların və Plenumun iclasla-

rında baxır. [2.səh211] 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi aidiyyəti üzrə işlərə Palataların və Plenu-

mun iclaslarında baxaraq qərardadlar və qərarlar formasında aktlar qəbul edir.  

Belə ki, Palataların iclaslarında qərardadlar, Plenumun iclaslarında isə həm qərardadlar, həm də 

ki, qərarlar qəbul edilir. Həmin məhkəmə aktları hakimlər tərəfindən müşavirə otağında qəbul olunur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Konstituiya Məhkəməsinin Plenumunun iclaslarında Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin III-IV hissələrində nəzərdə tutulmuş məsələlərə 

dair Konstitusiya Məhkəməsinin icraatına daxil edilmiş sorğulara, müraciətlərə və  şikayətlərə ma-

hiyyəti üzrə baxılır. 

Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 86-cı maddəsində, 88-ci maddəsinin I 

hissəsində, 102-ci maddəsində, 104-cü maddəsinin II və III hissələrində, 107-ci və 153-cü maddələ-

rində nəzərdə tutulmuş məsələlərə dair işlərə birbaşa Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun ic-

laslarında baxılır. 

Konstitusiya Məhkəməsinin Palatalarının iclaslarında isə Azərbaycan Respublikası Konstitu-

siyasının 130-cu maddəsinin III-VII hissələrində nəzərdə tutulmuş məsələlərlə bağlı sorğuların, şi-

kayətlərin və ya müraciətlərin icraata qəbul edilib-edilməməsi məsələləri həll olunur.  

Konstitusiya Məhkəməsinin Palatalarında sorğuların, şikayətlərin və  müraciətlərin icaraata 

qəbul edilib-edilməməsi barədə qərardad qəbul olunursa, Plenumun iclaslarında isə həm qərar-dad-

lar, həm də ki, qərarlar qəbul edilir.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Palatalarının iclasları azı 3 hakim iştirak et-

dikdə səlahiyyətli olduğu üçün Palatalarda qərardadlar hakimlərin səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Lakin, 

Plenumun iclasları azı  6 hakim iştirak etdikdə səlahiyyətli olduğu üçün Plenumun iclas-larında qərar-

dadlar azı 5 hakimin səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Palataların və Plenumun iclas-larında qəbul edilmiş 

bütün qərardadlar Konstitusiya Məhkəməsinin iclaslarının protokolunda əks olunmalıdır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Palatalarının və Plenumunun qərardad-

ları aiddiyyəti üzrə sədrlik edən tərəfindən imzalanır və 5 gün ərzində Konstitusiya Məhkəməsi ic-

laslarında elan olunur. 
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Konstitusiya Məhkəməsinin iclaslarında qəbul edilmiş qərardadlara nisbətdə Pelunumun ic-

laslarında qəbul edilmiş qərarlar fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Bu fərqlilik onun mahiyyətində, qə-

bul edilmə üsulunda, hüquqi qüvvəsində  və digər xüsusiyyətlərdə özünü göstərir. 

Bildiyimiz kimi, məhkəmə qərarları işə mahiyyəti üzrə baxılaraq iş üzrə gəlinən yekun nəticə-

dir. Belə ki, “Konstitusiya Məhkəməsi Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 63-cü 

maddəsində qeyd olunub ki, Kostitusiya Məhkəməsinin  Plenumunun qərarı konstitusiya işinə ma-

hiyyəti üzrə  baxılması nəticəsində Konstitusiya Məhkəməsinin gəldiyi qənaəti əks etdirən və Kons-

titusiya Məhkəməsinin Plenumunun iclaslarında qəbul edilən yazılı sənəddir. [3.m63] 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun qərarları Azərbaycan Res-

publikasının Konstitusiyasında və həmçinin də “Konstitusiya Məhkəməsi Haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda başqa qayda nəzərdə tutulmazsa bir qayda olaraq 5 hakimin səs çoxlu-

ğu ilə qəbul olunur. 

Bütün məhkəmələrin iclaslarında işə mahiyyəti üzrə baxılıb yekunda qəbul edilən aktlar kimi 

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun qərarı da Azərbaycan Respublikası adından çıxarılır və 

məhz buna görə də onun icrası Azərbaycan Respublikasının ərazisində məcburi qüvvəyə malikdir. 

Plenumun qərarları qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə və hətta rəsmi 

təfsir edilə bilməz. Qəbul edilmiş qərar iclasa sədrlik edən tərəfindən imzalandıqdan sonra 15 iş gü-

nü ərzində Konstitusiya Məhkəməsinin iclasında elan olunur. 

Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarının məzmunu, yəni onun strukturu, quruluşu demək olar 

ki, digər ədalət mühakiməsini həyata keçirən məhkəmələrin qəbul edikləri aktlarda olduğu kimidir.  

Konstitusiya Məhkəməsinin iclaslarının qərarları giriş, təsviri-əsaslandırıcı və nəticə hissədən ibarət 

olur. Giriş hissədə  qəbul edilmiş qərarın adı, çıxarılma tarixi və yeri, məhkəmənin tərkibi, iclas ka-

tibləri, tərəflər, maraqlı subyektlər, işdə iştirak edən şəxslər, konstitusiya icraatının üsulu və icraatın 

başlanılması səbəbləri, təsviri-əsaslandırıcı hissədə sorğunun, müraciətin və şikayətin qısa məzmu-

nu, məhkəməyə ünvanlanmış xahiş, işdə olan sənədlər barədə məlumatlar, iclas zamanı müəyyən 

olunmuş hallar, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının və digər qanunların zəruri maddələ-

ri, nəticə hissəsində isə Konstitusiya Məhkəməsinin işlə bağlı gəldiyi yekun qənaət, qərarın dərc 

edilməsi və qüvvəyə minməsi vaxtı barədə müddəalar əks olunur. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin tələbinə görə Konstitusiya Məh-

kəməsinin qərarları Azərbaycan Respublikası ərazisində məcburi qüvvəyə malik olduğu üçün həmin qə-

rarlar qüvvəyə mindiyi gündən şərtsiz icra olunmalıdır. Əgər həmin qərarlar icra olunmazsa o zaman, 

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş məsuliyyətin yaranmasına səbəb olur.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin X 

hissəsinə görə qanunlar və digər aktlar yaxud onların ayrı-ayrı müddəaları, həmçinin, Azərbaycan Respub-

likasının hökumətlərarası müqavilələri Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında müəyyən edilmiş müddətdə 

qüvvədən düşür, Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələri isə qüvvəyə minmir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Pelunumunun qərarları  Azərbaycan Res-

publikasının Konstitusiyasına və digər qanunlarına uyğun olmalıdır. Əgər ki, bu qaydanın pozulması ilə 

qərarlar qəbul olunarsa o zaman, bu qərarlar icra olunmamalıdır və həmin məhkəmə işlərinə Azərbay-

can Respublikasının prosessual qanunvericiliyinə uyğun olaraq yenidən baxılmalıdır. 

Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun qərarlarının qəbul 

edilməsi üçün əsas olmuş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının norması referendumla dəyişdi-

rildikdə, o zaman Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qismən və ya 

bütövlükdə qüvvədən düşmüş hesab olunmalıdır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun qərarları qanunla müəyyən 

edilmiş qaydada aşağıdakı  kimi qüvvəyə minir: 

1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının III hissəsinin 1-7-ci bəndlərində, V və VII 

hissələrində nəzərdə tutulmuş məsələlərlə bağlı qəbul olunmuş qərarlar-qərarın özündə 

göstərilən vaxtdan; 
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2. Qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında səlahiyyətlər bölgüsü, Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının və qanunlarının şərh edilməsi barədə qərarlar-dərc olunduğu 

gündən; 

3. Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə aid başqa məsələlər barədə qərarlar isə-elan 

olunduğu andan.  

Dərc olunma məsələsinə gəldikdə isə onu qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiya Məhkəməsinin Plenumunun qərarları Azərbaycan Respublikasının rəsmi qəzetində dərc olu-

nur. Həmçinin, bu qərarlar, Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən dərc edilməsi zəruri hesab olunan 

 qərardadlar və Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyəti ilə bağlı digər zəruri materiallar “Azər-

baycan Respublikası Konstitusiya Məhkkəməsinin Məlumatı”nda dərc olunur.  

Yuxarıda qeyd olunmuş Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun qərarlarının hüquqi aktların 

normativ xarakterli aktlar növünə aid olması müddəası “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azər-

baycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 4-cü maddəsində öz əksini tapıb.  

Normativ xarakterli aktlar dedikdə, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respub-

likasının Konstitusiya Qanununda nəzərdə tutulan dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanı tərəfindən 

qəbul edilmiş, məhdud subyektlər dairəsi üçün  davranış qaydaları əks etdirən və dəfələrlə tətbiq 

olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formalı rəsmi sənədlər nəzərdə tutulur.  

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunun 4-cü 

maddəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin III his-

səsinin 1-7-ci bəndlərinə və IV hissəsinə əsasən qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikası Konstitu-

siya Məhkəməsinin qərarları, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarları, tə-

limatları və izahları, Azərbaycn Respublikasının Mərkəzi Bankının qərarları, Məhkəmə-Hüquq Şu-

rasının qərarları, Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarları və həmçinin də yerliözünüidarə or-

qanlarının qərarları normativ xarakterli aktlardır. [4.m4] 

Həmin maddədə normativ xarakterli aktların hüquqi qüvvəsi ilə bağlı qeyd olunub ki,  norma-

tiv xarakterli aktlar icra olunmamasına görə məsuliyyət müəyyən edə bilməz. Normativ xarakterli 

aktlar müvafiq normativ hüquqi aktlar əsasında qəbul edilməlidir və onun müvafiq normasına isti-

nad edilməlidir.  

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunun 4-cü 

maddəsinin 4.4-cü bəndində göstərilib ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları istisna olmaqla, di-

gər normativ xarakterli aktlar Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktları ilə ziddiyyət təş-

kil edə bilməz.  

Azərbaycan Respublikasının ən ali qanunu olan Konstitusiyasında əks olunmuş Konstitusiya 

Məhkəməsinə aid müddəalara, “Konstitusiya Məhkəməsi Haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun müddəalarına istinad edərək qeyd etmək lazımdır ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərar-

larının normativ xarakterli aktlar sırasına daxil edilməsi düzgün deyil.  Çünki, normativ xarakterli 

aktların hüquqi qüvvəsi ilə bağlı göstərişlər Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının Konsti-

tusiya Məhkəməsinin qərarlarına verdiyi hüquqi qüvvəsinə tamamilə ziddir.  

Belə ki, normativ xarakterli aktların icra olunmamasına görə məsuliyyət nəzərdə tutulmasa da, nə-

zərə almaq lazımdır ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarının icra olunmamasına görə Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət müəyyən edilir. Bu müddəa həm Azərbay-

can Respublikasının Konstitusiyasının 130-cu maddəsində, həm də “Konstitusiya Məhkəməsi Haqqın-

da” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 66-cı maddəsində öz əksini tapıb.  

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunun 4-cü 

maddəsinin 4.3-cü bəndinin tələbi də Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarına tamamilə ziddir.   Di-

gər normativ xarakterli aktlar hansısa normativ hüquqi akta istinad edilərək onun əsasında qəbul 

olunsa da, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarında bu qayda nəzərdə tutulmur.  

Normativ xarakterli aktlar qanunverici hakimiyyət aktlarına, icaredici hakimiyyət aktlarına, 

məhkəmə hakimiyyəti aktlarına bölünür. Əsas etibarilə fərdi, hüquqi-tətbiqi xarakter daşıyan məh-
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kəmə orqanlarının qərarları məhkəmə təcrübəsinin ümümiləşdirilməsi nəticəsində normativ xarakter 

kəsb edir. [5.səh174] 

Düzdür, ədalət mühakiməsini həyata keçirən məhkəmələr qanun yaratmaq funsksiyasına ma-

lik deyil. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Konstitusiya Məhkəməsi digər məhkəmələrdən 

fəaliyyət dairəsinə və həmçinin səlahiyyətlərinin üstünlüyünə görə əsaslı şəkildə fərqlənir. Digər or-

qanlardan fərqli olaraq təkcə Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikasının əsas qanunu 

olan Konstitusiyasını şərh etmək xüsusiyyətinə malikdir.  

Konstitusiya Məhkəməsi  təkcə məhkəmə orqanı deyil,  həm də ali konstitusion orqanlardan 

biridir ki, bu da onu digər adı çəkilən məhkəmələrdən fərqləndirir.[6.səh156] 

Fikrimizcə,  Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının aliliyini təmin edən həmçinin, hər kəsin 

əsas hüquq və azadlıqlarını müdafiə edən Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərinin, qərarlarının hü-

quqi qüvvəsinin normativ xarakterli aktlara aid olan digər oqranların qərarlarından köklü surətdə fərq-

lənməsi, onlarla ziddiyyət təşkil etməsi onun  konstitusion mənbə rolun malik qərarlarının normativ xa-

rakterli aktlar siyahısından çıxarılaraq daha yüksək qüvvəsi olan hüquqi aktlara daxil edilməsi daha  qa-

nuna uyğun olar.  

Çünki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi ədalət mühakiməsini həyata ke-

çirən məhkəmə olmaqla yanaşı həm də ali nəzarət orqanıdır. O, fəaliyyətə başladığı  gündən bu gü-

nə kimi qanunların, qərarların Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğunluğunu yoxlayıb, 

rəsmi şərhlər verib, ali hakimiyyət orqanları arasındakı səlahiyyət bölgüsü məsələləri ilə bağlı mü-

bahisələri həll edib, bəzi uyğunsuzluqları aradan qaldırıb, bu barədə də icrası məcburi olan qərarlar 

qəbul edib, hal-hazırda da bu sahədə öz fəaliyyətini davam etdirir. 

Onu da qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan Respublikası Kontitusiya Məhkəməsi qərarlarının 

icrası məsələsində də müəyyən problemlər mövcuddur. Belə ki, hələ də Konstitusiya Məhkəməsinin 

qəbul etdiyi qərarlarının necə icra olunması ilə bağlı icra mexanizmi yoxdur. İcra mexanizminin ol-

maması  qanunvericiikdə xüsusi əhəmiyyətə malik boşluqdur. Ədalət mühakiməsini həyata keçirən 

digər məhkəmələrin qəbul etdikləri aktların icra olunması ilə bağlı xüsusi qanunvericiliyin  mövcud 

olmasını nəzərə alaraq hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin aktları-

nın icra olunma mexanizmi aidiyyəti orqanlar tərəfindən  işlənib hazırlanmalıdır.  

Yuxarıda qeyd olunanların yekunu olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Məhkəməsi konstitusiya ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün  

onun  qəbul etdiyi qərarların normativ xarakterli aktların sırasından çıxarılaraq daha yüksək hüquqi 

qüvvəsi olan hüquqi aktlar sırasına daxil edilməsi-ən ali qanunumuzun tələbidir.  
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PLACE OF ACTS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF  

AZERBAIJAN IN THE SYSTEM OF NORMATIVE LEGAL ACTS 

 

K.R. Mammadova 
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Constitutional Court of the Azerbaijan Republic implementing its activity adopts acts in the 

form of definitions at the sessions of Chambers and in the form of definitions and decisions at the 

sessions of Plenum. 

This article describes about types of acts of Constitutional Court of the Azerbaijan Republic, 

procedure of their adoption, place in the system of legal acts and legal validity. 

 Keywords: Constitutional Court, court acts, decisions and definitions, acts of normative 

character 

 

 

МЕСТО АКТОВ КОНСТИЦИОННОГО СУДА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

К.Р. Мамедова 

Институт Права и Прав Человека НАНА 

 

 Конституционный Суд Азербайджанской Республики при осуществлении своей дея-

тельности принимает акты в форме определений на заседаниях Палат, а на заседаниях Пле-

нума в форме определений и решений.  

В данной статье затронуты положения касательно видов актов Конституционного Суда 

Азербайджанской Республики, порядка их принятия, места в системе правовых актов и юри-

дической силы. 

Ключевые слова:  Конституционный Суд, судебные акты, решения и определения,  

акты нормативного характера. 
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BEYNƏLXALQ ALQI-SATQI MÜQAVİLƏSİNİN ƏSAS VƏ ƏLAVƏ ELEMENTLƏRİ 

 

A.Y.Talıbova 

Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi 

aidantalibova@gmail.com 

 

Məqalədə xarici ticarət dövriyyəsində və iqtisadi münasibətlərdə ən aparıcı müqavilə olan 

beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin tərkib ünsürlərindən bəhs edilir. Həmçinin beynəlxalq konven-

siyalar çərçivəsində müqavilənin bağlanması və icrası zamanı əhəmiyyətlilik baxımından əsas və 

əlavə elementləri fərqləndirilir. 

Açar sözlər: satıcı, alıcı, alqı-satqı müqaviləsi, müqavilənin elementləri, beynəlxalq müqavilə, 

xarici ticarət, beynəlxalq alqı-satqı münasibətləri, müqavilənin məzmunu. 

 

İqtisadi-ticarət münasibətlərində ən geniş tətbiq edilən alqı-satqı müqaviləsi bütün mülki hü-

quqi müqavilələrdə olduğu kimi müəyyən elementlərə malikdir. Hansı ki məhz bu elementlərin kö-

məyi ilə hüquqi cəhətdən qarşı-qarşıya duran iki və daha çox şəxs arasında alqı-satqı münasibətləri-

ni formalaşdırmaq olar. Bəs alqı-satqı müqaviləsinin tərkib hissələri sayılan bu ünsürlər necə ortaya 

çıxır? Qanunvericilikdə və beynəlxalq sənədlərdə alqı-satqı müqaviləsinə verilən anlayış onun ele-

mentlərini tam şəkildə müəyyən etməyə imkan verirmi? Bütün bunları müəyyənləşdirmək üçün ilk 

növbədə alqı-satqı müqaviləsinin anlayışını bir daha nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Qədim Roma hüququ alqı satqı müqaviləsinə bir tərəfin, yəni “venditor”un digər tərəf olan 

“emptor”a mal verməyi, bunun müqabilində isə digər tərəfin həmin əşyaya görə “venditor”a pul for-

masında haqq ödəməsi kimi anlayış verirdi [8]. Roman-german hüquq sisteminin əsası olan və bü-

tün ölkələr üçün baza sayılan Alman Mülki Qanunnaməsində isə alqı-satqı müqaviləsi dedikdə satı-

cı tərəfindən alıcının mülkiyyətinə verilən əşya ilə bağlı hüquq münasibətləri başa düşülür. 

Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Mülki Məcəlləsinin 567-ci maddəsində alqı-satqı 

müqaviləsinin anlayışı aşağıdakı kimi qeyd olunur. Alqı-satqı müqaviləsinə görə satıcı əşyanı alıcı-

nın mülkiyyətinə verməyi, alıcı isə əşyanı qəbul edib əvəzində müəyyənləşdirilmiş pul məbləğini 

(qiyməti) ödəməyi öhdəsinə götürür. İlk baxışdan müqavilənin əsas elementləri ya konkret olaraq 

termin formasında göstərilib, ya da məzmun etibarilə izah olunub. Lakin müqavilə predmeti qismin-

də müxtəlif növ malların müəyyən edilməsindən asılı olaraq həmin elementlər bir qədər dinamik 

xarakter daşıyır. 

Alqı-satqı münasibətlərini bir az da mürəkkəbləşdirərək beynəlxalq ticarət dövriyyəsində mü-

qavilə bağlamaq istəsək, o zaman müqavilənin elementləri də subyektlərin hansı ölkələrə məxsus 

olması amilinə görə fərqli olacaq. Bu baxımdan beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin elementləri ilə 

bağlı ayrı-ayrı ədəbiyyatlarda və elmi əsərlərdə müxtəlif fikirlər mövcuddur. Misal üçün, alqı-satqı 

müqaviləsi fransız vətəndaşı ilə azərbaycanlı arasında bağlandıqda, bura həm Fransanın, həm də 

Azərbaycanın mülki qanunvericiliyində əks olunmuş müqavilə normaları tətbiq edilir. Müqavilə tə-

rəfləri qismində başqa ölkələr çıxış etsə, müəyyən edilən qanun və ya hüquq norması avtomatik ola-

raq dəyişir. Eləcə də beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin elementləri müqavilədə göstərilən əmtəə-

nin hüquqi təbiətindən və növündən asılı olaraq ümumi çərçivədən kənara çıxır.  

Lakin istənilən halda kifayət qədər mürəkkəb müqavilə növü olan alqı-satqı xarici iqtisadi-ti-

carət münasibətlərində bu qədər fərqli şəkildə tənzimlənə bilməz. Bütün bunları nəzərə alaraq, əksər 

ölkələr birləşərək hamı üçün münasib olan və unifikasiya edilmiş hüquq normaları müəyyənləşdirən 

bəzi konvensiyalar qəbul etmiş, beynəlxalq xüsusi hüquq sferasında vahid hüquq norması yaratmış-

lar. “Müqavilələr hüququ haqqında Vyana Konvensiyası”nı, “Malların beynəlxalq alqı-satqısına tət-

biq edilən hüquq barədə Haaqa Konvensiyası” nı və digərlərini qeyd etdiyimiz vahid hüquq norma-

larına misal göstərmək olar.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 noyabr tarixli, 3399 nömrəli Sərəncamı 

ilə ratifikasiya olunmuş Vyana Konvensiyasında maddi hüquq normaları universal səviyyədə bey-
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nəlxalq-hüquqi unifikasiya olunmuşdur [7]. Belə ki, Konvensiyada hər hansı bir kolliziya norması 

nəzərdə tutulmadığından ayrı-ayrı dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxsləri arasında bağlanan alqı-satqı 

müqaviləsinin eyni formada tənzimlənməsini təmin edir. Vyana Konvensiyasına görə beynəlxalq al-

qı-satqı müqaviləsi dedikdə, müxtəlif dövlətlər arasında bağlanan alqı-satqı müqaviləsi başa düşü-

lür. Lakin milli qanunvericiliyimizin təhlilinə əsasən beynəlxalq müqavilə təkcə fərqli ölkələr və ya 

onların fiziki və hüquqi şəxslərinin razılığa gəldikləri anlaşma demək deyildir. Beynəlxalq müqavilə 

həm də mülki hüquq münasibətlərinin tərkib hissələrindən hər hansı birinin xarici elementlə əhatə 

olunmasıdır. Misal üçün, alqı-satqı müqaviləsinin predmeti olan əşya Türkiyə Respublikasının əra-

zisindədir və s. Bundan başqa, “Müqavilələr hüququ haqqında Vyana Konvensiyası”nda həm də 

beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin ünsürləri müəyyən edilir.  

İstər müxtəlif ölkələrin mülki qanunvericiliyi və praktikasını, istərsə də Vyana Konvensiyası-

nın müddəalarını rəhbər tutaraq beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin elementlərini əsas və əlavə adlı 

iki kateqoriyaya bölmək olar. Beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin əsas elementləri dedikdə müqavi-

lənin bağlanması və icrası üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən ünsürlər başa düşülür, hansı ki 

həmin ünsürlər olmadan alqı-satqı müqaviləsini bağlamaq mümkün deyildir. Beynəlxalq alqı-satqı 

müqaviləsinin əsas elementlərinə daxildir: müqavilənin subyekti; tərəf; müqavilənin predmeti; qiy-

mət; növ, kəmiyyət və keyfiyyət baxımından malın təsviri; müqavilənin məzmunu; çatdırılma; mü-

qavilənin tarixi, vergilər və digər ödənişlər; müqavilənin bağlanması, dəyişdirilməsi və xitamı. 

Beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin bütün elementlərinin izahını verməsək də aparıcı ünsürlər 

barədə müəyyən məsələləri qeyd etmək istərdik. Ən əsas elementlərdən olan subyekt və tərəf ter-

minlərinə mülki hüquq elmində və doktrinasında münasibət birmənalı deyildir. Belə ki, subyekt 

müqavilədə iştirak edən mülki hüquq münasibətlərinin iştirakçıları deməkdir: fiziki şəxslər, hüquqi 

şəxslər və ya dövlət. Statik xarakter daşıyan subyektdən fərqli olaraq, tərəf daha çox dəyişə bilən 

element kimi müəyyən olunur. Vyana Konvensiyasına görə tərəf dedikdə müqavilənin onun üçün 

məcburiliyinə razılığını ifadə etmiş və müqavilənin ona münasibətdə qüvvədə olduğu dövlət başa 

düşülür. Burada tərəf qismində iştirakçı olan dövlətlər ya satıcı, ya da alıcı rolunda çıxış edə bilər-

lər. Deməli, ümumi qəbul olunmuş müqavilə müddəalarına görə beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsi-

nin tərəfləri satıcı və alıcıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin elementləri məhz müqavilənin 

predmeti və ya obyekti qismində çıxış edən mallardan asılı olaraq dəyişir. Bu baxımdan predmet ən 

mühüm şərt olmaqla, mülki dövriyyədə olan istənilən daşınar və daşınmaz əşyaları əhatə edir, bir 

şərtlə ki, əşya hər hansı bir formada yüklü olmasın. Növbəti əsas element sayılan qiymət dedikdə 

malın dəyərinin pul vahidləri ilə ifadə edilməsi anlaşılır. Qiymət, əşya ilə bağlı tələb və təklif üst-

üstə düşdükdə əşyanın əsl dəyərinə müvafiq olur. Lakin əşyaya olan tələb təklifi üstələdikdə qiymət 

əşyanın əsl dəyərindən artıq olur, əksinə təklif tələbi üstələdikdə qiymət əşyanın əsl dəyərindən az 

olur [2].  

Müqavilə münasibətlərində daha çox dispozitiv xarakter daşıyan element tərəflərin hüquq və 

vəzifələrini əhatə edən müqavilənin məzmunudur. Beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin məzmunu 

müqavilə münasibətlərində iştirak edən satıcı ilə alıcının hüquq və vəzifələridir. Həmin hüquq və 

vəzifələri tərəflər özləri müəyyənləşdirir və müqavilənin müvafiq bəndində yazılı şəkildə qeyd edir-

lər. Ona görə də idxal-ixrac əməliyyatları zamanı ən mühüm və mürəkkəb müqavilə kimi xarakteri-

zə olunan beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsi əsas etibarilə yazılı formada bağlanılır.  

Beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsi müxtəlif dövlətlərin ərazisində olan kommersiya təşkilatları 

və ya fiziki şəxslər tərəfindən bağlandığına görə çatdırılma müqavilənin önəmli tərkib hissəsi kimi 

götürülür. Malın müqavilədə göstərilən tələblərə uyğun formada digər tərəfə çatdırılması müqavilə-

nin bağlanmış hesab edilməsi üçün əsas olduğundan və çatdırılma zamanı risk faktoru mühüm əhə-

miyyət daşıdığından praktikada mövcud problemlər məhz bu aspektdədir. Belə ki, müqavilədə gös-

tərilən əşyaların çıxma nöqtəsindən təyinat yerinə çatdırılması zamanı yolda baş verən hadisələr və 

əşyanın təsadüfən məhv olması, bu müddətdə olan öhdəliklərin hansı tərəfin vəzifəsi hesab edilməsi 

və əksər hallarda müqavilənin mətnində bununla bağlı şərtlərin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməməsi 
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tərəflər arasında ciddi mübahisələrə səbəb olur. Müqavilənin tarixi məsələsinə gəldikdə isə bildiririk 

ki, tərəflər müxtəlif ölkələrin ərazisində olduqda, beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsi satıcı və alıcı tə-

rəfindən eyni tarixdə imzalanmır. Əgər müqavilədə onun qüvvəyə minmə tarixi konkret olaraq gös-

tərilməyibsə, razılaşma tərəflərin hər ikisinin müqaviləni təsdiq etdiyi andan bağlanmış sayılır [5].  

Predmet qismində çıxış edən əşyanın növündən və ayrı-ayrı ölkələrin milli qanunvericiliyin-

dən asılı olaraq, beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin əlavə elementləri aşağıdakılardır: müqavilənin 

forması; malın qablaşdırılması; sığorta; lisenziya və icazələr; tətbiq olunan hüquq; müqavilənin 

müddəti; malın xüsusiyyətləri; tələb olunan sənədlər və s. Əlavə elementlərdə ən mübahisəli mə-

qamlardan biri müqavilə münasibətlərinə hansı ölkənin hüququnun tətbiq olunması ilə bağlıdır ki, 

“Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 6 iyun 2000-ci il tarixli Qanunu 

bununla bağlı da norma ifadə edir. Belə ki, müvafiq Qanunun 25-ci maddəsində qeyd olunur ki, mü-

qavilə tərəfləri arasında həmin müqaviləyə tətbiq edilməli hüquq barədə razılıq olmadığı halda, mü-

qaviləyə tərəflərin təsis olunduğu, yaşadığı və ya əsasən fəaliyyət göstərdiyi ölkənin hüququ tətbiq 

edilir. 
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В статье упоминается об элементах международного договора купли-продажи, ко-

торый является самым ведущим в области внешнеторгового оборота и экономических от-

ношений. Также, основные и дополнительные элементы различаются с точки зрения значи-

мости во время заключения договораи его исполнения в рамках международных конвенций. 

Ключевые слова: продавец, покупатель, договор купли-продажи, элементы договора, 

международный договор, внешняя торговля, международные отношения купли-продажи, 

содержание договора.  
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BASIC AND ADDITIONAL ELEMENTS OF INTERNATIONAL SALES CONTRACT 
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The article is about the components of international sales contract, which is the leading con-

tract in foreign trade and economic relations. Moreover, basic and additional elements are distin-

guished in terms of importance during a contract conclusion and implementation within the frame-

work of international conventions.  

Keywords: seller, buyer, sales contract, elements of contract, international contract, foreign 

trade, international sales relations, content of contract. 
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