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XÜLASƏ 

OpenCV və ya Açıq Mənbə Kompüter Vision kitabxanası Intel-də bir tədqiqat layihəsi 

olaraq başladı. Hal-hazırda funksiyalarının sayına görə ən böyük kompüter görmə 

kitabxanasıdır. Kənarların aşkarlanması (Edge Detection) - Kənarlar, görüntünün 

parlaqlığının kəskin şəkildə dəyişdiyi və ya kəsilməsinin olduğu bir görüntüdəki nöqtələrdir. 

AÇAR SÖZLƏR: Open CV, Edge Detection, hamarlaşma, Gauss filtrlənməsi, 

dərinlikdə kəsilmələr, səth yönəlməsində fasiləsizliklər 

GİRİŞ 

OpenCV-də 2500-dən çox alqoritm tətbiq olunur! Ticarət və akademik məqsədlər üçün 

sərbəstdir. Və sevinc bununla bitmir! Kitabxanada Python, Java və C ++ daxil olmaqla bir çox 

dildə interfeys mövcuddur. İlk OpenCV versiyası 1.0, 2006-cı ildə yayımlandı və o vaxtdan 

bəri OpenCV cəmiyyəti imkanlarını və gücünü artırdı. İndi isə diqqətimizi bu məqalədəki 

fikrə - OpenCV-nin təklif etdiyi çoxsaylı yeniliklərdən olan Kənarların aşkarlanması (Edge 

Detection) texnologiyasına yönəldək. Məlumat yenilənməsi baxımından OpenCV-yə 

baxacağıq və kompüter görmə modellərini inkişaf etdirmək və anlamaq vəzifəsini 

asanlaşdıran Kənarların aşkarlanması (Edge Detection) funksiyasını tətbiq edək. Kənarların 

aşkarlanması (Edge Detection) - Kənarlar, görüntünün parlaqlığının kəskin şəkildə dəyişdiyi 

və ya kəsilməsinin olduğu bir görüntüdəki nöqtələrdir. Bu cür kəsilmələr ümumiyyətlə 

aşağıdakılara uyğundur: 

 1. - Dərinlikdə kəsilmələr 

  2. - Səth yönəlməsində fasiləsizliklər 

 3. - Maddi xüsusiyyətlərdəki dəyişikliklər 

 4. - Səhnə işıqlandırmasında dəyişikliklər 

  Kənarlar görünüşdəki obyektlərin təsnifatı və lokalizasiya kimi fərqli tətbiqlər üçün 

istifadə edilə bilən bir görüntünün çox faydalı xüsusiyyətləridir. Hətta “deep learning” 

modellərində, görüntüdə olan obyektlər haqqında məlumat çıxarmaq üçün kənar 

xüsusiyyətlərini hesablayırlar. Kənarlar ümumilikdə götürəndə konturlardan fərqlidir, çünki 

obyektlərlə əlaqəli deyil, əksinə bir görüntünün piksel dəyərlərindəki dəyişiklikləri bildirirlər. 

Kənarların aşkarlanması görüntü seqmenti üçün və hətta görüntünün böyüdülməsi üçün də 

istifadə edilə bilər. 

TƏDQIQAT METODU 

Aşağıdakı “Edge Detection.py” modulunun yerine yetirilməsi üçün koda baxaq:  

#import the required libraries 

import numpy as np  

import cv2  

import matplotlib.pyplot as plt  

%matplotlib inline 

 #read the image 

image = cv2.imread('coins.jpg')  

#calculate the edges using Canny edge algorithm 

edges = cv2.Canny(image,100,200)  
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#plot the edges 

plt.imshow(edges) 

 Bu kodun hər hansı bir şəkilə tətbiqi belə nəticə verə bilər : 

 
 

NƏTICƏ 

 İdeal vəziyyətdə, bir kənar detektoru bir görüntüyə tətbiq etmənin nəticəsi, obyektlərin 

sərhədlərini, səth nişanlarının hüdudlarını, habelə səth istiqamətindəki pozulmalara uyğun 

əyriləri göstərən bir-birinə bağlı əyrilər səbəb ola bilər. Beləliklə, görüntüyə bir kənar 

aşkarlama alqoritminin tətbiqi, emal ediləcək məlumatların həcmini əhəmiyyətli dərəcədə 

azalda bilər və buna görə də görüntünün vacib struktur xüsusiyyətlərini qoruyaraq az 

əhəmiyyətsiz hesab edilə bilən məlumatları süzgəcdən keçirə bilər. Kənar aşkar etmə addımı 

uğurlu olarsa, orijinal görüntüdəki məlumat məzmununu şərh etmək üçün sonrakı vəzifə 

əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirilə bilər. Bununla birlikdə, mürəkkəbliyin real həyat 

şəkillərindən belə ideal kənarları əldə etmək həmişə mümkün olmur. Qeyri-mənasız 

görüntülərdən çıxarılan kənarlar tez-tez parçalanma ilə mane olur, yəni kənar əyrilərin 

bağlanmaması, kənar seqmentlərin olmaması, həmçinin görüntüdə maraqlı hadisələrə uyğun 

olmayan saxta kənarların olması və bununla da görüntü məlumatlarını şərh etmək sonrakı 

vəzifəni çətinləşdirir. Kənarların aşkarlanması görüntülərin işlənməsi, görüntü təhlili, görüntü 

nümunələrinin tanınması və kompüterdə görmə texnikasının əsas addımlarından biridir. Belə 

ki, üç ölçülü bir mənzərənin iki ölçülü görüntüsündən çıxarılan kənarlar ya baxış baxımından 

asılı və ya müstəqil olaraq təsnif edilə bilər. Baxış nöqtəsi asılı olaraq kənara baxış nöqtəsi 

dəyişdikcə dəyişə bilər və adətən bir-birinə mane olan obyektlər kimi mənzərənin həndəsəsini 

əks etdirir. Məsələn, qırmızı rəngli bir blok və sarı bir blok arasındakı s bir fonda fərqli 

rəngdə az sayda piksel ola bilər. Bir xətt üçün ümumiyyətlə xəttin hər tərəfində bir kənar ola 

bilər. Müəyyən ədəbiyyatlarda ideal addım kənarlarının aşkarlanmasını nəzərdən keçirilsə də, 

təbii görüntülərdən əldə edilən kənarlar ümumiyyətlə ideal addım kənarlarında deyil. Bunun 

əvəzinə onlar adətən aşağıdakı təsirlərdən bir və ya bir neçəsindən təsirlənirlər: 

- Son dərin bir sahə və son nöqtənin yayılması funksiyası nəticəsində yaranan fokus 

qarışıqlığı. 

- Sıfır olmayan radiusun işıq mənbələri tərəfindən yaradılan kölgələr nəticəsində yaranan 

penumbral qarışıqlıq. 

- Hamar bir obyektdə kölgə salmaq  

 Bir sıra tədqiqatçılar praktik tətbiqlərdə kənar qarışıqlığın təsirini modelləşdirmək üçün 

ideal addım kənarı modelinin ən sadə uzantısı kimi Gaussia-nın hamarlanmış addımlar 

funksiyasından istifadə etdirlər. Kənarın aşkarlanması üçün bir çox metod var, lakin 

əksəriyyəti axtarışa əsaslanan və sıfır keçid əsaslı iki kateqoriyaya qruplaşdırıla bilər.  
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1. Axtarışa əsaslanan metodlar kənar ölçülərini əvvəlcə ölçmə gücünü ölçməklə 

müəyyənləşdirir, adətən gradient böyüklüyü kimi ilk olaraq birinci təttib törəmə kimi ifadə 

edir və sonra maksimumların tapılmasından istifadə edərək qradiyentin maksimumunu axtarır. 

Kənar, ümumiyyətlə gradient istiqaməti təyin olunur.  

2. Sıfır kəsişməyə əsaslanan metodlar kənarları tapmaq üçün görüntüdən hesablanmış 

ikinci dərəcəli törəməli ifadədə sıfır kəsişmələri, ümumiyyətlə Laplacianın sıfır keçidlərini və 

ya xətti olmayan bir diferensial ifadənin sıfır keçidlərini axtarır. 

Ümumiyyətlə kənarların aşkarlanmasına qədər əvvəlcədən işlənmiş bir addım olaraq, 

hamarlaşdırma mərhələsi, adətən Gaussian hamarlaşdırma əyrilərində istifadə edilirdi , demək 

olar ki, həmişə tətbiq olunurdu (həmçinin yükün azaldılmasına baxılırdı). Praktik məsələlərin 

həlli zamanı kənarın aşkarlanması üçün ilk addım kənarların incəldilməsidir. Bu bir 

görüntünün kənarlarındakı istenmeyen uydurma nöqtələri çıxarmaq və sistemi sadələşdirməyə 

istifadə olunan bir texnikadır. Beləliklə hər hansı təsvir bu filteri keçəndən sonra (median, 

Gauss filtrindən və s. İstifadə edildikdə) kənarları aşkar etmək üçün kənar operator tətbiq 

edilir (yuxarıda təsvir olunan etaplarla) və kənarları müvafiq hamarlandıqdan sonra bu üsul 

tətbiq olunmuş sayılır. Bu, bütün arzuolunmaz nöqtələri aradan qaldırılırr və diqqətlə tətbiq 

olunarsa, bir piksel qalın kənar elementlərlə nəticələnir. Bu üsulun aşağıdakı üstünlükləri var 

- Kəskin və nazik kənarlar obyektin tanınmasında daha çox səmərəliliyə səbəb olur. 

- Hough çevirmələri xətləri və elipsləri aşkar etmək üçün istifadə olunursa, inceltmə daha 

yaxşı nəticələr verə bilər. 

- Kənar bir bölgənin sərhədi olarsa, incəeltmə perimetr kimi görüntü parametrlərini 

asanlıqla verə bilər. 

 Bunu etmək üçün istifadə olunan bir çox məşhur alqoritm var, bunlardan biri aşağıda 

təsvir edilmişdir: 

- 8, 6 və ya 4 kimi bir əlaqə növü seçin 

- 8 bağlantıya üstünlük verilir, burada müəyyən bir pikseli əhatə edən bütün dərhal 

piksellər nəzərə alınır. 

 - Şimal, cənub, şərq və qərbdən nöqtələri çıxarın. 

Gauss filtrlənməsi də nəzərdən keçirilən pikseldən onların məsafəsinə əsaslanaraq qonşu 

piksellərə fərqli çəkilər verən görüntü qaranlığı üçün istifadə olunur. Təsvirin süzülməsi üçün 

nüvələrdən istifadə edirik. Nüvələrdən 3 x 3, 5 x 5 və s. Kimi müxtəlif formalı ədədlərin 

matrisalarıdır. Görünüşün bir hissəsi ilə nöqtə dəyərini hesablamaq üçün bir nuvədən istifadə 

olunur. Bir pikselin yeni dəyərini hesablayarkən, kernel mərkəzi piksel ilə üst-üstə düşür. 

Qonşu piksel dəyərləri kerneldəki uyğun dəyərlərlə vurulur. Hesablanmış dəyər, nüvənin 

ortası ilə üst-üstə düşən pikselə təyin olunur. Yayımlanmış kənarları müəyyənləşdirmə 

üsulları əsasən tətbiq olunan hamarlaşdırıcı filtrlərin növləri və kənar güc ölçmələrinin 

hesablanması üsulları ilə fərqlənir. Bir çox kənar təyin etmə üsulu əsasən görüntü 

gradientlərinin hesablanmasına tətbiq edilir. Buna görə də , x və y istiqamətlərində qradiyent 

qiymətləndirmələrini hesablanmasına tətbiq olunan filtr növləri ilə də fərqlənir. 
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Bu modelin Pythonda yazılmış (Gaussian_Filtering_Image.py ) modulu isə belə olar : 

#importing the required libraries  

import numpy as np  

import cv2  

import matplotlib.pyplot as plt  

%matplotlib inline  

image = cv2.imread('index.png')  

#using the averaging kernel for image smoothening  

averaging_kernel = np.ones((3,3),np.float32)/9  

filtered_image = cv2.filter2D(image,-1,kernel)  

plt.imshow(dst)  

#get a one dimensional Gaussian Kernel  

gaussian_kernel_x = cv2.getGaussianKernel(5,1)  

gaussian_kernel_y = cv2.getGaussianKernel(5,1)  

#converting to two dimensional kernel using matrix multiplication  

gaussian_kernel = gaussian_kernel_x * gaussian_kernel_y.T  

#you can also use cv2.GaussianBLurring(image,(shape of kernel),standard deviation) 

instead of cv2.filter2D  

filtered_image = cv2.filter2D(image,-1,gaussian_kernel)  

plt.imshow() 

  

 Bu filterin nümunəsi belə olar: 

 
Bir sıra fərqli kənar aşkarlama metodlarına dair bir araşdırmaya rast gəlmək olar (Ziou və 

Tabbone 1998), həmçinin Riyaziyyat Ensiklopediyasında və Kompüter Elmləri və 

Mühəndislik Ensiklopediyasında kənarların aşkarlanması haqqında ensiklopediya 

məqalələrinə baxmaq olar. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə əhali və məskunlaşmaya təbii şəraitin təsirləri təhlil edilmişdir. Siyahıyaalma 

məlumatları əsasında ərazinin məlumat bazasl yaradılmış, informasiyalar bazaya daxil edilmiş 

və CİS texnologiyaları əsasında müasir vəziyyəti əks etdirən xəritələr tərtib edilmişdir. Təbii 

şəraiti təhlil etmək üçün ərazinin DEM modeli əsasında hündürlüyü əks etdirən xəritə təhlil 

edilmiş və tərtib edilmiş əhali sayı və sıxlığı xəritələrinə əsasən təsirlər təhlil edilmişdir. 

AÇAR SÖZLƏR: əhali, təbii şərait, CIS, məlumat bazası 

GİRİŞ 

Coğrafi İnformasiya Sistemləri müasir dövrün aktual məsələlərindən biridir. Şamaxı 

rayonunda aparılan tədqiqatlar müasir metodlara əsaslanır. Bu zaman peyk şəkilləri analiz 

edilmiş və Dövlət Statistika Komitəsinin statistik göstəriciləri ArcGİS proramında ərazinin 

Coğrafi İnformasiya Bazasına daxil edilmişdir. Tədqiqat zamanı ənənəvi çöl tədqiqatlarından 

da istifadə edilmişdir. Tədqiqat işi xülasə, giriş, tədqiqat metodu və əldə edilmiş nəticələrdən 

ibarətdir.Oxuyucuya tədqiqat işinin strukturu (fəsilləri) göstərilir. 

TƏDQİQAT METODU 

Ərazinin 3D modelini əks etdirən xəritə aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanmışdır. 

Geoprocessing → Analysis → Create TİN→Run. Relyefin DEM (Digital Elevation Model) 

modeli əsasında relyefin hündürlüyünü əks etdirən xəritə aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanır. 

Open ArcMap→Add DEM → Symbology→ Classify 

Ərazinin 3D modelini əks etdirən xəritə aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanmışdır. 

Geoprocessing → Analysis → Create TİN→Run 

Relyefin DEM (Digital Elevation Model) modeli əsasında relyefin meylliyini əks etdirən 

xəritə aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanır. 

Open ArcMap→Add DEM → ArcToolbox→ Spatial Analyst→ Slope 

Relyefin DEM (Digital Elevation Model) modeli əsasında relyefin ekspozisiyasını əks 

etdirən xəritə aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanır. 

Open ArcMap→Add DEM → ArcToolbox→ Spatial Analyst→ Aspect 

Landsat 8 peykinin şəkillərinin emalı əsasında NDV indeksini (Landsat Normalized 

Difference Vegetation Index) əks etdirən xəritə aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanmışdır. 

Open ArcMap→Add Landsat 8 (Band 4 və Band 5)→ ArcToolbox→ Spatial Analyst → 

Map Algebra → raster Calculator Float (Band 5- Band 4)/ Float ( Band 5+Band 4) → ok.  

NƏTİCƏ 

Şamaxı rayonu 8 avqust 1930-cu ildə yaradılmışdır. Əhalinin sayı - 103,9 min nəfərdir (1 

yanvar 2018-сi il). Əhalinin sıxlığı orta hesabla 1 km
2
-də 62 nəfərdir. Bakı şəhərindən orta 
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məsafə 135 km-dir. Rayonun əhalisi 2010-cu ildən sonra 8 il ərzində 93,7min nəfərdən 103,9 

min nəfərə qədər artmışdır (Şəkil 1) (2). 

 

 
Şəkil 1. 2010-2017-ci illər ərzində əhalinin sayının dinamikası  

 

Rayonun əhalisinin artımında 2010-cu ildən sonra artım müşahidə edilsə də, təbii artımda 

2015-ci ilə qədər artım, daha sonra azalma müşahidə edilir (Şəkil 2). 

 

 
Şəkil 2. 2010-2017-ci illər ərzində təbii artımın dinamikası  

 

Qadınlar ümümi rayon əhalisinin 51,2%-ni təşkil edir ki, bunun da 52,03%-i kəndlərdə, 

47,97%-i şəhər yaşayış məntəqələrində yaşayır (Şəkil 3). 

 

 
Şəkil 3. Qadınların yaşayış məntəqələrinə görə paylanması (2018-ci il) 

 

Kişilər ümumi əhalinin 48,8%-ni təşkil edir. 

Kişilərin 53,45%-i kəndlərdə, 46,55%- isə şəhərlərdə yaşayır (Şəkil 4). 

 
Şəkil 4. Kişilərin yaşayış məntəqələrinə görə paylanması (2018-ci il) 

 

Əhalinin yaş tərkibində uşaqların sayında oğlan uşaqlarının, orta və yüksək yaşlı əhali 

arasında isə qadınlar üstünlük təşkil edir.  

Təbii şəraitin əsas göstəricilərindən olan relyefin hündürlüyünün əhali və məskunlaşmaya 

təsirinin öyrənilməsi üçün DEM model əsasında hündürlük göstəricisi xəritəsi hazırlanmışdır 

(Şəkil 5). Ərazinin 3D modelini əks etdirən xəritə aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlanmışdır. 

Geoprocessing → Analysis → Create TİN→Run (1). 
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Şəkil 5. Relyefin hündürlüyünü əks etdirən xəritə 

 

İnzibati ərazi bölgüsündə 37 inzibati ərazi dairəsi ayrılır. Elmdə yeni texnologiyalardan 

olan CİS (Coğrafi İnformasiya Sistemləri) texnologiyalarından istifadə edərək siyahıyaalma 

materialları emal edilmiş və müasir vəziyyəti əks etdirən xəritələr hazırlanmışdır.  

Əhalinin say və cins tərkibinə görə xəritələr hazırlamaq üçün siyahıyaalma məlumatları 

bazaya daxil edilir və emal edilərək müvafiq məzmunlu xəritələr hazırlanır (Şəkil 6 və 7). 

 
Şəkil 6. Əhalinin sayını əks etdirən xəritə 
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Şəkil 6-dan da göründüyü kimi əhalinin sayının çoz olduğu ərazilər mütləq hündürlüyün 

az olduğu sahələrə uyğun gəlir. Əhalinin cins və yaş tərkibində inzibati ərazi dairələri üzrə 

fərqlər müşahidə edilir. İnzibati rayonun mərkəzi olan Şamaxı şəhərində kişilər üstünlük 

təşkil edir. Rayon mərkəzində əhalinin sayı 40min nəfərdən çoxdur. 

 
Şəkil 7. Əhalinin sıxlığını əks etdirən xəritə 

 

Şəkil 7-dən göründüyü kimi əhalinin sıxlığı yüksək hündürlükdə azdır. Hər kv km-də orta 

hesabla 3-10nəfər arsında dəyişir. Mərkəz Şamaxı şəhəri və yaxın ərazilərdə əhalinin sıxlığı 

yüksək olaraq 150 nəfərdən çoxdur.  
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Balasubramaniman A. Digital elevation model (DEM) in GIS. DOI: 10.13140/RG.2.2.23976.47369 

2. stat.gov.az 
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XÜLASƏ 
Bu işin öyrənilməsinin obyekti Oracle verilənlər bazası arxitekturasıdır, tədqiqat predmeti 

isə verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri (VBİS) fəaliyyəti haqqında məlumat əldə etmək 

üçün verilənlər bazası inventarının göstəricilərinin saxlanması prinsipidir. İşin elmi tərəfi, bu 

gün paylaşılan SGA yaddaşında məlumatların saxlanma quruluşunu dinamik müəyyən edə 

bilən və bu məlumatlara əsaslanaraq mövcud VBİS performansına nəzrarət edə bilən 

metodların araşdırılmasıdır. Daha dəqiq desək monitorinq alətləri tərəfindən yaradılan yüksək 

yüklənmiş verilənlər bazasının işinə əlavə yüklənmənin əsas səbəblərini müəyyən edəcəyik. 

Standart monitorinq vasitələrinin verilənlər bazasından operativ məlumat almaq üçün optimal 

olmayan vəziyyətləri təsvir edirik. Ayrıca, bu iş çərçivəsində sorğu zamanı məlumat bazasına 

əlavə yük yaratmadan (standart monitorinq alətləri ilə müqayisədə) operativ məlumat əldə 

etməyin mümkün üsulları müəyyənləşdiriləcəkdir. 

AÇAR SÖZLƏR:  
Oracle verilənlər bazası, verilənlər bazasının arxitekturası, axtarış üsulları, Verilənlər ba-

zasının idarəetmə sistemləri (VBİS), SGA (System Global Area) 
 

GIRIŞ 

Müəssisənin inkişafı dövründə verilənlər bazası müəssisə infrastrukturunun əsas 

elementlərindən birinə çevrilir. Verilənlər bazası, tələb olunan məlumatları əldə etmək üçün daim 

müraciət olunan əksər şöbələrin uğurlu fəaliyyətinə təsir göstərən əsas məlumatlara yönəlmişdir. 

Verilənlər bazası nə qədər tez lazımlı məlumat verə bilərsə, bu məlumat iş tapşırığının həlli üçün 

bir o qədər dəyərlidir. Yaxşı verilənlər bazası performans göstəriciləri əldə etmək üçün məlumat 

bazamızdan necə istifadə edəcəyimizi əvvəlcədən analiz etməliyik. Verilənlər bazası bir sıra 

göstəricilər (ölçülər) ilə müəyyən edilir.  

İşdə istifadə olunan böyük VBİS ilə işləyərkən izləmə sistemi vacibdir. Bu sistemin tətbiqi 

məhsuldarlığın azaldılması, iş vaxtının azaldılması və ya ehtiyatların israflı istifadəsi nəticəsində 

şirkət itkisini azaltmağa imkan verir. Monitorinq vasitələrindən istifadə aşağıdakılardan ibarətdir: 

● User istifadəçi fəaliyyəti və daxili proseslər nəticəsində yaranan iş yükünü qiymətləndirmək;  

● Performans anomaliyaları aşkarlayacaq bir performans səviyyəsini, sapmalarını müəyyən-

ləşdirmək;  

● Performans problemləri və onların mənbələrini vaxtında müəyyənləşdirmək 

Gələcəkdə, bu üsullar əsasında, məlumat bazasındakı yükdən asılı olmayaraq, baş verənlər 

haqqında məlumat alacaq idarəçiyə problemlərin aradan qaldırılması üçün vaxtında tədbirlər 

görməyə imkan verən proaktiv monitorinq üçün bir konsepsiya hazırlanacaqdır. 

TƏDQIQAT METODU 

 Yüksək yüklənmiş sistemləri təhlil edərkən, onları qurarkən və yerləşdirərkən əsas vəzifə 

belə səslənir: "Bir şey etmək üçün ən sürətli yol nədir?" Biz bu suala cavab axtaraq. 

Bazanın işləməsi barədə onlayn məlumat əldə etmək üçün məlumat bazasında əlavə yük 

yaradan (emal növbələri və icra müddəti) sorğular mövcud olur. Sərbəst prosessor və disk 

ehtiyatlarının olduğu "güclü" bir sistemimiz varsa, bu bölmənin monitorinq sorğusunun emalında 
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tək-tək gecikmələr nəzərə alınmaya bilər. Bəs bu mənbələrimiz yoxdursa və statistikanı real 

vaxtda, yüksək dərəcədə intensivliklə almaq lazımdırsa, nə etməliyik? Verilənlər bazası serverinin 

bütün gücünün özünü izləməyə sərf edəcəyi vəziyyəti əldə edə bilərikmi? Tamamilə mümkündür, 

çünki bir verilənlər bazası nümunəsinin hər sorğusu SQL sorğusunun nəticəsidir ki, bu da 

sistemdə yük yaradır. Ancaq eyni zamanda, bizi maraqlandıran məlumatlar artıq paylaşılan SGA 

(System Global Area) RAM-da mövcuddur. Bəs niyə bütün əlavə işləri etməyi buraxıb birbaşa 

maraqlandığımız məlumatları əldə etmirik? 

Çoxsaylı paralel müştəri əlaqələrinin qurulduğu verilənlər bazası ilə işləyərkən həmişə 

bölüşdürülmüş mənbələrdən istifadə etmək üçün mübarizə aparırıq. Resurs tələb edən bir istəyin 

icrası üçün bütün imkanların ayrıldığı bir vəziyyətdə bütün sonrakı istəklər dayandırıla bilər. 

Sonrakı sorğuların işlənməsi əvvəlki sorğunun icrası başa çatana qədər başlamaz. Hər hansı bir 

verilənlər bazası ilə işləyərkən növbə problemlərindən irəli gələn rəqabət problemləri yaranır. “Bir 

tərəfdən müəyyən xidmət növlərinin yerinə yetirilməsi üçün kütləvi istəklər (tələblər) yarandığı 

sistemlər, digər tərəfdən bu tələblər yerinə yetirən sistemlər kütləvi növbə sistemləri adlanır [1]. 

Növbə modeli bir ardıcıllıq diaqramından istifadə edərək qrafik şəkildə təmsil olunur. Ardıcıllıq 

diaqramını növbə modelində göstərmək üçün, verilənlər bazasına cavab vaxtının istifadəçi 

istəyinə bağlılığı ilə bir nümunə nəzərdən keçirəcəyik, bu zaman sorğu işlənməsi üçün məlumat 

alt bazasından və prosessordan məlumat oxumaq üçün disk alt sistemi istifadə olunur. Həqiqi bir 

vəziyyətdə, cavab müddətinə təsir edən amillərin sayı daha çox ola bilər. Yükü artırdıqda, 

prosessora bəzi tələblər gözləmək məcburiyyətində qalır, çünki prosessor aldıqları vaxt başqa 

işlərlə məşğuldur. Yüksək yüklənmiş sistemdəki hər bir sonrakı sorğu, sistemin cavab müddəti ilə 

xarakterizə olunan yüklənməmiş bir sistemlə müqayisədə əlavə vaxt gözləməyə məcbur olur. 

Nəticədə, müəyyən bir yükləmə həddinə çatdıqda, verilənlər bazasına edilən hər bir əlavə 

sorğunun yükün eksponent olaraq böyüməsinə səbəb olduğu bir vəziyyətə gəlirik. Yüklənmiş 

sistemlərdə növbə səbəbindən cavab müddəti uzanır. İş yükünü azaltmağın yollarını tapmaq 

zəruri bir əməliyyatdır. “Növbə modeli yaxşı araşdırılıb. İstəklər və xidmət sürəti arasındakı 

vaxtın eksponent olaraq paylandığı sistemin işini təxmin etməyə imkan verir. Oracle VBİS bu 

qanuna uyğundur. 

Növbə modelinin əsas üstünlüklərindən biri yük parametrləri, xidmət sürəti və gözləmə 

müddəti arasındakı aydın riyazi əlaqənin təsviridir. Model, eyni zamanda, sistemin 

optimallaşdırılması üçün müzakirəyə imkan verən bütün parametrlərin dəyərlərini nəzərə almaq 

lazım olduğuna diqqət yetirməyə imkan verir. Sistem performansını artırmağın ən səmərəli yolu, 

əlavə yükdən xilas olmaqdır. "Sistemin səmərəliliyini artırmağın iki əsas yolu var: lazımsız iş 

funksiyalarından xilas olmaq və funksiya kodunun azaldılması." [2] 

Verilənlər bazası serverinin optimallığını müəyyənləşdirmək üçün proseslərdən istifadə üçün 

istifadə olunan giriş-çıxış əməliyyatlarının həcminin təhlili, sistemin cavab müddəti və 

əməliyyatın icra müddəti istifadə edilə bilər. Hər biri həyata keçirildikdə, performans səviyyəsi 

proqramın dəsti və istifadə qaydaları ilə müəyyənləşdiriləcəkdir. Verilənlər bazasının işini 

qiymətləndirmək üçün verilənlər bazasına cavab vaxtı metrikası və verilənlər bazası ötürmə 

qabiliyyəti tez-tez istifadə olunur. 

“Aktiv istifadəçilərin və proseslərin sayının artması sistem resursları üçün əlavə rəqabət 

yaradır. Bu yüklənmənin nəticəsi sistemin cavab müddətində artım, həmçinin ümumi ötürmə 

qabiliyyətinin azalmasıdır. Əməliyyatları həyata keçirdiyi məlumatların məntiqi və fiziki 

bütövlüyü də DBMS fəaliyyətinə böyük təsir göstərir. " [3] 

NƏTICƏ 
 Bu araşdırmada məqsəd Oracle arxitekturasında məlumatların saxlanma quruluşunu 

öyrənmək, verilənlər bazası instansiyasından istifadəni kənara qoyaraq əməliyyat sistemi 

mexanizmləri vasitəsilə ortaq yaddaşa giriş əldə etmək və SGA ortaq yaddaşında məlumat 

saxlama quruluşunu dinamik şəkildə əldə etmək idi. Nəticəni yekunlaşdırmaqla deyə bilərik ki, bu 
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metod modulun mövcud monitorinq sistemlərinə tətbiq edilməsində, anormal DBMS 

davranışlarında istifadə oluna bilər ki, bu da idarəçilərə mövcud vəziyyətə tez reaksiya verməyə 

və Oracle verilənlər bazasının işini təhlil etmək üçün müvafiq məlumatlara sahib olmağa imkan 

verir. 
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI 
1. Тараканов О.В., Модифицированная модель обработки запросов в распределенных базах данных: [электронный 

документ] – (http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=3761). Проверено 05.06.2016 

2. Введение в Oracle SQL [Текст] // Владимир Пржиялковский — Бином. Лаборатория знаний, Интернет-университет 

информационных технологий, 2011. — 320 c.;  

3. Oracle. Оптимизация производительности. [Текст] // Миллсап К., Хольт Д. — СПб: Символ Плюс, 2006. — 464 с.; 

4. Expert One-on-One Oracle, 1st Edition [Текст] // Thomas Kyte — Wrox Press Ltd, 2002. — 1427 c.; 

5. Oracle Database Reference. 11g. Электронная документация продукта Oracle Database 11g: [электронный документ] – 

(https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402.pdf). Проверено 05.06.2016 

 

 

 

APPLICATION OF FOURIER TRANSFORMATION  

IN THE REAL WORLD 
 

SHAHANA BAHLULZADE 
Baku Engineering University 

Engineering/Computer Engineering 

sbehlulzade2@std.beu.edu.az 

BAKU, AZERBAIJAN 

 

ABSTRACT 

In the given work we wrote about the importance of Fourier tranform, discrete signals in the 

real world and by what methods reconstruction can happen. In order to do it Discrete Fourier 

Transform is mentioned in more specific cases, such as the case where only real part of the 

signal’s discrete Fourier transform is given and Discrete Cosine Transform which is symetrically 

extended signal’s Discrete Fourier Transform. Furthermore, the disadvantages of previous 

methods and applications of these methods are also given.  

KEY WORDS: Fourier Transform, Discrete Fourier Transform, Discrete Cosine 

Transform 

INTRODUCTION 

Recently in various applications the use of Fourier transform is increasing. Since, it is the 

simplest transform method among the others. It consumes less time, so it is used in power 

distribution system, mechanical system, industry and wireless network, image analysis, image 

filtering, image reconstruction, image compression, magnetic resonance spectroscopy, ultrasound 

imaging, ultrasound elastography, thermography, ultrasound system design. In real life, we are 

usually getting “discrete” data which was sampled using some sort of sensors. For this discrete 

case, we need the “discrete” equal version of the Fourier Transform, therefore we use “Discrete 

Fourier Transform”. The Fourier transform is complex, as any typical complex number it has two 

common representations in which one of them is the sum of real      and imaginary parts     ,  

         
and the other one is the multiplication of the magnitude with the complex exponent of the 

phase     

       
We will be looking at the applications of reconstructing a complex-valued, discrete-time 

signal from only incomplete Fourier Transform (FT) information, precisely, the real part of its 

discrete FT (RDFT). 
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DISCRETE FOURIER TRANSFORM 

One possible application of RDFT is in the study of speech enhancement in which corrupted 

noise speech is processed to reduce the unwanted result of the noise and as a result upgrade the 

quality and make speech understandable. Current studies in this area, have shown, gradually, the 

approximation of real and imaginary discrete Fourier transform coefficients are as useful as 

modulation-magnitude domain processing, here the discrete Fourier transform magnitude 

coefficients are processed temporally and next combined with the noisy DFT phase in the 

combination stage. Particularly, it is found that speech intelligibility was improved by the 

improved speech from the applying of minimum mean squared error estimation methods in 

modulation real and imaginary (RI) domain. The enhancement algorithm is used on real and 

imaginary parts separately and assumed that they were time-domain signals. The abstract benefits 

of modulation – RI processing cover a valid additive-noise presumption in this domain as well as 

removing the step of merging with the noisy DFT phase in the combination stage. 

To begin with, in the analysis-modification-synthesis (AMS) framework there can be some 

computational benefits of the RDFT method of signal reconstruction which is used in the 

modulation – RI enhancement method, since the former method needs the processing of two 

signals (R and I) unlike to the latter method where only one signal is needed. In the AMS 

structure, speech is divided into overlapping short parts and then a densely tested DFT is 

computed for each frame. If speech signals are sampled at 8 kHz, all the frames must consist of 

256 time-domain tests.  

Secondly, reconstruction procedure suggests that if the real (or imaginary) part is sampled 

with high density in the frequency axis it means that the real (or imaginary) part of the DFT singly 

is enough for ideal signal reconstruction; consequently, all the information of the discrete-time 

signal       is gathered. It could be concluded by using the same statements a signal from the 

imaginary part of the DFT can be reconstructed. The signal information is copied and then 

inserted among its RI parts after performing the DFT. This leads to an issue of whether processing 

just the RDFT would be good while compared with just processing both RI parts, specifically 

while having the expanded interest in integrating phase-related information speech processing. 

An additional real-valued transform is the discrete cosine transform (DCT), that can be 

understood as the DFT of an evenly shaped expanded signal. The DCT is the principal transform 

used in transforming image coding. It is used with JPEG and MPEG standards in image and video 

coding. Since for typical image data, two-dimensional covariance function, that shows the 

correlation amount, decompose quickly beyond 8 pixels, 8x8 blocks are used, with the goal of the 

DCT being to reduce autocorrelation of image pixels. A DCT on each 8x8 block is performed by 

the JPEG (Joint Photographic Experts Group) image coding standard.  

CONCLUSION 

To summarize, nowadays Fourier transform is frequently applied in different areas of modern 

technology, because of its qualities being the easiest method of transformation, most importantly 

does not need many time, furthermore, other methods like Newton-type algorithms which is used 

in continuous optimization, for having fast convergence and well develop machinery failed while 

applying in phase retrieval problems, Hybrid Input-Output had successfully applied when the 

observed signal is well estimated, however, its lack of fast convergence rate and flexibility for 

additional data this method fails in phase retrieval. In the cases where these methods are failed 

new method which can work with Fourier phase when the complex-valued signals are given can 

be used by the help of Fourier transform. The areas demand reconstruction of signals by Fourier 

transform where these methods fail are the ones having signals with complex-valued. Such areas 

include astronomy, crystallography, optics, coherent diffraction imaging, Fourier domain 

holography, interferometry.  
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XÜLASƏ 

Müxtəlif tətbiq sahələrində xeyli miqdarda XML sənədləri yaradıldığından XML-nin səmərəli 

idarə olunması vacib problemə çevrilmişdir. Sorğu iş yükünün balansına nail olmaq üçün ümumi 

tətbiq ssenarilərində istifadəçi sorğularının əvvəlcədən bilinməməsini nəzərə alaraq istifadəçi 

sorğularını bilmədən XML quruluşu ilə hesablanan sorğu iş yükünün qiymətləndirilməsinə əsasla-

nan XML bölünür. Bölünmüş XML seqmentləri paralel XML verilənlər bazasının genişlənməsini 

dəstəkləmək üçün bir XML saxlama vahidi W0 ətrafında olur. Nəhayət seqmentlər paralel sorğu 

icrasında iş yükünün balansını təmin etmək üçün hər bir emal noduna bərabər paylanır. Təcrübi 

nəticələr göstərdi ki, QWEXP paralel XML sisteminin sürətləndirmə və miqyas xüsusiyyətlərini 

böyük dərəcədə təşviq edir. 

AÇAR SÖZLƏR: XMLVERILƏNLƏR BAZASI, QWEXP STRATEGIYASI 

GIRIŞ  

Genişlənən İşarələmə Dili (XML) son illər elektron məlumatların təqdim olunması,saxlan-

ması və mübadiləsi üçün faktiki standarta çevrilmişdir. Beləliklə, XML idarəetmə ilə bağlı xeyli 

tədqiqatlar aparıldı və əlaqəli DBMS-lərin (məsələn, İBN DB2, Oracle və Microsoft SQL Server) 

və ya obyekt yönümlü DBMS( məsələn, Ozon) və doğma XML verilənlər bazası (eXist, Sedna, 

Xindice) kimi XML ilə işarələnmiş verilənlər bazası daxil olmaqla bir sıra XML tipli verilənlər 

bazası yarandı. XML tipli verilənlər bazasının əksəriyyəti uniprosessor mühitinə əsaslanir. Məlu-

matların ölçüsü CPU emal qabiliyyətindən daha sürətli böyüdüyünə görə uniprosessorda işləyən 

verilənlər bazası artan XML sənədlərinin öhdəsindən gələ bilmir. 

Paylanmış XML saxlama və paralel sorğu üçün səmərəli XML strategiyasını qurmaq 

məqsədilə Sorğu İş Yükünün(QWE) qiymətləndirilməsinə aid yeni bir XML yerləşdirmə 

strategiyasını(QWEXP) təqdim edirik. Yeni bir konsepsiyada W0 XML-in saxlama vahidi olaraq 

təqdim olunur, XML sənədi XML ağacı quruluçunu saxlamaq və paralel XML sistemlərinin 

genişlənməsini dəstəkləmək üçün iş yükünün qiymətləndirilməsi W0 ətrafında alt ağaclara 

bölünür. Parçalanan sorğuların yerinə yetirilməsində iş yükünün təmin edilməsi üçün bölünmüş 

bütün seqmentlər hər bir işləmə qovşağına ziqzaq şəklində paylanır. 

QWEXP strategiyası 

QWEXP strategiyası səmərəli paylanmış XML saxlama və paralel sorğu üçün hazırlanmışdır. 

Buraya QWE alqoritmi, XML bölmə(XP) alqoritmi və XML seqmetlərinin ayrılması metodu 

daxildir.  

- QWE alqoritmi.  
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Ümumi tətbiq ssenarilərində istifadəçi suallarını əvvəlcədən bilinmədiyini nəzərə alaraq, 

XML sənədinin sorğu iş yükünü yalnız quruluşu ilə qiymətləndirən QWE alqoritmi təklif olunur. 

Hal-hazırda Xquery XML sənədləri üçün standart sorğu dilinə çevrilmişdir və Xpath-ə əsaslanır 

və XML sənədindən istədiyimiz qovşaqları seçmək üçün Xpath ifadə sintaksisindən istifadə edir.  

- XP alqoritmi. 

QWE alqoritminə əsasən XML sənədi bir neçə seqmentə bölünür. XP alqoritmini daha aydın 

izah etmək üçün iki yanaşma təqdim edilir: 

1) Bölmə qovşağı ( Partition node) 
2) XML saxlama vahidi W0 (XML strorage unit W0) 

XML seqmentlərinin bölüşdürülməsi metodundan XML seqmentlərini paralel verilənlər 

bazasında hər bir emal qovşağına bərabər paylamaq üçün istifadə olunur. Əvvəlcə bütün 

seqmentlər iş yükünə görə azalan qaydada sıralanır və sonra seqmentlər hər bir emal qovşağına 

ziqzaq şəkildə paylanır.  

 
 

TƏDQIQAT METODU 

Test məlumat bazası olaraq 10M-50M arası bir sıra XML sənədləri yaradırıq. Hər bir sənəd 

QWEXP və WIN tərəfindən bölünür və sonra işlərini qiymətləndirmək üçün 2-6 qədər işləmə 

qovşaqlarına paylanır. QWEXP-yə gəldikdə, əsas iş yükünün qiymətləndirilməsi W0 5000, 

interval isə 300 olaraq təyin edilmişdir. Test iki sahədə aparılır: 

1)Məlumat Bütövlüyünün Testi 

QWEXP və WIN məlumatların bütövlüyünü qiymətləndirmək üçün 50M XML sənəd 

üzərində təcrübələr aparırıq. XMark-ın təqdim etdiyi 20 sorğu 2-dən 6-ya qədər işləmə 

qovşağından sınaqdan keçirilir. Bütün sorğu nəticələri orijinal sənəddəki sorğu nəticələrinə 

bərabərdir. Həm QWEXP, həm də WIN-in bu mülkü təmin etdiyi açıq-aşkar görünür. QWEXP-in 

məlumatların bütövlüyünü III hissədə müzakirə etdiyimiz üçün burada təhlil etməyəcəyik. 

3) Performans Təkmilləşdirmə Testi 
Paralel bir sistemin ölçülməsindəki iki əsas xüsusiyyət sürət və miqyas olduğuna görə 

QWEXP və WIN-in paralel XML sisteminin iki xassəsinə necə təsir etdiyini qiymətləndiririk. 10-

dan 50M-dək 2-dən 6-ya qədər emal qovşaqlarının arasındakı XML sənədlərinə sorğuları təyin 

edirik. Sorğu nəticələrinin düzgünlüyünü təmin etmək üçün sorğuları 6 dəfə icra edirik 

 

     
10M -50M XML sənədlərinin sürətlənməsi 

Baku Engineering University 16 Baki/Azerbaijan



Nəticə  

Təqdim olunan elni tədqiqatda istifadəçi sorğularının bilinməyən ən ümumi tətbiq 

ssenarisində səmərəli paylanmış XML saxlama və paralel sorğu üçün XML məlumat yerləşdirmə 

strategiyası QWEXP təqdim etdik. QWE alqoritmi sorğu iş yükünün qiymətləndirilməsi üçün 

XML quruluşundan istifadə etdiyinə və XML sənədinin hamısını keçməsini tələb etdiyinə görə 

XML sənəd çox böyük olduqda uzun müddət çəkəcəkdir. 
 

ƏDƏBIYYAT SIYAHISI 
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VERILƏNLƏR BAZASININ EFFEKTIV                    

LAYIHƏLƏNDIRILMƏSI ÜÇÜN AVTOMATLAŞDIRILMASI 

VASITƏLƏRI VƏ ONLARIN TƏDQIQI 
 

AYGÜN NƏBIYEVA 
Bakı Mühəndislik Universiteti 

Mühəndislik/İdarəetmədə İnformasiya Sistemləri 

anebiyeva2@std.beu.edu.az 

aygun.nebiyeva.an@gmail.com 

XIRDALAN, AZƏRBAYCAN 

 

XÜLASƏ 
Təqdim olunan məqalədə, tədqiqat məqsədimiz, məlumatların hazırlanması metodlarını , 

digər istifadəçilərin İnternetdəki bütün məlumat bazalarını sanki vahid bir məlumat bazası kimi 

istifadə etmələri üçün verilənlər bazasını virtualizasiya üsulu vastəsilə inkişaf etdirməkdir. 

İnternet verilənlər bazasından məlumatların toplanması və məlumatların təmizlənməsi iş yüklərini 

azaldır. Bu araşdırmada əvvəlcə XML sxeminin üstünlüklərini araşdırırıq və əlaqəli verilənlər 

bazası, obyekt yönümlü verilənlər bazası və XML verilənlər bazası kimi hərtərəfli verilənlər 

bazalarının faydalı olduğu, sanki hamısını vahid bir verilənlər bazası kimi istifadə etdikləri bir 

verilənlər bazası virtualizasiya üsulunu təklif edirik. Daha sonra, yerli verilənlər bazalarının 

virtualizasiyası metodunu, yerli verilənlər bazası sxemini XML sxemindən istifadə edərək vahid 

bir şəkildə təsvir edə biləcəyini göstəririk. Üstəlik, eyni tipli və fərqli tipli paylanmış verilənlər 

bazası idarəetmə səviyyəsinin yüksək səviyyəli bir konsepsiyasından ibarətdir. Nəhayət, ümumi 

bir sxem metodu hazırlayırıq və virtual verilənlər bazası istifadə mühitində istifadə üçün virtual 

verilənlər bazası sorğu dilini təklif edirik. 

AÇAR SÖZLƏR:  
Əlaqəli verilənlər bazası,Virtual verilənlər bazası, Verilənlər bazası virtualizasiya 

texnikası,XML verilənlər bazası 

GIRIŞ 

  Yerli sensor şəbəkə mühitlərində indi hər gün kütləvi miqdarda məlumatlar toplanır. Belə 

məlumatlarla daha çox bilik və istiqamətləri tapmaq və əldə etmək, məlumatların çıxarılması 

üsullarından istifadə etmək daha vacibdir. Bu məlumatlar təhlillər və müəssisələrdə qərar qəbulu 

üçün dəyərlidir. Belə məlumatlar normal olaraq müxtəlif verilənlər bazalarında mövcuddur və bu 
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məlumatlar ümumiyyətlə hər yerdə paylanır və yerləşdirilir. Burada əsas diqqəti çəkən problem 

yerli məlumat bazalarından istifadə edərək verilənlər bazasını seçmək və məlumat toplamaq üçün 

çox vaxtın xərclənməsi və məlumatla məşğul olan bir insanın olmasıdır. Tədqiqatda əsas məqsəd 

görə virtualizasiya texnikasını inkişaf etdirmək, məlumat analitiki və istifadəçinin bütün məlumat 

bazalarını olduğu kimi istifadə edə bilməsi üçün 

vahid məlumat bazasının tanıdılması və bununla da istifadəçinin iş yükünün azaldılmasına 

kömək etməkdir. 

TƏDQIQAT METODU 

 Verilənlər bazası virtualizasiya texnologiyasından istifadə etməyin üstünlükləri nələrdir? Biz 

bu suala cavab axtaraq. 

Verilən bazası virtualizasiya texnologiyası bir sistemin hazırlanmasını, məlumatların 

araşdırılıb hesabatlar formasında təsvir edilməsini təmin edir. Bu məlumatları mobil 

kompüterdəki bütün istifadəçilərə təqdim edir. Müxtəlif növlərdən qaynaqlanan və şəbəkə ilə 

bağlanan verilənlər bazası qruplarına yerli verilənlər bazası qrupunun məlumatlarının 

köçürülməsi, əsas axtarış və meta məlumat bazası üzərində əməliyyatların aparılması(məsələn, 

məlumatları birləşdirmək,məlumatların inteqrasiyası)üçün nəzərdə tutulmuşdur və yerli verilənlər 

bazası qrupunun müxtəlif növlərini əhatə edir. Həmçinin müxtəlif növ verilənlər bazalarının 

virtualizasiyasına imkan yaradır.  

Tədqiqatımızda metadata, UML, E – R nəzərdən keçirək. İstifadə üçün model və XML sxemi 

verilənlər bazasının virtualizasiyasını həyata keçirir. Bununla, yerli verilənlər bazaları vahid 

verilənlər bazası kimi istifadə edilə bilər. Hər birinin üstünlüklərini və mənfi cəhətlərini müqayisə 

edildi. Bunları aşağıdakı kimi təhlil etmək olar. Metadata istifadəsi bir çox üstünlük təqdim edir 

və verilənlər bazası modeli ilə əlaqəli olmayan sistemin yaradılması metadataya əsaslanır. 

Dezavantajı isə bunu yaratmaq üçün böyük bir iş yükünün tələb edilməsidir və metadata idarə 

etmək üçün manipulyasiya dilinin olmasıdır. UML və E-R modeli oxşar fundamental 

xüsusiyyətləri vardır və hər birinin üstünlüyü verilənlər bazası dizaynı konsepsiyasının 

quruluşunun məlumatlarla əlaqəli deyil DBMS modeli ilə bağlı olmasıdır. Buna görə də müxtəlif 

növ verilənlər bazalarından istifadə etməklə XML sxemi yaradılır. XML'nin daha da inkişaf 

etdirilməsi verilənlər bazası idarəetmə sistemləri manipulyasiyası standartlaşdırılır və əvvəlkindən 

daha çox edilir. SQL dilinin standartlaşdırılması, təkmilləşdirilməsi XML sxemi ilə onunla 

yaxınlıq səviyyəsində olan əlaqəli verilənlər bazası sxeminə çevrilməsi reallaşdırılır. Əlavə olaraq 

XML sxemi yarı quruluşlu bir dinamikdir və buna görə də sərfəlidir. Əlaqəli verilənlər bazası 

sistemi ilə XML inteqrasiyası XML sənədlərinin saxlanmasını, alınmasını və yeniləməsini təmin 

edir. XML əsasında ümumi məlumat modeli təqdim edildi və bu yanaşmaya əsaslanan sxem 

xəritələri hazırlandı. [1] 

Tədqiqatda həmçinin XML sxeminin üstünlüklərini araşdırıldı və bu qədər məşhur olan bir 

virtualizasiya üsulu təsvir edildi. Əlaqəli verilənlər bazası, obyekt yönümlü verilənlər bazası və 

XML verilənlər bazaları hər biri faydalıdır və sanki hamısı bir vahid verilənlər bazası kimi 

davranır. Digər tərəfdən, bərpa üsullarından edilən işlər verilənlər bazası problemini artıq praktik 

səviyyədə davam etdirir. Mərkəzi məlumat bazaları və paylanmış verilənlər bazası Online 

Transaction sahəsində geniş istifadə olunur. Bununla belə, praktik tədqiqatlar azdır. Buna təklif 

olaraq əlaqəli verilənlər bazası yerli verilənlər bazası üçün virtual mühit yaratmaq və real məlumat 

bazalarını yoxlamaq , bütövlüyü təmin etmək bir virtual verilənlər bazası ilə əlaqəli real verilənlər 

bazasını yaratmaq lazımdır. [2] 

Bir çox növ model verilənlər bazası mövcuddur: Əlaqəli verilənlər bazaları (RDB), XML 

verilənlər bazası (XMLDB) və obyekt yönümlü verilənlər bazası (OODB). Verilənlər bazasının 

məlumatlarını idarə etmək üçün düzgün API qurulmalıdır. Bu cür müxtəlif modelləşdirilmiş 

verilənlər bazalarının virtualizasiyası hamısının prosedurlarını birləşdirmək iş yükünü azaltmaq və 

asanlaşdırmaqdır. Nəticə etibarilə verilənlər bazalarının virtualizasiyası, tətbiqi sistem dizaynını 
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və məlumat bazasını asanlaşdırmağa imkan verir. Virtualizasiya müxtəlif tipli modelləşdirilmiş 

DB növləridir,vahid ümumi bir sxemdən istifadə edərək hər bir modelin məlumatlarını təsvir edir. 

İstifadə edilən ümumi bir sxem XML Sxemasıdır. Sxema çevirməsini yerinə yetirmək üçün 

əvvəlcə modelləşdirilmiş verilənlər bazası daha sonra isə sxem məlumatları əldə edilir. İşləmək 

üçün daha sonra RDB əldə etmək üçün XML sxeminə çevrilir. Bu zaman yerli RDB 

manipulyasiya edilir. Sxem məlumatlarını yəni yerli RDB-ni XML sxeminə daxil edilir. [3] 

NƏTICƏ 
 Bu araşdırmada məqsəd RDB(Əlaqəli verilənlər bazası)-nın ümumi proqrama çevirmək 

üçün XML DB sxemasının hazırlanmasıdır. Verilənlər bazası inteqrasiyasından istifadə etmək 

verilənlər bazası serverinin optimallığını müəyyənləşdirmək və optimallığını artırmağa imkan 

verir. Nəticə olaraq deyə bilərik ki, ümumi məlumat manipulyasiyasının yaradılması və XML 

verilənlər bazası vasitəsilə daha şəffaf virual verilənlər bazasını yaratmaq və istifadəçinin iş 

yükünü azaltmağa imkan verir. 
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI 
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2. Varlamis and M. Vazirgiannis, “Bridging XML-schema and relational databases: a system for generating and manipulating 

relational databases using valid XML documents,” Proc. 2001 ACM Symposium on Document engineering, pp.105-114 

(2001) ; 

3. Y. Wada, Y. Watanabe, J. Sawamoto, and T. Katoh,” Database Virtualization Technology in Ubiquitousn Computing,” Proc. 
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XÜLASƏ 

Hazırki dövrdə fiziki mühitdə olan informasiya ehtiyatının əksər hissəsinin elektron mühitə 

daşınması, bu mühitə olan hər hansı hücumun istifadəçinin informasiya təhlükəsizliyinə birbaşa 

zərər vurduğunu söyləmək olar. Tədqiqat işində informasiya təhlükələrindən biri sayılan və 

informasiya təhlükəsizliyinin 3 əsas komponenti olan komfidensiallıq, tamlıq və əlyetərliyin 

pozulmasına gətirib çıxaran phising hücumlarından və onlardan qorunmaq üçün mümkün olan 

üsullar təqiq edilmişdir.  

AÇAR SÖZLƏR: INFORMASIYA TƏHLÜKƏSIZLIYI, PHISHING HÜCUM, 

BALIQ OVU, KONFIDENSIALLIQ, TAMLIQ, ƏLYETƏRLIK 

GIRIŞ 

İnformasiya ehtiyatlarını yönəlmiş hücumlar aktiv və passiv olmaqla iki yerə ayrılır. Aktiv 

hücum üsulları dedikdə istifadəçinin elektron mühitdə olan hər hansı hesabının ələ keçirilməsi və 

məlumatlarla əməliyyatlar aparmaq, dəyişiklik etmək, silmək və s. kimi işlər nəzərdə tutulur. 

Passiv hücum üsulları isə hücum edən şəxsin “qurban”ın şəxsi informasiyası ilə tanışlıq 

məqsədini güdür. Belə ki, bu hücum zamanı zərərçəkən şəxsin şəxsi hesabında olan bütün 

məlumatlara baxıla və istifadəçinin birbaşa konfidensiallığının pozulması hadisəsi baş verir.  
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Müasir dövrdə elektron mühitdə olan informasiya ehtiyatlarının mühafizə səviyyəsi olduqca 

güclənmişdir. Mühafizə üçün kriptoqrafiya, steqanoqrafiya, biometriya, elektron imza, 3d secure 

və s. kimi xidmətlərdən geniş istifadə olunmaqla təhlkələrin qarşısı xeyli alınır. Lakin nəzərə 

almaq lazımdır ki, mühafizə sistemi nə qədər güclü olsa da bu mühafizənin ən zəif həlqəsi 

təşkilati təhlükələrdir. Yəni qurulan sistem nə qədər ideal da olsa o sistemi sındırmağa, 

məlumatları ələ keçirməyə çalışan şəxs əsas olaraq sizin müəssisəniz daxilində olan kimdənsə 

məlumat alaraq sistemi ələ keçirmək istəyər.  

Tədqiqat işində informasiya ehtiyatlarını ələ keçirmək üçün istifadə olunan phising hücumları 

və onlardan qorunma üsulları haqqında məlumat verilir. 

TƏDQIQAT METODU 

Phishing internet tarixinin ən qədim və effektiv hücum üsullarından biridir. Bu hücum 

növündə əsasən hücuma məruz qalan şəxsin elektron poçt, sosial şəbəkə və digər hesablarına 

hədiyyə, endirim və digər formatlı cəzbedici təkliflər göndərərək şəxsin parollarıını, bank kartı 

məlumatlarını, şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatlarını ələ keçirməyə çalışırlar. Göndərilən zərərli kemid 

vasitəsilə istifadəçinin şəxsi məlumatlarının ələ keçməsi ilə yanaşı onun kompüterinə xüsusi 

proqram əlavə etməklə onu bir növ əmr gözləyən robot – bot halına gətirmək və gələcəkdə olacaq 

hər hansı DDOS hücumlarda ondan istifadə etmək olar.  

Sosial mühəndislik üsulları ilə birgə həyata keçirilən spear phishing hücumları 

kibercinayətkarların əlində olan olduca güclü üsullardan biridir və zərərçəkən şəxsin bu hücum 

qarşısında köməksiz qalmasına gətirib çıxarır. Spear phishing hədəfə yönəlik hücum phising 

hücumu üsuludur. Məqsəd seçilmiş qurbanın şəxsi məlumatlarının, bank hesablarının, 

yazışmalarının ələ keçirilməsi və onlardan müəyyən məqsədlərlə istifadə oluna bilməsidir. 

Təsadüfi şəxs seçilə biləcəyi kimi, həmçinin hər hansı təşkilat, müəssisə, bank və digər təşkilatlar 

da bu hücumun hədəfi ola bilər.  

Vishing isə telefonla həyata keçirilən phishing hücumları üçün verilən bir addır. Hədəf 

birbaşa müəyyən olunur və həmin şəxsə hücum təşkil olunur. Bu hücum növündə adətən 

istifadəçini çaşdırmaq üçün istifadəçiyə hər hansı əməliyyatı təcili yerinə yetirməli olduğu. əks 

halda məlumat itkisinə və ya cəzaya məruz qalacağı haqqında əlumatlar verilir. 

Məşhur antivirus şirkəti Kaspersky firmasının məlumatlarına əsasən 2019-cu ildə phishing 

hücumlar ən çox bank məlumatları və ödəmə sistemlərinin ələ keçirilməsinə yönəldilmişdir. 

Digər yerlərdə isə qlobal şəbəkə resurslarına, sosial şəbəkə hesablarına və onlayn satış 

mağazalarına hücumlar təşkil edilmişdir.  

 
Şəkil 1. Kaspersky şirkətinin 2019-cu il üçün phishing hücumlar üçün statistikası 
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Phishing hücumlardan qorunmaq üçün ən effektiv silah məlumatlı olmaqdır. Belə ki, aşağıda 

göstərilən üsullara diqqət edilərsə bu hücumların qarşısı xeyli alına bilər. Təbii ki, bu təhlükələrin 

hansı mənbədən gəlməsi və qarşıdakı insanın peşəkarlıq səviyyəsi də hücumdan qorunmanı xeyli 

çətinləşdirə bilər.  

1. Elektron poçt qutunuza daxil olan və tanımadığınız şəxslərə və mesajlara diqqət edin. Əgər 

naməlum müəllif müəyən sayta keçidə yönəlməyinizi istəyirsə bunu icr etməyərək mesajı silin və 

sonrakı təsadüfi səhvlərdən qorunmaq üçün yaxşı olar ki, mesaj spam kimi işarələnsin. 

2. Elektron ödənişlər edərkən və ya bank hesablarınızda müəyyən əməliyyatlar apararkən 

müvafiq internet resursunun etibarlı olmasına mütləq diqqət edin. Həmin səhifənin istifadə etdiyi 

protokolun https olmasına, yəni etibarlı və fəqrli şifrələmə üsulları ilə məlumatların 

qorunduğundan əmin olun. 

3. İstifadə etdiyiniz internet resursunun rəsmi olaraq həmin quruma aid olmasını mütləq 

dəqiqləşdirin.  

4. İnternet ünvanının ardınca şirkət və ya müəssisə adı əvəzinə qarışıq rəqəmlər, simvollar 

gəlirsə bu saytı bir daha diqqətlə araşdırın. 

5. Sizə göndərilmiş məlumatda şəxsi məlumatlarınızın, parolunuzun deyilməsi rəsmi firma 

tərəfindən istənilirsə buna diqqət edin. Çünki rəsmi olaraq firma tərəfindən sizin parolunuz tələb 

edilə bilməz. 

6. Etibar etmədiyiniz və ya ümümi şəbəkəyə qoşulmuş kompüterlərdə əməliyyat 

aparmamaöa çslışın. 

7. Əksər banklar hazırda mobil banking, onlayn banking və ya mobil tədbiqlər vasitəsilə sizə 

balansınızı, xərcləmələrini və ümumiyyətlə etdiyiniz hər əməliyyatı həmin dəqiqə bildirişlər 

şəklində göstərir. Bu vasitələrin ən azından birindən istifadə etməyiniz sizin məlumatlarınızın 

qorunmasına imkan yaradacaq.  

8. Əməliyyat sisteminizi davamlı olaraq yeniləyin. Etibarlı antivirus proqramlarından və 

onların lisenziya vaxtının bitməməsinə diqqət edin. 

9. Fərqli bir neçə terdə hesabınız varsa bu hesablarda mürəkkəb və hər bir sistemdə fərqli 

parollardan istifadə edin. Mürəkkəb parol dedikdə simvol sayı çox, içərisində böyük, kiçik hərflər, 

rəqəmlər, durğu işarələri, kril, ərəb, rus, ingilis və s əlifbasının simvolları olan həmçinin birbaşa 

lüğətdə olmayan sözdən istifadə edilməsi nəzərdə tutulur.  

10. Təyin etdiyiniz şifrələri müəyyən müddətdən bir dəyişdirin və fiziki olaraq hər hansı 

kağıza, sənədə qeyd etməyin. 

NƏTICƏ 

Aparılmış tədqiqat nəticəsində phishing hücumları, onların yarada biləcəyi əsas təhlükələr 

tədqiq olunmuş, həmçinin bu hücumlardan qorunmaq üçün istifadəçiyə, xüsusən də bank 

hesabları, məxfi məlumatlar ilə işləyən istifadəçilərə ehtiyat etməli olduğu məqamların siyahısı 

verilmişdir. Həmçinin elektron mühitdə şəxsi məlumatları ilə işləyərkən etibarlı parollardan 

istifadə etməyi, tanış olmayan mənbələrdən gələn məlumatları ilə işləməməyi, etibarlı saytlardan 

istifadə etməli olduğu haqda müəyyən informasiya verilmişdir.  
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INTERNET ŞƏBƏKƏSINDƏ ELEKTRON TICARƏTIN TƏŞKILI 
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Xülasə: 
Təqdim olunan məqalədə internet şəbəkəsində elektron ticarətin təşkilinə baxılmış elektron 

ticarətin novləri araştırılmış, üstünlükləri göstərilmiş və təhlil edilmişdir. Elektron ticarət nədir 

araşdırılmışdır. Tədqiqatda internet şəbəkəsində elektron ticarətin təşkili zamanı elektron əsas 

məqsədlər əldə edilmiş və təhlil edilmişdir. 

Açar sözləri:  
Elektron ticarət, internet şəbəkəsi, elektron ticarətin təşkili, onlayn ticarət. 

Summary: 

 The presented article examines the types of e-commerce on the organization of e-commerce 

on the Internet, shows its advantages and analyzes it. What is e-commerce? The main objectives 

of e-commerce in the organization of e-commerce on the Internet were obtained and analyzed in 

the study. 

Keyword:  
E-commerce, internet network, e-commerce organization, online commerce. 

Giriş 

Elektron ticarəti bir kankret formada təsvir etmək vəya tərif vermək çox cətindir, çünki elekt-

ron icarətin əhatə dairəsi müəyyən deyil və günü gündən inkişaf edir. Bu baxımdan, elektron tica-

rətin tərifi bəzi dünya təşkilatlarından və bəzi ölkə təşkilatlarından fərqlənir. Ümumdünya Ticarət 

Təşkilatına görə elektron ticarət; Telekommunikasiya şəbəkələri üzərində malların və xidmətlərin 

qurulması, reklamı, satışı və paylanması kimi müəyyən edilir. Elektron ticarət biznes sahələri, 

qurumları və şəxslər arasında ticarət əməliyyatlarını digital olaraq həyata keçirən əməliyyatdır. 

Elektron ticarətin bir çox təyinatlar verilmişdir. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı 

tərəfindən verilən tərifə əsasən elektron ticarət rəqəmsal yazılı mətnin, səsin və görüntünün, ayrı-

ayrı şəxslərin və qurumların bütün kommersiya maraqlarının emalı və ötürülməsi əməliyyatları-

dır. Bu təşkilata (İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf) görə elektron ticarət prosesini aşğıdakı kimi tə-

yin etdi: 

- Ticarətdən əvvəl şirkətlərə məlumat vermək və tədqiqat aparmaq; 

 - Elektron mühitdə şirkətlərin iclası, 

 - Ödəniş prosesinin yerinə yetirilməsi, 

 - Bu öhdəliyin yerinə yetirilməsi, mal və xidmətlərin müştəriyə çatdırılması, satış sonrası 

texniki xidmət, dəstək və bu kimi xidmətlər şəklindədir.  

 Elektron ticarətin təşkili prosesində əhəmiyyətli dərəcəd vacib proseslər vardır, bu proseslər 

aşğıda verilmişdir. 

Elektron Məlumat Mübadiləsi  

Elektron Məlumat Mübadiləsi kompüterlər arasında standart formada yazılmış məlumatların 

ötürülməsi və avtomatik işlənməsi qabiliyyətidir. Elektron ticarətin ən vacib və geniş yayılmış 

vasitələrindən biri olan Elektron Məlumat Mübadiləsi sistemi təsdiq edilmiş mesajlar əsasında 

qurulmuş məlumatların kompüter və rabitə şəbəkələri vasitəsilə ötürülməsidir. 

 Elektron şəxsiyyət sənədi 

Elektron şəxsiyyət sənədi təsdiqləmə qurumları tərəfindən internetdə şəxsiyyət vəsiqəsi, 

sürücülük vəsiqəsi və digər şəxsiyyət sənədləri kimi şəxsiyyətini təyin etmək üçün istifadə olunan 

elektron sənədlərdir. Elektron şəxsiyyət sənədi təsdiqləmə qurumu tərəfindən hazırlanandan sonra 

rəqəmsal olaraq imzalanan sənəddir, hansı açar açarı kimə aid olduğunu göstərir. 
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 İnformasiya təhlükəsizliyi.  

Elektron ticarətdə informasiya təhlükəsizliyi ən vacib məsələlərdən birdir. Burada informasi-

yanın qorunması saxlanılması hər hansı hücumlardan qorunmaq üçün vacib olan məsələdir. 

İnformasiya təhlükəsizliyi nformasiyanın kimə aid olduğunu müəyyənləşdirmək, bütövlüyünü 

qorumaq və məxfiliyini təmin etməklə məlumatın ötürülməsi və saxlanmasıdır. İnformasiya 

təhlükəsizliyi ilə əlaqədar müxtəlif təhlükəsizlik sistemləri hazırlanmışdır. 

Elektron ticarətə aşağıdakılar daxildir: 

 Elektron informasiya mübadiləsi (Electronis Data Interchange, EDI), 

 Elektron Fon Transferi (EFS), 

 elektron ticarət (e-trade), 

 elektron pul (e-cash), 

 elektron marketinq (e-marketing), 

 elektron bankçılıq (e-banking), 

 elektron sığorta xidmətləri (e-insurance). 

Elektron ticarətin növləri: 

 B2B və ya biznes planı 

Bu cür qarşılıqlı fəaliyyət prinsipi çox sadədir. Belə ki, bir müəssisə başqa bir müəssisə ilə 

ticarət edir. B2B – elektron ticarətin ən perspektivli və fəal inkişaf edən sahələrindən biridir. 

İnternet platformalarında əməliyyatları bütün mərhələlərdə əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirərək, 

ticarətin daha aktiv və şəffaf olmasını təmin edir. 

 B2C sxemi və ya iş müştəri 

Bu halda müəssisə müştəri ilə birbaşa ticarət edir. Burada bir qayda olaraq, malların 

pərakəndə satışından danışırıq. Müştəri üçün kommersiya əməliyyatlarının aparılmasında belə bir 

üsul alış-veriş prosedurunu asanlaşdırmaq və sürətləndirmək imkanı verir. 

 C2C sxemi və ya istehlakçı-istehlakçı 

Elektron ticarətin həyata keçirilməsinin bu yolu, iki istehlakçı arasında olan əməliyyatların 

icrasını nəzərdə tutur. Bu cür sistemlərin müştərilər üçün əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 

mağazalarıa nisbətən məhsulun qiyməti bir az aşağı olur. 

Elektron ticarətin üstünlükləri: 

Təşkilatlar üçün: 

 Qlobal miqyasda olması 

 Xərclərin azaldılması 

 Təchizat Zəncirinin Təkmilləşdirilməsi 

 İşin həmişə açıq olması (24/7/365) 

 Bazarda malların sürətli çıxışı 

İstehlakçılar üçün: 

 Anonimlik 

 Geniş çeşidli məhsul və xidmətlər 

 Şəxsiləşdirmə 

 Ucuz məhsullar və xidmətlər 

 Çatdırılma 

Cəmiyyət üçün: 

 Geniş xidmətlər (məsələn, təhsil, səhiyyə, ictimai xidmətlər) 

 Yaşayış standartlarının yaxşılaşdırılması 

 Milli təhlükəsizliyin gücləndirilməsi 

Nəticə 

Beləliklə, elektron ticarət platforması qurularkən diqqət olunacaq məqamlar göstərildi. Kod 

və ya daxili mövzular istifadə edərək öz vitrinlərinizi dizayn olunmalıdır. Fiziki və ya rəqəmsal 

mallar satın alınmış və quraşdırılmış bir alış-veriş səbəti və ya üçüncü tərəf tətbiqi ilə emal 
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ödənişlərini həyata keçirilməli, onlayn mağaza münasib qiymətə qoyulmalıdır. Elektron ticarıtdə 

məlumat mübadiləsinə diqqət yetrilməli və ən vacib şərtlərdən biri isə təhlükəsizliyin qorunması 

və həyata keçrilməlidir. Əlavələr və digər vasitələrinizi onlayn mağazaya faydalı əlavələr kimi 

daxil edilməlidir. 
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XÜLASƏ: 
Verilmiş iş Bayes şəbəkələri əsasında obrazların tanınmasından bəhs edir. Bu səbəbdən 

mövcud həllərin araşdırılması və təhlili aparılmışdır. Həmçinin Bayes şəbəkələrinin nəzəri 

əsasları və növləri verilmişdir. Həmçinin sadə Bayes təsnifatçısı, sadə Bayes tərs ehtimal şəbəkəsi 

və dinamik Bayes şəbəkəsi qurulmuş və Bayes şəbəkələrinə əsaslanan simvol tanıması üçün 

hazırlanmış proqram təminatı təsvir olunmuşdur. 

Açar sözlər:  
Obraz tanınması, Bayes şəbəkəsi, ehtimal olunan nəticə, süni intellekt. 

Summary:  
The work is about recognizing images based on Bayesian networks. For this reason, research 

and analysis of existing solutions has been undertaken. Theoretical bases and types of Bayesian 

networks are also presented. It also describes a simple Bayesian classifier, a simple Bayesian 

reverse probability network and a dynamic Bayesian network, and software for Bayesian 

networks character recognition. 

Keywords:  
Pattern recognition, Bayesian networks, probabilistic conclusion, artificial intelligence. 

Giriş 
Dissertasiya işi obraz tanımağın aktual vəzifəsinə, xüsusən də simvol tanınmasına həsr 

olunmuşdur. 

Mətnləri və fərdi personajları tanımaq nəzəri və praktik baxımdan çox çətin bir işdir. 

Məsələn, bir şəxs bütün bilik və təcrübə kompleksindən istifadə edir. Mətni hissiyyat orqanlarının 

siqnalları toplusundan ayırır, hər bir simvolu seçir, simvolların xarakterik xüsusiyyətlərini seçir və 

təcrübəsi əsasında simvolun və bütövlükdə mətnin mənasını verir. 
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Kompüter tanıma prosesində insandan daha tez yanılır. Bu gün onların görünüşündə mətn və 

xarakteri müəyyənləşdirmək üçün dəqiq bir yol yoxdur. İnkişaf etmiş kommersiya layihələrinin 

çoxu patentləşdirilmiş metodlarından istifadə edir və problemin mükəmməl bir həlli olduğunu 

iddia etmir. 

Bu problemi həll etmək üçün Bayes metodologiyasından istifadə edilir. Bu metodologiya 

kifayət qədər mürəkkəb prosesləri və hadisələri qeyri-müəyyənliklərlə təsvir etmək üçün lazımlı 

bir vasitədir. Maşın öyrənmə alqoritmlərinin dizaynında və analizində xüsusilə faydalı olduğunu 

qeyd etmək lazımdır.  

İşdə obraz tanınması məsələsindən bəhs olunur, bu problemin həlli üçün istifadə olunan 

metodların tipologiyası verilmişdir. Mövcud həllərin araşdırılması və təhlili aparılmışdır. 

Həmçinin Bayes şəbəkələrinin nəzəri əsasları verilir, qrafik-nəzəri metodları araşdırılır, onların 

növləri və Bayes şəbəkələrini öyrənərkən yarana biləcək hallar müzakirə olunmuşdur. 

İşdə Bayes şəbəkələrinə əsaslanaraq obraz tanıma üsulu təklif olunmuşdur. Sadə Bayes 

təsnifatçısı, sadə Bayes tərs ehtimal şəbəkəsi və dinamik Bayes şəbəkəsi qurulmuşdur. 

Bayes şəbəkələrinə əsaslanan simvol tanıması üçün hazırlanmış proqram təminatı təsvir 

olunmuşdur. Obrazların tanınmasında ən aşağı xəta Fine Reader proqramı ilə 7% olmuşdur. 

Həyata keçirilən üsullardan ən yaxşı dəqiqliyi dinamik Bayes şəbəkəsi vermişdir. Lakin qeyd 

etmək lazımdır ki, bu metoda zamanı bir simvolun tanınmasına daha çox vaxt getmişdir və bu da 

dinamik Bayes şəbəkəsi üsulunun praktikada istifadəsini arzuolunmaz edir. 

Tədqiqat metodu 

Müxtəlif müəlliflər (Barabash Y.L., Vasilyev V.I., Gorelyk A.L., Skripkin V.A., Duda R., 

Hart P., Kuzin L.T., Peregudov F.I., Tarasenko F.P, Temnikov FE, Tu J., Gonzalez R., Fu K., 

Zipkin E.Z. və s.) nümunə tanıma metodlarının fərqli bir tipologiyasını verir. Bəzi müəlliflər 

parametrik, qeyri-parametrik və evristik metodları, digərlərini fərqləndirirlər: 

- ayrılma prinsipinə əsaslanan metodlar; 

- statistik metodlar; 

- "potensial funksiyalara" əsaslanan metodlar; 

- qiymətləndirmələrin hesablanması üsulları (səs); 

- ifadələrin hesablanmasına, xüsusən məntiq cəbri aparatına əsaslanan metodlar. 

Pospelov (1990) biliyi təmsil etməyin iki əsas yolunu müəyyənləşdirir [5]: 

1. Qəsdən təmsil - atributlar (atributlar) arasındakı əlaqələrin sxemi şəklində. 

2. Genişləndirilmiş təmsil - konkret faktların (obyektlərin, nümunələrin) köməyi ilə. 

Qəsdən bir görünüş, məlumat quruluşunu izah edən nümunələr və bağlantılar tərəfindən 

tutulur. Diaqnostik vəzifələrə gəldikdə, belə bir fiksasiya, arzuolunan diaqnostik nəticəyə səbəb 

olan obyektlərin atributları (xüsusiyyətləri) üzərindəki əməliyyatları müəyyənləşdirməkdir. 

Qəsdən nümayəndəlik atribut dəyərləri üzərində aparılan əməliyyatlar vasitəsilə həyata keçirilir və 

müəyyən məlumat faktlarına (obyektlərə) əməliyyatlar daxil deyildir. 

Geniş bilik təqdimatları, öz növbəsində, mövzu sahəsindəki müəyyən obyektlərin təsviri və 

fiksasiyası ilə əlaqədardır və elementləri ayrılmaz sistem olaraq obyekt kimi xidmət edən 

əməliyyatlarda tətbiq olunur. 

Biliklərin yuxarıda göstərilən iki fundamental yolu bizə nümunə tanıma metodlarının 

aşağıdakı təsnifatını təklif etməyə imkan verir: 

1. Nümunə tanınmasının intensiv üsulları - xüsusiyyətləri ilə əməliyyatlara əsaslanan metodlar. 

2. Nümunə tanınmasının genişləndirici metodları - obyektlərlə əməliyyatlara əsaslanan metodlar. 

Metodların birinci qrupuna aşağıdakılar daxildir: 

1. Xüsusiyyət dəyərlərinin (və ya cisimlərin oxşarlığı və fərqliliyi) sıxlıq paylanması 

qiymətləndirmələrinə əsaslanan metodlar; 

2. Həlledici funksiyalar sinfi ilə bağlı fərziyyələrə əsaslanan metodlar; 

3. Məntiqi metodlar 
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4. Struktur (dilçilik) metodları. 

İkinci qrupa aşağıdakılar daxildir. 

1. Prototiplə müqayisə üsulu 

2. k yaxın qonşuların üsulu 

3. Təxmini hesablama alqoritmləri (səs) 

4. Qəti qaydaların kollektivləri 

Digər bir təsnifat avtomatik görüntü tanıma sistemlərinin qurulmasının yuxarıda göstərilən 

əsas prinsiplərinin həyata keçirilməsinə əsaslanır. Metodologiyanın üç əsas növü var: evristik, ri-

yazi və linqvistik (struktur). Çox vaxt tanıma sistemləri bu metodların birləşməsinə əsaslanaraq 

yaradılır. 

Nəticə 

 İş Bayes şəbəkələrinə əsaslanan obraz tanıma mövzusundan bəhs edir. Proqram sadəlövh 

Bayes təsnifatçısı, Bayes tərs ehtimal olunan şəbəkəsi və fərdi çap simvollarını tanımaq üçün di-

namik Bayes şəbəkəsi əsasında hazırlanmışdır. BNetRecognizer proqramı tək bir kompüterdə iş-

ləmək üçün hazırlanmış və Python proqramlaşdırma dilində tətbiq ediləcəkdir. Bayes əsaslı sim-

vol tanıma cihazının arxitekturası təklif edilmişdir. Tanınma nəticələri FineReader ilə müqayisə 

edilə bilər. 
Ədəbiyyat 

[1]   Amor N.B., Benferhat S., Elouedi Z., Réseaux bayésiens naïfs et arbres de décision dans les systèmes de détection 

d’intrusions, RSTI-TSI, vol.25, no.2, pp.167-196, 2006.  

[2]   Becker A., Naïm P., Les réseaux bayésiens, Eyrolles, Paris , 1999.  

[3]  Cho S., Kim J., Verification of graphemes using neural networks in HMM-based online Korean handwriting recognition, 

Proceedings of the Seventh IWFHR, pp. 219–228, 2000.  

[4]  Cho S., Kim J., Bayesian Network modeling of hangul characters for on-line handwriting recognition, In: Proceedings of 

ICDAR, pp. 297—211, 2003.  

[5]  Khriplovich, I.B., Pospelov, M.E. Anapole moment of a chiral molecule. Z Phys D-Atoms, Molecules and Clusters 17, 81-84 

(1990) 

 

 

 

SPEECH RECOGNITION TECHNOLOGY IN  

HUMAN-COMPUTER DIALOG SYSTEMS 
 

GULBİCHA ZAHİDOVA 
Baku Engineering University 

Engineering / Computer and Information Technologies 

guabdullayeva@beu.edu.az 

BAKU, AZERBAIJAN 
 

ABSTRACT 

Speech recognition technology is a type of technology that provides communication between 

man and machine. In this article we describe the technology of speech recognition in human-

computer dialog systems. Here we compare the input column with the built-in dictionary. Here 

we provide the security feature of random questions when we log in. We create a user-defined 

dictionary dictionary that interacts with the machine. Create input database and output database 

here. Input database machines have different interfaces. The user will then match this string with 

the system dictionary, then when the system enters the talking machine. The string then 

recognizes the string entered into the machine when it plays, and performs the output function. 

Machine user interaction, requesting different queries or performing various tasks, here users of 

the machine recognize the voice and give the user access. 

KEYWORDS: speech recognition, human-computer, technology application, dialog 

systems 
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INTRODUCTION 

Speech Recognition works on human inputs that enable machines to react on inserted text, 

voice, or any other inputs. Speech has become the most dominant and convenient means of 

communication between people. Today, access communication is everywhere, at any time, face-

to-face, but also between individuals, through a variety of modern technological media such as 

wired and wireless telephones, voice mail, satellite communications and the Internet. 

The scientific bases for human-machine communication by voice are in the fields of 

psychology, linguistics, acoustics, signal processing, computer science, and integrated circuit 

technology. The purpose of this topic is to clarify the main scientific and technological problems 

in voice-human communication and to highlight areas of future research opportunities. The 

discussion is organized around the following major issues in implementing human-machine voice 

communication systems: (1) hardware/software implementation of the system, (2) speech 

synthesis for voice output, (3) speech recognition and understanding for voice input, and (4) 

usability factors related to how humans interact with machines. Indeed, speech is a singularly 

efficient way for humans to express ideas and desires. 

In addition to performing the numerical calculations required for speech analysis and 

synthesis, a digital computer can provide the intelligence needed for human-machine 

communication with noise. Any machine with voice input and output capabilities will connect a 

highly advanced powerful digital computer. Thus, the disciplines of computer science and 

engineering have already made a huge impact on the field of human-machine communication by 

voice, and they will continue to occupy a central position in the field. 

Another area of technology that is critically intertwined with digital computation and speech 

signal processing is microelectronics technology. Without the mind-boggling advances that have 

occurred in this field, digital speech processing and human-machine communication by voice 

would still be languishing in the research laboratory as an academic curiosity. In human-machine 

communication by voice, the basic information-carrying medium is speech. Therefore, 

fundamental knowledge of the speech signal-how it is produced, how information is encoded in it, 

and how it is perceived-is critically important. Human speech is an acoustic wave that is generated 

by a well-defined physical system. Hence, it is possible using the laws of physics to model and 

simulate the production of speech. 

RESEARCH METHOD 

In our review of findings about linguistic communication relevant to spoken human-

computer interaction, some results are based on analyses of human-human interaction, some are 

based on human-to-simulated-computer interaction, and some are based on human-computer 

interaction. Studies of human-human communication can identify the communicative capabilities 

that people bring to their interactions with computers and can show what could be achieved were 

computers adequate conversationalists. 

However, because this level of conversational competence will be unachievable for some 

time, scientists have developed techniques for simulating computer systems that interact via 

spoken language by using a concealed human assistant who responds to the spoken language. 

With this method, researchers can analyze people's language, dialogue, task performance, and 

preferences before developing fully functional systems. 

Important methodological issues for such simulations include providing accurate and rapid 

response, and training the simulation assistant to function appropriately. Humans engage in rapid 

spoken interaction and bring expectations for speed to their interaction with computers. Slow 

interactions can cause users to interrupt the system with repetitions while the system is processing 

their earlier input and, it is conjectured, can also elicit phenomena characteristic of noninteractive 

speech. One technique used to speed up such voice-in/voice-out simulations is the use of a 

vocoder, which transforms the assistant's naturally spoken response into a mechanical-sounding 
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utterance. The speed of the "system" is thus governed by the assistant's knowledge and reaction 

time, as well as the task at hand, but not by speech recognition, language understanding, and 

speech synthesis. 

CONCLUSION 

In this article a number of different synthesis methods and research goals to improve current 

text-to-speech systems have been touched on. It might be appropriate to remind the reader that 

nearly all methods are based on historical developments, where new knowledge has been added 

piece by piece to old knowledge rather than by a sudden change of approach. Perhaps the most 

dramatic change is in the field of synthesis tools rather than in the understanding of the ''speech 

code" . However, considerable progress can be seen in terms of improved speech synthesis 

quality. Today, speech synthesis is an appreciated facility even outside the research world, 

especially as applied to speaking aids for persons with disabilities. New synthesis techniques 

under development in speech research laboratories will play a key role in future man-machine 

interaction. 
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ABSTRACT 

 Data Mining is important scientific field and has applications in many areas such as 

business, economy, marketing, banking and especially in medicine. It is looking for hidden, valid, 

and potentially useful patterns in huge data sets. Data Mining is a process of analyzing the data 

from numerous perspective and summarize it into meaningful information. This paper is an 

attempt to analyze real-world data in Weka tool and get some results - accuracy and error and 

investigate them where our data based on COVID-19. 

KEYWORDS: Data Mining, COVID-19, Weka, Support Vector Machine (SVM) 

INTRODUCTION 

Data mining is the process of looking at large banks of information to generate new 

information. It is an analytic process designed to explore large amount of data in search of 

consistent pattern and/or systematic relationship between variables, and then to validate findings 

by applying the detected patterns to new subsets of data. Data mining tools can answer business 

questions that traditionally were too time consuming to resolve. They scour databases for hidden 

patterns, finding predictive information that experts may miss because it lies outside their 

expectations. 

 Data mining uses machine learning algorithms that are applied to data to make predictions 

on them. Unsupervised learning and supervised learning are two main machine learning methods. 
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We can list among these algorithms such as Classification, Clustering, Regression, Association 

rules and e.t.c. In the paper, classification technique is used for coronavirus datasets, accuracy and 

error were obtained as the results of it. 

COVID-19 
Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a new virus. The disease 

causes respiratory illness with symptoms such as a cough, fever, and in more severe cases, 
difficulty breathing. Coronavirus disease spreads primarily through contact with an infected 
person when they cough or sneeze. It also spreads when a person touches a surface or object that 
has the virus on it, then touches their eyes, nose, or mouth. As the virus causing the Covid-19 
pandemic is new, it is unlikely many people, if anyone, will have immunity against it until they 
have been infected and have recovered. This means the virus will spread, infect and cause disease 
in a way quite unlike endemic viruses. Coronavirus is deadly disease and nowadays it is the most 
important problem of humanity. So, Coronavirus data is real-world data and we obtain some 
accuracy and error on it by the help of the data mining tool WEKA here. The application of this 
tool on the death cases of people which result may be the death or not during one day.  

RESEARCH METHOD 

1.1. WEKA 
Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) is a popular suite of machine learning 

software written in Java, developed at the University of Waikato, New Zealand. The Weka work-
bench contains a collection of visualization tools and algorithms for data analysis and predictive 
modeling, together with graphical user interfaces for easy access to this functionality [1]. Weka is 
the best way to get accuracy and error, but the problem of it is while using it have not be able to 
use large amount of data, you can use small or middle-sized data. In most cases, the training data 
should be classified by hand and, of course, the test data should also be classified likewise in order 
to obtain the error rate. This limits the amount of data that can be used for training, verification, 
and testing, and how to achieve the best performance with this limited data [1].  

1.2. SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) 
SVM is a powerful method for building a classifier. It aims to create a decision boundary 

between two classes that enables the prediction of labels from one or more feature vectors [3]. 
This decision boundary, known as the hyperplane, is orientated in such a way that it is as far as 
possible from the closest data points from each of the classes. These closest points are called 
support vectors. SVM is one of the most widely used techniques to classify mutations specific to 
this kind of virus as Coronavirus. This essentially geometric method tries to find combinations of 
features that are common to mutations of different classes so that mutations of unknown class (i.e. 
driver or passenger) can be classified [4]. SVM classifiers were also trained to predict whether 
mutations occur across the whole genome [5] as well as in a specific class of proteins. Using a 
cross-validation evaluation method for the dataset SVM classifier showed high accurate 
predictions, high receiver operating characteristic area under the curve (AUC), or high probability 
of distinguishing between examples of different classes. 

Before, beginning to classify data we must know that Weka use files in .arff format. Our data 
is real world data. After getting some results we can use this algorithm that is suitable for our data 
for other datasets for testing and make predictions [2]. In our data there is 4288 instances and 6 
features. For analyzing this data is used classification technique, SMO (SVM) function. After 
selecting this function, by the help of confusion matrix the instances are used to describe the 
performance of a classification model on a set of test data for which the true values are known. It 
allows the visualization of the performance of an algorithm. It allows easy identification of 
confusion between classes e.g. one class is commonly mislabeled as the other. Most performance 
measures are computed from the confusion matrix. Generally, a confusion matrix is a summary of 
prediction results on a classification problem. In this writing, data is classified by the cross-
validation. It is also is done by the percentage split. Let us talk about what is cross-validation. 
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Cross-validation is a standard tool in analytics and is an important feature for helping you develop 
and fine-tune data mining models. You use cross-validation after you have created a mining 
structure and related mining models to ascertain the validity of the model. Percentage split is 
going to be 66% training data and 34% test data. It is going to make a random split of the data. 
Our data is real world data and after getting some results we can use this algorithm that is suitable 
for our data in other data sets for testing [2]. After processing the ARFF file in WEKA the list of 
all attributes, statistics and other parameters can be utilized as shown in Figure 1. Our data is real-
world data [5], and the class of data are “yes” and “no”. The following table is the visualization of 
our data: 

 
dateRep day cases deaths countriesAndTerritories deathprob 

4/6/20 6 29 2 Afghanistan yes 

4/5/20 5 35 1 Afghanistan yes 

4/3/20 3 43 0 Afghanistan no 

4/2/20 2 26 0 Afghanistan no 

4/1/20 1 25 0 Afghanistan no 

3/31/20 31 27 0 Afghanistan no 

3/30/20 30 8 1 Afghanistan yes 

3/29/20 29 15 1 Afghanistan yes 

3/28/20 28 16 1 Afghanistan yes 

3/26/20 26 33 0 Afghanistan no 

  

 
Fig.1 Processed ARFF file in WEKA. 

CONCLUSION 
 From Figure 1, accuracy of our data is 87.6% and error is 12.4%. It means that, the function 

SMO of classification technique is suitable for our data. Also from confusion matrix we can easily 

see that . Because the sum of diagonal elements of matrix is greater than other elements. We can 

analyze data for classification by SVM function using the Weka tool.  
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ABSTRACT 

The existence of the internet and incursion of interconnected devices played an essential role in developing 

threats like cyber-attacks, sensitive information loss, financial loss, and even cyberwar. Network security analysis is an 

area of computer technologies which has become popular and has gained attention among the informational 

technology researchers since it can offer excellent threat determination and prevention mechanisms like anomaly 

detection in networks. Nevertheless, preliminary investigations affirm that the traditional methods of detecting threats 

are not efficient at least in the real-time anomaly detection process. Thus, it is vital to have a framework that can 

process huge amount of data streams in real-time networks. This paper commonly focuses on big data technologies 

applications and its conjunctive work with machine learning algorithms to accomplish real-time anomaly detection in 

network data streams. 

REAL VAXTDA BIQ DATA EMALI VƏ MAŞIN ÖYRƏNMƏSI ILƏ ANOMALIYA TƏYIN EDILMƏ 

YOLLARININ ARAŞDIRILMASI. 

XÜLASƏ 

İnternetin mövcudluğu və bir-biri ilə əlaqəli cihazların istifadəsi kiberhücumlar, şəxsi məlumat, maliyyə itkisi və 

hətta kiber müharibə kimi təhlükələrin inkişafında mühüm rol oynadı. Şəbəkə təhlükəsizliyinin təhlili, populyarlaşmış 

və informasiya texnologiyaları tədqiqatçıları arasında diqqət çəkən bir sahə olmuşdur, çünki şəbəkələrdə anomaliyanın 

aşkarlanması kimi təhlükələrin təyini və qarşısının alınması mexanizmləri təklif edə bilər. Bununla belə, ilkin 

araşdırmalar təsdiq edir ki, təhdidləri aşkar etməyin ənənəvi üsulları ən azından real vaxt anomaliyasının aşkarlanması 

prosesində effektiv deyildir. Beləliklə, real vaxt şəbəkələrində çoxlu miqdarda məlumat axınını emal edə biləcək bir 

struktura sahib olmaq çox vacibdir. Bu araşdırma big data texnologiyalarının tətbiq sahələrinə və onun maşın öyrənmə 

alqoritmləri ilə əlaqəli işi vasitəsilə şəbəkə məlumat axınlarında anomaliyalarının təyininə yönəlmişdir. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ ПО ОБНАРУЖЕНИИ АНОМАЛИИ РЕАЛЬНОГО                       

ВРЕМЕНИ С ПОМОЩЬЮ БИГ ДАТЫ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

РЕЗЮМЕ 

Существование Интернета и вторжение взаимосвязанных устройств сыграли важную роль в развитии 

угроз, таких как кибератаки, потеря конфиденциальной информации, финансовые потери и даже кибервойна. 

Анализ сетевой безопасности - это область компьютерных технологий, которая стала популярной и привлекла 

внимание исследователей информационных технологий, поскольку она может предложить превосходные 

механизмы определения и предотвращения угроз, такие как обнаружение аномалий в сетях. Тем не менее, 

предварительные расследования подтверждают, что традиционные методы обнаружения угроз 

неэффективны, по крайней мере, в процессе обнаружения аномалий в реальном времени. Таким образом, 

жизненно важно иметь среду, которая может обрабатывать огромное количество потоков данных в сетях 

реального времени. Эта статья фокусируется на приложениях для технологий больших данных и их 

совместной работе с алгоритмами машинного обучения для обеспечения обнаружения аномалий в реальном 

времени в сетевых потоках данных. 
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INTRODUCTION 

The brisk growth of different rising technologies like 5G wireless network technology, 

extensive use of smartphones in our lives, smart home devices, smart city infrastructure, high-

quality video, audio transmission and autonomous driven transports create a tremendous amount 

of real-time flow to our existing network. A report has predicted that in 2020, the Internet world 

might witness a massive community of 50.1 billion connected devices (A. Ali, Hamouda, & 

Uysal, 2015). This report would make the current network security specialists anxious. 

Monitoring network threats is very problematic for most of the organisations, particularly 

conspicuous areas as governmental systems, bank, education, and healthcare facilities. Every year 

these organisations and others spend a vast amount of money on securing their computer systems 

from unauthorised access. They use monitoring tools, intrusion preventions systems, carefully set 

firewall rules to accomplish high-level of security against internal or external targeted attacks. 

However, existing tools and mechanisms detect the intruder only after it could get through the 

security solutions, which make it not useful in some circumstances. For ensured complete 

network security, anomaly detection is considered a robust solution, which helps security teams 

determine and proactively prohibit access to unauthorised people. Anomaly detection refers to a 

process of finding unusual patterns and rare events in real-time network flow. As nowadays, 

typical network flow can have different types of data streams with a vast amount of datasets 

without a corresponding analytic tool, it is almost impossible to detect network intrusions. 

Existing anomaly detection tools’ algorithms are not designed significant data streams in real-

time. Furthermore, besides the above-stated data volume, the types of attacks change very rapidly. 

So for traditional firewall appliance with signature-based attack prevention logic, new branches of 

harmful activity are not always easy to handle.  

Big data – is a scientific area that is intended to study the approaches of handling a significant 

amount of variable data with variable data sources efficiently. Big data logic allows managing 

either structured or unstructured dataset with scalable data set volume size. This kind of 

functionality accomplishes with the help of modern technologies like machine learning, 

distributed systems, parallelised computing, HPC (high-performance computing). To come over 

actual network threat prevention problems, the use of big data and its quick and accurate dataset 

analysing logic is vital. Big data with the conjunction of machine learning clustering techniques is 

a unique solution to all challenging problems that traditional security mechanisms have. Big data 

is used in many fields as an anomaly detection tool. Below it is stated some of the scenarios which 

profit from anomaly detection through big-data processing: 

 The network of IoT: IoT (Internet of Things) infrastructure intends a network of 

interconnected smart home devices which are controlled by a central hub. The purpose of IoT is to 

unload some part of our routine tasks. Therefore the IoT generates a significant amount of data as 

it connects many small devices, and they share heterogeneous information among themselves 

very often. The data coming from different sources have to be monitored and collected to 

determine any abnormal behaviour.  

 Mobile networks: By getting mobile devices into our lives, they nearly replaced personal 

computers. Hardware features of smartphones allow us to use them in a variety of applications 

like photographing, video recording, audio&video conference even some kind of AI processing in 

photo post-processing. Although the processing power enough for many tasks, today’s demanding 

needs require further approaches. Big IT companies offer cloud services to offload some work 

done by smartphones such as extended storage competences, smart assistants background 

processing. Of course, this kind of activity can result in sensitive information leakage. Thus 

detecting all unusual requests must be recorded. 

 Autonomous vehicles: One of the conjunctive work of artificial intelligence and big data 

analysis is autonomous vehicles. A vehicle that can drive itself like human obeying all the rules is 
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the key solution to the current traffic safe driving problems. Autonomous vehicles have a 

controlling brain which continuously gets information from different sensors to determine the 

next action. During the driving, the control unit must analyse datasets coming from various 

sensors and rapidly decide the next action regarding the obtained data. Of course, detecting and 

handling all abnormalities related to the road conditions, work of sensors is vital in the work of 

vehicles. 

Anomaly Detection  
Anomaly detection has been an important challenge since modern devices began to make our 

life easier. Anomaly detection is a process of determining unusual patterns in real-time coming 

datasets that do not comply with the standard model. Anomaly detections find extensive use in a 

wide variety of areas such as computer networks, smart devices, IoT, fraud detection. Anomalous 

pattern detected in networks may be a result of intruders work, hacked device transferring 

sensitive data to the unauthorised destination. Anomaly detection can detect malicious attack 

types as MAC spoofing, DNS poisoning, MITM, or even reverse connections. Despite this, it is 

useful in tracking the activity of legitim traffic to assure organisation rules. The main difficulty of 

contemporary anomaly detection approaches is the high rate of false positives due to their 

inconsistent work with unknown system behaviours. The occurred anomaly can be divided into 

three descriptive categories: 

 Point anomalies – If individual components of data are treated as abnormal, respective to 

the rest of the data, then this data is unusual. 

 Contextual anomalies – If the dataset is abnormal in a specific condition, then it is 

considered as an anomaly and also named as a contextual anomaly. 

 Collective anomalies – If some collected part of data is anomaly according to the whole 

dataset, it is called a collective anomaly. The data components may be individually normal, but 

their existence together makes them abnormal.  

There are several properties which must be considered to provide a compelling work of 

anomaly detection systems such as in time work, the ratio of variety, brevity, and lastly proper 

definition of occurred incidents. Over time, the accuracy level of anomaly detection algorithms is 

getting better, although, in some areas, it is very challenging classify the behaviour between 

normal and abnormal categories. Additionally, different data domains can have different kinds of 

data. The architecture of any anomaly detection system must include a possibility to analyse big 

data sets rapidly, decide next steps according to the learnt knowledge whether statically inputted 

or dynamically learnt. The power of big data computing is the ability to analyse big chunks of 

data in real-time without losing precious details from the incoming data.  

RESEARCH METHOD 

Following reseach methodologies are used throughout the research paper: 

 Analyzing meaning of İnformation Retrieval System. 

 Application areas. 

 Different kind of monitored process. 

 Several skills for to do data mining. 

 What awaits us in the future? 

 RESULT 

This investigation intended to give aspects of big data processing and machine learning with 

the feature set of anomaly detection. The paper includes current anomaly detection in real-time 

monitoring approaches as well as how machine learning capabilities enhance the process. One of 

the aspects stated in the paper is how big chunks of data processed in real-time without making 

the flow of information sluggish. Exploration of use cases let us determine the challenges related 

to the implementation and workflow of anomaly detection applications. The investigation reveals 

a framework for anomaly detection, which network infrastructure security systems, social 
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network platforms, autonomous vehicles, and IoT networks benefit from its capabilities. 

Additionally, this study will evaluate the performance metrics of the framework concerning 

efficiency and accuracy parameters of detection algorithms. 
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ABSTRACT 

Blockchain, the foundation of Bitcoin, has recently become one of the most popular 

technologies for creating and managing digital transactions. It serves as a stable book that allows 

operations to be performed in a centralized manner. This is a rapidly evolving technology; It could 

lead to a shift in thinking about digital transactions in many sectors, including the Internet, 

healthcare, energy, supply chains, manufacturing, cybersecurity and especially financial services. 

However, this emerging technology is still under development. 

Despite the vast capabilities of blockchain, the issues of scalability, security and privacy, 

compatibility and management have not yet been thoroughly explored and resolved. Although 

some research has been done on the security and privacy of blockchain, there is no systematic 

review of the security of blockchain systems. In this thesis, he conducted a systematic study of 

security threats to blockchain systems and considered the existing vulnerabilities in Blockchain. 

These vulnerabilities lead to the implementation of various security threats for the normal 

operation of Blockchain platforms. 
 

KEYWORDS:  

blockchain, digital ledger, security and privacy, scalability, security threats. 

INTRODUCTION 

Blockchain is a distributed, decentralized database that simplifies the process of recording 

transactions on a business network. In other words, Blockchain is a distributed, operational 

database distributed to all nodes in the network. Each transaction in the public report is approved 

by a majority of network participants. It is almost impossible to delete or change records after the 

operation has been confirmed in the block and added to the blockchain. 
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Bitcoin is the first application of Blockchain, introduced in 2009. Bitcoin operates as a 

cryptographically secure electronic payment system using peer-to-peer (P2P) technology, or as a 

cryptocurrency and a bank without the authority of a trusted third party. The owner of Bitcoin can 

use it anywhere, anytime without the involvement of any centralized body. Since the introduction 

of Bitcoin, Blockchain has become a promising application, which has attracted the attention of 

both academies and the industry. The main reason for the interest in blockchain is the features that 

ensure security, anonymity and data integrity without the involvement of any third party in the 

management of the transaction. 

Blockchain is an e-book that can be openly shared between different users and create a 

constant record of their transactions, each of which is timed and related to the previous one. Each 

digital record or transaction is called a block and allows an open or private user group to 

participate in the digital directory. Blockchain can only be updated by agreement between users 

on the network, and when new information is entered, that information can never be changed or 

deleted in the blockchain. Blockchain keeps a verified record of every transaction made on the 

system. 

In terms of networking, Blockchain is distributed to the file system where users keep copies 

of the document and agree to the changes. The file consists of blocks, and each block contains a 

number of operations and basic information, a time stamp and the cryptographic signature (hash) 

of the previous block, the hash of the current block and other information. The hash of the 

previous block connects the current block to the previous block, and the next blocks will require 

the hash of the current block, so they are all chained together. If something in the block is 

changed, it can calculate the hash and find a different value as noted and will not accept the block. 

Thus, the hash of the previous block connects the entire system history to the current block, 

including the current block. Key Characteristics of blockchain; digital, distributed, 

decentralization, immutability, consensus, anonymity, traceable, smart contracts. 

RESEARCH METHOD 

Double-spending Security Threats: A double attack is an attack that the user repeatedly uses 

for the same cryptocurrency transaction, ie the money given is spent on more than one transaction. 

For example, Bob sends money to Alice to buy a product, and Alice then sends the product to 

Bob because the nodes always accept a longer queue as approved transactions, if Bob creates a 

longer queue that contains a reverse transaction with the cloud, the same login, Alice would be out 

of money and product. There are various double-spending attack vectors or various ways to 

perform a double spending attack, such as Race attack, Finney attack, Vector76 attack, 

Alternative history attack, 51% attack. 

Race attack: Race attack happened when an attacker sends two conflicting transactions in 

rapid succession into the Bitcoin network. This type of attack is relatively easy to implement in 

PoW-based blockchains. Merchants who accepts a payment immediately with 55 

“0/unconfirmed” are exposed to the transaction being reversed. Possible countermeasures: The 

three detection techniques are: 

Listening period: In the “listening period”, the vendor associates a listening period with each 

received transaction, and it monitors all the receiving transactions during this period. The vendor 

only delivers the product, or provide the service, if he does not see any attempt of doublespending 

during the listening period. Inserting observers: If a seller enters a node or several nodes that he 

calls an "observer" that he controls within the Bitcoin network, he sends all transactions directly to 

the seller. This helps the seller to detect an attempt to double the cost per second by himself or by 

observers. Forwarding double spending attempts: This method is considered an effective 

countermeasure to combat double costs in fast Bitcoin payments. In this technique, Bitcoin 

network peers emit signals when they receive two more transactions that share a common login 

and different results. 
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Finney attack: The attacker drilled a transaction into a block in advance and spent the same 

amount of money before releasing the block to the social network to invalidate the deal. This is 

called the 58 Finney attack. The Finney attack is a fake double expense that requires the 

involvement of a miner after the block is mined. The enemy can only spend twice as much in the 

presence of of oneconfirmation vendors. Possible countermeasure: Finney's attack can only be 

made against a certified seller. To prevent a Finney attack, the seller must wait a long time for 

approval before releasing the product or providing a service to the customer. Waiting for multiple 

confirmations will not prevent a growing attack, but will reduce the risk and make it harder for the 

attacker to spend the same amount of money over and over again.  

Vector76 attack: Vector76 is also known as a confirmation attack, which uses a special 

mined block to carry out double-spending attacks on aggressive exchanges. It is a combination of 

a race attack and a Finney attack that even a confirmed operation can still be canceled. A vector76 

attack is possible when a minor service such as a cryptocurrency exchange is running a node that 

receives direct (incoming) connections. Assuming that this node uses a static IP address, it will 

not be difficult to find the attacker's IP address. Possible countermeasure: The protective actions 

could be, waiting for multiconfirmation, no incoming connections, explicit outgoing connections 

to a well connected nodes, inserting observers in the network, notify the merchant about the 

ongoing double-spend. 

Alternative history attack: The alternative history attack is still possible in case of multiple 

confirmations but requires high hash-rate and risk of significant expense in wasted electricity to 

the attacking miner. Possible countermeasure: The possible protective measures could be, no 

incoming connections, explicit outgoing connections to a well-connected nodes, inserting 

observers in the network, notify the merchant about the on-going double-spend. 

CONCLUSION 

Blockchain is extremely appraised and supported for its suburbanised infrastructure and peer-

to-peer nature. However, several researches regarding the blockchain area unit is protected by 

Bitcoin. But blockchain is been applied to a range of fields way on the far side Bitcoin. 

Blockchain has shown its potential for remodeling ancient trade with its key characteristics: 

decentralization, persistency, anonymity and auditability. This paper, explores the depth of 

comprehensive survey on blockchain. We initially offer an outline of blockchain technologies 

together with blockchain design and key characteristics of blockchain. We then discuss the 

standard agreement algorithms employed in blockchain. Furthermore, we have listed some 

challenges and issues that may hinder blockchain development and summarize some existing 

approaches for finding these issues. 
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XÜLASƏ 
Kiber hücum-Kompüter və internet sahəsində ixtisaslaşmış şəxslərin bir hack qrupu yaradıb 

dövlət, polis, bank və şəxslərin kompüter sistemlərinə və hesablarına zərər vermə əməliyyatıdır. 

Kiber hücum sayəsində ələ keçirilən hesabdakı gizli məlumatlar ifşa oluna və ya çox mühüm 

məlumatlar silinə bilər. Boşluqların axtarılıb tapılması hakerlərin tez-tez istifadə etdikləri 

soxulcanlar, troyanlər və s. viruslar sayəsində olur. Hakerlər bəzi kibernetik hücumları şəxslərə, 

firma və ya daha böyük qurumlara etməklə kifayətlənməyib, hətta ölkələrarası hücumları da 

həyata keçirirlər. Kiber hücumların çox yüksək nöqtələrə çıxıb ölümlə sonlanan hücumları da 

məlum olan faktlar sırasındadır. Məsələn: Telefonla danışma əsnasında partlatma kimi kiber 

hücum hərəkətləri hadisənin ciddiliyini anlamaq üçün yetərli olar. 

AÇAR SÖZLƏR:  
Kiber hücumlar,sosial mühəndislik,təhlükəsizlik,təhdid,İOT cihazları 

GIRIŞ 

Kiber hücum normal həyatdakı zorakılığın virtual məkana köçürülmüş halıdır. Şüurlu bir 

şəkildə həmin insana qarşı tətbiq olunmuş bu hücum onu təcavüz, təhdid, və şantajlarla üz-üzə 

qoymaqdadır. Kiber hücumun iki forması mövcuddur. Birincisində o insanın şifrəsi ələ keçirilir, 

onun veb saytına qarşı hücumlar tərtib olunur,virus daşıyıcılı və spam tərkibli mesajlar 

göndərilərək hücumlar tətbiq olunur. İkincisi isə bundan dahada təhlükəlidir. Burada tamamilə o 

nəfəri alçaltmaq,təhqir etmək,onu çətin vəziyyətdə qoymaq üçün psixolojik hücumlar göstərilir. 

Kiber hücumlara daha çox uşaqlar və gənclər məruz qalmaqdadır. Çünki onlar virtual məkanda 

daha çox olurlar və yetkinlər qədər tədbirli ola bilmirlər.  

TƏDQIQAT METODU 

Kibercinayətkarlıq bir sıra spektrlər arasında dəyişir. Bir məqamda, rəqəmsal depolarda 

saxlanılan məlumatların bütövlüyünə və qanunsuz olaraq əldə edilən rəqəmsal məlumatların firma 

və ya fərdi şantaj etmək üçün istifadə edilməsi kimi şəxsi və ya korporativ məxfiliyin əsas 

pozuntularını ehtiva edən cinayətlərdir. Spektrin digər sonunda İnternetin faktiki fəaliyyətini 

pozmağa cəhd göstərən cinayətlərdir.[1]. Kiber hücumlar hər iki ölçülü şirkətin yanında tək 

fərdlər üçün daha çox gündəlik həqiqətə çevrilir, lakin hələ də kiber-cinayətkarlığa dair universal 

məlumatlar çox azdır. M. Uma və G. Padmavathi məlumat təhlükəsizliyini müdafiə etməyə 

çalışarkən maneə yarada biləcək müxtəlif növ hücumlar, xüsusiyyətlər və mümkün nəticələr 

barədə ümumi bir ümumi anlaşma olmadığını vurğulayır .[2] 

Təhlükəsizliyin təmin edilməsi cihazların və cihazların xaricindən icazəsiz daxil olmağından 

və cihazlardan qorunmasını nəzərdə tutur. Təhlükəsizliyin həm keçid, istərsə də saxlanılmasında 

xidmətlərin, donanma ehtiyatlarının, məlumatların və məlumatların qorunması lazımdır. Bu 

bölmədə üç əsas problemi müəyyən etdik: data konfiqurasiya, gizlilik və güvən .[3]. Kiber 

təhlükəsizliyə aid hadisələr, öz bazarında tez-tez və təşkilatların nüfuzuna zidd olaraq artmaqda 

olan istifadəçilər və təşkilatlar, hücumçuların vurma niyyətini dayandırmaq üçün kifayət qədər 

müdafiə etməmişlər .[4]. Literatürün nəticəsi olaraq biz kibertəhlükəsizliyin maddi 

perspektivlərini təmin etdiyimiz kibertəhlükəsizliyin bu anlayışını seçdik: 1. "Kiber 

təhlükəsizliyin əksəriyyəti, ziyan çəkənləri aşkar etmək və aradan qaldırmaq üçün istifadə edilən 

müdafiə üsullarından ibarətdir" (Kemmerer, 2003) 2. "Cybersecurity kompüter şəbəkələrinin və 
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onların içindəki məlumatların nüfuzdan və zərərli zərərdən və ya nüfuzdan qorunmasını nəzərdə 

tutur" (Lewis, 2006). "Cyber Security, proqram təminatı, kompüter və şəbəkələrə maliyyə hücum 

riskinin azaldılmasını nəzərdə tutur. Bu, fasilələri aşkarlamaq, virus istifadələrini dayandırmaq, 

zərərli girişin qarşısını almaq, autentifikasiyanı tətbiq etmək, şifrəli kommunikasiyalara imkan 

vermək və s. "(Amoroso, 2006) .[5]. Virus aldatmasının minimuma endirilməsi Virus aşkarlama 

proqramları və tətbiqləri agentliklərdə tətbiq oluna bilər Bütün qurumlar, şəbəkələrində mövcud 

proqram təminatlarının virus fayllarının tətbiqi və ya yayılması qarşısını almaq üçün məsuliyyət 

daşıyırlar və məlumat faylları üzərində tez-tez yedekləmə aparır disket və ya CDROM kimi 

yazardan qorunan proqram media istifadə edərək, proqramın qaynağını bütün CD və ya evdən və 

ya digər xaricdən gətirilən digər məlumatları quraşdırmadan əvvəl təsdiqləyir.[6].  

Sosial mühəndislik, həmçinin insan qəsbkarlığı kimi tanınan, işçilərin və istehlakçıların öz 

etimadnamələrini açıqlamağa və sonra şəbəkələrə və ya hesablara giriş əldə etmək üçün istifadə 

etməklə onları aldatma sənətidir. Bu bir hackerın aldatma və ya insanların inam meylini 

manipulyasiya etməsi, korporativ olması və ya sadəcə araşdırma və maraqlı olmaq arzusuna 

uyğundur. İT təhlükəsizliyi sistemləri hakerlərdən qoruya bilmir.[7].  

Problemlər  

1. IOT cihazlarına olan hücumların qarşısını necə almaq olar?  
2. Sosial mühəndislik, təhdidlər və onların xüsusiyyətlərini hansılardır?  
3. Kiber hücumları necə aradan qaldırmaq olar?  
Həllər 

1. IOT cihazlarına olan hücumların qarşısını necə almaq olar? 

Effektiv IOT təhlükəsizliyinin həyata keçirilməsində uğur qazanmaq üçün biz əsas 

təhlükəsizliyin hədəflərindən asılı olaraq aşağıdakılardan qorunmalıyıq.İqtisadiyyatın 

ekspansional artımı daha çox təhlükəsizlik və fərdiləşdirməyə gətirib çıxardı. Bu cür risklər, 

hakerlər tərəfindən yaranan və sistem resurslarının düzgün istifadə edilməməsindən yaranan cihaz 

zəifliklərinə aiddir. IoT ehtiyacını asan və təhlükəsiz istifadəni təmin etmək üçün qurulmalıdır. 

İstehlakçılar, mənfəətindən istifadə etmək və təhlükəsizlik və gizlilik risklərini aradan qaldırmaq 

üçün İKT-ni tam əhatə etməyi düşünürlər. IoT cihazlarının və xidmətlərinin əksəriyyəti əvvəllər 

müzakirə edilən bir sıra ümumi təhdidlərə məruz qalırlar, məsələn, viruslar və xidmətdən imtina. 

Bu cür təhlükələrin qarşısını almaq üçün sadə addımlar atmaq və sistemli funksiyalarla məşğul 

olmaq düzgün deyil; Beləliklə, güclü prosedurlarla dəstəklənən düzgün siyasətin həyata 

keçirilməsini təmin etmək lazımdır. Təhlükəsizlik inkişafı prosesləri sistemin aktivlərinin 

hərtərəfli başa düşülməsini tələb edir, sonra müxtəlif zəifliklərin və mövcud təhlükələrin müəyyən 

edilməsi tələb olunur. Sistem aktivlərinin nə olduğunu müəyyən etmək lazımdır 

2. Sosial mühəndislik, təhdidlər və onların xüsusiyyətlərini hansılardır?  

 Hackerlar, sosial mühəndislik hücumlarında getdikcə daha mürəkkəb və təcrübəli olurlar. 

Sosial mühəndislik - insanlarla qarşılıqlı əlaqədə olaraq onlardan məlumat toplamaqdır. Bu növün 

əsas amillərindən biri saxta profillərdən (başqa adla açılmış və ya hər hansı bir saxta şirkət, 

kampaniya və s.), virtual dostluq və tanışlıqdan istifadə edib sizi aldatmaqdır. Əsas məqsədi 

tanışlıq, virtual dostluq və ya hər hansı digər etibar qazanmış mənbədən sui-istifadə etməklə 

məlumat yığmaqdır. 

Bu təhlükədən qorunmaq üçün öz şəxsi məlumatlarınızı kənar şəxsə ötürməyin. Kimə 

ötürdüyünüzdən əmin olun. Toplanan məlumatlar sizin şifrələrinizin, məxfi suallarınızın 

tapılmasını asanlaşdırır. 

Bədniyyət şəxs (haker və s.) və ya sizin etibarınızı qazanmış virtual-dostunuz sizi müxtəlif 

saytlara yönləndirə və orada qeydiyyatdan keçmənizi istəyə bilər. Bu halda yönləndirilən saytın 

adına xüsusi diqqət yetirin, çünki hətta bir hərf dəyişməklə saxta sayt yaradıla bilər. (məs: 

www.facebook.com saytı əvəzinə sizi özünün idarə etdiyi www.facabook.com və saytına 

yönləndirə, daha sonra şifrə yazıb daxil olduğunuz halda şifrəni oğurlaya bilər). Həmin şəxs sizə 
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maraq dairənizdə olan şəkil, musiqi, video göndərə bilər və bu vasitə ilə zərər verən proqramları 

yoluxdura bilər. 

3. Kiber hücumları necə aradan qaldırmaq olar? 

Aşağıdakı siyahıda şəxsi məlumatı təhlükəsiz şəkildə bölüşmək üçün bir sıra məsləhətlər var: 

 • Saxta e-poçt mesajlarına diqqət yetirin. 

 • Şəxsi məlumat tələb edən e-poçt mesajlarına cavab verməyin. 

 • şəxsi məlumatları oğurlamaqda istifadə edilən saxta Web saytlarından kənarlaşdırın.  

• Veb saytlarda və proqram təminatı üzrə gizlilik siyasətinə diqqət yetirin.  

• E-poçt ünvanınızı mühafizə edin. 

NƏTICƏ 
  Sürətli texnoloji inkişaflarla həyatımız daha rəqəmsal hala çevrilir. Kiber cinayət kimi 

adlandırılan yeni bir sıra qlobal narahatlıq yaradan bəzi təhdidlər var.Kiber cinayətlər bununla 

qanunsuz olaraq əldə edilən məlumatlar və oğurluqlar, qurğulara girmək və fırıldaqçılıq kimi bir 

çox formada, bütün istifadəçilər arasında böyük narahatlıq yaradır. Bu yazıda, son günlərdə 

meydana gələn son hadisələrin nəzərə alınması və özünü qorumaq üçün həll təklifləri nəzərə 

alınmaqla kiber cinayətlərin təsirləri ilə tanış olmaq əhəmiyyətini müəyyənləşdirir. Bu yazıda bu 

cinayət fəaliyyətlərində narahatlıq doğuran artımla mübarizə üçün hazırkı həllər nəzərdən 

keçirilir. Bir neçə nümunə işi müzakirə edilmiş və gələcək kibertəhlükəsizlik üçün təklif olunan 

yeniliklər təklif edilmişdir. 
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XÜLASƏ 

Müasir dövrdə informasiyanın təhlükəsizliyinin pozulması halları və bununla əlaqədar 

cinayətlərin siyahısı o qədər genişdir ki, onlarla əlaqəli riskləri qiymətləndirmək və bunun 

qarşısını almaq üçün tədbirlər hazırlamaq üçün elmi sistemləşdirmə və xüsusi araşdırma tələb 

olunur. Təşkilatlarda istifadəçilərin məlumat təhlükəsizliyi siyasətlərinə uyğunlaşması, 

informasiya təhlükəsizliyi hadisələrini ən aza endirmək üçün çox önəmlidir. İşdə İnternet 
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istifadəçilərinin informasiya təhlükəsizliyini təmin etmək üçün mümkün metodlar analiz 

edilmişdir. İnternetdə həyata keçirilən əsas xidmətlər, həmçinin destruktiv amillər və onların 

dağıdıcı təsiri nəzərədən keçirilmişdir. Şirkət daxili və xarici təhlükə və hücum mənbələrinin 

səbəbləri nəzərdən keçirilmişdir. Həmçinin təhlükəsizliyi təmin edən qrupların məsul olduğu 

məsələlər qeyd edilmişdir. 

AÇAR SÖZLƏR: informasiyanın təhlükəsizliyi, kriptonaliz, viruslar, hücumlar, daxildən 

təhdidlər, xaricdən təhdidlər 

GIRIŞ 

Hazırki iqtisadi problemlərin artan təzyiqi, işçilərin motivasiyasına təsir edəcək bir çox 

amilləri ortaya qoymaqdadır. İdarəçilər xərcləri azaltmaq, satış və gəliri artırmaq, eyni zamanda 

borc dərəcələri, balans hesabatları və gəlirlərini yaxşılaşdırmaq məcburiyyətindədir. Nəticədə 

əksər təşkilatlar, indi, bir nəsildə görülməyən bir ölçüdə “işçi sayı” baxımından çətinliklərə məruz 

qalmaqdadır, bənzər şəkildə bir çox insan ödənişsiz məzuniyyət və ya maaşda kəsintilər ilə qarşı-

qarşıyadır. Bu, uzun müddət təşkilatda fəaliyyət göstərən işçilərin etibar və sədaqət gözləntilərinə 

təsir etməkdədir və eyni zamanda başqa məqsədlərə yönəltməyə məcbur etməkdədir. Üst 

rəhbərlik və təhlükəsizlik qrup üzvləri bu məsələ ilə birbaşa əlaqəlidir. Təhlükəsizliyi təmin etmək 

və həyata keçirmək üçün müxtəlif şifrələmə metodları, statik və dinamik biometrik tanıma 

üsulları, firewallar, müxtəlif funksiyalı proqram təminatı kimi texnologiyalar istifadə 

edilməkdədir. İnformasiya cəmiyyətinin inkişafı, geniş fürsətlər yaratmaqla yanaşı, həm də 

informasiya və rabitə sistemlərinin istifadəsi üçün müəyyən olunmuş rejimlərin pozulması 

cəhdlərinə, zərərli proqramların yayılması nəticəsində təhlükələrin artmasına səbəb olur. 

Kompüter cinayətləri şirkətlərin maliyyə itkilərinə səbəb olur. Bu itkilərin əsas səbəbləri: 

 Kompüter virusları 

 Şirkətdaxili hücumlar 

 Xarici hücumlar 

 Diqqətsizlik səhvləri 

 Sənaye casusluğu 

Bu baxımdan informasiya təhlükəsizliyinın təminatı problemi və hər şeydən əvvəl 

məlumatların etibarlı qorunması (icazəsiz daxilolma yolları vasitəsilə təhrif və ya məhv edilməsi 

barədə xəbərdarlıq, üçüncü tərəflərə icazəsiz məlumatları ötürmə, zərərli mənimsəmə və yanlış 

məqsədlər üçün istifadə) məsələləri çox aktualdır. 

İnformasiya təhlükəsizliyinin təminatı problemi aktual olmasına böyük miqdarda ucuz fərdi 

kompüterlər və onların əsasında qurulmuş lokal və qlobal kompüter şəbəkələrinin, yerli və kütləvi 

informasiya proseslərinin kompüterləşdirilməsinin, yüksək effektivliyə malik yaradılması 

kəşfiyyat və informasiya sistemlərinin yaradılmasının təsiri böyükdür. 

İnformasiyanın etibarlı qorunması üçün ilk növbədə aşağıdakı vəzifələrin ümumi həlli 

lazımdır: 

 məlumatların qorunması və dövlət, idarəçilik, regional və obyekt səviyyəsində idarə 

edilməsi üzrə praktik işin təşkili; 

  mövcud problemin və bütün aspektlərinin tədqiqatı; 

 qorunma vasitələrin inkişafı, istehsalı və paylanması; 

 məlumatları qorumaq üçün kadr hazırlığı. 

 İnformasiya təhlükəsiziliyi sistemlərini yaradarkən əsasən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

 Hücumların xarakteri haqda ilkin məlumatların tam olmaması və qeyri-müəyyənlik; 

 Çox sayda xüsusi göstəricilərin nəzərə alınması ilə əlaqədar olaraq çoxmeyarlılıq 

məsələsi; 

 Mühafizə sistemlərinin yaradılması və həyata keçirilməsi zamanı həm kəmiyyət, həm də 

keyfiyyət göstəriciləri; 

 Klassik optimallaşdırma metodlarını tətbiq etməyin mümkünsüzlüyü 
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Xarici şəbəkə və web tətbiqləri dəyərləndirmələri müqayisə edildikdə, yerində təhlükəsizlik 

dəyərləndirmələri bir qrupa daha artıq dəyər təmin etmə niyyətindədir. Yerində təhlükəsizlik 

dəyərləndirmələri, təhlükəsizlik qrupunun daha geniş bir sahəni gözdən keçirməsinə və daha çox 

detallar verməsinə imkan verir. Bu qrup tərəfindən gözdən keçirilə biləcək sahələrdən bir neçəsi 

aşağıdakılardır: 

- Daxilolma nəzarətləri 

- Ehtiyat nüsxələr 

- İş davamlılığı  

- Uyğunluqlar 

- Elektronik Ticarət 

- Şifrələmə 

- Hücumları təsbit etmə və tədbir görmə(hadisələri raporlama, hadisələrinin idarəedilməsi) 

- Loglama və izləmə sistemləri 

- Zərərli kod 

- Cihazlara daxil olan mühitlərə nəzarət 

- Mobil cihazlar (dizüstü kompüterlər, tabletlər, ağıllı telefonlar) 

- Şəbəkənin idarəedilməsi 

- Şəbəkə əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi 

- Yamaların idarəedilməsi 

- Fiziki təhlükəsizlik (məlumat mərkəzləri, server otaqları, kabel rəfləri, mobil cihazlar) 

- Siyasət və prosedurlar 

- Təhlükəsizlik maarifləndirmələri 

- Saxlama sistemləri 

- Sistem planlama və qəbul etmələri 

- Sistem təkmilləşdirmə və baxım 

- Müştərilər 

- Üçüncü tərəf xidmət təminediciləri (konsultantlar, satıcılar, bulud xidmət təminediciləri) 

- Məlumat ötürmələri 

- Virtuallaşdırma 

- Simsiz şəbəkələr 

Beləliklə, təhlükəsizliyin təmin edilməsi problemini həll etmək üçün problemin özü, tədqiqa-

tın mahiyyəti, həll ediləcək vəzifələr, məqsədə çatmaq mümkün taktika və strategiyalar əsaslı 

şəkildə müəyyən olunmalıdır. 

TƏDQIQAT METODU 

İşdə informasiya təhlükəsizliyi sistemlərinin inkişaf tarixi, digər elm və texnologiya sahələri 

ilə əlaqələri nəzərdən keçirilmiş, əsas anlayışları təqdim olunmuş, təşkili prinsipləri və tələbləri 

əsaslandırılmışdır. 

Firewall idarəolunması, şifrələrin idarəetmə siyasəti, habelə təhlükəsizlik hadisələrinin həlli 

və proqramların idxalına nəzarət məsələləri öyrənilmışdir. İşçilərin Şirkətdaxili və xarici motivasi-

yaları nəzərdən keçirilmişdir. 

NƏTICƏ 

Günümüzdə təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı seminarlar və məlumatlandırıcı təlimlər 

kimi müxtəlif nəzarət tədbirləri reallaşdırılır. Lakin cari vəziyyət və tədqiqatların nəticəsi onu 

göstərir ki, əksər fəaliyyət göstərən şirkət və təşkilatların biznes dəyərlərinə daha çox önəm 

verilməsi,maliyyə ayrılması bugün daha aktualdır, lakin İT və informasiya təhlükəsizliyinə təkcə 

İT əməkdaşlarını deyil,həmçinin qeyri-İT əməkdaşlarını da düşünürəkdən və ən əsası biznes 

xidmətlərinin davamlı dəyişikliklər səbəbindən dayanmamasını təmin etmək üçün müəyyən 

addımlar atmalıdır. Təşkilatlar məlumatlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı təlimlərlə təkcə İT heyətini 

deyil, bütün çalışan işçi heyətini mütəmadi məlumatlandırmalıdır. İnformasiyanın vaxtında əldə 
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edilməsi problemlərini, həmçinin elmi müəssisə və təşkilatlar arasında məlumatın vaxtında 

mübadiləsinin təmin olunmasını həll etmək üçün ümumi istifadəyə verilmiş abonent məntəqəli 

informasiya hesablama sistemlərinin təşkil olunmalıdır. Bu zaman informasiya təhlükəsizliyini 

təmin etmək missiyası çətindir, bir çox hallarda qeyri-mümkündür, lakin həmişə vacibdir. İşdə 

kriptoqrafik məlumatların qorunması məsələləri araşdırılmış, əsas anlayışlar və tərifləri təqdim 

edilmiş, istifadə olunan şifrələrin alqoritmləri nəzərdən keçirilərək müqayisə edilmişdir.  
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ABSTRACT 

Since 1950s to the now the Internet is a remarkably complex technical system built on the 

creative contributions of scientists around the world. As tools for meeting a range of human needs 

the Internet and other networks have been used and advertised by governments, researchers, edu-

cators, and individuals. Such as congestion and a scarcity of network addresses, social dilemmas, 

including malicious, illegal activities, persistent digital divides based on income, location, age, 

gender and education problems are continued demand creative or imaginative solutions by 

scientists, policy makers and citizens. And what is ultra-low latency ? For this question we can 

say that ultra-low latency describes a computer network that is optimized to process a very high 

volume of data packets with an extraordinarily low tolerance for delay (latency). These networks 

are designed to help real-time access and response to quickly changing data.  

Keywords: ULTRA-LOW LATENCY, INTERNET LATENCY, VIRTUALIZATION, 

INTERNET SERVICES, BANDWIDTH DELAY, LOW LATENCY INTERNET 

SERVICES. 
 

INTRODUCTION 
Actually, in this article I want to explore negative impacts on the latency of internet services 

and how we can solve. The end to end latency can be divided two portions: network and 
application delay/latency. Network delay considers two portions like propagation and processing 
delay. Propagation delay may be a significant portion of the end to end latency but this is 
becoming comparable to the processing delay and application delay because of the increase a 
number of data centers per region and the recent enhancements in networking, such as: wide 
deployment of fiber infrastructure, transition toward using 100 Gbps connections and switches in 
data centers and the expected latency reductions in the next generation of mobile communication. 
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To optimize both, I mean processing and application delay is so important in order to realize low-
latency internet services. Software and Hardware have limitations, that’s why processing packets 
within this time is an arduous task. And for example, a server can receive 64 Gb packets at a link 
speed of 100 Gbps has only 5.12 ps to process the packet before the packet arrives, which 
constitudes small-time budget. Therefore, we can say that the faster link speed doesn’t necessarily 
lead to low-latency internet services [1].  

 

 
Figure 3.1. Nielsen’s Law of Internet Bandwidth 

 

Nielsen’s law of internet bandwidth states shows us that internet connection speeds have 
been increasing 50 percent for each year in the last forty years. We can realize low-latency 
internet services by optimizing the network function virtualization (NFV) service chains. Budget 
is accumulating to nanoseconds, while optimizing hardware and software, it is urgent to take into 
account every nanosecond. To employ low-level optimization techniques can be split into two 
objectives: From existing hardware in order to get maximum performance with finding 
opportunities to optimize the computer system and apply the opportunities to optimize the 
performance of time-critical NFV services chains in order to realize low-latency internet services. 

Fig. 3.2a and Fig. 3.2b show these trends for Ethernet speed and processor evolutions 
correctly. Therefore despite the fact that the number of transistors is still increasing and if we see 
the red line in Fig. 3.2b then we can see the performance of singlethreaded applications is largely 
saturated. That's why it is increasingly difficult for processing elements to keep up with the 
growth in link speeds.[2] 

 
a) Ethernet speed evolution b) Processor evolution 

Figure 3.2. Gap between processing aptitude and link speed growth. 
 

Network Function Virtualization (NFV) and Software Defined Networking (SDN) cannot 
reduce the latency functionality by themselves alone, but they are the premise of some algorithms 
that help get low latency, so we also study them together as an enabling technique. 

NFV can virtualize the network functions (node functions) into building blocks that can 
connect, or chain together, to create communication services. The system can change flexibly by 
employing different NFV blocks with the necessary hardware support. For instance, different 
asynchronous wave forms can be generated by connecting different filters and modulation 
schemes, which affects the transmission time (Tt) [3]. NFV is generally working together with 
SDN, though can act alone too. SDN seperates the control plane and data plane, promoting 
centralized network control and the ability to program the network. SDN may be used to 
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implement and control the NFV infrastructure by combining and tuning parameters of multiple 
NFV blocks, such as to enable flexible configuration of the virtual network slices for different 
latency priorities. SDN and NFV can have an ample effect on various latency components by 
tuning the parameters of different NFV blocks, which further virtualize different techniques and 
affects various latency components.[4] On the other hand, SDN will present overheads from the 
control plane and flow setup latency as it is run based. To increase the processing latency (Tpr) 
compared to the pure hardware operation software based NFV also tends and the effect of these 
on the latency performance may be carefully managed and minimized. The ETSI NFV 
architecture deeds as a reference standard, whose performance and security have been well 
studied and proposes a 5G architecture for low-latency and secure applications based on ETSI 
NFV architecture. By flexibly allocating different resources based on different traffic load and 
requirements including latency to get low latency with shared resources, the architecture applies 
the scalability enabled by SDN and NFV to perform on-demand caching and switching, which 
may guarantee low medium access latency (Ta), routing latency (Tr), and queuing latency (Tq). 
Moreover, it also proposes to use a smart network interface card for reducing processing latency 
(Tpr) caused by NFV. With the capabilities of NFV and SDN a backbone network that supplies 
high-performance connectivity in Japan is equipped [5].  

CONCLUSION 
The NFV orchestrator establishes virtual network appliances, such as virtual routers, virtual 

firewalls, and virtual load balancers. SDN enables users to create connections with specified 
bandwidth and demand, which flexibly scale up or down the virtual network appliances. In this 
way, SDN affects all the delay components whose parameters have been dynamically tuned, such 
as transmission time (Tt), medium access latency (Ta) and routing latency (Tr). By this way the 
latency will be reduced by 20% compared to the previous version network, and the auto-healing 
time of a virtual network functions also will drop to 30 s from 6 min from the previous version. 
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ASTRACT 

Azerbaijan has renewable natural resources, favorable for its energy-efficient potential, 

according to the amount of sunny and windy days. In recent years, countries of the world have 

been trying to attract new energy sources (wind, sun, biogas, waves, drainage, and non-

conventional energy sources such as hydrological energy of small rivers) in their fuel-energy 

balance. In this article was given total information about innovative basis of research renewable 

energy potential of the Azerbaijan Republic on climatic changes based on scientific comparative 

research of the world experience, also on information, by the State Program on the use of 

alternative and renewable energy sources materials. 

KEY WORDS: innovative research, renewable resources, energy-efficient potential, non-

traditional technology 
 

 

INTRODUCTION  

Azerbaijan has renewable natural resources, favorable for its energy-efficient potential, 

according to the amount of sunny and windy days. The State Program on the Use of Alternative 

and Renewable Energy Sources in the Republic of Azerbaijan was approved by the Decree of the 

President of the Republic of Azerbaijan of 21 October 2004, with the Decree of 16 July 2009 to 

speed up the consistent and effective implementation of the issues arising from the Program The 

State Agency for Alternative and Renewable Energy Sources has been established within the 

Ministry of Industry and Energy. This once again demonstrates that alternative energy 

opportunities are in the focus of our state and that the transition to renewable energy is 

economically and ecologically efficient. It is important for Azerbaijan, a country of oil and gas, to 

join the global community in solving global problems. The use of renewable and ecological 

energy sources, along with saving large quantities of fuel burned at thermal power plants, also 

significantly reduces the amount of harmful emissions into the environment and the use of 

alternative energy sources by using the country's natural potential paves the way for progressive 

changes in the future development directions of the electric power industry. Azerbaijan has 

favorable opportunities and renewable natural resources in terms of its inexhaustible energy 

potential. The use of alternative energy sources is more promising in areas where this potential is 

high and that traditional fuel resources are lacking [1, p. 36-42]. 

Alternative energy sources with an untapped energy source have already been installed in the 

"Ecological Park" project implemented by SOCAR in Gala. Solar panels with a total capacity of 

20 kWh and wind power generators with a capacity of 40kWt have been installed in the park to 

compensate for some of the energy supply in the park by alternative wind and solar energy. The 

main purpose of using alternative energy sources at Ecological Park is to attract public attention to 

this energy. Thus, wide use of ecologically clean alternative sources of energy, with a special role 

in compliance with the principle of "zero waste" in accordance with SOCAR's "Environmental 

Policy" document, reducing the amount of harmful emissions into the environment and saving 

large quantities of natural fuel resources. One of the main indicators that characterize the DPI is 

the indicator of energy production and consumption in the country. These indicators include 

general information on energy generation and consumption per capita, most important and most 
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important of which are renewable, non-depleting alternative energy (traditional energy sources - 

wood, sun, wind, underground thermal waters, energy generated during laying and laying of 

water, biogas, alcohol and vegetable oils taken from plants, etc.) [3].  

The use of renewable energy in the world differs greatly from one another. The share of non-

renewable energy in the United States is 3.6%, in Australia - 3.7%, in France - 4.7%, in Canada - 

4.6%, in Finland - 6.2%. In Azerbaijan, especially in Absheron, the number of sunny and windy 

days, as well as the wind copy are very satisfactory for alternative energy production, so should be 

widely used. Taking this into consideration, a special state program on alternative energy 

production is being developed and implemented at Absheron Peninsula and its vicinity. In 

developed countries, thermal waters are used as a major alternative source of energy. This 

effective method should be widely used in our country as a large source of thermal waters. Having 

both the necessary conditions and strong personnel potential for the provision of our country with 

solar, wind, thermal waters and watercourses, provides an important guarantee for the wider use 

of these energy carriers in our country.  

Azerbaijan has recently joined a number of conventions and agreements that have great 

importance. Conventions are of great importance. These conventions are dedicated to issues of 

national, regional and global significance. From this point of view, the programs and projects 

implemented to prevent and reduce the number of low-water birds in the Caspian Sea, the 

smallest living in the world, and the decline in the number of valuable fish species are of great 

importance. Among the existing international standards for environmental management and 

protection, it is now the driving force that is most primitive. In accordance with this standard, 

every organization operating in all spheres must continually ensure its application by preparing 

"Environmental Management System". This document is a very important document for every 

organization that covers a wide range of environmental policies, planning, forecasting, goals and 

tasks, analysis of types of activities and governance, relevant outputs and meeting modern 

environmental requirements. In recent years, numerous studies have been conducted to explore 

the potential for renewable energy in Azerbaijan. The potential utilization of renewable energy 

sources in Azerbaijan based on the technical data presented in various reports is as follows [4, 

1297-1301]. 

APPLIED SIGNIFICANCE OF RESEARCH  

Given the above, classic traditional energy used in industry, agriculture and transport should 

be abandoned and environmentally friendly, use of energy resources. This is the fateful question 

of humanity and the most important demand of the time, and there is no other alternative. This 

vital issue is of paramount importance both to the UN and to other influential international 

organizations. Refusal from traditional fuels and their transfer to alternative types of energy, 

serves to improve the ecological situation, ensure human health and prevent environmental 

pollution, minimize carbon, sulfur and nitrogen contamination in the atmosphere. The main 

purpose of the transition to alternative energy is to prevent humanity from facing ecological 

disasters and to protect our planet from severe crises and natural disasters. Otherwise, mankind 

will be threatened by two ways - to live, to survive, or to destroy. 

As the main indicator of the Human Development Outlook, the environmental situation, 

energy resources, their biosphere and ecologically harmless to human health are taken into 

account. Greater importance is given to ecologically clean and pure energy resources. Energy 

resources are a key indicator of the country's economic development and are part of the state 

policy. It is forecasted that energy consumption will be 15 times higher than in the previous one in 

2050 and 80% of the Earth's existing energy resources. Thermal power stations, which are 

considered to be a good source of energy in all the countries of the world, but ecologically 

dangerous, have had a negative impact on the ecological situation of our planet. Each kilowatt 

creates an atmosphere of 30 kilograms of sulfur dioxide per day, 3 kg of carbon dioxide and 2,4 t 
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of ash, contaminating the atmosphere, damaging the ozone layer, creating a heat effect, and 

breaking heat exchange between the Earth's atmosphere and the atmosphere, generates global 

climate volatility causing severe environmental consequences [2, p. 1539-1541]. 

Solar energy recently, helio-energy (solar energy) is considered to be a very promising 

method in developed countries of the world (USA, Japan, Turkey, England, France, Germany, 

Russia, etc.). This type of energy is used in all areas of the Earth, is environmentally safe, endless 

and inexhaustible, has no negative impact on the environment, it does not cause difficulties to 

convert it to thermal energy by direct absorption and absorption with semiconductor photovoltaic 

modifiers. Establishing power plants with a capacity of up to 3000 KW in solar power can save 

about 13,000 tons of fuel a year and reduce carbon dioxide in the atmosphere by up to 23,000 

tons. At the moment, unmanned taxis are produced in the United Arab Emirates. They will still be 

used between Abu Dhabi terminals. These taxis will be made in the new Masdar Ekosaur, which 

is completely free of ecologically clean and polluting gases. As Masdar is a very modern city, it 

will be the only city in the world where there is no car yet. Built with the investment and financial 

support of many countries around the globe, this city will be the only environmentally friendly 

and the only city in the world, with a huge flow of tourists coming to the richest city of the city. 

Climate conditions of Azerbaijan allow producing heat and electricity by using solar energy. The 

annual number of sunny hours in the United States and Central Asia is 2500-3000 and 500-2000 

in Russia, whereas 2400-3200 in Azerbaijan. The use of solar energy would help solve energy 

problems in several regions of Azerbaijan. In recent years, some developed countries in the world 

have begun to implement extensive photovoltaic programs (PVRs). The involvement of 

Azerbaijan in that program can play an important role in the application of such energy systems 

[5, p. 298-300].  

At present, electric vehicles with solar energy batteries have been used in Russia, Japan, 

North Korea and other countries. The effectiveness of solar installations depends on the country's 

climate and geographical location. The annual fall in solar energy to the US is 1500-2000, in 

Russia - 800-1600, in France - 1200-1499, in China - 1800-2000, and in Azerbaijan - 1500-2000 

kW / m2. So, the intensity of the sun in Azerbaijan is much higher than in other countries. This is 

an important factor in attracting investment to use that energy. The solar energy center is more 

suitable for river valleys, northern and north-eastern regions. According to the Ministry of 

Industry and Energy, schools, road signals and so on it is envisaged to launch pilot projects to 

build solar power plants in the near future, to build 250 sq km solar systems, to build a solar 

battery in the home environment and to build a wind power plant in the new Greenstone 

Technology.  

CONCLUSION 

1. All types of fuel used in Azerbaijan (gasoline, diesel, gas, etc.) must comply with 

European standards. Car transport is very polluted by toxic gases, has a negative impact on the 

health of the population, poisoning the environment, reducing the productivity of plants and 

animals. 

2. In order to increase the energy efficiency and development of RES it is necessary to 

stipulate in the legislation the legal standards regarding the following aspects:  

• Special tools for credit provision (renewable funds; credit lines);  

• Funding by the third parties;  

• Tax concessions for investment activities;  

• Complex application of energy certification;  

• Presence of the programs and companies regarding informing, education and training. 

3. The engines of these cars are very efficient and do not contaminate the atmosphere. The 

usual household electrical lamps, devices and equipment, based on new technological advances, 

also prevent air pollution by providing less energy. 
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Xülasə: Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəqliyyatın inkişaf mərhələləri, 

inkişaf perspektivləri və yük və sərnişin daşımaları haqqında statistik məlumatlar verilmişdir. 

Açar sözlər: dəmir yolu, avtomobil, hava nəqliyyatı. 
Hər bir ölkənin və regionun xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi ərazinin yerləşdiyi 

coğrafi mövqedən, nəqliyyat sahələrinin inkişaf səviyyəsindən daha çox asılıdır. Naxçıvanın 
əlverişli strateji mövqedə yerləşməsi, İran və Türkiyə respublikaları ilə qonşuluq mövqeyində 
olması və nəqliyyatın bir çox sahələrinin inkişaf etdirilməsi xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafına 
zəmin yaradan faktorlardan biri kimi qiymətləndirilir. Digər tərəfdən Muxtar Respublikanın daxili 
rayonlararası iqtisadi əlaqələrdə yerli şəraitdə istehsal edilən bir sıra sənaye və kənd təsərrüfatı 
məhsullarının tədarükü zamanı əlaqələndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmin iqtisadi 
əlaqələrin inkişafına təsir göstərən ən başlıca amil nəqliyyat hesab edilir. Muxtar Respublikanın 
qapalı bir ərazi olmasına baxmayaraq, başqa iqtisadi rayonlarla müqayisədə istər daxili, istərsə də 
xarici, iqtisadi əlaqələrin inkişafına təsir göstərə bilən nəqliyyatın bir çox sahələri, dəmir yolu, 
avtomobil nəqliyyatı, boru kəmər və hava yolu nəqliyyatı fəaliyyət göstərir.Məhz bu baxımdan 
Azərbaycan, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikanın nəqliyyat sisteminin inkişafı və 
iqtisadiyyatda oynadığı rol daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 1969-cu ildə Ümummili liderimiz 
Heydər Əliyevin Respublika rəhbərliyinə gəlişi bütün sənaye kompleksinin sürətli inkişafının 
başlanğıcı oldu ki, bu da öz növbəsində iqtisadiyyatın başqa sahələri ilə yanaşı, dəmir yolu 
nəqliyyatında da aparıcı rol oynadı. Əgər 1969-cu ilə qədər dəmir yolunda 129 stansiya vardısa, 
qısa müddətdə onların sayı 176-ya çatdırılmışdır. Bu dövrdə 482,8 kilometr uzunluğunda dəmir 
yolu xətti çəkilmişdir. Ələt-Astara, Naxçıvan-İmişli, Şərur-Culfa və digər sahələrdəki 
stansiyalarda yoldəyişdirici və idarteətmə qurğularının tam dispetçer mərkəzləşdirilmiş qurğusu 
təmin olunmuşdur. Azərbaycan Dövlət Dəmir yolunun Naxçıvan hissəsi də xalqımızın 
Ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1976-cı ildə yaradılmışdır. Bu dəmir yolu 
vasitəsilə əsasən xalq təsərrüfatı yükləri, sərnişindaşımaları və hərbi yüklərin daşınması həyata 
keçirilmişdir. Ona görə də Muxtar Respublika ərazisi daxilində dəmir yolu ilə yüklərin daşınması 
həyata keçirilməklə bərabər İran dövləti ilə Culfa dəmir yolu vasitəsilə iqtisadi əlaqələr inkişaf 
etdirilir, yükdaşıma əməliyyatları həyata keçirilir[3,215-216s]. 
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Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin ikinci hakimiyyəti dövründə, yəni 
1993-2003-cü illər ərzində bütün nəqliyyat növləri ilə yük daşınması orta hesabla hər il 13,4%, o 
cümlədən dəmir yolu nəqliyyatında 12% artmışdır. Ölkə nəqliyyatının arteriyası hesab olunan 
dəmir yolunun fəaliyyətində son illər müşahidə edilən yüksəliş indi də davam edir. Son illər bütün 
dünya ölkələrində yükdaşımada avtomobil nəqliyyatından daha geniş istifadə olunur. Başlıca 
səbəb isə avtomobil nəqliyyatının daha çevik olmasıdır. Məhz buna görə də dünya ölkələrində 
avtomobil yollarının inkişaf etdirilməsinə, texniki-iqtisadi göstəricilərin beynəlxalq normalara 
uyğun olmasına xüsusi fikir verilir.Azərbaycan üzrə ümumi avtomobil yollarının 5,6 %-i muxtar 
respublikanın payına düşür. Yeni yolların salınması, körpü tikintisi sahəsində əldə olunan 
nailiyyətlər ildən-ilə artmaqdadır. Bir sıra xüsusiyyətinə görə avtomobil nəqliyyatı digər nəqliyyat 
növlərindən fərqlənir. Birincisi istənilən dağlıq ərazilər üçün avtomobil nəqliyyatı çevikliyinə, 
intensiv yük daşınmasına görə digər nəqliyyat növlərindən fərqlənir. İkincisi avtomobil nəqliyyatı 
rayon mərkəzləri ilə kənd yaşayış məntəqələri arasında iqtisadi əlaqələrin və sosial- iqtisadi 
inkişafın formalaşmasında, yük əməliyyatlarının yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayır. 
Üçüncüsü avtomobil nəqliyyatı son illərdə dünya ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafında 
və formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alıb geniş miqyasda istifadə 
olunmasıdır. Blokada şəraitində olmasına baxmayaraq, Muxtar Respublika daxilində nəqliyyatın 
inkişafı öz dinamikası ilə fərqlənir. Muxtar Respublikanın iqtisadi əlaqələrinin inkişaf 
etdirilməsində hava nəqliyyatı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə regionları arasında nəqliyyat 
əlaqələrinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı Azərbayacanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan və əsas 
ərazidən təcrid olunmuş şəraitdə yaşayan Naxçıvanın nəqliyyat problemlərinin həlli Ulu Öndəri 
daimi düşündürmüşdür. Bu qayğının nəticəsidir ki, 1974-cü ildə Naxçıvanda ilk hava limanı 
tikilib istifadəyə verilmişdir. 1800 metrlik uçuş-enmə zolağına malik hava limanı o vaxt avtobus 
marşurutlarının nəqliyyatının müntəzəm işlədiyi dövrün tələbləri baxımından ehtiyacların 
ödənilməsinə hesablanmışdır. Muxtar respublikanın blokada şəraitində olması respublikanın 
daxili iqtisadi rayonları ilə əlaqələrin yaradılmasında hava nəqliyyatının rolunu artırmışdır[2,209-
211s]. Nəqliyyat istehsal prosesinin təşkil formasında, istehsalla istehlak arasında, həmçinin 
iqtisadi rayonlar arasında məhsul mübadiləsində özünü daha qabarıq şəkildə birüzə verir. 
Nəqliyyat vasitəsilə məhsulun bir regiondan başqa bir regiona, yaxud iqtisadi rayona daşınması 
mühüm proses olub, nəqliyyat işçilərinin əməyi tərəfindən yaranan yeni, digər gəlir hesabı ilə 
müəyyən olunur. Bu baxımdan daşınma prosesi zamanı nəqliyyatın səmərəliliyinin seçilməsi yük 
və sərnişin daşınma əməliyyatlarının nəqliyyat növləri arasında düzgün müəyyən olunması 
iqtisadi əlaqələrə təsir göstərən mühüm faktorlardan biri kimi qiymətləndirilir. Naxçıvanda 
iqtisadi əlaqələrinin intensivləşməsi üçün ilk növbədə istehsal sahələri məqsədyönlü şəkildə 
inkişaf etdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı məsələsi Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin və eləcədə Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyinin daima diqqət mərkəzində 
olmuşdur. Atılan uğurlu addımların və uzaqgörən siyasətin nəticəsində çox strateji bir məsələ bu 
yaxınlarda öz həllini tapmışdır.Türkiyə Prezidentinin 25 fevral 2020-ci il Bakı səfərində 
imzalanan sənədə əsasən Türkiyədən Naxçıvana qaz və dəmiryolu xətlərinin çəkilməsinə dərhal 
başlanır. Layihəyə əsasən Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinə Qars-İğdır-Naxçıvan xətti çəkilərək 
birləşdiriləcək və bununla Naxçıvanla Azərbaycanın digər hissəsi arasında birbaşa qatar xətti 
yaradılacaq. Üstəlik İğdırdan Naxçıvana 160 km qaz xətti çəkiləcək və bu xəttə Azərbaycanın 
Türkiyəyə ötürdüyü qazdan nəql ediləcək. Beləliklə Naxçıvanın alternativ və daha etibarlı enerji-
nəqliyyat təminatı yaradılacaq[1.569-570s]. 
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Xülasə. İqlim dəyişmələri dünyanı narahat edən qlobal problem olub, ölkələrin iqtisadiyyatı-

na ciddi ziyan vurur, insanların təsərrüfat və həyat fəaliyyətlərinə mənfi təsir edir, bəzən isə 

insanların ölümü ilə də nəticələnir. Bu cür hadisələr dünya okeanında və müxtəlif su hövzələrində 

də tez-tez müşahidə edilir. Belə ki, iqlim dəyişmələri hidrometeoroloji şəraitin kəskinləşməsinə, 

ekstremal hava göstəricilərinin artmasına gətirib çıxarır. Bu da su hövzələrində gəmilərin üzmə 

şəraitinə, gəmi qəzalarının sayının artmasına, ekoloji risk və insanların həlak olmasına səbəb olur. 

Məhz bu baxımdan, Xəzər dənizində hidrometeoroloji şəraitlə əlaqədar baş vermiş gəmi qəzaları 

və onların qarşısının alması yollarının öyrənilməsi öz aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir.  
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, məqalədə Xəzər dənizində son 100 il ərzində hidrometeoroloji 

şəraitlə əlaqədar gəmi qəzaları və onların nəticələri arxiv materialları əsasında təhlil olunmuş, 
Xəzər dənizində fövqəladə təbii hadisələr haqqında vahid xəbərdarlıq və idarəetmə sistemi 
yaradılmasə təklif edilmişdir.  

Açar sözlər: Xəzər dənizi, hidrometeoroloji şərait, güclü külək, güclü dalğa, gəmi qəzaları, 
duman, buzbağlama.  

GİRİŞ. 
Müasir dəniz gəmilərinin konstruksiyası və texniki təminatı onların istənilən su hövzələrində 

üzməsini təmin etmək iqtidarındadır. Lakin ekstremal hava şəraiti onların fəaliyyətinə ciddi təsir 
göstərir. Bunun nəticəsində gəmilərin idarəedilməsi xeyli çətinləşir, hərəkət sürəti azalır, gövdəsi-
nə və mexanizmlərinə dinamiki təsirlər artır ki, bunun da nəticəsində xoşagəlməz hallar yaranır. 

Gəmiçilik üçün ən əlverişsiz hava şəraitinə güclü külək (tufan), güclü dalğalanma, duman, 
buzbağlama, sualtı axın və s. aiddir. Ekstremal hava faktorları həm gəmilərin təhlükəsiz üzməsinə 
həm də bütövlükdə dəniz donanmasının iqtisadi göstəricilərinə xeyli neqativ təsirlər göstərir. 

Son onilliklərdə Xəzər dənizində karbohidrogen ehtiyyatların kəşfi və istismarı, hidrotexniki 
qurğuların inşası və s. işlərlə əlaqədar dəniz şelfində gəmiçilik fəaliyyəti xeyli artmaqdadır. Xəzə-
rin neft yataqlarının istismar planına əsasən bütün dəniz üzrə 2020-ci ilə qədər dənizdən neftçıxar-
ma ildə 120-150 mln tona çatması planlaşdırılmışdır [1]. Nəticədə hər il dəniz daşımalarının 
miqdarı artmışdır ki, bu da dənizdə müxtəlif istiqamətlərdə neft və neft məhsullarının daşınma 
həcmini artırmışdır. Daşınmalarda əsasən Azərbaycan “Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin, 
Qazaxıstan “Qazaxdəniznəqliyyat donanması” və Rusiya Federasiyasının gəmiləri, həmçinin özəl 
şirkətlərin “Volqa Tanker”, ”Palmali”, “Anişip” gəmilərindən geniş istifadə edilir [2]. Baxmaya-
raq ki, bu məqsədlə müasir tələblərə cavab verən yeni gəmilərdən istifadə edilir, Xəzər dənizində 
gəmilərinin xeyli hissəsi köhnə gəmilərdən ibarətdir. 

TƏDQIQAT METODU. 
Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün məqalədə tarixi-statistik təhlil, ehtimal nəzəriy-

yəsi, Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası və hidrofizikasının kompleks analizi metodlarından 
geniş istifadə edilmişdir. 

TƏDQİQAT. 
Yüklərin daşınmasında əsas problem Xəzər dənizində baş verən proseslərin vahid mənzərəsi-

nin olmaması, dənizdə üzən gəmilərin keyfiyyəti və texniki vəziyyətləri ilə əlaqədardır. Dənizdə 
daşınmalarla əlaqədar dəqiq rəsmi məlumatlar, onların təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə 
informasiyalar xeyli məhduddur. Vəziyyəti gərginləşdirən məqam həm də onunla əlaqədardr ki, 
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Xəzərətrafı beş ölkənin hər birinin öz xüsusi qaydaları və normativlər toplusunun olmasıdır. Bu 
sahədə açıq informasiyaların olmaması isə vəziyyəti daha da gərginləşdirir. 

Beynəlxalq təşkilatlar gəmiçiliyin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə məcburi norma və 
qaydalar yaradırlar. Hüquqi cəhətdən bu qaydaların nizama salınması Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı 
(İMO) tərəfindən yerinə yetirilir. Bu təşkilata Rusiyanın Gəmiçilik Dəniz Registri, İnglis Lloydı, 
Alman Lloydı, Fransanın Beritas Lloydı Birosu və digərləri aiddir. Dövlət isə bu təşkilatların 
səlahiyyətlinə nəzarət orqanı funksiyalarını yerinə yetirir [6] Azərbaycanda nəzarət funkusiyasi-
yasını gəmiçilik üzrə Dövlət Dəniz Adminstrasiyası yerinə yetirir. 

Məlumdur ki, dəniz fəaliyyətində insanların ölüm təhlükəsi kömürçıxarma sənayesinə nisbə-
tən 4 dəfə, emal sənayesinə nisbətən 30 dəfə çoxdur [5]. Təhlükənin belə böyük olması əsasən 
aşağıdakı məsələlərlə əlaqədardır: 

 dəniz gəmilərinin istismar mühitin xüsusiyyətləri; 

 gəmilərin istifadə müddəti (yaşı); 

 gəmilərin fiziki vəziyyəti; 

 gəmilərin texniki təchizat səviyyəsi; 

 gəmi heyyətinin peşəkarlıq səviyyəsi. 
V.N.Bortnik və R.E.Nikonova hesab edirlər ki, dəniz qəzalarının əsas səbəblərinə dəniz 

gəmilərinin istismarının texnoloji normalarının pozulması və gəmi heyətinin səhvi ilə əlaqədardır. 
İkinci mühüm səbəb isə hidrometeoroloji şəraitin düzgün nəzərə alınmamasıdır. Bunu bütün 
dünya üzrə dəniz donanması qəzalarının statistikası göstərir [4]. Xəzər dənizində də qəza 
hallarının təhlili göstərir ki, burada əsasən üç faktor (insan, texniki və hidrometeoroloji) mühüm 
rol oynayır. Lakin gəmi qəzalarının müqaisəli təhlilləri zamanı aydın olur ki, qəzaların böyük 
hissəsi dənizdə baş verən hidrometeoroloji hadisələr zamanı olur [3].  

 
Cədvəl 1. Xəzər dənizində son 100 il ərzində hidrometeoroloji şəraitlə əlaqədar qeydə alınmış gəmi qəzaları 

№ Tarix Hidrometeoroloji şərait Qəzaların nəticələri 

1 
12-13 noyabr 
1910-cu il 

Tufan və havanın temperaturu 120C şaxta 
olmasıdır. 

Xeyli sayda gəmi və barj məhv olmuş, 200 
nəfərdən çox insan suda batmışdır. 

2 
10-12 noyabr 
1952-ci il 

Tufan nəticəsində böyük ölçülü su qovma hadisəsi 
baş vermiş və su 50 km-ə qədər quruya daxil 
olmuşdur. 

Dənizdə yüzlərlə kiçik balıqçı gəmiləri batmış, 
sahil xəttinə ziyan dəymişdir.  

3 

29-30 sentyabr 
1973-cu il 

Küləyin sürəti 20-25 m/san, dalğanın hündürlüyü 3 
m-ə qədər olmuşdur. 

2 tanker – “Volqoneft-63” və “Volqoneft-73” 
qəzaya uğramış, dənizə bir neçə min ton xam 
neft tökülmüşdür. Tankerin heyət üzvləri həlak 
olmuşlar. 

4 
1 dekabr 1995-
ci il 

Tufan hadisəsi baş vermişdir.  “DM-1243” gəmisi qrunta oturmuş, nəticədə 
gəminin 6 yük anbarı zədələnmişdir. 

5 
18 dekabr 1996-
cı il 

Tufan hadisəsi baş vermişdir. “Rodonej” gəmisi qrunta toxunmuş, gəmidə 
250 mm-lik dəlik yaranmışdır. 

6 
28 dekabr 2000-
ci il 

Tufan hadisəsi baş vermişdir. “Çögçoy” gəmisi yüklə birlikdə batmışdır. 

7 

22 oktyabr 
2002-ci il 

Tufan hadisəsi və 4-5 m hündürlüydə olan dalğa.  “Merkuri-2” gəmi-bərənin vaqonları aşmış, 
partlayış baş vermiş və gəmi batmış, heyət 
üzvlərinin yalnız 10%-ni xilas etmək mümkün 
olmuşdur. 

8 
10 aprel 2003-
cü il 

Küləyin sürəti 25 m/san, dalğanın hündürlüyü 4-5 
m-ə qədər olmuşdur. 

“BD-3007n” barjının yedək trosları qırılmış və 
barj qrunta oturmuşdur. 

9 
15 aprel 2003-
cü il 

Küləyinin sürəti 22 m/san, görünüş 5 mil və tufanlı 
hava şəraiti olmuşdur. 

“Flestina-1” gəmisi qrunta oturmuş və dənizə 
4500 ton mazut tökülmüşdür. 

10 
16-19 fevral 
2004-cü il 

Küləyin sürəti 30-35 m/san çatmışdır. “Akuşa” tankerinə külli miqdarda suyun daxil 
olması nəticəsində gəmi batmış, heyətin bir 
hissəsi həlak olmuşdur. 

11 
31 yanvar 2005-
ci il 

Tufan hadisəsi baş vermişdir. “Saatlı” gəmisi qrunta oturmuş, onu xilas 
etmək üçün gələn xilasedici gəmi də yedəyə 
alma əməliyyatı zamanı saya oturmuşdur. 

12 
14 noyabr 2006-
cı il 

Küləyin sürəti 17 m/san, dalğanın hündürlüyü 2,5-
3 m olmuşdur. 

“Kavella” teploxodunun yedək trosu qırılmış, 
saya oturmuşdur. 

Mənbə: Xəzər dənizinin hidrometeorologiya mərkəzinin 1910-2010-cu illər ərzində arxiv materialları. 
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Xəzər dənizində gəmiçiliyin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə fövqəladə təbii hadisələr 
haqqında vahid xəbərdarlıq və idarəetmə sistemi yaradılmalı, normativ sənədlər toplusu hazırlan-
malı və bu normativlər tabeçiliyindən asılı olmayaraq Xəzər dənizində üzən bütün gəmilərə şamil 
olunmalıdır. Bundan başqa, hər bir gəmi faktiki və praqnoz hidrometeoroloji məlumatları əldə 
etmək üçün müasir avadanlıqlarla təchiz edilməli, yeni texnikanın naliyyətlərindən istifadə 
etməlidir. 

NƏTICƏ.  

 Gəmilərin texniki vəziyyəti, xüsusilə də köhnə gəmilərin istismarının dayandırılması tələb 
olunur. Çünki gəminin uzun müddətli istismarı zamanı onun gövdəsinin möhkəmliyi xeyli azalır, 

mühərriyi, həmçinin gəmilərin idarəetmə sistemi böyük ehtimalla sıradan tez çıxa bilər. 

 Gəmilərdə olan naviqasiya və hidrometeoroloji informasiyaların qəbulu sistemlərinin 
müasir cihaz və avadanlıqlarla tam təchiz edilməsi tələb olunur. Gəminin kapitanı vizual 

müşahidələr əsasında deyil, müasir radiolakasiya və kosmik rabitə vasitələrindən istifadə etmək 

imkanlarına malik olmalı və bu əsasda qərarlar qəbul etməlidir.  

 Birgövdəli gəmilərin daha təhlükəsiz iki govdəli gəmilərlə əvəz edilməlidir. Çünki iki 
korpuslu gəmilər daha təhlükəsiz olub qəzalar zamanı neftin dənizə dağılma riskini xeyli azaldır. 

Bu növ gəmilərin toqquşma və qrunta oturma zamanı yalnız xarici korpusu zədələnir, daxili 

korpus isə salamat qalır. 
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XÜLASƏ 

 Azərbaycanda logistikanın inkişafı və logistik sifarişlərin artım dinamikasını nəzərə almaqla 

layihələndirmə zamanı logistika müəssisəsinin gücünün seçilməsi üçün korrelyasiya-reqressiya təh-

lili əsasında logistik sifarişlərin artım dinamikasını proqnozlaşdırma metodikası təklif olunmuşdur. 

AÇAR SÖZLƏR: Açar söz- logistika, açar söz- logistika mərkəzi, açar söz- reqressiya 

təhlili 

GIRIŞ 

Son illərdə Azərbaycanda logistika sahəsi çox inkişaf etmişdir və bu sahənin daha da genişlə-

nəcəyi gözlənilir. Azərbaycanda logistikanın yaranması və inkişafı bu sferada kəskin rəqabət 

yaratdı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında logistika və 

ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” haqqında verdiyi fərman (2016-cı il) bu sferada 

qayda yaratmağa güclü təkan oldu, logistika sahəsində sahibkarlığın məsuliyyətini artırdı. 

Təcrübə göstərir ki, logistika mərkəzləri layihələndirildikdə potensial müştəri sayı əsasən 

təsadüfi təyin edilir və ya başlanğıc göstərici kimi sifarişçinin istəyinə görə logistika mərkəzinin 

buraxma qabiliyyəti qəbul edilir. Bu mərkəzin istifadə və yüklənmə dərəcəsini təmin etmək 

zamanın öhdəsinə buraxılır. 

Yeni Logistika müəssisələrinin (LM) açılması və ya mövcud müəssisələrin yenidən qurul-

ması artıq hərtərəfli əsaslandırma olmadan mümkün deyil. Burada əsas və vacib məqamlardan biri 

müəssisənin il ərzində buraxama qabiliyyətidir. Bu da öz növbəsində, mövcud və ya gələcəkdə 

nəzərdə tutulacaq müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi zonada sifarişlərin həcmindən birbaşa asılıdır. 

Bu məlumatlardan sadəcə LM layihələndirilməsinin zəruriliyini əsaslandırdıqda istifadə etmək 

lazımdır. Lakin bu zaman sifarişlərin cari qiyməti ilə yanaşı onun dəyişmə dinamikası da vacibdir.  

1. TƏDQIQAT METODU 

Bizim tədqiqatda bütövlükdə ilkin informasiyanın təhlili təsdiq edir ki, Respublikada bütün 

növ logistik sifarişlərin həcmində davamlı artım müşahidə olunur. Logistik sifarişlərin həcminin 

dəyişməsinin əsas tendensiyasını korrelyasiya - reqressiya təhlili vasitəsilə araşdırmağı məqsəd 

qoymuşuq. Hazırlanmış metodika təhlil aparmağa imkan verir. Bu təhlildə ən kiçik kvadratlar 

metodu istifadə olunmuşdur. Hesablamalar EXCEL proqramının köməyilə yerinə yetirilmişdir, 

iki parametrli xətti reqressiya tənliyinin əmsallarının tapılması, riyazi modelin adekvatlığa 

yoxlanması üçün EXCEL-də hesablama proqramı işlənmişdir və bunların istifadə səmərəliliyi 

təsdiq edilmişdir. 

Hazırlanmış metodikanın tətbiqi üçün imitasiyalı yanaşmadan istifadə edib ixtiyari bir 

iqtisadi rayon üzrə statistik məlumatlar qəbul edilmişdir (cədvəl 1.) 
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Cədvəl 1. Sifarişin həcmi, min ədəd (iqtisadi rayon üzrə) 

İllər/həcm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Logistik sifarişlər (min əd.) 29,485 29,569 29,789 29,947 30,334 30,943 

 

Təbii ki, təcrübi-statistik məlumatların emalı üçün birinci sadə üsul onların  

.btay   (1) 

şəklində olan xətti funksiya ilə approksimasiyasıdır. Bu funksiya iki parametrlidir (a və b 

parametrləri), bu parametrlər xətti tənliklər sistemi köməyilə tapılır: 

  ;tbnay
               

(2) 

   .2tbtaty  

Hesablamaları sadələşdirmək üçün х = t – 2016,5 əvəzləməsi edirik, bu halda Σх = 0, normal 

tənliklər sistemi (2) aşağıdakı şəkli alır: 

  ;nay
                   

(3) 

  .2xbxy  

a və b parametrləri birqiymətli müəyyən edilir, onların tapılması üçün Σу, Σх
2
, Σху 

hesablayırıq. Bütün hesablama nəticələri Cədvəl 2-də verilir. 

Logistik sifarişlərin həcminin artım dinamikasının öyrənilməsi nümunəsində bütün statistik 

emal prosesini göstərək. Cədvəl-2-də təqdim edilmiş hesablamalar nəticəsində biz xətti tənliklər 

sistemini alırıq. Beləliklə, а = 30.0112; b = 0.278; y =30.0112+0.278x, ilkin dəyişənə qayıtsaq,  

  y = 30.0112+ 0.278 (t - 2016,5)  
 şəklində riyazi model almış oluruq. 

 

Cədvəl 2. Reqressiya, korrelyasiya və determinasiya əmsallarının hesablanması 

 
 

İlk növbədə bizi sifariş həcminin orta illik artımını xarakterizə edən b əmsalı maraqlandırır. 

Orta hesabla, hər il bu həcm 278 ədəd artıb.  

 x və y əlamətləri arasında əlaqə sıxlığını (yaxınlığını) göstərən xyr̂  korrelyasiya əmsalı 

aşağıdakı düsturla hesablanır: 
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 (4) 

Baxılan variantda alırıq: .99.0ˆ xyr   

Korrelyasiya əlaqəsinin sıxlığının göstəricilərinin aldığı qiymətləri şərh etmək üçün 

determinasiya əmsalı istifadə olunur. Bu əmsal göstərir ki, bir əlamətin variasiysının hansı hissəsi 

digər əlamətin variasiyasından asılıdır. Xətti əlaqə üçün determinasiya əmsalı korrelyasiya 

əmsalının kvadratı kimi müəyyən olunur:  

 .ˆ2
xyxy rD   (5) 

Baxılan halda, y əlaməti (sifarişlərin həcmi) və x əlaməti (vaxt intervalı) arasında çox yüksək 

korrelyasiya əlaqəsi müşahidə olunur. 

t,İllər Əvəzləyici parametr y,min əd., X2 x*Y y2 ŷ y-ŷ (y-ŷ)2 yort y-yort (y-yort)2 Yhes.

x=t-2016.5 sifariş.

2014 -2,5 29,485 6,25 -73,713 869,365 29,31524 0,170 0,029 -0,526 0,277 29,31524

2015 -1,5 29,569 2,25 -44,354 874,326 29,59361 -0,025 0,001 -0,442 0,196 29,59361

2016 -0,5 29,789 0,25 -14,895 887,385 29,87198 -0,083 0,007 30,011 -0,222 0,049 29,87198

2017 0,5 29,947 0,25 14,974 896,823 30,15035 -0,203 0,041 -0,064 0,004 30,15035

2018 1,5 30,334 2,25 45,501 920,152 30,42872 -0,095 0,009 0,323 0,104 30,42872

2019 2,5 30,943 6,25 77,358 957,469 30,7071 0,236 0,056 0,932 0,868 30,7071

0 180,067 17,5 4,872 5405,519 0,142 1,498

𝛴x=0 𝛴y 𝛴x2 𝛴xy 𝛴y2 𝛴(y-ŷ)2 𝛴(y-yort)2
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Qrafikdən vizual görürük ki, riyazi model vasitəsilə hesablanmış nəticələr statistik 

məlumatları həm dinamika, həm də kəmiyyətcə doğru əks etdirir. Lakin bu subyektiv müşahidəni 

təsdiq etmək üçün alınmış riyazi modelin adekvatlığını F-Fişer kriteriyasına görə də yoxlayırıq: 

.
2

2

üm

q

tcrb
S

S
F   (6) 

Müvafiq olaraq, qalıq dispersiya Sq və təcrübənin ümumi dispersiyası Süm aşağıdakı düsturlar 

üzrə təyin olunur: 

 
;

ˆ
2

2

kn

yy
Sq







 (7) 

 
,

1

2

2







n

yy
Süm

 (8) 

burada n = 6 - təcrübələr sayı; k = 2 – riyazi modelin parametrlərinin sayıdır. Cədvəl 2-nin 

məlumatlarını istifadə edib, alırıq: .0130.0tcrbF   

Fişer kriteriyasının nəzəri qiyməti α = 0,05 əhəmiyyətlilik şərtində və sərbəstlik dərəcələrinin 

k1 = 5 və k2 = 4 qiymətlərində (5; 4,5 %) Fnəz. = 6,3-ə bərabərdir. Fnəz.> Ftəcr. olduğundan, riyazi 

model adekvatdır və müşahidələrin nəticələrini statistik doğru və əhəmiyyətli dərəcədə təsvir edir.  

2. NƏTICƏ 

Nəhayət, İqtisadi rayon üzrə logistik sifariş həcmini artması barədə proqnoz verə bilərik. 

Ümumi halda aldığımız reqressiya asılılığı baxılan zaman intervalı (2014-2019-cü illər) üçün 

etibarlıdır, lakin müəyyən inamla, xüsusilə də çox yüksək korrelyasiya əlaqəsini nəzərə alaraq, 

yaxın perspektiv üçün sifariş həcmini proqnozlaşdırmaq olar. Bunun üçün aldığımız riyazi 

modeldə b əmsalının qiymətini istifadə etməliyik. Eyni zamanda onu da nəzərə almalıyıq ki, 

dünyada gedən siyasi, iqtisadi proseslər Respublikamızdan da yan keçmir, bu müəyyən xətalar 

yarada bilər, lakin logistika müəssisələrinin layihə işlərinin planlaşdırılmasında belə riyazi 

modellərdən müvəffəqiyyətlə istifadə etmək olar. 

Beləliklə, tədqiqat nəticələri göstərir ki, logistika sferasında xidmətlərə tələbat ilbəil artır, bu 

isə yeni logistika müəssisələrinin tikintisini və bu kateqoriyadan olan mövcud müəssisələrin 

genişləndirilməsini aktual və zəruri edir. Bu prosesdə texnoloji hesablamalar və komponovka 

həlləri artıq mövcuda deyil, perspektivə əsaslanmalıdır, bunu isə qeyd etdiyimiz kimi təqdim 

etdiyimiz metodikanın köməyilə proqnozlaşdırmaq və qiymətləndirmək olar. 
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YÜKSƏK TEZLIKLI MAQNIT SAHƏSINDƏ YUMRUQLU 

VALLARIN SƏTHLƏRININ ƏRITMƏ ÜSULU ILƏ 

MODİFİKASİYASI 
 

 

 

 

 

 

Xülasə. Maşınların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə olan daimi tələblər onların hissələrinin 

istehsal göstəricilərinin fasiləsiz yüksəldilməsi istiqamətində yeni işlərin aparılmasını tələb edir. 

Məqalədə EN-GJV-400 markalı çuqundan hazırlanmış yumruqlu valın səthi volfram təsirsiz qaz 

(TİG), yüksək tezlikli cərəyan və hər iki üsulun eyni zamanda tətbiqi ilə emal olunaraq, alınmış 

nümunələrin mikrostrukturu və bərklikləri müqayisəli şəkildə analiz olunmuşdur. Üsul maşın 

hissələrinin istehaslında, bərpasında və ərimiş materiala maqnit sahəsində forma verilməsində 

tətbiq oluna bilər. 

Açar sözlər: çuqun, maqnit, plazma, TİG (Tungsten İnert Gas), ledeburit, modifikasiya 

 
Giriş və məsələnin aktuallığı. Müasir dövrdə fırlanma hərəkətini irəli - geri hərəkətə çevir-

mək üçün istifadə olunan yumruqlu vallar əsasn paketləmə, çap, tikiş maşınlarında və daha çox 
daxili yanma mühərriklərinin klapanları idarəetmə mexanizmlərində geniş tətbiq olunmaqdadır. 
Bu cür mexaniki idarəetmə sisteminin elektromaqnit və ya elektrohidravlik üsullarla əvəz 
olunmasına cəhd olunsa da bu mexanizmlər müasir daxili yanma mühərriklərində öz tətbiqi aktu-
allığını saxlamaqdadır. Klapanları idarəetmə mexanizmi xüsusən onun proqram daşıyıcı funksiya-
nı yerinə yetirən yumruqlu valı, mühərrikin inkişafında mərkəzi problemdir, çünki mühərriklərin 
texniki vəziyyəti bir çox hallarda klapanları idarəetmə mexanizminin səmərəli işi ilə müəyyən 
olunur və bu mexanizmin hissələri mühərrikin funksional çıxış parametrlərinə əhəmiyytli dərəcə-
də təsir edir [1-3].  

Daxili yanma mühərriklərində alınan enerjinin beşdə bir hissəsi hərəkətə sərf olunmayıb, 
mühərrik hissələrində baş verən sürtünmələrdə itgiyə gedir ki, bunun da 30%- ə qədəri klapanları 
idarəetmə mexanizminin xüsusən yumruqlu val və klapanı itələyici cütün payına düşə bilər [3]. 
Yumruqlu valın səthində konsentrasiya olunan enerji səth kələ-kötürlüklərini deformasiya etdirə-
rək, onların tədricən dağılmasına və sonda detalın həndəsi ölçülərini itirərək, klapanların idarə 
olunmasının dəqiqliyinin pozulmasına və mühərrikin funksional çıxış parametrlərinin pisləşməsi-
nə səbəb olur. 

Maşın detallarının sürtünmə, yeyilmə, etibarlılıq və uzunömürlülüyü onların gərgin vəziyyət-
də olan səth təbəqələrinin quruluş və xüsusiyyətlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olub, onların 
sıradan çıxmasının 90%- ə qədəri bu səthin dağılması hesabına baş verir. Bu səbəbdən də son za-
manlar hərəkətdə olan hissələrin səthlərində texnoloji üsullarla yaradılan yeyilməyədavamlı örtük-
lər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Triboloji cütlərin səthlərində yeyilməyədavamlı təbəqələrin alın-
ması istiqamətində aparılan bir çox tədqiqat işlərinə baxmayaraq, konkret bir problemin qoyuluşun-
da tətbiq kriteriyaları və tətbiq potensialı haqda çoxsaylı qeyri-müəyyənliklər mövcuddur [4,5]. 

Tədqiq olunan maşın hissələri kütləvi istehsal olunan EN-GJV-400 markalı çuqundan 
hazırlanmış yumruqlu valdır. Ümumiyyətlə çuqunlar nisbətən yüksək sürtünmə əmsalına və az 
yeyilməyə davamlılığa malik olduqlarından, onları aşağı kontakt gərginliyi və sürüşmə sürətinin 
mövcud olduğu çox yüksək tələb qoyulmayan maşın hissələrində istifadə edirlər. Qeyd etmək 
lazımdır ki, daha geniş yayılmış çuqun/polad sürtünmə cütündə sürtünmə əmsalı friksion və 
antifriksion materiallar üçün icazə verilən sərhəddə yerləşir. Buna görə də onlar həm friksion və 
həm də antifriksion material kimi tam qənaətbəxş hesab olunmurlar. Buradan da çuqunların 
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tribotexniki xüsusiyyətlərinin yüksəldilməsi məqsədi ilə onların müxtəlif üsullarla emalı tələbi 
meydana çıxır.  

Çuqunların texnoloji emal üsullardan biri də yüksək konsentrasiyalı enerji mənbəyinə malik 

TİG (Tungsten İnert Gas) plazma üstəritmə üsulunu tətbiq etməklə, səthdə ledeburit strukturunun 

alınmasıdır. Bu zaman səthdə ledeburit strukturunun alınması ilə əridilən materialın bərkliyinin 

yüksəldilməsinə baxmayaraq, ona antifriksion xüsusiyyəti verən qrafitin itməsi materialın quru 

sürtünmə zamanı tətbiqini məhdudlaşdıra bilər. Bu baxımdan məqalədə EN-GJV-400 markalı 

çuqunun, TİG üsulu ilə termiki emal olunmuş, həmçinin TİG və yüksək tezlikli maqnit (YTM) 

sahəsinin birgə tətbiqi ilə üstəridilmiş və üstəəridilmiş nümunələrin mikrostrukturları və 

bərklikləri müqayisəli şəkildə analiz olunmuşdur. Burada cəhd olunmuşdur ki, YTM sahəsinin 

materialın həndəsəsinə və onun fiziki - mexaniki xüsusiyyətlərinə səmərəli təsiri nəticəsində örtük 

materialının keyfiyyəti yüksəldilsin. 

Experimentlərin planlaşdırılması. Eksperimentlər zamanı nümunələrin səthi ayrı – ayrılıqda 

həm yüksək tezlikli cərəyan, həm TİG üsulu ilə modifikasiya edilmiş (əridilmiş və legirlənmiş) və 

həm də yüksək tezlikli maqnit sahəsində TİG üsulu ilə əritmə birgə həyata keçirilmişdir. 

Nümunələr kütləvi istehsal olunan EN-GJV-400 markalı çuqundan hazırlanmış yumruqlu valdır.  
 

Cədvəl 1. Tədqiq olunacaq əsas materialın tərkibi. 

Əsas materiallar 
Kimyəvi tərkibi, % 

C Si Al Mn Cr Cu Ni 

Yumruq EN-GJV-400 2.7 – 3.8 0.5 – 2.9 < 0.1 0.2 – 0.6 < 0.1 0.6 – 1.0 0.2 – 0.6 

 

Yüksək tezlikli cərəyanla materialın qızdırılması və ya əridilməsi üçün 15kVt gücə malik 

TTH15 markalı induksiya qurğusu, plazma üsulu ilə üstəəritmə əməliyyatı üçün 200A əritmə 

cərəyanı yaradan TİG200AC/DC qaynaq aparatından istifadə olunmuşdur. Yüksək tezlikli 

cərəyanla materialın emalında materiala verilən enerji faizlərlə idarə olunur. İnduksiya 

cərəyanının tezliyi isə 450 kHs- ə qədər yüksəldilə bilər. 
YTM sahəsində əsas materialın emalında induksiya cərəyanın orta tezliyi 200 kHs, gücün 

mruğun səthinin modifikasiyası və legirlənməsi qiyməti 25-100% intervalında dəyişdirilərək, 
maye metalın sıxılması müşahidə olunmuşdur. TİG- lə materialın əridilməsində cərəyan şiddəti 
140A, YTC- la birgə tətbiq olunduqda əridilmiş materialın stabilliyinin təminatı üçün cərəyan 
şiddəti 90A, induksiya qurğusunun gücü isə 25% müəyyən edilmişdir. Volfram elektrodun 
diametri onun yüklənməsindən asılı olaraq, bütün eksperimentlərdə 2.4 mm qəbul edilmişdir.  

Yumruqlu valların səthinə anfriksion örtüklərin əridilməsi üçün örtük materialları seçilərək, 
onların kimyəvi tərkibi və bəzi fiziki xüsusiyyətləri cədvəllərdə verilmişdir. Cəd. 2.- də yüksək 
tezlikli maqnit sahəsində TİG üsulu ilə üstəəridiləcək örtük məftilinin tərkibi və alınacaq örtüyün 
nəzəri bərkliyi cəd. 3.- də yüksək tezlikli maqnit sahəsində TİG üsulu ilə səthin legirlənməsi üçün 
tətbiq olunacaq legirləyici folqanın tərkibi və xüsusiyyətləri təqdim olunmuşdur. 

 
Cədvəl 2. Yüksək tezlikli maqnit sahəsində TİG üsulu ilə səthə çəkiləcək UTPADUR600  

markalı örtük məftilinin tərkibi və alınacaq örtüyün nəzəri bərkliyi. 

TİG-üstəritmə məftil Kimyəvi tərkibi, % Nəzəri 
bərklik C Si Mn Cr Qalanı 

UTPADUR600 0,5 3 0,5 9,5 Fe 610HV 

 
Şək. 1.- də TİG üsulu ilə plazma mühitində üstəəritmə, səthi legirləmə və modifikasiya sxemi 

və cəd. 4., cəd. 5. və cəd. 6.- də də bu əməliyyatlarda tətbiq olunmuş texnoloji parametrlər təqdim 
olunmuşdur. 
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Cədvəl 3. Yüksək tezlikli maqnit sahəsində TİG üsulu ilə səthin legirlənməsi üçün tətiq olunacaq  

legirləyici folqanın tərkibi və xüsusiyyətləri. 

Legirləyici folqanın tərkibi və xüsusiyyəti 

Kimyəvi tərkibi, % 

S
n
 

C
u
 

N
i 

S
i 

B
 

CuSn-4: korroziyaya qarşı davamlığı, istilik ötürməni yüksəldir, narın 
strukturun alınmasına və səthə mis köçürülməsi prosesinə səbəb olur. 3

-5
 

9
5
-9

7
 

- - - 

Ni əsaslı folqa-Ni78Si8B14 
Silisium möhkəmliyi, istiliyə davamlığı, bərkliyi artırır və qrafitin əmələ 
gəlməsinə şərait yaradır; 
Nikel strukturu narınlaşdırır, möhkəmliyi, korroziyaya qarşı davamlığı 
yüksəldir və qrafitin əmələ gəlməsinə şərait yaradır; 
Bor karbid kimi yeyilməyə davamlığı və kontakt temperaturunu yüksəldir və 
qrafitin əmələ gəlməsinə şərait yaradır. - - 7

8
 

8
 

1
4
 

 

 
Şəkil 1. Yüksək tezlikli maqnit sahəsində yuzamanı induktorla detalın qarşılıqlı vəziyyəti,  

yandırma ləkəsinin səth üzrə hərəkət sxemi, həndəsi və texnoloji parametrlər. 

Cədvəl 4. Yüksək tezlikli maqnit sahəsində UTPADUR600 məftillə səthə örtükçəkmədə üstəəritmə parameterləri. 
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30-130 <3 50-130 20-40 2-2,5 5-6 ø3,2 25-100 200 8 

 

Cədvəl 5. Yüksək tezlikli maqnit sahəsində çuqunun səthinin TİG üsulu ilə əridilməsi zamanı qaynaq parameterləri. 
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40-140 <2,5 90-150 40-90 2-2,5 4-6 25-100 200 8 

 

  

Həndəsi parametrlər 

-Yandırma ləkəsinin eni 

-Tikişi örtmə  

-Elektrod bucağı və səthdən olan məsafəsi 

-Qaynaq tikişinin həndəsəsi 

 

Texnoloji parametrlər 

-Üstəritmə sürəti 

-Elektrodun səth üzrə tezliyi 

-Üstəritmə cərəyanı 

-Üstəritmə gərginliyi 

-Maqnit sahəsinin parametrləri 
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Cədvəl 6. Yüksək tezlikli maqnit sahəsində səthə çəkilmiş örtüklərin  

TİG üsulu vasitəsi ilə əridilməsi zamanı qaynaq parameterləri. 
Ü
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EN-GJV-400 markalı çuqun səthinin yüksək tezlikli maqnit sahəsində TİG üstəritmə əməliy-

yatının tətbiqi ilə üstəridilməsində, nikel və mislə legirlənməsində materialın həddən çox qızması-
nın qarşısının alınması və beləliklə də onun bərkliyinin təminatı üçün maqnit sahəsinin yalnız 
sıxıcı təsirindən istifadə edərək, induksiya qurğusunun 25% gücündən istifadə olunmuşdur. 

Səthin legirlənməsindən əvvəl tərkibdə alına biləcək legirləyici elementlərin miqdarı öncədən 
nəzəri olaraq təyin olunmuşdur. Yumruğun səthinin TİG üstəritmə üsulu ilə legirlənməsi zamanı 
legirləyici elementin miqdarı folqanın və legirlənəcək səthin qalınlığından asılı olaraq növbəti 
ifadə ilə təyin olunmuşdur. 

;  

  (1) 

-legirlənəcək səthdə elementlərin tələb olunan miqdarı, -üstəritmədə alınmış təbəqə-

nin qalınlığı, -folqanın qalınlığı, -legirləyici folqada elementin miqdarıdır. 

Əritmə zonasında elementin miqdarı məlum olduqdan sonra, tələb olunan folqanın qalınlığı 
aşağıdakı ifadə ilə təyin olunmuşdur.  

    (2) 

Nəticələrin tədqiqi. Çuqun səthin yüksək tezlikli maqnit sahəsində dolaq şəkilli induktorlarla 
əridilməsində maye materialın yuxarı dartılması müşahidə olunmuşdur. Belə bir əritmə əməliyyatı 
əridilmiş materialın ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında axıb tökülməsinin qarşısının alınması məqsədi 
ilə də tətbiq oluna bilər. Yüksək tezlikli cərəyanın gücünün artırılması ilə hətta ərimiş maye 
halında olan materialı səthdən dartıb, qoparmaq da mümkün olmuşdur. Buna səbəb səthdən 
yuxarı istiqamətdə təsir edən Lorens qüvvəsidir. Bu zaman induktordan materiala induksiya edən 
induksiya cərəyanının yaratdığı Lorens qüvvəsi yuxarı istiqamətdə, induktorda yaranan Lorens 
qüvvəsi isə yuxarı qalxan mayeni yandan sıxaraq, ona forma verəcəkdir. 

Yüksək tezlikli maqnit sahəsinin tətbiqi ilə səthdə alınan örtüklərin fiziki – mexaniki 
xüsusiyyətlərinin tədqiqi onun mikrostrukturunun və bərkliyinin təyini ilə müəyyən olunmuşdur. 
Bunun üçün nümunələrin maraqlı hissələri kəsilərək şliflər hazırlanmış və onların strukturunun 
analizi üçün IMATEC şəkil işləmə proqramına malik LEICA DMRM işıq mikraskopu istifadə 
olunmuşdur. Şliflərin mikrostrukturunun daha aydın görünməsi üçün onların səthi kimyəvi üsulla 
aşılanmışdır. 

EN-GJV-400 markalı çuqunun mikrostrukturu perlit, ferrit və sərbəst qrafitdən ibarətdir. 
Ferrit və perlit mikrostrukturu aşağı bərkliyə malik olduğundan belə materiallardan hazırlanmış 
detallaraın eyni kontakt sahəsində buraxıla bilən hers təzyiqi aşağı olacaqdır. Bu baxımdan belə 
materialdan olan yumruqların eni adətən poladdan olan yumruqların enindən geniş olub, yüngül 
konstruksiya baxımından səmərəsizdir. Yumruqların qəza vəziyytində işi zamanı tərkibdə olan 
sərbəst qrafit səthi yağlayaraq sürtünmə əmsalını azaldır və onun dağılma prosesini gecikdirir.  
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UTP A DUR 600 markalı məftillə adi TİG və yüksək tezlikli maqnit sahəsində TİG üsulu ilə 

üstəəridilmiş səthin mikrostrukturdan məlum olur ki, yüksək tezlikli maqnit sahəsindən qaynaq 

vannasına daxil olan istilik və onu maqnit induksiyası istiqamətində fırladan Lorens qüvvəsi 

mikrostrukturda mövcud olan tor şəkilli xrom karbidinin parçalanmasına və tərkibdə olan perlitin 

miqdarının azalaraq ferrit dənəciklərinin alınmasına səbəb olmuşdur.  

TİG və yüksək tezlikli maqnit sahəsində TİG üsulu ilə üstəridilmiş nümunələrin 

mikrostrukturu ledeburitdən ibarətdir. Mikrostrukturdan fərqindən məlum olur ki, yüksək tezlikli 

maqnit sahəsindən qaynaq vannasına daxil olan istilik və onu maqnit induksiyası istiqamətində 

fırladan Lorens qüvvəsi mikrostrukturda mövcud olan sementit dendritlərinin parçalanmasına 

səbəb olmuşdur.  

TİG və yüksək tezlikli maqnit sahəsində TİG üsulu ilə səthi nikel əsaslı folqa ilə legirlənərək 

modifikasiya olunmuş EN-GJV-400 markalı çuqunun mikrostrukturunda sərbəst qrafit 

mövcuddur ki, bu da səthin antifriksionluq qabiliyyətini yüksəldir. Bundan əlavə tərkibdə 

maqrtensit iynələrinin əmələ gəlməsi ilə materialın bərkliyi artmış (şək. 2.) və onun buraxıla bilən 

Hers təzyiqi yüksəlmişdir. Mikrostrukturdan fərqindən məlum olur ki, yüksək tezlikli maqnit 

sahəsində alınan mikrostruksturda qrafitin miqdarı qaynaq vannasına maqnit sahəsindən daxil 

olan əlavə istiliyin təsirindən yüksəlmişdir.  

TİG və yüksək tezlikli maqnit sahəsində TİG üsulu ilə səthi mislə legirlənərək modifikasiya 

olunmuş EN-GJV-400 markalı çuqunun mikrostrukturu əsas materiala nisbətən yüksək bərkliyə 

malik ledeburitdən ibarətdir.  

Yuxarıdakı mikrostrukturların şəkillərininin təsviri analizindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

adi TİG və yüksək tezlikli maqnit sahəsində TİG üsulu ilə əridilərək modifikasiya olunmuş 

nümunələrin mikrostrukturları bir-birindən fərqlidir. Bunun səbəbini materiala əlavə maqnit 

enerjisinin daxil olması ilə onun qızması və qaynaq vannasının maqnit induksiya vektoru 

istiqamətində fırlanmasıdır. Sahə təsirindən əlavə qızmış nümunələrin dənəciklərinin ölçüsü 

nisbətən böyük alınmış və eyni zamanda əlavə fırlanmya məruz qalmış mikrosahələrdə dentrit 

budaqları kiçik hissələrə doğranmışdır.  

EN-GJV-400 markalı çuqunun yüksək tezlikli maqnit sahəsində havada qızdırılaraq 

soyudulmasında demək olar ki, bərklik eyni qalmışdır. Materialın bu üsulla əridilməsində maye 

metalın Lorens qüvvəsinin təsiri altında hərəkətini nəzərə alaraq, üsulu formavermə əməliy-

yatlarında tətbiq etmək olar. 

Maqnit sahəsində səthi legirlənmiş nümunələrin EDX analizi əsasında en kəsik üzrə element-

lərin kimyəvi tərkibi və konsentrasiyası müəyyən olunaraq, cəd. 7.- da təqdim olunmuşdur. 
Cədvəl 7. Yüksək tezlikli maqnit sahəsində TİG üsulu ilə legirlənərək  

modifikasiya olunmuş təbəqədə elmentlərin paylanması. 

Material Mövqe 
Elementlər, % 

Sn Al Si Mn Ni Cu Cr Fe 
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Legirləyici elementlərin fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinin çuqunla müqayisədə fərqli olması 

və qaynaq vannasına əlavə maqnit sahəsinin təsiri ilə ona fırlanma hərəkətinin verilməsi qaynaq 

vannasının hidrodinamikasına təsir ermiş və legirləyici elementlər əridilmiş səth sahəsində 

müntəzəm patylanmışdır ki, belə səthlər də texniki-iqtisadi baxımdan səmərəli olub, istismar 

dövründə əvvəlki xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayırlar. 

Yüksək tezlikli maqnit sahəsində modifikasiya olunmuş səthlərin mikrobərkliyi şək. 2.- də 

qraqfiklə təsvir olunmuşdur.  

 
Şəkil 2. Yumruq üzərinə çəkilmiş təbəqənin bərklik diaqramı 

 

Şək. 2.- də təqdim olunmuş qrafikdən göründüyü kimi yüksək tezlikli maqnit sahəsində səthi 

mis və nikkellə legirlənmiş həmçinin üstəritmə üsulu ilə səthi modifikasiya olunmuş EN-GJV-400 

markalı çuqunun bərklilyi əsas materialın (EN-GJV-400) bərkliyinə nisbətən xeyli yüksəlmişdir.  

Nəticə. Məqalədə TİG, yüksək tezlikli cərəyanla (YTC) emal üsulları ayrı - ayrılıqda və birgə 

tətbiq edilərək, nümunələrin səthi modifikasiya olunmuş, örtüyün həndəsəsinin, mikrostrukturun 

və bərkliklərin müqayisəli analizi əsasında texnoloji üsul material və texnoloji parametrlər nöqteyi 

– nəzərdən analiz olunmuşdur.  

EN-GJV-400 markalı çuqundan hazırlanmış nümunənin YTC- la havada induksiya üsulu ilə 

qızdırılaraq soyudulmasında demək olar ki, bərklik eyni qalmışdır. Materialın bu üsulla 

əridilməsində maye metalın Lorens qüvvəsinin təsiri altında hərəkətini nəzərə alaraq, üsulu 

formavermə və legirləmə əməliyyatlarında tətbiq etmək olar.  

Adi TİG və yüksək tezlikli maqnit sahəsində TİG üsulu ilə əridilərək modifikasiya olunmuş 

nümunələrin mikrostrukturları bir-birindən fərqlidir. Bunun səbəbini materiala əlavə maqnit 

enerjisinin daxil olması ilə onun qızması və qaynaq vannasının maqnit induksiya vektoru 

istiqamətində fırlanmasıdır. Sahə təsirindən əlavə qızmış nümunələrin dənəciklərinin ölçüsü 

nisbətən böyük alınmış və eyni zamanda əlavə fırlanmya məruz qalmış mikrosahələrdə dentrit 

budaqları kiçik hissələrə doğranmışdır.  

Tədqiq olunan texnologiya tribotexniki maşın hissələrinin istehsalında və təmirində 

hissələrinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onların bərpası və maqnit sahəsinin təsiri altında forma 

verilməsi məqsədi ilə tətbiq oluna bilər.  
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LOKOMATIV VƏ VAQONLARIN TƏKƏRLƏRININ 

ELEKTROMAQNİT QÜVƏSİNİN TƏSİRİ İLƏ 

TORMOZLANMASININ SİMULASİYASI 
 

 

 

 

 

 

 

Xülasə. Məqalədə vaqonun elektromaqnit tormozlanabilmə xüsusiyyətini nəzərə alaraq, 

onun dəmir təkərlərinin yüksək tezlikli maqnit sahəsinin təsiri ilə tormozlanması zamanı 

materialın səthində əmələ gələn enerji simulasiya olunaraq proseslərə aydınlıq gətirilmişdir. 

Simulasiya nəticəsində məlum olmuşdur ki, yüksək tezlikli maqnit sahəsinin təsiri ilə 

tormozlamada tormozlama effektinin yüksəlməsinə baxmayaraq, təkərin səthində çox böyük 

enerji alınmış olur ki, bu da onun əriməsinə səbəb ola bilər. Bu baxımdan Maqnit sahəsinin dəmir 

təkərin geniş sahəsində və ya dəmir rels üzrə paylanması təklif olunmuşdur.  

Açar sözlər: tormoz, maqnit, cərəyan, vaqon 

 

Giriş və mövzunun aktuallığı. Ümumiyyətlə, nəqliyyat vasitələrinin sürətinin azaldılması və 

onun tam dayandırılması məqsədi ilə tətbiq olunan istənilən növ tormoz konstruksiyalarında 

nəqliyyatın kinetik enerjisi digər növ enerjiyə çevrilərək bir çox halarda regenerasiya edilmir. 

Müasir dövrdə artıq hibrid maşınlar geniş yayılmağa başlanmışdır ki, bu maşınların tormozlanma 

enerjisi elektrik enerjisinə çevrilərək, akkumlyatorlar batareyasında cəmlənir və nəqliyyatın 

elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilməsində yenidən istifadə olunur. Nəqliyyat vasitələrinin 

maqnit sahəsinin təsiri ilə tormozlanması təkərlə maşının gövdəsi arasında əks maqnit sahəsinin 

yaradılmasına əsaslanır. Son zamanlar induksiya üsulunun tətbiqi ilə tormozlamaya üstünlük 

verilir. Belə ki, fırlanma zamanı metal təkər gövdədə yerləşdirilmiş dolaqla maqnit qarşılıqlı 

təsirdə olaraq, onda elektrik cərəyanı induksiya edir. Üsulun daha da təkmilləşdirilməsi və inkişaf 

etdirilməsi bu sahədə yeni işlərin görülməsini və mövcud proseslərdə baş verən fundamental 

qanunauyğunluqların tədqiqini tələb edir [1].  

Məqalədə Maxvell simulasiya proqramından istifadə edərək, vaqonun “10507-H yığma 

cizgili təkər cütünün 10509-H tam döyülmüş təkərinin yüksək tezlikli maqnit sahəsi ilə tormoz-

lanması məqsədi ilə onun relslə kontakt səthinin yüksək tezlikli cərəyanla maqnit qarşılıqlı 

təsirinin simulasiyası aparılmışdır. Təkərin cizgisi şək. 1.- də təsvir olunmuşdur. 

 

 
Şəkil 1. 10507-H yığma cizgisində təkər cütünün 10509-H tam döyülmüş təkərinin işçi cizgisi. 

 

Tormozlama zamanı tətbiq olunacaq yüksək tezlikli maqnit sahəsinin analizi və polad 
təkərlə induktor arasındakı maqnit qarşılıqlı təsirinin simulasiyası. İduktorla vaqonun polad 
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təkərinin maqnit sahəsi ilə qarşılıqlı təsirlərindən bir çox mürəkkəb fiziki proseslər baş verir ki, 
burada lahiyələndirmə üçün maraqlı olan proseslərin dəyərləndirilməsi, prosesin mahiyyətini 
əyani dərk etmək üçün, lahiyələndirməyə sərf olunan vaxtı minimuma endirmək və eksperiment 
xərclərini azaltmaq üçün ilk növbədə reallaşdırılacaq prosesin komputerin koməyi ilə hesablan-
masına üstünlük verilir. Hesabatlardan ilkin olaraq induktorların forması və mövqeləşdirilməsinin 
səmərəli variantları haqda nəzəri təsdiqlənmiş informasiyalar əldə olunur və dəyərləndirilir.  

Simulasiya mütəxəsislərə tətbiq olunacaq üsul və texnologiya, baş verən proseslər haqqında 
qabaqcadan məlumat verir və analiz olunan proseslərin mənfi hallarını aradan qaldırma mümkün-
lüyü sonda eksperimentlər üçün çəkiləcək xərcləri minumum həddə saxlamağa şərait yaradır, 
inkişaf edəcək proseslərə mühəndisin yanaşma üsulunu sadələşdirib, onun çevikliyini artırır. 
Məqalədə aparılacaq bütün simulasiya əməliyyatları ANSOFT firmasının məhsulu olan və maqnit 
sahəsinin simulasiyası üçün iki ölçülü „Maxwell SV“ proqramının tətbiqi ilə yerinı yetiriləcəkdir. 
2D ölçülü bu proqram ödənişsizdir və proqramın rəqəmli simulasiya üçün prinsipial funksiyası 
əsasən üç hissədən ibarətdir – modelqurma (Preprosessor), simulasiya (Simulation) və 
dəyərləndirmə (Postprosessor) [2,3]: 

Modelqurma: Modelqurmada simulasiya olunacaq həndəsə qurulur və sərhəd şərtləri müəy-
yənləşdirilir. Məkana görə diskretləşmə üçün model şəbəkələnir (tor formasında), yəni detalın 
həndəsəsi kiçik sonlu elementlərə bölünür. Məsələnin qoyuluşu zamanı yüksək tezlikli induksiya 
cərəyanının hesabıanması üçün proqramın “Eddy Current” azərbaycan dilində burulğanlı cərəyan 
şərti seçilir. Sonra detalın 2D ölçülü cizgisi proqramın çizgi bölümü vasitəsi ilə hazırlanır. Maqnit 
sahəsi ilə qarşılıqlı təsirdə olacaq materialın xüsusiyyətləri proqrama daxil edilir və gərginlik 
mənbəyi seçilir. Sonra isə vahid detalın və bütün simulasiyanın sərhəd şərtləri müəyyən olunur. 

Qoyulmuş məsələnin simulasiyası. Simulasiya verilmiş riyazı modelə əsasən təkrarlanma 
prosesi ilə yaxınlaşma üsuluna əsasən yerinə yetirilir və hər bir təkrarlanan hesabıama 
mərhələsində nəticələr dəqiqləşdirilir. „Maxwell SV“ proqramı vasitəsi ilə həm dəyişən və həm 
də sabit maqnit sahələri simulasiya oluna bilər. Rəqəmli hesablamalar maksvel tənliklərinə 
əsaslanır ki, bu da elektrik və maqnit sahələrinin hesablanması üçün dörd əsas bərabərliklərin 
birgə tətbiqi ilə həyata keçirilir. Buna əlavə olaraq,  

1. İnduktorun zamanca dəyişən maqnit axını, materialda dəyişən maqnit sahəsi əmələ gətirir 
ki, bununla da emal olunan materialda yenidən gərginlik induklsiya olunur. Bu gərginliyin fiziki 
mənasını Amper qanununa əsasən aşağıdakı ifadə ilə təsvir etmək olar:  

 (1) 

 B – maqnit sahəsinin gücü,  - S qövsünün cari kiçik elementi, μ0 – maqnit nüfuzluğu, I – 
S qövsü üzrə dövr edən cərəyan.  

2. Qaus qanunu 

 (2) 

Φ – maqnit seli, A – sahə, G – sahə vektoru, ε0 – dielektriklik sabiti, q – elektrik yükü. 
3. İnduktor dolağından axan yüksək tezlikli dəyişən gərginlik U(t), Faradeyin induksiya 

qanununa əsasən maqnit axını- Φ əmələ gətirir 

   (3) 

 Bu cür induksiya olunmuş gərginlik materialda induksiya cərəyanı əmələ gətirir və bu çür 
qısaqapanmış cərəyan da Om qanununa əsasən materialda istilik itgilərinə səbəb olur. Bu cür 
itgilər də cərəyanın kvadratı ilə düz mütənasübdür.  

Lens qanununa əsasən materialda yaranan və induktor cərəyanının əksinə yönələn maqnit 
sahəsi də öz növbəsində materialın ətrafında maqnit sahəsi yaradır ki, bu sahə də induktor 
cərəyanının yaratdığı sahə ilə qarşılıqlı təsirə olacaqdır.  
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4.  Yerdəyişmə cərəyanı – Amper qanununun genişləndirilməsi 

   (4)  

- elektrik keçiriciliyi, E – elektrikin sahə gücü. 
Yüksək tezlikli cərəyanı qatarların polad təkərlərinə tətbiq etməklə tormozlama zamanı 

enerjinin 90%- i “Dəri effekti”nə görə, səth üzrə nazik - təbəqəsində toplana bilər ki, bu 

təbəqənin də qalınlığı cərəyanın tezliyindən ( ), detalın (mühitin) maqnit nüfuzluğundan ( ) və 

onun elektrik müqavimətindən ( ) asılıdır. 

 (5) 

Cərəyanın səthə nüfuzetmə dərinliyi temperaturun artması ilə artır. Xüsusən material Kuri 
temperaturunu (768

0
C) keçdikdə, onun maqnit nüfuzluğunun azalması ilə ferromaqnit 

vəziyyətindən paramaqnit vəziyyətinə keçməsi ( ) ilə yuxarıda verilmiş formula əsasən 

cərəyanın nüfuz etmə dərinliyi kəskin artacaqdır. 
Maksvel tənliyinə görə vahid həcmdə təsir edən maqnit qüvvəsi üçün aşağıdakı ifadəni yaza 

bilərik (və ya maqnit qüvvəsinin sıxlığı) 

 (6) 

- cərəyanın sıxlığı, - maqnit axınının sıxlığı. Sağ tərəfdəki birinci toplanan  

maqnit sıxma qradienti adlandırılır. Ikinci toplanan, , maqnit gərginliyini ifadə edir. 

Materialda mövcud olan cərəyanın sıxlığı isə aşağıdakı formula ilə təyin olunur: 

  (7)  

- elektrik sahəsinin gücü, - elektrik keçiriciliyi, - termoelektrik potensial tenzoru, 

- materialda temperatur qradienti. Cərəyanın sıxlığını ifadə edən toplanan ,  və 

 uyğun olaraq materiala verilən əlavə cərəyandan, termoelektrik potensial fərqindən və 
materialın maqnit sahəsində hərəkətindən yaranır. Termoelektrik potensial temperaturla yanaşı 
həmçinin materialın tərkibindən və strukturundan asılıdır. 

Dəyərləndirmə. Hesabatlardan sonra əldə olunan nəticələr dəyərləndirilməlidir. Bunun üçün 

Postprosessor adlanan bu əməliyyatda nəticələr istifadəçi tərəfindən qrafik və ya statik 

dəyərləndirilərək analiz olunur.  

İlkin parametrlərin simulasiya proqramına daxil edilməsi. Ətraf mühit kimi havanın maqnit 

nüfuzluğu və elektrik keçiriciliyi proqramın laboratoriya cədvəlindən seçilir. Havanın nispi 

maqnit nüfuzluğu µ=1, elektrik keçiriciliyi isə 0- dır. 

İnduktorlar üçün mis material seçirik ki, bunun da nispi maqnit nüfuzluğu vahid, elektrik 

keçiriciliyi isə 5.8e+007 simens/metr- dir.  

Təkər polad 45 materialından hazırlanır ki, bunun da nispi maqnit nüfuzluğu vahid, elektrik 

keçiriciliyi isə 1.5e+006 simens/metr- dir.  

Materialın xüsusiyyətləri müəyyənləşdikdən sonra, ətraf mühit üçün hava və induktorlardan 

axan cərəyanın qiyməti (2000A) və tezliyi (300kHs) ilkin verilənlər kimi qəbul olunur. Sonra 

simulasiya proqramıında bizim üçün maraqlı olan əsas parameterlər seçilir, cərəyanın tezliyi daxil 

edilir və simulasiya şəbəkəsi qurularaq, sonlu elementlər üsulu ilə paylanacaq maqnit 

induksiyasının qiymətini müəyyən etmək üçün hesablanacaq maraqlı sahələr üçün şəbəkə daha da 

kiçik hissələrə bölünür (şək. 2.). 
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Şəkil 2. Simulasiya şəbəkəsi. 

 

 “Post Process...” əmri vasitəsi ilə hesablanmış nəticələr analiz olunaraq, induktorla 

materialın qarşılıqlı təsiri müəyyənləşir. “Post Process...” əmrinə daxil olub, “Plot” əmrindən 

“Feld...” düyməsini seçirik. Aşağıda alınmş pəncərədən bizim üçün maraqlı olan H sahələrini 

araşdirib, onların qiymətlərinə əsasən enerjinin səth üzrə paylanmasını analiz edib, yüksək tezlikli 

cərəyanla səthin emalı zamanı enerjinin təkər materialında paylanmasını dəyərləndiririk. 

 
Şəkil 3. Hesablanmış maqnit sahəsinin vizuallaşdırılması. 
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Cizgidə verilmiş sütünlarda uyğun olaraq maqnit xətlərinin və maqnit gərginliyinin (H) 

qiymətləri təsvir olunmuşdur. Yaşıl rəngdən başlayaraq, qırmızı rəngə doğru qeyd olunan 

parametrlərin qiymətləri yüksəlir və bu sahələrdə enerjinin daha da yüksək toplanması sübut 

olunur. Enerjinin lazım olan yerlərdə daha da yüksək konsentrasiyasının təmin olunması, növbəti 

daha da səmərəli texnologiya və konstruksiyanın işlənməsi üçün vizuallaşdırılmış proses əsas rol 

oynayır.  

Nəticə. Simulasiya nəticəsində məlum olmuşdur ki, enerjinin vaqonun polad təkərlərinin 

relslə kontakt səth təbəqəsində paylanması ilə onların qızaraq yumşalması, plastiki deformasiyası 

və sonda yeyilməsinə səbəb ola bilər. Bu baxımdan maqnit sahəsinin yalnız polad təkərin relslə 

kontakt sahəsində deyil, onun maqnitlənmə xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla digər sahələrində də 

tətbiqi ilə tormozlanmanın aparılması və hərəkət enerjisinin elektrik enerjisinə çevrilməsi 

mümkündür. Fırlanan təkərin relslə sürtünməsi zamanı onun qızmasını nəzərə alaraq, 

induktorlardan yayılan maqnit sahəsinin polad təkərə deyil, polad relslərə yönəldilməsini daha da 

səmərəli variant olaraq təklif etmək olar. 
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Xülasə. Üstəəritmə əməliyyatları zamanı əridilmiş mayenin arzuolunmaz axması nəticəsində 

bərkimə prosesindən sonra onun həndəsəsi xətalı alınır. Tökmə prosesində əridilmiş materialın 

qabın divarlarına toxunması və onun yaxşı qarışdırılmaması alınmış məhsulda qarışıqların 

miqdarını artırmaqla yanaşı elementlərin tərkibdə qeyri-bərabər paylanmasına səbəb olur. 

Məqalədə əritmə əməliyyatlarında maye metala əlavə maqnit sahəsi təsir etməklə, onun hərəkətini 

məhdudlaşdırmaq və onu məcburi qarışdırmaq məqsədi ilə yeni sabit cərəyan induktorlarının 

qoşulma sxemi və emal texnologiyası təklif olunmuşdur. Texnologiya elektrik cərəyanı keçirən 

istənilən maye və qaz halında olan mühitə tətbiq oluna bilər. 

Açar sözlər: əritmə, induktor, maqnit sahəsi, elektrik cərəyanı 

 

Giriş və məsələnin aktuallığı. Elektroqövs və digər əritmə əməliyyatları zamanı maye 

vannasına kənar sabit maqnit sahəsinin təsiri ilə onun hündürlüyünün artırılması maqnit sahəsində 

hərəkət edən elektronlara, beləliklə maye metala Lorens qüvvəsinin tətbiqi prinsipinə əsaslanmış 

və bu məqsədlə qaynaq vannasına əlavə sabit elektrik cərəyanı verməklə yanaşı, onun ətrafında 

böyük qabaritli sabit maqnitlər tətbiq olunmuşdur [1].  

Sabit maqnitlərin səthə çəkilən örtüklə qarşılıqlı təsirinin mövcud sxemləri şək. 1.- də təsvir 

olunmuş sxem 1, sxem 2 və sxem 3- də verilmişdir [1]. 
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Şəkil 1. Sabit maqnitlərin və əlavə cərəyanın tətbiqi ilə əridilmiş materiala formanın verilməsi. 

 
Şək. 1.- də verilmiş sxemlərə əsasən 1- əsas materialın səthinə üstəəritmə zamanı 3- sabit 

maqnitləri arasında yerləşdirilmiş 2- qaynaq vannasından qeyd olunan işarələmə istiqamətində 
cərəyan verdikdə, maye metal 4- maqnit qüvvəsi istiqamətində hərəkət edəcəkdir (sxem 1, sxem 2 
və sxem 3). Lakin sabit maqnit sahəsində maye metala (qaynaq vannasına) formavermə texnikası 
və texnologiyası məhdud imkanlara malikdir. Sxem 1, sxem 2 və sxem 3- də verilmiş 
göstərildiyindən fərqli olaraq, real şəraitdə qaynaq vannasında temperaturun və cərəyanın 
sıxlığının paylanması qeyri-müntəzəm olduğundan, qaynaq vannasına təsir edəcək qüvvələr də 
qeyri-bərabər paylanır. Qaynaq vannasına güclü, dartıcı maqnit qüvvəsi (və ya Lorens qüvvəsi) 
təsir etdikdə, ərimiş material örtüklə əsas materialın kontakt zonasından ayrılacaqdır. Ayrılma 
temperaturun aşağı, cərəyan sıxlığının və maqnit qüvvəsinin yüksək olduğu zonada - əsas 
materialla qaynaq vannasının kontakt sahəsində yaranır. Bundan əlavə, qaynaq vannasının 
ətrafında yerləşdirilmiş sabit maqnitlər və onlarla əlaqələndirilmiş maqnit selini qaynaq vannasına 
istiqamətləndirən dəmir içliklər böyük qabaritli olub, kiçik sahələrdə və çevik əməliyyatlarda 
çətinliklər yaradacaq və ya tətbiqi mümkün olmayacaqdır. 

Yeni üsulun təklifi və əsaslandırılması. Məqalədə böyük qabaritli sabit maqnitlərin əvəzinə 

qaynaq vannasının hər iki yan tərəflərində induktorlar yerləşdirilərək bir-birləri ilə həlqəvi 

əlaqələndirilmiş, parallel induktorun bir tərəfi sabit cərəyan mənbəyinin müsbət qütbünə digər 

hissəsi isə elektrod tutucuya daimi birləşdirilmiş, qaynaq vannasının sıxılma və ya dartılma 

vəziyyətlərindən asılı olaraq, onun sol və ya sağ tərəfləri sabit cərəyan mənbəyinin mənfi 

qütblərinə qoşularaq, elektrod tutucu bu qoşulma yerinin əksinə doğru hərəkət etdirilmişdir.  

Məqalədə təklif olunmuş yeni texnologiya maye vannasına elektromaqnit sahə təsiri 

yaratmaqla onun həndəsi, kimyəvi və fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsinə 

yönəldilmiş, qaynaq və örtükçəkmə əməliyyatlarında, tökmə prosesində, atom reaktorlarında 

plazmanın hərəkətinin məhdudlaşdırılmasında, plazma silahlarında və s. tətbiq oluna bilər. Burada 

məqsədimiz qaynaq vannasına birbaşa qaynaqda istifadə olunan və ya əlavə kənar mənbədən sabit 

cərəyanın yaratdığı maqnit sahəsinin tətbiqi ilə daha da səmərəli və sadə induktor sxemləri təklif 

etməkdir. Məqsəd onunla həll edilmişdir ki, böyük qabaritli sabit maqnitlərin əvəzinə qaynaq 

vannasının hər iki yan tərəflərində induktorlar yerləşdirilərək bir-birləri ilə əsas materialdan 

keçməklə həlqəvi əlaqələndirilmiş, onların sağ və sol tərəfləri cərəyan mənbəyinin müsbət 

qütbünə, qaynaq vannasının sağ və sol tərəfi isə onun sıxılması və dartılması vəziyyətlərinə və 

elektrodun hərəkət istiqamətinə uyğun olaraq elektrik açarının köməyi ilə ardıcıl olaraq cərəyan 

mənbəyinin mənfi qütbünə qoşulmuşdur (şək. 2.). 

Sabit maqnitlərdən imtna eməklə, konstruksiyanın sadələşdirilməsi ilə yanaşı təklif olunan 

sxemə əsasən Lorens qüvvəsi qaynaq vannasına şaquli istiqamətdə deyil, ona üfiqi istiqamətdə 

təsir edəcəkdir ki, bu da güclü maqnit sahəsində maye metalı qaynaq vannasından ayırmayaraq, 

əksinə onun sıxılma dərəcəsini daha da artıracaq və keyfiyyət göstəricilərini yüksəldəcəkdir. 

Bundan əlavə induktrolardan axan cərəyanın üfiqi istiqamətdə yönəldilməsindən fərqli olaraq, 

şaquli istiqamətdə yönəldilərsə, onda onun əmələ gətirdiyi maqnit sahəsi, əsasən şaquli yerləşmiş 

materiyaya – maye metala nüfuz edəcəkdir. Belə olan halda induktorun yaratdığı maqnit sahəsi 

əsas materialla deyil, əsasən qaynaq vannası ilə qarşılıqlı təsirdə olacaqdır.  

Baku Engineering University 68 Baki/Azerbaijan



Qeyd etmək istərdim ki, sabit maqnit sahəsi ya sabit maqnit və yaxud sabit cərəyan naqilləri 

vasitəsi ilə yaradıla bilər. Bu prinsipə əsasən qaynaq vannasına təsir edən qüvvəni paralel naqillər 

vasitəsi ilə də reallaşdırmaq mümkündür. Amper qanununa əsasən paralel naqillərin bir-birləri ilə 

qarşılıqlı təsiri onlardan axan cərəyanın istiqamətindən asılıdır. Əgər parallel naqillərdən axan cə-

rəyan bir-birlərinin əksinə yönələrsə, onda naqillər bir-birlərini itələyir, əks halda isə cəzb edirlər. 

 
Şəkil 2. Sabit maqnit induktorlarının və cərəyanın tətbiqi ilə maye metala formanın verilməsi. 

 

Şək. 2.- də əritmə prosesində maqnit üsulunun struktur sxemi verilmişdir. Sxemdə 3- qaynaq 

vannasını və onun ətrafında yerləşdirilmiş 2- induktorlarını qarşılıqlı sabit maqnit sahələri ilə 

təmin etmək üçün 1- sabit cərəyan mənbəyinin müsbət qütbü qaynaq vannasının ətrafında 

yerləşdirilmiş tərpənməz parallel induktorların sol tərəfinə qoşulmuşdur. İnduktorların sağ tərəfi 

isə elektrod tutucuya birləşdirilmişdir. Qaynaq vannasının yandan sıxılması vəziyyətində 8- açarı 

qaynaq vannasının sol tərəfini mənfi qütbə qoşur. Qaynaq vannasının yana dartılması 

vəziyyətində isə 8- açarı qaynaq vannasının sağ tərəfini mənfi qütbə qoşur. Əritmə prosesində 

maqnit üsulu aşağıdakı prinsipə əsaslanmışdır.  

Maye metalı sıxaraq onun hündürlüyünü artırmaq məqsədi ilə 1- sabit cərəyan mənbəyinin 

mənfi qütbünə qoşulmuş 8- açarından axan elektronlar 3- maye metalın sol tərəfindən, sağa doğru 

hərəkət edən 4- elektrod tutucudan keçməklə, 2- parallel tərpənməz induktorlardan 6- 

istiqamətində sola doğru axdıqda, onun qaynaq vannasının ətrafında yaratdığı maqnit sahəsi 3- 

maye metlalı parallel naqillər prinsipinə əsasən 5- maqnit qüvvəsi istiqamətində - induktorların 

mərkəzinə doğru sıxaraq, qaynaq vannasının hündürlüyünü artıracaq və ya hərəkətini 

məhdudlaşdıracaqdır (şək. 2.). Bu zaman 3- maye metaldan 6- istiqamətində sağa doğru axan 

elektrik cərəyanı 2- induktorlarından 6 istiqamətində sola doğru axan elektrik cərəyanı ilə əks 

istiqamətində yönəldiyindən parallel naqillər prinsipinə əsasən maye metaldan axan elektronlar və 

sonda maye metal tərpənməz yan induktorların mərkəzinə doğru sıxılacaqdır 

Maye metalı dartaraq onun eninin artırılması məqsədi ilə 1- sabit cərəyan mənbəyinin mənfi 

qütbünə qoşulmuş 8- açarından axan elektronlar 3- maye metalın sağ tərəfindən, sola hərəkət edən 

4- elektrod tutucudan keçməklə, 2- parallel tərpənməz induktorlardan 6- istiqamətində sola doğru 

axdıqda onun qaynaq vannasının ətrafında yaratdığı maqnit sahəsi 3- maye metlalı parallel 

naqillər prinsipinə əsasən 5- maqnit qüvvəsi istiqamətində dartacaqdır (şək. 2.). Bu zaman 3- 

maye metaldan 6- istiqamətində sola doğru axan elektrik cərəyanı 2- paralleı induktorlarından 6 

istiqamətində sola doğru axan elektrik cərəyanı ilə eyni istiqamətində yönəldiyindən parallel 

naqillər prinsipinə əsasən maye metaldan axan elektronlar və sonda maye metal tərpənməz yan 

induktorlara doğru dartılacaqdır. 

Nəticə. Maye metalı yandan sıxaraq və ya dartaraq, onun hündürlüyünün artırılması və ya 

azaldılması qarışdırılması və mayenin hərəkətinin məhdudlaşdırılması məqsədi ilə şək. 2.- də 

təklif olunan sxemə əsasən, qaynaq tikişindən axan cərəyanın istiqaməti ilə ona parallel yan 

induktorlardan axan cərəyanın istiqamətini eyni və ya fərqli yönəltməklə, mühitdə yaranan maqnit 

qüvvəsini əks və eyni sitiqamətli yönəldərək, qaynaq tikişi sıxılmış və ya dartılmışdır. 
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Təklif olunan sxem elektrik keçiriciliyinə malik olan istənilən mayenin və ya qazın emalında, 

belə ki, əritmə zamanı metal mayenin hərəkətinin məhdudlaşdırılmasında, ona forma 

verilməsində, tökmə zamanı ərintinin qarışdırılmasında, plazma silahlarında, atom reaktorlarında 

plazmanın hərəkətinin məhdudlaşdırılmasında, plazma silahlarında və s. tətbiq oluna bilər.  
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Xülasə. Məqalədə nümunələrin kəsilməsi, pardaqlanma-cilalanması üçün mövcud maşınların 

modifikasiyası əsasənda, belə ki, kəsmə zamanı kəsici alətlə nümunələr arasında sürtünmə 

qüvvəsinin, yeyilmənin qiymətini ölçən və bu ölçmənin nəticələrəni işləyərək vizuallaşdıran 

qovşağın maşına əlavə edilməsi ilə həm kəsmə və həm də sürtünmə maşınlarından fərqlənən və 

hər iki maşının funksiyasını özündə cəmləşdirən, eyni zamanda mövcud tribosınaq maşınlarından 

fərqli olaraq, sınaq müddətində birbaşa yeyilmə həcminin həm nümunədə və həm də abraziv 

diskdə ölçülməsinə imkan verən tribotexniki sınaq maşını inkişaf etdirilmişdir. 

Açar sözlər: pardaqlama, tribologiya, sınaq, sürtünmə, yeyilmə 

 

Giriş və məsələnin aktuallığı. Nümunələrin tribotexniki xüsusiyyətlərinin təyini üçün tətbiq 

olunmuş sürtünmə maşınları məhdud imkanlara malikidir. Bu onunla bağlıdır ki, müasir sürtünmə 

maşınlarında sürtünmə əmsalını və xətti yeyilmənin qiymətini zamandan və sürtünmə yolunun 

uzunluğundan asılı olaraq, birbaşa təyin edən əlavə ölçmə sistemi tətbiq olunsa da, bəzi 

tribotexniki parametrlər tribosınaqlardan sonra digər maşınlarda aparılaraq təyin olunmaqdadır. 

Belə ki, mövcud sürtünmə maşınlarında yeyilmə həcminin nümunədə və kontur cisimdə təyini 

üçün sınaqdan əvvəl və sınaqdan sonra, həndəsi ölçmələr aparılır. İlkin həndəsi verilənlər əsasında 

axtarılan yeyilmə həcmi, kontur cisimin və onun nümunə üzərində izinin məlum riyazi 

ifadələrindən istifadə etməklə hesablanır [2]. Bu isə ölçmə dəqiqliyinin azaldılmasına və vaxt 

itgilərinə səbəb olmaqdadır. Bu onu göstərir ki, yuxarıda sadalanan mənfi halların aradan 

qaldırılması üçün triboloji sınaq dəqiqliyinin yüksəldilməsi və nəticələrin geniş həcmdə analizi 

nöqteyi – nəzərdən tribomaşınların daha da təkmilləşdirilməsi əhəmiyyətlidir [1,2]. 

Yeni triboloji sınaq maşınının işlənməsi. Modifikasiya olunacaq maşın səthlərin təmizlik 

dərəcəsinin yüksəldilməsi üçün nəzərdə tutulmuş eyni zamanda həm pardaqlama və həm də 

cilalama əməliyyatlarını yerinə yetirən “Metkon” firmasının istehsalı olan qurğudur. Yeyilməni 

ölçmə dəqiqliyindən asılı olaraq ölçmə əməliyyatının reallaşdırılması həm maşının pardaqlama və 

həm də cilalama sahəsində növbəli aparıla bilər. Maşında eyni zamanda beş nümunəni tədqiq 

etmək mümkün olduğundan, o müxtəlif materialların eyni şəraitdə tədqiqinə imkan verir ki, bu da 

sınaq müddətinin azaldılmasına şərait yaradır. Kəsmə temperaturunun azaldılmrası üçün kəsmə 

zonasına əlavə soyuducu yağlayıcı maddə verilir [3]. 
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Məqalədə məqsəd nümunələrin hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş pardaqlama-cilalama 

maşınının sürtünmə maşınına modifikasiyası və triboloji ölçmə imkanlarının və dəqiqliyin 

yüksəldilməsidir. Məqsəd onunla həll olunmuşdur ki, stasionar nümunənin fırlanma diski ilə 

kontakt sahəsində sürtünmə qüvvəsini təyin etmək üçün nümunənin bağlandığı qismən fırlanan 

məngənə ilə maşının gövdəsi tenzometr bərkidilmiş, nümunə ilə disk arasında cəm xətti 

yeyilmənin qiymətinin təyini üçün nümunə tutucu ilə disk valının gövdəsi arasında növbəti 

tenzometr yerləşdirilmiş, diskin xətti yeyilməsinin təyin edilməsi ilə nümunənin yeyilməsini 

hesablamaq üçün diskin ölçüsünü təyin edəcək əlavə siqnalverici istifadə olunmuş, 

siqnalvericilərin elektrik siqnalı ilə təmin olunması və fiziki ölçmələrin nəticəsində alınan 

siqnalları analoq şəkildə qəbul edərək, rəqəmli sıqnala çevrilməsi, nəticələrin işlənərək komputerə 

ötürülməsi üçün sistemə əlavə nəzarətçi qoşulmuşdur (şək. 1.). Komputerə nəzarətçidən daxil olan 

siqnallar qabaqcadan tərtib olunmuş alqoritm əsasında sürtünmə və yeyilmə parametrlərini 

işləyərək zamandan və sürtünmə yolundan asılı olaraq qrafik şəkildə operatora təqdim edir.  

Nümunələrin diskə sıxılması onların yerləşdiyi dairənin yuxarısında mövcud olan 

pardaqlama maşınının pnevmoslindri vasitəsi ilə reallaşdırılaraq, kontakt sahəsində yaradılan 

normal yük və beləliklə də sürtünmə qüvvəsi dəyişdirilir. Diskin fırlanma sürəti isə tədqiqat 

rejmindən asılı olaraq, pardaqlama-cilalama maşınının sürət tənzimləmə blokundan idarə 

olunaraq, sıfırdan tədricən pilləsiz artırılır. Diskin səthinin nümunələrin bağlandığı gövdəyə 

nisbətən yerdəyişməsi nümunə ilə diskin cəm xətti yeyilməsini ifadə edib, tenzometr vasitəsi ilə 

analoq siqnallara çevrilərək nəzarətçiyə ötürülür və diskin yeyilməsini qeyd edən siqnalvericidən 

gələn siqnaldan çıxılaraq sonda nümunənin xətti yeyilməsi dövri olaraq təyin edilir və komputer 

vasitəsi ilə qrafik şəkildə təsvir edilir. Diskin və nümunənin qabaqcadan məlum olan həndəsi 

parametrləri və xətti yeyilmənin qiyməti əsasında həcmi yeyilmə və çəki üzrə yeyilmələr tərtib 

olunmuş alqoritmlərin köməyi ilə hesablanaraq, sürtünmə yolundan və ya zamandan asılı olaraq, 

komputerin ekranında vizuallaşdırılır. Sürtünmə əmsalının qiyməti isə nümunənin bərkidildiyi 

məngənənin zəiflədilmiş en kəsik sahəsində yerləşdirilmiş tenzometrdən nəzarətçiyə daxil olan 

siqnallar əsasında təyin edilərək, normal qüvvəyə nisbətindən sürtünmə əmsalı hesablanır və dövri 

olaraq sənədləşdirilib, komputerin ekranında vizuallaşdırılır.  

Yuxarıda sadalananlar onu göstərir ki, qeyd olunan əlamətlər əhəmiyyətlidir və “Pardaqlama-

cilalama maşını bazasında tribotexniki sınaq qurğusu” triboloji sınaq nəticələrinə ölçmə 

imkanlarına və dəqiqliyinə təsir edir.  

Pardaqlama-cilalama maşınının sürtünmə maşınına modifikasiya olunmuş və təkmilləşdiril-

miş varintı şək. 1.- də təsvir olunmuşdur. Maşının 1- gövdəsinə nisbətən şaquli ox ətrafınd fırla-

nan 2-diskinə 3-nümunə tutucu disk üzərinə bərkidilmiş 9- nümunələri, 4- pnevmatik sıxıcı silindr 

vasitəsi ilə sıxılır. 7- siqnal verici diskin, 8- siqnalverici cəm xətti yeyilmənin, 10- siqnalverici isə 

sürtünmə qüvvəsinin dəyişməsini 6- komputerlə əlaqələndirilmiş 5- nəzarətçiyə ötürür. Sürtünmə-

nin yağ mühitində aparılması üçün əlavə 11- borusundan sürtünmə cütləri arasına maye verilir. 

 

 
Şəkil 1. Pardaqlama-cilalama maşini bazasinda tribotexniki sinaq qurğusu 
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1- gövdəsinə bərkidilmiş fırlanan 2- diski kontr cisim olub, onun fırlanma sürəti sıfırdan 

başlayaraq yüksəldilir və nümunənin istismar şəraitindən asılı olaraq fərqli sürətlər verilməklə 

kontakt sahəsində sürüşmə sürətinin qiymətləri seçilir. 9- nümunələri ilə disk arasında normal 

qüvvənin qiyməti 4- pnevmatik silindri ilə reallaşdırılır. Cəm xətti yeyilmənin qiyməti elastik 

lövhə üzərində bəırkidilmiş 8- tenzometri, sürtünmə qüvvəsinin qiyməti isə elastik lövhə üzərində 

bərkidilmiş 10- tenzometri vasitəsi ilə ölçülür. 7- siqnalverici vasitəsi ilə diskin (kontur cismin) 

ölçü dəyişməsinə nəzarət olunur. Siqnalvericilər və 5- nəzarətçi vasitəsi ilə komputerlə mexaniki 

sistem arasında əlaqə yaradılır. 3- diskinin 9- nümunələri ilə toxunma vəziyyətində 8- xətti 

yeyilmə siqnalvericinin göstəricisi sıfıra sazlanır. 3- diskinə fırlanma hərəkəti verildikdə, onunla 

9- nümunələri arasında sürtünmə qüvvəsi təsirindən 10- sürtünmə qüvvəsi siqnalvericisi 

deformasiya edərək, nəzarətçiyə və sonda komputerə 9- nümunələri ilə 3- diski arasındakı 

sürtünmə qüvvəsi haqqında məlumat ötürür. 8- xətti yeyilmənin və 7- kontur cismin yeyilməsinin 

təyini üçün nəzərdə tutulmuş siqnal vericilərdən nəzarətçiyə daxil olan siqnallların fərqindən 

nümunənin yeyilmə dərinliyi təyin olunur. 3- kontur cismin və 9- nümunələrinin komputerə 

qabaqcadan daxil edilmiş həndəsi parametrləri və siqnalötürücülərlə ölçülmüş xətti yeyilmənin 

qiymətləri əsasında nümunənin və diskin yeyilmə həcmləri, kütlə üzrə yeyilmə məlum alqoritm 

əsasında ayrı-ayrılıqda hesablanaraq, operatora qrafiki təsvirlərlə təqdim olunur. Bundan əlavə 

cütlər üzərində fərqli sürtünmə yolunun uzunluğundan asılı olaraq diskin yeyilmə sahəsi və həcmi 

yeyilməsi üçün həndəsi aslılıqlar 8 və 10- siqnalvericilərdən daxil olan siqnallar əsasında 

hesablanaraq nəzarətçi və komputer vasitəsi ilə operatora tədqiqat müddətində təqdim olunur.  

Nəticə. Məqalə tribologiyanın tribometriya sahəsinə aid olub, triboloji sınaqların aparılması 

zamanı sürtünmə və yeyilmənın təyin olunması üçün kəsmə maşınlarının tribomaşınlara 

modifikasiyasına, əlavə ölçmə və araşdırma bloklarının istifadə olunması ilə ölçmə imkanlarının 

və dəqiqliyinin yüksəldilməsi nəticəsində sınaq sisteminin daha da təkmilləşdirilməsinə 

əsaslanmışdır. Alınan yeni tribotexniki sınaq sistemi heç də orjinal sınaq maşınlarından geri 

qalmayıb, sürtünmə və yeyilmənin yüksək səviyyədə tədqiqinə imkan verir, belə ki, fırlanan 

disklə detal arasında yerləşdirilmiş və sürtünmə qüvvəsinin təsirindən bir-birinə nəzərən nispi 

hərəkətdə olan element üzərində tenzometrin hərərəkəti ilə ondan axan elektrik cərəyanının 

qiyməti dəyişərək, bu dəyişməyə uyğun sürtünmə qüvvəsinin qiyməti nəzarətçi vasitəsi ilə 

ölçülür, ölçülmüş sürtünmə qüvvəsinin və verilmiş normal qüvvənin qiymətləri nisbətindən 

sürtünmə əmsalı hesablanır, yeyilmənin miqdarı isə disk ilə nümunə arasında nisbi yerdəyişməni 

ölçən ikinci sensor vasitəsi ilə müəyyən olunur, bundan əlavə tribosınaq maşınlarından fərlqli 

olaraq, diskin və nümunənin komputerə qabaqcadan daxil edilmiş həndəsi parametrləri, diskin və 

nümunənin ölçülmüş xətti yeyilmələrinin qiymətləri əsasında nümunənin və diskin yeyilmə 

həcmləri inkişaf etdiriləcək proqram əsasında sınaq zamanı ayrı-ayrılıqda hesablanaraq, birbaşa 

vizuallaşdırıla bilir. 
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XÜLASƏ 

Yük liftlərində tətbiq olunan lingli qapı intiqallarının struktur sxemləri analiz edilmiş, onların 

mənfi cəhətləri göstərilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, belə sərt intiqallı lingli mexanizmlər 

müasir liftlərdə tətbiq edilməsi beynəlxalq normativ və qaydalara uyğun deyl. Ona görə də həmin 

qapı mexanizmlərinin alternativ sxemləri təklif edilmişdir. Bu yeni konstruksiyalarda sərt lingli 

mexanizmlər elastiki mexanizmlərlə əvəz edilmişdir. Nəticədə qapı mexanizmlərinin təhlükəsizlik 

tələblərinə uyğunlaşması təmin eilmişdir. 

AÇAR SÖZLƏR: Lift, qapı mexanimzmi, modernləşdirmə 

 

GIRIŞ 

Müasir liftlərdə müxtəlif növ qapılar və qapı mexanimləri tətbiq olunur. Qapı mexanimi 

dedikdə onun açılıb-bağlanmasını nəzərdə tutan intiqal başa düşülür. Qapılar konstruksiyasına və 

idarə edilmə üsuluna görə fərqlənir. Əl ilə, yarım avtomatik və avtomatik açılıb-bağlanılan qapılar 

vardır. Birincisində qapının hərəkəti üçün heç bir mexanim olmur, qapı əl ilə idarə olunur. 

İkincidə qapının aılması əl ilə, bağlanması avtomatik yerinə yetirilir, məsələn, yaylı qapılar. 

Avtomatik idarə etmə üsulunda isə qapının hərəkəti elektromexaniki intila həyata keçirilir. Birinci 

iki idarə edmə üsuluna malik qapılar kiçik və intensiv istifadə edilməyən yük liftlərində, 

avtomatik intiqallar isə müasir və daha məsuliyyətli liftlərdə tətbiq edilir.  

 Tərkibində müxtəlif lingli – dəstəkli mexanizmlər olan qapı intiqalları əsasən yük liftlərində, 

materialların saxlama kameralarında, anbarlarda və s. tətbiq edilir. Belə mexanizmlərdə qapı 

taylarının açılıb-bağlanması onlarla sərt əlaqədə olan dəstəklər vasitəsilə yerinə yetirilir. Bu 

mexanizmlər həm bir tərəfə, həm də həm də hər iki tərəfə açılan kabinə və şaxta qapıları üçün də 

layihələndirilə bilər [1-5] . 

Konstruksiyasının sadə olması bu növ mexaniki intiqalların əsas üstünlüyü, intiqalın çıxış 

bəndi ilə qapıların arasında elastik-qoruyucu intiqalın olmaması, oynaqların sürətlə yeyilməsi, 

nizamlanma işlərinin asan olmaması əsas çatışmayan cəhətləridir.  

Yük liftlərinin çoxunda sərt intiqallı hərəkət mexanizmləri tətbiq edilir, bu isə müasir 

təhlükəsizlik standartları ilə uyğun gəlmir, qapıların açılıb bağanması zamanı kapı keçidində qalan 

adamların vurulması təhlükəsi yaranır və qapının bütün hərəkət yolunda sürəti sabit olur, amma 

təhlükəsizlik nöqteyi-nəzrdən qapılar açılarkən və bağlanarkən hərəkət yollarının sonunda sürəti 

ani deyil, tədricən sıfıra enməlidir. Bütün bunları nəzərə alaraq 2009-cu ildən sonra En 81 və A17 

beynəlxalq standartlarına görə sərt intiqallı qapı mexanizmləri çevik intiqallı qapı mexanizmləri 

ilə əvəz edilməlidir.  

Məqalə də bu mövzuya həsr edilmişdir. Məqalədə sərt intiqallı qapı mexaniminə alternativ 

çevik intiqallı qapı intiqalı mexanizmi təklif olunur. 
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TƏDQIQAT METODU 

Şək. 1-də sərt intiqalı – lingli mexanizmdən ibarət qapı mexanimi göstərilmişdir. Belə 

mexanimlər yük lüftlərində, anbarlarda və saxlanğıc yerlərində geniş istifadə edilir. Onların hər 

ikisi ikitaylı qapılardan ibarətdir. Şək. 1a-da mexanizmin struktur sxemi, şəkil 1b-də isə 

vəziyyətlər planı göstərilmişdir. Göstərilən sxem üzrə qapı mexanimi beş dəstəkdən ibarətdir. OA 

dəstəyi çarxqoludur, o ötürücü mexanizmin, məsələn reduktorun aparılan valına O nöqtəsində 

oynaqla bağlanılmışdır, həmin nöqtənin ətrafında tam dönmək imkanına malikdir. AB dəstəyi 

mexanizmin aparan bəndini OA dəstəyini aparılan bəndi olan BC dəstəyi ilə əlaqələndirmək 

üçündür. EG və CD dəstəkləri aparılan BC bəndini qapı tayları ilə əlaqələndirmək üçün tətbiq 

edilmişdir.  

Qapı mexanizmin yuxarıda verilən sxeminin kinematik analizi nəticəsində müəyyən 

edilmişdir ki, dirsəyin heç də tam deyil, 120° dönməsi qapıların tam açılmasını təmin edir. Bunu 

həmin mexanimin vəziyyətlər planından (şək. 1b) aydın görünür. Şəkildə S1 və S2 uyğun olaraq 

birinci və ikinci qapı taylarının gedişinin ölçüsüdür. Bininci qapı tayı ikincisinə nisbətən iki dəfə 

artıq yol getdiyindən       . Birinci qapı tayı iti gedişlidir. Onun ölçüsü qapı keçidin ölçüsünə 

bərabərdir. EN 81.1 və A 17.1 standartlarına uyğun olaraq qapı keçidlərinin minimal ölçüsü iki 

sərnişinin birdən kabinəyə daxil olması halında 1100 mm götürülməlidir. Yük liftlərində də bu 

tələb gözlənilməlidir. Çünkü bəzən yükü iki fəhlə liftə aparmalı olur.  

        
a)                                                  b) 

Şək. 1. Bir tərəfə (a) və iki tərəfə (b) açılan ikitaylı qapı mexanizminin struktur sxemi. 

 

Mexanizmin intiqalı kabinənin üst hissəsində, çardağında qurulur. B və F nöqtələri arasındakı 

üfüqi xətt kabinənin çardağın döşəmə səviyyəsinə uyğundur. Hərəkət zamanı BC dəstəyi F 

nöqtəsi ətrafında dönür və onun bir ucu BF radiuslu, digər ucu isə FD radiuslu qövs cızır. 

Sonuncu birləşdirici dəstəklərin qapılara bağlanılan E və D nöqtələri isə, qapıların hərəkətinə 

uyğun olaraq düzxətli hərəkət edir.  

Daxili qapı taylarının hərəkət yolu, xaricilərə nisbətən iki dəfə çox olduğundan, bütün qapı 

taylarının eyni zamanda açılıb-bağlanması üçün onların sürəti də iki dəfə digərlərinə nisbətən bö-

yük olmalıdır. Bunun üçün də intiqaldan iki sürətin alınması tələb olunur. Dəstəkli mexanizm-

lərdə bu dəstəklərin uzunluqlarını və onların bərkidilmə oynaqlarının yerini təyin edərkən nəzərə 

alınmalıdır. Məsələn, şək. 1 və 2-də DC dəstəyini nəzərə almasaq, FG=GC olmalıdır. 

Təklif edilən yeni konstruktiv həll əvvəlkindən onunla fərqlənir ki, burada bütün dəstək 

sistemindən imtina edilmişdir. Ötürücü mexanim kimi dişli çarx reduktoru, çevirici mexanim kimi 

isə ikipilləli pazvarı qayş ötürməsi istifadə edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, pazvarı qayış 

ötürməsi əvəzinə digər elastik ötürmədən, məsələn kanat-blok mexanimindən də istifadə etmək 

olar. Şəkil 2-dəki sxemdə iki ədəd, ötürmə nisbətləri bir-birinə nisbətən iki dəfə fərqlənən elastik 

ötürmə nəzərdə tutlmuşdur. Hər iki elastik ötürməyə hərəkət mühərrik (1) vasitəsilə reduktorun 

(2) çıxış valından eyni zamanda verilir. Bunun üçün həmin valın üzərində iki ədəd, diametrlərin-
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dən bir digərininkinə nisbətən iki dəfə böyük olan qasnaq (3 və 6) quraşdırılmalıdır. Elastik 

ötürmə kimi pazvarı qayış (4 və 7) və yaxud kanat istifadə edilə bilər. Kapı karetləri sıxaclar 

vasitəsilə onlara bağlanılır. Əgər reduktorun ötürmə ədədi yavaşsürətli qapı tayını tələb olunan 

maksimal sürətlə hərəkət etdirməyə imkan verərsə, onda ona uyğun elastik ötürmənin 

qasnaqlarının diametrlərini eyni götürmək olar. Yəni bu halda yavaşsürətli qapı tayının ötürmə 

nisbəti vahid olur. İtisürətli qapının elastik hərəkət mexanizminin ötürmə nisbətinin iki dəfə 

böyük alınması üçün onun aparan qasnağının (3) diametrini iki dəfə böyük götürmək lazımdır. 

Aparılan qasnaqların (5 və 8) isə ölçüləri eynidir. Əgər reduktorun ötürmə ədədi yavaşsürətli qapı 

tayını tələb olunan sürətlə hərəkət etdirməyə kifayət etməzsə, onda müvafiq elastik ötürmənin 

ötürmə nibətini vahiddən böyük götürmək olar, amma yenə də iti sürətli qapının elastik 

ötürməsinin ötürmə nisbətinin yavaşsürətliyə nisbətən iki dəfə kiçik olması gözlənilməlidir. Yəni 

bütün hallarda uy/ui=2 olmalıdır. Burada uy – yavaşsürətli, ui – isə itisürətli elastik ötürmələrin 

ötürmə nisbətləridir. V1 və V2 uyöun olaraq birinci və ikinci qapı taylarının hərəkət sürətidir. Bu 

sürət həm də müvafiq qayışlarda yaranan çevrəvi sürətə bərabərdir.  

Uzun gedişli qapı tayının gedişi (S1) qapı keçidinin eninə, qısa gedişli qapı tayının gediçi (S2) 

isə onun yarısına bərabərdir. 

Qapıların hərəkəti zamanı qasnaqlar φ bucağı qədər dönür (şək. 3). Bu bucaq maksimum 90 

dərəcə ola bilər:        .  

 
Şək. 2. İkitaylı qapı mexaniminin yeni konstruktiv həlii. 

 

Sürət qrafikindən (şəkş 3) görünür ki, o üç hissədən ibarətdir: sürətlənmə yolunun uzunluğu 

qısa gedişli qapı tayı üçün - b, uzun gedişli qapı tayı üçün isə B-dir; yavaşıma yolu isə hər iki qapı 

tayı üçün eynidir – b; sabit sürətlə hərəkət yolunun uzunluğu qısagedişi qapı tayı üçün – a, 

uzungedişli qapı tayı üçün isə A-dır. Şək.3-dəki sxemdən görünür təyin etmək olar ki, 

                  (1) 

Burada r və R – uyğun olaraq kiçik və böyük qasnağın diametridir. Qayış qasnaq üzərində 

hərəkət etdikdə unun ketdiyi ol qət etdiyi qövsün uzunluğuna bərabərdir və qapının müvafiq 

gedişindən böyükdür: 

                     (2) 

 
Şək. 3. Elastik intiqallı ikitaylı lift qapısının hərəkət sürətinin onların gedişindən asılılıq qrafiki. 
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Qayşların çevrəvi sürətləri mühərrikin valının bucaq sürətindən ( ) və qasnaqların 

radiusundan asılı olaraq hesablana bilər: 

           (3) 

Elastik elementin kiçik qasnağın l, böyük qasnağın isə L qövsünü qət etdiyi zaman ərzində 

qapı tayları da uyğun olaraq b və B ölçüsündə düzxətli yerdəyişmə edir. Bu zamanlar qayışın orta 

sürətinə görə hesablana bilər: 

   
 

 
     

 

 
  (4) 

Qayış qasnaqlardan keçdikdə qət etdiyi qövslərin uzunluğu qapı taylarının müvafiq üfüqi 

yerdəyişməsindən böyük olsa da, hər iki obyekt kənar nöqtələrə eyni zamanda çatır. Bu ancaq o 

zaman mümkün ola bilər ki, həmin hissədə qayışın sürəti ilə qapı taylarının sürəti müxtəlif olsun. 

Doğrudan da şək.3-dən görünür ki, bu hissədə sürət toplananlarına ayrılır. Qapı taylarının sürəti 

qayışın sürətinin üvüqi proeksiyasına bərabər olur: 

          , digər tərəfdən    
 

  
    

 

  
  (5) 

burada  - sürət vektorları arasında qalan bucaqdır, cari vəziyyətdə   bucağına bərabər 

götürülə bilər. 

(1) və (4) düsturlarından istifadə etməklə (5) düsturu ilə qapıların əyrixətli hissədə sürətini 

hesablamaq olar. 

Qapı taylarının düzxətli bərabərsürətli hərəkətlə getdiyi qolun ölçüsü: 

                   (6) 

Bu yerdəyişmələrin qət edilməsi üçün tələb olunan zaman fasilələri  

   
 

 
    

 

 
    

 

 
 (7) 

Şək. 3-ə və sonunsu ifadələr əsasən qapı taylarının bir kənar bəziyyətdən digərinə getməsi 

üçün tələb olunan zaman fasiləsi: 

                      

NƏTICƏ 

Yük liftlərini qapı hərəkəti mexanizminin təklif olunan yeni konstruktiv həlli qapı taylarının 

hərəkət yollarının sonunda sürətin tədricən sıfıra yaxınlaşmasını təmin edir ki, bu da normativ 

texniki sənədlərdə lift qapılarına qoyulan bu əsas tələbin sadə və uğurlu texnoloji yolla ödənməsiə 

imkan verir. 

Təklif olunan sxemin ədədi misal üzərində yoxlanılmış və onun kinematik qanuna 

uyğunluqla işləyəcəyi təsdiq olunmuşdur. Belə ki, sürəti 1 və 0,5 m/s olan qapı taylarının aşılma 

(bağlanma) vaxtı uyğun olaraq 1,728 s və 1,671 s alınmışdır ki, bu da onların eyni vaxt ərzində 

bir-birindən iki dəfə artıq məsafə getməsinə uyğundur.  
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RESISTANCE AND RESIDUAL RESISTANCE FACTOR                 

ANALYSIS OF NEW TYPE PERFORMED PARTICLE                            

GELS FOR ENHANCED OIL RECOVERY 
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ABSTRACT 

Present study refers to the synthesis of new type preformed particle gels based on 2-

acrylamido- 2-methylpropane sulfonic acid (AMPS), Polyvinyl Pirrolidone (PVP) and clay 

(bentonite). The final preformed particle gels possessed greater swelling degrees, slower de-

swelling process, high thermal stability, high-resistance on water mineralization and enhanced 

mechanical properties in comparison with conventional preformed particle gels. The propagation 

experiments were conducted on 1000mD/500 mD sandpack models. Performed analyzes 

confirmed that new type performed particle gel is very efficieny for oil recovery. 

KEYWORDS: enhanced oil recovery, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, 

resistance factor, residual resistance factor 

INTRDOCUTION 

One of the most important problems that the worldwide oil industry has faced over recent 

years is the high water cut in mature oil fields. Recently, many methods have been developed and 

applied in oil and gas wells to solve this problem. Polymeric gels treatment is one of the most 

efficient and inexpensive methods for this problems in mature oil reservoirs and has been applied 

for decades as a tool for increased oil production. Laboratory studies and applications of 

polymeric gels have addressed to this problem more than 50 years. As an example for polymeric 

gels are hydrogels, bulk gels, colloid dispersion gels (CDG) , preformed particle gels (PPG). 

These crosslinked, three-dimensional networks of polymer chain materials can absorb large 

quantities of water [1]. The preformed particle gels are the newest materials for gel treatment 

methods, which is environmental friendly, and have high absorption properties. The purpose of 

preformed particle gel treatment is to reduce water flow through high permeable channels without 

damaging oil production zones. In contrast to the traditional super absorbent polymers, preformed 

particle gels are stable at high temperatures and controllable swelling time. In this work we were 

synthesis new type of preformed particle gels by using complex polymers and investigated 

RF/RRF values of this gels. 

RESEARCH METHOD 

The chemicals used in experiments were including acrylamide monomer (purchased from 

Sigma Aldrich, >99.99%), Polyvinyl Pirrolidone (purchased from Sigma Aldrich, >99.99%), 2-

acrylamido- 2-methylpropane sulfonic acid (purchased from Sigma Aldrich, >99.99%), bentonite 

clay (purchased from Sigma Aldrich), Sodium Hydroxide ( purchased from Merck, >99%),), 

ammonium persulfate (purchased from Merck, >99%), N,N’- methylenebisacrylamide (purchased 

from Sigma Aldrich, >99.99%), Acrylic acid (purchased from Sigma Aldrich, >99.99%), Gallic 

acid (purchased from Merck >99%), Nitrogen gas (purchased from ANAS, 99.99%), and 

deionized water. 

For synthesis the preformed particle gels solution in-situ polymerization method was used at 

60°C temperature. Then reaction product washed with distilled water to remove the residual 

monomer, uncrosslinked polymers and impurities. At the finally produced preformed particle gel 

was then removed from the beaker, cutted to a small pieces, dried at 70°C for 24 h and grinded.  

It is well know that crosslinked polymeric gels are widely used for permeability modification 

[2-3]. Sandpack flooding for solutions were performed in order to evaluate blocking ability of 

them. Experiments were carried on 1000 mD sandpack model with 150 cm length. The pressure 
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drop across sandpack (RF) was evaluated while kernel solution was injected into it. Then the 

sandpack was shut in and left for conditioning at 60°C. RF values did not vary significantly 

because the initial viscosity for all compositions were nearly same. However, after flooding out 

the solutions Residual Resistance Factor demonstrate serious differences. Addition of bentonite 

clay causes RRF values increment untill critical concentration (5% bentonite clay). Possible 

explanation is the larger particles resulted by the fact that bentonite clay increase swelling 

capacity. Additional cause can be the co-crosslinking ability of bentonite clay which cause more 

strong network, thus higher RF/RRF [4-5]. When bentonite clay concentration is more than 5%, 

RRF values becomes even less in compare with the solution without bentonite clay. As mentioned 

earlier overwhelming amount of bentonite clay particles cause denser crosslinking of network 

which in its turn leads to shrinkage of particles. PPG with 5% bentonite clay show 42% increment 

in RRF values in comparison with conventional PPG. Obtained results are shown in following 

figure and table. 

 
Figure. RRF values of tested solutions. 

 

Description RF 

PPG (conventional) 6,5 

PPG (with 5% bentonite clay) 6,8 

PPG (with 10%bentonite clay) 6,6 

 

Table. RF values of tested solutions 

CONCLUSION 

New type 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid (AMPS) based performed particle gel 

has been synthsized for application in the oil industry. Obtained performed particle gel with 5% 

bentonite clay show 42% increment in residual resistance factor values in comparison with 

conventional performed particle gels. Further increment of bentonite clay reduces blocking ability 

of performed particle gel. Obtained results shown that new synthesized AMPS based performed 

paricle gel is good candidate for enhanced oil recovery.  
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XÜLASƏ 

Bugünkü qlobal bazarlarda olan güclü rəqabət, məhsulların daha qısa müddətdə və daha qısa 

həyat dövrü ilə bazarlarda təqdim edilməsi və müştərilərin artan gözləntiləri biznes müəssisələrini 

təchizat zəncirlərinin qurulmasına investisiya qoymağa və diqqəti yönəltməyə məcbur etdi. 

Həmçinin informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı və müəssisələrdə geniş miqyasda istifadə 

edilməsi təchizat zəncirinə və onun idarə edilməsi üçün lazım olan metodların inkişafına təkan 

verdi. 

Açar Sözlər: Təchizat Zəncirinin idarə edilməsi, Təhizat Zəncirinin idarə edilməsinin 

mərhələləri, Təchizat Zəncirinin İdarə edilməsinin Starteji Üstünlükləri 

GIRIŞ 

Sürətlə dəyişən istisadi və rəqabət mühitində, şirkətlər üçün təchizat zəncirinin qurulmasını 

olduqca əhəmiyyətli edir. Qlobal tendensiyaya görə, artıq rəqabət şirkətlər arası deyil, daha makro 

mühitdə, şirkətlərin rol aldığı təchizat zəncirləri arasında gedir. Buna əsasən, rəqabət üstünlüyü 

əldə edərək, bazar payı və gəlirliliyi artırmaq üçün, təchizat zəncirini səmərəli şəkildə dizayn 

etmək və idarə etmək artıq bir məcburiyyət halına gəlib çıxdı. Zəncirdə iştirak edən hər bir üzv 

(təchizatçı, istehsalçı, topdancı, pərakəndəci və.s), təchizat zəncirinin idarə edilməsi mərhələrinin 

prinsiplərinə əməl edərək, tək özlərinin mənfəətini artırmaq üçün deyil, ümumi zəncirin mənfəəti 

üçün çalışaraq, təchizat zəncirnin təmin etdiyi strateji üstünlükləri ilə hər bir üzv öz mənfəətlərini 

daha da artıraraq, inkişaf edə biləcəklər. 

Təchizat Zəncirinin idarə edilməsi  

Təchizat zəncirinin idarə edilməsi ilə bağlı bir neçə təriflər var. Bunlar aşağıdakılardır: 

Son müştərinin həqiqi ehtiyyaclarını ödəmək üçün təşkilati hüdudlar boyunca davamlı əlavə 

dəyər verən proseslərin dizayn edilməsi və idarə edilməsidir (Institute for Supply Management) 

Təchizat zəncirinin idarə edilməsi, sistemin daxilində xərcləri minimuma endirmək və xidmət 

səviyyəsinin tələblərini yerinə yetirmək üçün malların lazımi miqdarda, lazımi yerlərdə və lazımi 

vaxtda çatdırılmasını təmin edən təchizatçıların, istehsalçıların, anbarların və distributorların 

səmərəli birləşməsi üçün istifadə olunan bir sıra yanaşmalardan ibarətdir. 

Təchizat Zəncirinin idarə olunması: Xammalı təmin edən, onları yarımfabrikat və ya hazır 

məhsula çevirən və hazır məhsulları müştərilərə çatdıran, istehsalçılar və distributorlardan ibarət 

bir şəbəkədir. Təchizat zəncirinin idarə olunması, təchizatçı, istehsalçı, topdançı və pərakəndəci 

arasında xammal/məhsul, informasiya və vəsait axınının baş verdiyi bir şəbəkədir. (Lee and 

Billington, 1992: 66). 

Təchizat Zəncirinin idarəolunmasının mərhələləri: 

Ədəbiyyatlarda təchizat zəncirinin idarə edilməsinin mərhələrlərinin geniş şəkildə izahları ilə 

rastlaşmaq olsada Qlobal Təchizat Zənciri İdarə edilməsi Forum (The Global Supply Chain 

Management Forum) üzvlərinin müəyyən etdiyi 8 mərhələ əsas olaraq qəbul edilmişdir.Bu 

mərhələlər aşağıdakı kimidir. 

Müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi 

Müştərilərlə əlaqələrin necə inkişaf etdirilə biləcəyini və bu əlaqələrin davamlı olmasını 

nəzərə alan bir quruluşdur. İdarəetmə, müəsissənin missiyasının bir parçası olaraq hədəf seçiləcək 

müştəriləri və müştəri seqmentini müəyyən edər. Müştərilərlə işləyən rəhbər şəxslər hədəf seçilən 

və digər müştər ilərin ehtiyyaclarını qarşılayacaq şəkildə “məhsul və xidmət razılaşmaları” 

hazırlayar. Müştəri idarəçiləri prosesləri inkişaf etdirmək , tələbdəki dəyişkənliyi və dəyər 
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qatmayan fəaliyyətləri azaltmaq üçün müəyyən olunmuş vacib müştərilərlə birlikdə işləyirlər. 

Bundan əlavə, fərdi müştərilərin gəlirliliyini, firmanın bu müştərilərə maddi təsirini ölçmək üçün 

bu prosesi idarə edən aidiyyat struktur tərəfindən fəaliyyət hesabatları hazırlanır. 

Müştəri xidmmətlərinin idarə edilməsi 

Şirkətin müştəri ilə qarşılaşdığı prosesdir. Bu proses müştərilərə məhsulun mövcudluğu, 

yükləmə vaxtı və sifariş statusu barədə məlumat vermək üçün əsas məlumat mənbəyi rolunu 

oynayır. Müştəriyə verilən məlumatlar şirkətin istehsal və loqistika prosesləri ilə qurulan 

interfeyslər vasitəsilə verilir. Eyni zamanda, müştəri xidmətlərini idarə edən idarəedicilər 

müştərilərlə bağlanılmış məhsul və xidmət müqavilələrinin icrası üçün məsuliyyət daşıyır. 

Tələbin idarə edilməsi 

Tələb İdarəetmə Prosesi müştərilərin ehtiyaclarını və firmanın tədarük imkanlarını 

balanslaşdırmağa çalışır. Tələbin idarə edilməsi prosesinə tələb proqnozlaşdırılması və bu 

proqnoza əsasən istehsal, satınalma və məhsulun paylanılması daxildir. Bu proses eyni zamanda, 

fəaliyyətlərin dayandığı bəzi gözlənilməz hallar üçün alternativ planların hazırlanması və bu 

planları idarə etmək ilə də məşğul olur. 

Sifarişin icra olunması 
Təchizat zəncirinin effektiv idarə edilməsində əsas nüanslardan biri də sifarişləri yerinə 

yetirmək baxımından müştəri ehtiyaclarını ödəməkdir. Effektiv sifariş emalı prosesi firmanın 
istehsal, loqistika və marketinq planlarının da inteqrasiyasını tələb edir. Şirkət müştəri 
ehtiyaclarını ödəmək və mal və xidmətlərin müştəriyə çatdırılmasında olan bütün xərcləri 
azaltmaq üçün təchizat zəncirindəki əsas üzvləri ilə əməkdaşlıqlarını inkişaf etdirməlidir. Bütün 
bunlar edildikdə sonra, şirkətin yerləşdiyi təchizat zəncirində effektiv sifarişin icra edilməsi 
prosesi haqqında danışmaq olar. 

İstehsal axınının idarə edilməsi 
Məhsul istehsal etmək və hədəf seçilmiş bazarda ən yaxşı xidmət göstərə bilmək üçün lazımi 

istehsal elastikliyinin yaradılması ilə əlaqədardır. İstehsal axınının idarə edilməsi prosesi istehsal 
fəaliyyəti ,məhsulun əldə edilməsi ilə əlaqəli məhsul axınının idarə olunması üçün zəruri olan 
bütün fəaliyyətləri əhatə edir. 

Təchizatçılarla əlaqələrin idarə edilməsi 
Təchizatçı əlaqələrinin idarə edilməsi prosesi, firmanın təchizatçıları ilə münasibətləri necə 

inkişaf etdirdiyini müəyyən edən bir prosesdir. Adından göründüyü kimi, bu proses müştəri 
əlaqələrinin idarə edilməsinin əksidir. Şirkətlər həm təchizatçılarla münasibətlərini, həm də 
müştərilərlə münasibətlərini yaxşılaşdırmalıdırlar. Bu müddətdə şirkət, təchizatçılarından vacib 
saydığı alt qrup ilə son dərəcə yaxın münasibət qurmalı və digərləri ilə isə standard münasibət 
qurmalıdır. Hər bir təchizatçı ilə münasibətin qaydalarını müəyyən edən bir məhsul və xidmət 
müqaviləsi bağlanmalıdır. Təchizatçıların bu razılaşmaya əməl etmələləri məcburi olmalıdır. Bu 
prosesi idarə edən təchizatçı əlaqələrini idarə edən rəhbərlik bu məhsul və xidmət müqaviləsini 
müəyyənləşdirilməsində və icra edilməsində məsuliyyət daşıyır 

Məhsulun inkişafı və kommersiyası  
Məhsulun inkişaf etdirilməsi prosesi şirkətin müvəffəqiyyəti üçün olduqca vacibdir. Yeni 

məhsulların tez və səmərəli şəkildə bazara çıxarılması müəsissənin uğurunun ən vacib tərkib 
hissəsidir. Bu prosesin kritik məqsədi bazara vaxtında daxil olmaqdır. Təchizat zəncirinin idarə 
edilməsi, yeni məhsulların bazara təqdim edilməsinə sərf olunan vaxtı azaltmaq üçün müştərilərin 
və təchizatçıların məhsulun hazırlanması prosesinə daxil edilməsini əhatə edir. Məhsulun həyat 
dövrünün qısa olmasına görə, şirkətlər rəqabətdə qalmaq üçün qısa müddət ərzində düzgün 
məhsulları inkişaf etdirib bazara uğurla təqdim etməlidirlər. Təchizatçıların və müştərilərin bu 
prosesə daxil edilmələrinin səbəbi, müştəri istəklərinin düzgün qavranılması və tələbə uyğun yeni 
məhsul inkişaf etdirmək, təchizatçıların isə bu prosesə daxil edilmələrinin səbəbi tələb olunan 
məhsul üçün hansı xammalların lazım olacağını əvvəlcədən təchizatçılara bildirərək onları 
indidən gələcək üçün hazırlamaqdır. 
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Geri qaytarmaların idarə edilməsi 

Səmərəli geri qaytarmaların idarə edilməsi, təchizatı zəncirinin idarə edilməsinin vacib bir 

hissəsidir. Bir çox şirkət rəhbərləri bu prosesin əhəmiyyətsizliyinə inandıqları üçün geri dönmə 

prosesinə laqeyd yanaşsalar da, bu proses şirkətə davamlı rəqabət üstünlüyünü təmin etməyə 

kömək edə bilər. Effektiv geri qaytarmanın idarə edilmə prosesi şirkətlərə məhsuldarlığı artırmaq 

və layihələrini reallaşdırmaq üçün yol tapmaqda kömək edə bilər. 

Təchizat zəncirinin idarəedilməsinin təmin etdiyi strateji üstünlüklər 

Sürət: 

Müştəti ehtiyyaclarının qarşılanmasında ən vacib faktorlardan biri də sürətdir. Müştərilərin 

məhsulları ən tez müddətdə əldə etmək istmələri, sürət faktorunu əhəmiyyətli dərəcədə vacib bir 

reqabət elementi halına gətirib çıxardı. Təchizat zənciri idarəetməsində, sistem detallı şəkildə 

analiz edilib və şəbəkə yenidən dizayn edildiyi üçün məhsul, yarımfabrikat və xammalın daha 

sürətli şəkildə təchiz edilməsini və istehsalını mümkün edir. İnteraktiv planlama sistemləri də 

səmərəli istehsal və təhvil verilmə tablolaırnın yaradılmasına kömək edir və beləliklə proses 

daxilindəki lazımsız fəaliyyət müddətlərini aradan qaldırır. Nəticə də, məhsulların çatdırılma 

müddətləri kifayyət qədər azalır və əhəmiyyətli dərəcədə rəqabət üstünlüyü əldə olunur. 

Xərc 

Təchizat zəncirinin idarə edilməsində olan fəaliyyətlər bir-biri ilə inteqrasiya edilmiş şəkildə 

idarə edildiyindən xərclərdə çox ciddi dərəcədə azalma müşahidə olunur. Xüsusi olaraq, eyni 

təchizat zənciri şəbəkəsi daxilində fəaliyyət göstərən müəssislərlər bir-birilərinin resurslarından 

istifadə etməklə xərclərin azaldılması mövzusunda bir çox müsbət nəticələr əldə bilirlər. Daha da 

çox loqistik fəaliyyətlərdə xarici resurslardan istifadə edərək 3-cü tərəf loqistika şirkəti ilə 

razılaşma əldə edib həm bu fəaliyyətlər üçün lazım olan sabit investisiyaların qoyulmasını 

dayandırmaq və eyni zamanda birdən çox firma tərəfindən istifadə olunan 3PL ilə makro 

səviyyədə əhəmiyyətli dərəcədə xərclərdə qənəat edilmişdir. 

Təchizat zəncirində xərclərdə nəzərə çarpacaq qədər xərclərdə azlamanı təmin etmək üçün 

əvvəlcə şəbəkə quruluşunda effektiv dizyn etmək tələb olunur. Bundan sonra bu şəbəkə içərisində 

həyata keçiriləcək olan loqistik fəaliyyətlərin inteqrasiyasını reallaşdırmaq və bunların səmərəli 

bir şəkildə planlanıb, nəzarətdə saxlanılması lazımdır, bunları həyat keçirmək üçün lean 

fəlsəfəsinin loqistika fəaliyyətlərində tədbiq olunması ortaya çıxır. Lean fəlsəfələri isə məhsul və 

xidmətin təmin edilməsi üçün istifadə olunan proseslərdəki israfları aradan qaldırıb, sistemi 

sadələşdirir, təmin edilən dəyəri mükəmməl etmək və bu yol ilə müəssisələrin gəlirlərini artırmaq 

məqsədi ilə istifadə olunan sistem və metodların hamısını özündə cəmləşdirir. 

Bu günlərdə yüksək rəqabət mühitində, effektiv və səmərəli loqistika fəaliyyətlərini tədbiq 

etmək istəyə bağlı bir seçim deyil, məcburiyyətdir. Lean loqistikanın tədbiq edilməsi təkcə 

xərclərdə azalmaya səbəb olmaz, həmçinin sürət, keyfiyyət, məhsuldarlıq effektivlik kimi 

konsepsiyalarda əhəmiyyətli dərəcədə artışların olmasında mühim rol oynayır. 

Təzhizat Zənciri idarəetməsində ən mühim xərc faktorlarından bir ehtiyyat xərcləridir. Bu 

xərclərin azaldılması üçün təhcizatçı nəzarətindəki ehtiyyat idarəetməsi (VMI- Vendor Managed 

Inventory) olaraq bilinən sistemdən istifadə etmək tələb olunur. Bu sistemdə, təchizatçı və alıcının 

əldə etdiyi razılaşmaya əsasən Təchizatçı satdığı məhsulun istehlakını (EDI- Electronic Data 

Interchange) və ya internet vasitəsi ilə davamlı olaraq izləyə bilirlər. Eyni zamanda, alıcı sifariş 

işinə müdaxilə etmir, təchizatçı nə vaxt və nə qədər məhsul göndərəcəyinə özü qərar verir. 

Bu ehtiyyat idaretmə sistemində məlumat paylaşımı nəticəsində, sistemin ümumi 

müəyyənsizlikləri azalır, və təchizatçının təxminlərindəki dəqiqlik artır. Bunun nəticəsində də 

həm təchizatçının həm də alıcının ehtiyyat stok mqidarları aşağı düşməkdədir.Əlavə olaraq, 

Təchizatçının birdən çox müştəri ilə işlədiyi vəziyyət də nəzərə alınsa, nəqliyyatdan daha səmərəli 

istifadə etmək bir ədəd məhsulun daşıma xərcinin azalması ilə nəticələnir, digər tərəfdən alıcı da 

ehtiyyat planlama öhdəliyindən xilas olur. 
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Alıcının bütün məsuliyyətləri təchizatçının üzərinə qoyduğu hallarda potenial bir təhlükədə 

təchizatçının bu mövzuda məqbul təcrübəyə malik olmaması vəziyyətidir. Alıcının tərəddüd 

etdiyi digər bir mövzu isə detallı məlumatların paylaşılmasıdır. Firmanın özünə aid strateji 

məlumatların rahatlıqla təchizatçıya verməsi üçün əldə edilmiş əməkdaşlıqda qarşılıqlı güvənin 

olması şərtdir. 

Keyifyyət 

Müştərilər, bazarda keyfiyyətli məhsul və ya xidmət tələb etdikləri müddətdə, şirkətlər də 

həm xammal alışı zamanı həm də istehsal da və son məhsulun bazar və müştərilərə paylanılması 

mərhələlərində keyfiyyətə çox əhəmiyyət vermələrinə gətirib çıxarır. 1970-ci illərə qədər firmalar, 

təchizatçılarını verdikləri qiymətlərə görə qiymətləndirib seçərlərdi. Lakin zaman keçdikcə 

keyfiyyət ön plana çıxmağa başladı. Keyfiyyət sertifikatları olan və özlərini bu işdə isbat etmiş 

təchizatçılarla işləyərək, təchizat problemlərinin aradan qaldırılması və gələn hər xammalın test 

edilib yoxlanılması fəaliyyətlərini aradan qaldıracağı fikirləri yayılmağa başladı. Təchizatçının 

məhsul dizaynı mərhələsində nəzərə alınmasının çox faydaları var. Məhsul inkişaf etdirmə 

müddəti, xərci, istehsal xərcləri çox böyük nisbətdə aşağı düşər və hazır məhsul daha keyfiyyətli 

bir şəkildə istehsal olunmuş olar. 

Məhsuldarlıq 

Təchizat zənciri idarəetməsinin, zincirdəki firmalara təmin etdiyi üstünlüklərdən biri də 

məhsuldarlıqdır. Məhsuldarlıq, bir sistemdə istifadə olunan resursların hansı nisbətdə nəticə 

alındığı ilə bağlı bir anlayışdır. Təchizat zəncirində məhsuldarlığın artırılmasının əsas yollarından 

biri sistemdəki xətaların və israfların aradan çıxarılması ilə mümkündür. Bu isə yuxarıda bəhs 

edilən Lean loqistikanın uğurla tədbiq edilməsi ilə mümkündür. 

Təchizat zəncirində idarəetməsində xammaldan son məhsul hazır olana qədər bütün 

proseslərin axış diaqramları çəkilir və axış diaqram sadələşdirilməyə çalışılır. Prosesə dəyər 

qatmayan fəaliyyətlər aradan çıxarılır. Proses müdətlərinin azaldılması, lazımsız stokların 

azaldılması və paylama müddətlərinin ən yüksək standartlarda olması təmin edilir. 

Nəticə 

Bu gün e-biznes sistemlərindən biri hesab olunan, inkişaf etmiş ölkələrdəki şirkətlər üçün 

zərurət kimi qəbul edilən və şirkət üçün həyati vacib olan təchizat zəncirinin idarəetmə sisteminin 

əhəmiyyətini və faydalarını qavramaq lazımdır. İnkişaf edən informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarının köməyi ilə müəssisələr arasındakı inteqrasiya və əməkdaşlığın dəyər yaradıcı 

şəkildə yayıldığı müşahidə edilir. Bugünkü dünyada bir-bir rəqabət etmək anlayışının əvəzinə 

təchizat zəncirləri tərəfindən yaradılan rəqabət mühiti formalaşır. Bu mühitdə, ölkəmizdəki 

müəssisələrin rəqabətli qalması və işlərini gələcək nəsillərə ötürməsi üçün, təchizatçılar və 

müştərilərlə tərəfdaşlıq prinsipi ilə irəliləmələri, etimad mühiti yaratmaları və iş proseslərini bir-

birlərinə açması lazımdır. Beləliklə, təchizat zəncirindəki sərhədlərin aradan qaldırılması ilə 

yaradılacaq bir zəncirvari idarəetmənin əlaqələndirilməsi sayəsində fərdi hədəfləri 

optimallaşdırmaq əvəzinə müəssisələrin bütün hədəfləri optimallaşdırılır. Beləliklə zəncirdə 

iştirak edən bütün üzvlər üçün daha çox fayda əldə etmək mümkün olacaq. 
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GİLLİ SÜXURLARIN QAZILMASI ZAMANI YARANAN 

MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏRİN TƏHLİLİ VƏ QARŞISININ ALINMASI 
 

TURAL QULUZADƏ 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

tural.quluzadeh@gmail.com 
 

Xülasə 
Neft və qaz quyularının qazılması zamanı müxtəlif fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərə malik 

süxurlara rast gəlinir ki, bunların da böyük hissəsini gilli süxurlar təşkil edir. Gilli süxurların 
qazılmasında baş verən mürəkkəbləşmələr bunlardır: quyu lüləsinin daralması, quyu divarının 
tökülməsi, tıxacların əmələ gəlməsindən təkrar işləmə zamanı təzyiqin qalxması nəticəsində 
qazıma borusunun qəzaya uğraması, quyu lüləsində dartınmaların baş verməsi, qazma baltalarının 
oturaraq quyu dibinə getməməsi və s. Qeyd olunan mürəkkəbləşmə və qəzaların baş verməsinin 
qarşısını almaq üçün qazıma məhlulunun parametrlərinin məqsədilə xeyli miqdarda müxtəlif 
kimyəvi reagentlərin və uzun müddət vaxt sərf olunması, bəzən isə bu zaman başqa 
mürəkkəbləşmələrin baş verməsi və s. qazmanın maya dəyərini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Buna 
görə də, gilli süxurlarla əlaqədar baş verən mürəkkəbləşmələrin aradan qaldırılması aktual 
problem olaraq qalır. 

  Açar Sözlər: mürəkkəbləşmə, aqreqasiya, dispersiya, inhibitor  

Giriş 
Quyu lüləsinin dəyanətliliyinin pozulması nəticəsində baş verən süxurların tökülməsi, 

uçulması, şişməsi və s. qazımanın texniki-iqtisadi göstəricilərini kəskin şəkildə aşağı salır və bu 
çətin aradan qaldırılan mürəkkəbləşmə olduğundan quyunun uzun müddətli sıradan çıxmasına 
səbəb olmaqla bərabər, bəzən quyuya endirilmiş qazıma kəmərinin tutulması, bəzi hallarda isə 
quyuların ləğv edilməsi ilə nəticələnir. Gil süxurlarından ibarət olan quyu lüləsinin dəyanətliliyinə 
təsir edən əsas amillər süxurların gərgin vəziyyəti və süxurun qazma məhlulu ilə fiziki-kimyəvi 
qarşılıqlı təsiridir. Bakı və Abşeron arxipelaqlarında qazılan quyularda baş verən 
mürəkkəbləşmələrin əsas səbəbi qazıma zamanı qazıma məhlulunun struktur-mexaniki və 
kolloid-kimyəvi göstəricilərinin kəskin pisləşməsi, kəsilişin 75-80%-inin yüksək kolloidli 
gillərdən ibarət olması və bu gillərin tez bir zamanda disperləşməsidir. Kəsilişində dəyanətsiz gil 
çöküntüləri olan intervalların qazılması zamanı qazıma məhlulu seçdikdə onun sıxlığından əlavə, 
quyudibi zonanın fiziki-kimyəvi mexanikasına təsiri də araşdırılmalıdır. Bu məsələdə qazıma 
məhlulunun kimyəvi tərkibi əsas rol oynayır. Belə ki, qazıma məhlulunun tərkibində elə 
reagentlərin ionları olmalıdır ki, onlar gillərin möhkəmliyinə müsbət təsir göstərsin [1]. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, quyu divarının davamlılığını təmin 
edən üsullardan biri quyu lüləsi kəsilişindəki süxurların qazıma məhlulları ilə uzun müddət 
qarşılıqlı təsiri nəticəsində onlar arasında gedən fiziki-kimyəvi proseslərin operativ idarə 
olunmasıdır. Bunu deformasiya təzahürləri ilə mübarizə aparmaq üçün təkcə universal vasitələr 
işləmək yolu ilə deyil, həm də elmi əsaslandırılmış optimal reseptur seçməklə, fiziki-kimyəvi 
cəhətdən birgə işləyən reagent və əlavələrdən istifadə etməklə əldə etmək olar. Bunların birgə 
tətbiqi qazıma məhlullarının xassəsini yaxşılaşdırmağa gətirib çıxarır. Anomal aşağı və yüksək 
lay təzyiqləri olan yataqların geoloji kəsilişlərindəki gilli süxurların qalınlığının yüksək olması, 
gillərin fiziki və kimyəvi xassələrinin yüksək hidrofilli, suyun təsirindən elastik və şişməyə meylli 
olmaları bu süxurları dəyanətsiz edir. Bu da həmin süxurların quyu lüləsindən tökülməsinə və 
uçulmasına səbəb olur. V.İ.İvannikov quyu divarının dayanıqlığına təsir edən amilləri tədqiq 
edərkən müəyyən etmişdir ki, quyu divarının uçulub-tökülməsi 8% hidrostatik əks təzyiqdən, 
18% hidrodinamik təzyiqdən, 74% isə fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsirdən yaranır. Odur ki, kimyəvi 
aktiv gilli süxurları (natrium əsaslı gilli süxurlar) qazarkən neft əsaslı və ya emulsiyalı məhluldan 
istifadə edilməsini təklif edir [4]. 
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Tərsdəllər sahəsində qazılmış quyuların məlumatlarının təhlili göstərir ki, qazılan quyularda 

dərinliyə getdikcə quyu-lay sistemində təzyiqlər fərqinin qiymətindən və digər amillərdən asılı 

olaraq quyu lüləsindəki dəyanətsiz plastik gillər daxili məsamə təzyiqinin təsirindən şişməyə 

başlayır və quyu divarından qopub tökülür. Deməli, kiçik məsamə təzyiqli laylar olan intevalların 

qazılması zamanı yuxarı intervalların dayanıqlığını təmin etmək üçün qazıma məhlulunun əvvəlki 

sıxlığının saxlanılması zəruridir. 

Tərsdəllər sahəsində qazma işləri aparılmış strukturların kəsilişinin 75-80 %-ni natrium əsaslı 

hidrofil gillər təşkil edir. Suda asanlıqla həll olunaraq özlü-plastik hala çevrilən bu tip gil 

hissəcikləri qazıma məhlulunun parametrlərini krtitik həddə çatdırmaqla yanaşı, quyu lüləsində 

mürəkkəbləşmələr (quyu lüləsinin daralması, süxur hissəciklərinin tökülməsi, dartılma, təzyiqin 

qalxması, alətin tutulması və s.) baş verir. Mürəkkəbləşmənin qarşısını almaq üçün qazma 

məhlulunun xüsusi çəkisi və reoloji parametrləri ciddi nəzarətdə saxlanılmalıdır. Aqreqasiya 

prosesinin aparılması bilvasitə gil hissəcikləri ətrafında hidrat örtüyünü neytrallaşdırmaqla 

(doydurmaqla) möhkəm gil qabığının yaranmasını təmin edir ki, bununla da süxur hissəciklərinin 

tökülməsinin qarşısı alınır. 

Kəsilişin əsasını təşkil edən hidrofil gillərdə yüksək nəmlikdə belə dispersiya prosesinin 

getdiyini nəzərə alsaq, məlum olar ki, suverməni nominal həddən aşağı salmaqla quyu lüləsində 

dispersiya prosesinin qarşısını almaq mümkün deyil. Buna səbəb gil hissəciklərinin özlərinə 

lazımi qədər suyu suvermənin istənilən həddində götürə bilməsidir [2]. Quyu divarının 

davamlılığı ilə əlaqədar bu cür problemlər yaranan hallarda qazıma məhlulunun reoloji 

parametrlərini tənzimləməklə mürəkkəbləşmənin qarşısını almaq olur. 

V.D.Qrodnov bu tip süxurların qazılmasını inhibitorlu qazıma məhlulu ilə aparılmasına 

üstünlük verir. Əvvəllər emulsiyalı inhibitorlu qazıma məhlulunun hazırlanması və 

parametrlərinin tənzimlənməsi üçün lazım olan reagentlərin ölkəmizdə istehsalının olmaması 

qazıma sahəsində müəyyən gərginlik yaratmışdır. Birgə aparılmış elmi-tədqiqat işləri nəticəsində 

bahalı və çox istifadə olunan reagentlərə alternativ olan yerli xammal əsasında yeni reagentlər 

işlənib hazırlandı. Bu reagentlər əsasən durulaşdırıcı, stabilləşdirici və yağlayıcı xüsusiyyətlərə 

malik idi. Elmi tədqiqatlar nəticəsində SB-3 aşqarının tullantısından İklab-4, yağ-piy 

tullantısından İklab-6 ( və ya Abşeron-1) durulaşdırıcı reagentlər işlənib hazırlanmışdır. 

Tədqiqat Metodu 

 Quyu-quyu divarı sistemi arasında gil qabığının olması osmos prosesinin baş verməsinə 

əhəmiyyətli dərəcədə şərait yaradır. Gil qabığı yarımkeçirici membran rolunu oynadığından 

qazıma məhlulunun minerallaşması quyu divarını təşkil edən layların minerallaşmasından az 

olduqda gilli süxurların şişməsi baş verir. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, qazıma məhlulu quyu 

lüləsini təşkil edən süxurlara qarşı tamamilə inert olsun və suverimi olmasın, ya da yüksək 

dərəcədə minerallaşmaya malik olsun [3].  

 Birinci halda suverimi olmayan karbohidrogen əsaslı məhlullardan geniş istifadə olunur. 

Lakin bu qazma məhlullarının da çatışmayan cəhətləri vardır. Belə ki, onlar ekoloji tələbləri tam 

təmin etmir. İkincisi, qazma zamanı bir neçə qazıma məhlulları sisteminə keçilir və hər dəfə bu 

proses xeyli mürəkkəb şərtlər əsasında aparılır. Üçüncüsü, karbohidrogen əsaslı qazıma 

məhlullarının hazırlanması üçün mürəkkəb texnoloji-texniki sistemlərin quraşdırılması tələb 

olunur ki, bu da quyunun qazılmasına çəkilən xərcləri artırır. 

 İkinci halda xüsusi inhibitorlarla işlənmiş qazıma məhlullarından və hər bir qazıma 

mərhələsində müxtəlif növ qazıma məhlullarından istifadə olunur. Bu zaman müxtəlif çətinliklər 

yaranır. Belə ki, tətbiq olunan kimyəvi reagentlərin çeşidinin sayı çox olur ki, bunlar da xeyli 

maliyyə vəsaitidir. Bundan başqa, dəniz şəraitində nəqliyyat problemi ilə əlaqədar bəzən onların 

tələb olunan miqdarda, vaxtında çatdırılması mümkün olmur. 

 Hidrofil gilləri qazıma zamanı dispersiya prosesi baş verdiyindən qazıma məhlulunda gil 

hissəciklərinin miqdarı çoxalır və nəticədə məhlulun reoloji parametrləri pisləşir, özlülüyü artır. 
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Buna görə də, qazıma məhlulunun tərkibində gil fazasını buraxıla bilən həddə qədər aşağı salmaq 

üçün davamlı olaraq aqreqasiya prosesi aparmaq, xırda gil hissəciklərini iri hissələrə çevirib 

titrəyən ələk vasitəsilə təmizlədikdən sonra qazıma məhlulunun reoloji parametrlərini nizamlamaq 

lazımdır. Aqreqasiya prosesinin aparılması üçün adətən gips və yaxud aktivliyi yüksək olan 

sönmüş əhəngdən istifadə edilir. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunub ki, məhlulda kalsium 

ionlarının qatılığını 250-300 mq/l həddində saxladıqda natrium əsaslı hidrofil gillərin qazılması 

zamanı məhlulun özlülüyü normal həddə olur. Su əsaslı qazıma məhlulunun özlülüyü onun 

qələviliyindən asılı olduğuna görə qazıma məhlulunun reoloji parametrlərinin nizamlanması üçün 

onun qələviliyinin qiymətini bilmək lazımdır. Su əsaslı qazıma məhlulu üçün qələviliyin pH=7,5-

9,5 intervalı normaldır. pH>9,5 olan halda isə quyu lüləsində dispersiya prosesi gedir və məhlulda 

xırda süxur hissəciklərinin miqdarının çoxalması nəticəsində özlülük artır. 

 Gil təbəqələrinin qazıma məhlulunun tərkibinə daxil olmasının qarşısını almaq və quyu 

lüləsinin dəyanətliliyini artirmaq məqsədilə kalsium əsaslı yüksək inhibirləmiş qlikollu qazıma 

məhlulu işlənilmişdir. Bu tip qazıma məhlullarının üstün cəhətləri onlardan ibarətdir ki, 

dağıdılmış gil təbəqələrinin disperləşməsinin və həddindən artiq islanmasının qarşısını almaq 

üçün hidratlaşmış təbəqə səthinin kation dəyişkənli kompleksinin az hidratlaşmış komplekslə əvəz 

edilməsi, səthi aktiv maddənin süxurda adsorbsiyaya uğraması əldə edilir. 

Nəticə 

Gilli süxurların qazılması zamanı quyu divarının dəyanətliliyini təmin etmək üçün qazıma 

məhlulunun tərkibi elə seçilməlidir ki, burada gillərin möhkəmliyinə təsir edən ionlar olsun. 

Həmçinin istifadə olunan qazıma məhlulunun gilli süxurlara fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsiri, 

filtrasiyası və suverməsi minimum olmalıdır. Qazıma məhlulunda Ca
2+

 ionlarının qatılığını 250-

300 mq/l həddində saxladıqda qazıma məhlulunun reoloji parametrləri pisləşmir, bu isə qazıma 

prosesini davam etdirməyə imkan verir. 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1.   Axundov C.S., Həsənov İ.Z. “Neft və qaz quyularının qazılması”, (Kitab) Bakı 2015 s. 475-477.  

2.   Hacıyev N.M., Dadaşov İ.H. , Matorin Ş.Ə., Abbasov İ.Ç. Tərsdəllər sahəsində Orta Eosen çöküntülərinin açılması 

məsələsinə dair. (Jurnal məqaləsi). Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalı № 2 2009, s. 14-16  

3.   Məmmədtağızadə Ə.M., Mirzəyev İ.A., Mövlayev Ə.İ. Mürəkkəb geoloji şəraitdə quyuların qazılmasında emulsiyalı qazıma 

məhlullarının optimal sisteminin tətbiqi. (Jurnal məqaləsi) Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalı, № 9, 2014, s. 20-21. 

4.   İsmayılov Ş.İ., Əliyev M.A., Əliyev N.M. Anomal lay təzyiqi şəraitində qazılan quyuların bəzi problemlərinin həlli yolları. 

(Jurnal məqaləsi). ARDNŞ Elmi Əsərlər jurnalı № 2 2004, s. 148-153.  

 

 

 

ОХРАНА ТРУДА – ДОСТОЙНЫЙ ТРУД ИЛИ БРЕМЯ ДЛЯ 

РАБОТОДАТЕЛЯ? 
 

АБДУЛАЗИЗОВ РЗА 
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности 

 

Безопасные условия труда – одно из основных прав человека, и неотъемлемая часть 

понятия «достойный труд». Достойный труд – как же часто в наши дни пользуются этим 

словосочетанием. А что мы понимаем под ним? Хорошую зарплату (имеется в виду 

реальная, а не номинальная зарплата)? А может безопасные условия труда вкупе с 

социальной защитой? К сожалению, большинство людей ассоциируют понятие 

«достойный труд» с первым, т.е. высокой заработной платой, не понимая при этом 

значение мероприятий по созданию нормальных условий трудовой деятельности 

трудящихся, поддержания на высоком уровне жизнедеятельности последнего. Ведь при 

отсутствии вышесказанных, даже при наличии номинально высокой зарплаты это вовсе не 

значить полное удовлетворение человека в его повседневных потребностях, а равно 
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полное восстановление его здоровья и сил. Ведь ухудшение здоровья – процесс 

постепенный и продолжительный. Человек не сразу может увидеть и почувствовать на 

себе последствия вредных условий труда (если конечно он не работает в условиях высокой 

радиации, токсичного загрязнения рабочей среды и др.). Как часто мы часть нашей 

зарплаты тратим на восстановление нашего здоровья? Вопрос не риторический. Так, 

например, в РФ законодательством не запрещается возмещение компенсации в денежном 

эквиваленте, гражданин вправе написать заявление на имя работодателя о замене 

натурального возмещения материальным (Приказ Минздравсоцразвития России от 

16.02.2009 N45н). Разве получив деньги (а ведь 0,5 литра молока не стоит так дорого), 

рабочий сразу же бежит в гастрономический магазин за покупкой молока? Мотивируют 

данное решение тем, что не каждый человек может потреблять кисломолочные продукты 

(научно подтверждено, что около половины населения Земли не могут потреблять молоко, 

которое создает у них желудочное расстройство). Но ведь на то и существуют 

равноценные молоку пищевые продукты – обогащенных пектином пищевые 

консервированные растительные продукты, напитки, желе, джем, мармелад, фруктовые и 

плодоовощные соки и консервы, а также натуральные фруктовые соки с мякотью. Как 

известно, пектин — эффективный  комплексообразователь и может использоваться для 

профилактики отравления свинцом, ртутью, кадмием, молибденом, марганцем, 

алюминием. В Азербайджане данная практика запрещена законом. Выдача молока не 

может быть заменена ее денежным эквивалентом (Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики № 550 от 14 декабря 2017 года).  

Позволю себе некоторое отступление. Вышеупомянутые аргументы невыдачи молока 

похожи на уже набившую оскомину «сравнительный анализ» антисоветчиков по поводу 

уровня зарплат в «свободном Западе» и «Империи Зла». Да, имели место высокие 

зарплаты в так называемом «Западе», но при этом все дружно умалчивают о реальных 

социальных гарантиях имеющие место в «стране Советов», которые дополняли 

номинально выплаченную зарплату трудящимся (в сумме даже превышая саму зарплату– 

достойное образование, медицина, пенсия, стабильность, культура и вера в завтрашний 

день). Было ли то же самое в «свободном Западе»? Оставлю это на раздумье читателя. А 

теперь перейдем к числам. 

По оценкам Международной Организации Труда (МОТ), ежегодно в мире более 2,3 

млн. мужчин и женщин гибнут в результате несчастных случаев на рабочем месте или 

профессиональных заболеваний, 4% мирового ВВП теряются в результате плохих условий 

труда и несчастных случаев. Во всем мире ежегодно регистрируется примерно 340 млн. 

несчастных случаев на производстве и 160 млн. жертв профессиональных заболеваний. В 

странах СНГ ежегодно около 12 млн. мужчин и женщин становятся жертвами несчастных 

случаев на производстве. (1)(2)(3). После распада Советского Союза средства, выделяемые 

на охрану труда в постсоветском пространстве, резко сократились из-за экономических 

проблем и сиюминутного желания собственников предприятий быстро получить прибыль. 

Необходимость в улучшении условий труда и надлежащей системы компенсации 

пострадавшим в результате несчастных случаев становится все более актуальной. Данная 

тенденция не обошла и Азербайджан. 

В Азербайджанской Республике (АР) ежегодно на производстве получают различные 

травмы более 200 человек (272 чел. в 2014г.), из которых более 90 (91 чел. в 2014г.) со 

смертельным исходом. По данным Государственного Комитета Статистики 

Азербайджанской Республики (ГКСАР), в течение последних 15 лет наблюдается хоть и 

незначительный, но рост численности работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда. В 2018 году в АР в условиях, не соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам, трудились, в промышленности – 12,9%, в строительном секторе – 
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3,7%, в транспорте и складском хозяйстве – 11,2%, в ИКТ – 4,3% работающих. В 2005 году 

количество погибших и потерявших трудоспособность в результате несчастных случаев на 

производстве составило 189 человек, а в 2018 году этот показатель поднялся на 10 единиц 

и составил 199 человек. Но данная тенденция не была характерна каждому году. В 

некоторых годах прослеживался то скачок, то падение числа случаев с летальным 

исходом. Так, например, в 2016 году он составил минимум-116 случаев, а в 2014 году 

максимум – 271 случай. По материалам ГКСАР, уровень смертельного травматизма в 

нашей стране - 3 случая на 100 тыс. работающих. Если сравнить этот же показатель с 

самой большой экономикой мира - США с населением более 329 млн. человек и ВВП 

$21.345 трлн. к 2019 году, по официальной статистике он составил 3,5 случаев на 100 тыс. 

работающих. Налицо очень высокий уровень случаев со смертельным исходом, учитывая, 

что население Азербайджана 10 млн. человек, а ВВП составляет около $30 млрд в 2019 

году. Комментарии, как говорится, излишни. (4) 

В связи с этим крайне необходима разработка новой концептуальной правовой модели 

охраны труда и, прежде всего, ее понятийной основы (термины, определения). При этом 

нельзя не подчеркнуть, что от того, как понимается то или иное правовое явление, какой 

смысл придается понятию, зависит определение и структура законов, иных нормативных 

правовых актов и их норм. Общество несёт огромные экономические потери, 

обусловленные недооценкой потенциальной возможности охраны труда в повышении 

эффективности производства. Основная цель улучшения условий труда — достижение 

социального эффекта, т.е. обеспечение безопасности труда, сохранение жизни и здоровья 

работающих, сокращение количества несчастных случаев и заболеваний на производстве. 

Улучшение условий труда дает и экономические результаты: рост прибыли, сокращение 

затрат, связанных с компенсациями за работу с вредными и тяжелыми условиями труда; 

уменьшение потерь, связанных с травматизмом. На всех предприятиях должна действовать 

система безопасности, которая в полной мере предупреждает возникновение опасных для 

человека ситуаций, приводящих к проблемам со здоровьем или к его гибели. Этой системе 

дали название «Охрана труда», а ее действие направлено на то, чтобы обеспечить 

безопасные условия труда и пояснить, как избежать экстремальной ситуации, так же, как и 

маркировка продукции поясняет правила безопасного хранения и транспортировки товара. 

Охрана труда является важной составляющей любого производства, определяя 

человека, как главную ценность, ведь его безопасность и хорошее здоровье позволяют 

сделать производственный процесс более четким, что повысит рентабельность самого 

предприятия. Человеческая жизнь не должна быть разменной монетой ради хорошей 

заработной платы, либо особо ценного продукта, который производит предприятие. Ничто 

не должно быть превыше обеспечения защиты человека от угроз его здоровью и жизни. 

Правильно организованная система охраны труда дисциплинирует самого работника и, как 

следствие, ведет к повышению производительности выполняемой работы и увеличению ее 

эффективности. Охрана труда направлена не только на безопасность трудового процесса, 

но и на профилактику профзаболеваний, организацию питания и отдыха работников, 

обеспечение их спецодеждой и средствами гигиены (средств индивидуальной защиты). 

Охрана труда также в полной мере несет ответственность за выполнение собственником 

социальных гарантий и льгот. Правильно организованная служба (система) охраны труда 

позволяет работникам чувствовать себя защищенным, в результате чего повышается 

заинтересованность в работе и уменьшается текучесть кадров. 

Никому не секрет важность существования и должного функционирования 

налаженной системы управления охраной труда (СУОТ) на предприятиях и организациях 

любого профиля и организационно-правовой формы. Даже при их формальном наличии, 

СУОТ дает нам как минимум большое количество информации о состоянии охраны труда 
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на предприятии, что немаловажно при анализе данных и последующем принятии решений. 

Данное утверждение усиливается также необходимостью соблюдения соответствующего 

законодательства, отклонения от которого могут привести не только к санкциям и 

финансовым потерям, но и потерям репутационного характера. Правда, могут быть и 

искажения (как объективные, так и субъективные, преднамеренные) массива данных в 

связи с простым отсутствием культуры сбора данных или ее несовершенством, а также 

стремлением руководителей структурных подразделений и руководства отдела охраны 

труда смягчить их. Проведенные мной многочисленные наблюдения за организациями и 

компаниями в течение последних 3-х лет в различных отраслях отечественной экономики 

наглядно продемонстрировало вышесказанное. Так, руководители структурных 

подразделений в большинстве случаев не понимают важности мероприятий по охране 

труда и воспринимают ее для себя дополнительной обузой. Например, многие 

руководители считают, что данные мероприятия отнимают у них много ресурсов и 

времени, т.е. они не оправданы. На словах они принимают факт необходимости данных 

мероприятий, а когда доходит до дела, к сожалению, быстро «забывают» о них. 

Существует явный недостаток, упущение в степени информированности и 

осведомленности управленческого состава о значимости мероприятий по охране труда и 

важности соблюдения соответствующих нормативно-правовых актов, санитарно-

гигиенических норм, способствующих сохранению жизни и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности. Данное положение еще более актуально в секторах 

материального производства, промышленности в связи с наличием в них большого 

количества опасных и вредных факторов влияющих на жизнедеятельность работников. 

Основная проблема здесь заключается в недостаточном понимании (а иногда и 

абсолютном непонимании) значения охраны труда рабочих, о возможных последствиях 

несоблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности (ОТ и ОБ).  

Проблема также усугубляется скудностью материалов и принятых нормативно-

правовых актов по охране труда. Считаю, что, если научными методами обосновать 

руководителям важность внедрения и ведения СУОТ на предприятиях, это может дать 

значимый вклад в развитие, как самого предприятия, так и ее престижа как 

законопослушной, порядочной и привлекательной для целевой аудитории компании. Так, 

можно продемонстрировать актуальность мероприятий по ОТ методами статистического 

анализа доли работников, занятых во вредных и опасных условиях труда; иллюсьрацией 

динамики и уровня показателей производственного травматизма и травматизма со 

смертельным исходом; динамику числа человека-дней нетрудоспособности в расчете на 1 

пострадавшего; состояние инвалидности, связанной с профессиональными заболеваниями 

и производственным травматизмом; экономические затраты, связанные с состоянием 

условий труда и многие другие аналитические показатели, критически необходимые при 

принятии решения руководителями всех мастей и рангов и т.д. После анализа данного 

массива данных, любой руководитель (конечно же, если он заинтересован в развитии 

своего или же вверенного ему предприятия) сразу же поняв моральные (здоровье 

работника, социальная ответственность), технические (безопасность, безотказность 

оборудования), экономические (увеличение рентабельности, производительности труда, 

снижение простоев, штрафов и выплата больничных и др.) превосходства СУОТ, 

безотлагательно возьмётся за его внедрение и должного функционирования на 

предприятии. Немаловажно здесь и отсутствие элементарных теоретических знаний и 

ошибочных представлений о процессе организации охраны труда. Так, например, немало 

проблем и искажений создает отождествление понятий «техника безопасности», 

«техническая безопасность» с «охраной труда», что является, по моему мнению, одной из 

причин существующих казусов в понимании проблем, путей их решения, обязанностей, 
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как руководителей, так и инженеров по охране труда, которые приводят нас 

непосредственно к определению предмета охраны труда. Итак, предметом охраны труда 

является разработка и внедрение способов и средств создания благоприятных для 

работающего условий труда, полной безопасности и безвредности при обеспечении 

максимальной производительности и оптимальных затрат живого труда. 

А бывают и случаи, когда запросто могут использовать словосочетание «техника 

безопасности» подразумевая «техническую безопасность». Так, техника безопасности - 

система организационных мероприятий и технических средств, направленных на 

предотвращение воздействия на работающих опасных производственных факторов, 

являющихся причиной травм или внезапного резкого ухудшения здоровья. Она является 

частью охраны труда и включает такие мероприятия, как обучение и инструктаж 

работающих по вопросам безопасности труда, поддержание в технически безопасном 

состоянии зданий и сооружений, оснащение вновь создаваемого и эксплуатируемого 

производственного оборудования защитными и предохранительными устройствами, 

разработку средств коллективной и индивидуальной защиты работающих от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов, а также организацию обеспечения этими 

средствами рабочих и служащих. 

Пожалуй, главное отличие «техники безопасности» от «охраны труда» заключается в 

том, что первая является лишь малой частью охраны труда. Если техника безопасности 

направлена только лишь на защиту работника от физических травм, например, защиту от 

падения кирпича на голову, то охрана труда ставит своей целью сохранение жизни и 

здоровья человека. 

Техническая безопасность - ряд мероприятий комплексной безопасности 

направленный на создание защиты объекта с использованием технических средств охраны, 

для обеспечения эффективной работы предприятия. 

В узком смысле охрана труда рассматривается как система правовых мероприятий и 

средств, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности. Некоторые ученые-юристы формулируют правовое понятие 

охраны труда как института трудового права и как комплексного правового образования. 

Итак, охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-

экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и 

средства. 

Безопасный труд это и прибыльный бизнес. Инвестирование в повышение 

квалификации рабочей силы позволяет увеличить объем и повысить качество продукции и 

напрямую повысить конкурентоспособность предприятия. Я считаю, что имевшая место 

ранее практика компенсаций за работу во вредных и опасных условиях уже устарела и 

является непродуктивной, в то время как превентивные инвестиции в безопасность 

увеличивают производительность. Так, по проведенным мной многолетним 

исследованиям и наблюдениям в Азербайджане за процессом аттестации рабочих мест 

(АРМ), которое в законодательном порядке должно проводиться каждые 5 лет, 

работодатель, в абсолютном большинстве случаев, формально обеспечив льготные 

условия и компенсации вредным профессиям по результатам АРМ, не улучшает 

фактические условия труда трудящихся. Предоставив их, работодатель, скрываясь за 

ширмой законопослушного предпринимателя, фактически эксплуатирует трудящихся в 

тяжелых условиях труда, формально доплачивая ему надбавку, дополнительный отпуск за 

вредные и опасные условия труда (напр.6 дней), лечебно-профилактическое питание, 

молоко и приравненное ему продукты и применяя в отношении его сокращенное рабочее 
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время (напр. 36 часов). Все вышеперечисленные «блага» не предоставляются все сразу, а 

только после проведения АРМ и в большинстве случаев работники получают право на 2-3 

льгот и компенсаций (а за вредные и тяжелые условия труда в Азербайджане полагаются в 

общей сложности 8 льгот и компенсаций). Если пересчитать все вышесказанное в ее 

денежный эквивалент, то это будет составлять несравненно малую часть относительно 

получаемой прибыли (по Марксу – «прибавочного капитала»). А если учитывать, что в 

стране многие предприниматели систематически скрывают свои реальные доходы, а равно 

и понижают в отчетах зарплату работников, то и надбавки к окладам последних будут в 

реальных выражениях мизерными. К этому если еще добавить банальное несоблюдение 

вышеуказанных компенсаций и льгот (только на «бумаге»), то ситуация просматривается в 

«полной своей красе». Стабильное улучшение условий труда должно основываться на 

сотрудничестве между работодателями и работниками на предприятии, иными словами – 

на социальном партнерстве в охране труда, что является неотъемлемой частью 

комплексной и устойчивой системы управления охраной труда. 

Организация мероприятий по охране труда на предприятии многими неправильно 

воспринимается, как только проведение инструктажей (вводный, на рабочем месте - 

первичный, повторный, внеочередной и целевой) по охране труда, фиксирование их в 

Журнале инструктажей, периодическая проверка знаний работников по ОТ и выдача 

средств индивидуальной защиты (СИЗ). Перечисленные мероприятия являются очень 

важными элементами системы, но не ограничиваются ими. В международной практике, 

так например, стандарты по охране труда Международной Организации Труда (МОТ), 

Международной организации по стандартизации (ISO OHSAS) и многих других всемирно 

известных организаций по охране труда основаны на методологии, известной как "Plan-

Do-Check-Act" (PDCA). Методологию PDCA можно кратко описать следующим образом:  

- планирование (plan) - установление целей и разработка процессов, необходимых для 

достижения результатов в соответствии с политикой организации в области ОТ;  

- осуществление (do) - внедрение процессов;  

- проверка (check) - проведение мониторинга и измерения процессов для оценки их 

соответствия политике в области ОТ, целям, правовым и другим требованиям и сообщение 

о результатах;  

- действие (act) - принятие и реализация решений по постоянному улучшению 

показателей деятельности в области ОТ.  

Так, из вышесказанного становится понятен весь спектр мероприятий, которые 

необходимо осуществить при организации и поддержании СУОТ. Последнее включает в 

себя выявление производственных опасностей, оценку рисков гибели и травмирования 

работников, разработку и реализацию эффективных мер по их снижению и устранению, а 

также осуществляет постоянный мониторинг и измерение результативности в области 

охраны труда. 

Из вышесказанного, можно дать следующее определение СУОТ: 

Система управления охраной труда (occupational safety and health management system) - 

набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой элементов (технологии, 

планирование, ответственность, процедуры, процессы и ресурсы), устанавливающих 

политику и цели по охране труда и процедуры по достижению этих целей. Другими 

словам, СУОТ – это совокупность методов и средств управления, направленных на 

организацию обеспечения безопасности, сохранения жизни, здоровья и работоспособности 

человека в процессе труда. 
Резюме 

В статье проанализирована нынешняя ситуация в мире и в частности в Азербайджане, связанная с 

плохими условиями труда на рабочем месте, динамикой несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Автором проанализированы предполагаемые причины, экономические 
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последствия, предложены пути решения посредством применения и совершенствования системы управления 

охраной труда (СУОТ) на предприятии. 

Ключевые слова: плохие условия труда, несчастные случаи на производстве, профессиональные 

заболевания, система управления охраной труда. 

 

ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ - LAYİQLİ ƏMƏK VƏ YA İŞƏGÖTÜRƏN ÜÇÜN YÜK? 

Xülasə 

Məruzədə dünyada, xüsusən də Azərbaycanda mövcud olan iş yerlərində zərərli əmək şəraiti, istehsalat qəzaları 

və peşə xəstəliklərinin dinamikası ilə bağlı vəziyyət təhlil edilmişdir. Müəllif tərəfindən mövcud vəziyyətin səbəbləri, 

onun iqtisadi nəticələri təhlil edilir, müəssisədə əməyin mühafizəsi idarəetmə sisteminin (ƏMİS) tətbiqi və 

təkmilləşdirilməsi vasitəsi ilə həll yolları təklif edilmişdir. 

Açar sözlər: zərərli əmək şəraiti, istehsalat qəzaları, peşə xəstəlikləri, əməyin mühafizəsi idarəetmə sistemi. 

 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH - DECENT WORK OR BURDEN FOR AN 

EMPLOYER? 

Resume 

The report analyzes the current situation in the world, and in particular in Azerbaijan, associated with poor 

working conditions in workplaces, the dynamics of industrial accidents and occupational diseases. The author 

analyzed the alleged causes, economic consequences, proposed solutions through the use and improvement of OHS 

management system at the enterprise. 

Key words: poor working conditions, industrial accidents, occupational diseases, occupational health and safety 

management system. 
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XÜLASƏ. Bu məqalədə polimer istehsalı müəssisələrində qarşılaşılan peşə xəstəliklərinin nələr olduğu,xəstəlik-

lərə səbəb ola bilən faktorlar,peşə xəstəliklərinin azaldılmasında işə götürən və işçilərin üzərinə düşən öhdəliklər,ətraf 

mühitə və insan sağlamlığına təsir edən maddələrin nələr olduğu,hansı işçilərin daha çox risk altında olduğu və 

bunlarla əlaqəli iş təhlükəsizliyinin qabaqlayıcı tədbirlərinin nələr olduğu araşdırılmışdır .Burada plastik emalat 

sektorunda işləyənlərin məsuliyyətlərinin onlara bildirilməsi,lazımlı qabaqlayıcı tədbirlərin alınmasının zəruriliyinin 

qavranılması hədəflənmişdir.Araşdırma nəticəsi olaraq ,polimer müəssiələrində qarşılaşılan iş qəzaları,peşə xəstəlikləri 

və təhlükələr diqqətə alınaraq,işçilərin və işəgötürənlərin iş təhlükəsizliyini və sağlamlığı nəzərə alıb etmələri lazım 

olan tədbirlər qeyd edilmişdir. 

Açar sözlər: Polimer, peşə xəstəlikləri ,polimerdə iş qəzaları və güvənlik . 
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INDUSTRIAL INJURIES, OCCUPATIONAL DISEASES AND METHODS AND MEANS OF 

PROTECTION AGAINST THEM IN POLYMER ENTERPRISES  

ABSTRACT This study presents a literature survey on occupational diseases and their causes encountered in 

polymer processing industries and the preventive measures that should likely be deployed by both employers and 

employees and on the additives and monomers can cause adverse effects on human health and environment in general 

and those workers particularly exposed to high risks of such health problems as cancer, birth defects, respiratory tract 

diseases etc. It is aimed at taking the attentions of employers as well as workers to the importance of such serious 

effects and to preventive measures need to be taken into account. After presenting the types of diseases, work 

accidents and dangers frequently encountered in polymer processing sectors, suggestions are made based on the 

regulations, laws and official instructions related with the topic. 

Keywords: polymers, occupational disease, work safety and accidents in polymer processing 

 

GİRİŞ 
Hər gün inkişaf edən texnologiya, rifah səviyyəsini yüksəltdiyi halda ,insan həyatı və ətraf 

mühit üçün təhlükə qaynağına çevrilməkdədir.Xüsusi ilə Sənaye İnqilabından sonra inkişaf edən 

texnologiya 20-ci əsrdəki istehsalat müəssisələrində daha çox kimyəvi maddələrdən istifadəyə 

səbəb olmuşdur və bu da peşə xəstəliklərinin ,istehsalat zədələnmələrinin artmasına gətirib 

çıxarmışdır. İstehsalat prosesinə daxil olan hər avadanlıq,hər yeni madde iş yeri ,ətraf mühit və 

insan təhlükəsizliyi üçün risk yaradır.Rifah səviyyəsinin yüksəlməsi insanlığa peşə xəstəlikləri,iş 

qəzaları,insan sağlığına təhlükə və ekoloji kirlənmə olaraq geri dönür. . Və buna görə də 

erqonomistlər belə bir şəraitdə həm insan sağlamlığını qoruyan , həm ətraf mühiti qoruyan ,həm 

də müəssisələrin yüksək maliyyə məsrəflərinin qarşısını alabilən bir sistem yaratmalıdırlar.Çünki, 

iş qəzaları və peşə xəstəlikləri insan sağlamlığına və ətraf muhitə zərər vurduğu kimi ,müəssisələri 

güclü maliyyə israfına da sala bilir.Ona görə də müəssisələrdə və xüsusən də istehsalat 

müəssisələrində iş təhlükəsizliyi mütəxəsisinin olması zəruridir. 

Plastik və kauçuk məhsul istehsalatında qarşılaşa biləcəyimiz peşə xəstəlikləri və 

qəzalar 

Plastik istehsalat sferasında daha çox rastlanılan istehsalat zədələnmələri bunlardır : bıçaq 

yaralanmaları(kəsiklər),yanıqlar,gözə maddələrin sıçraması(göz zədələnmələri),yanğın və 

partlama riskləri,istehsalat avadanlıqlarına toxunmaqla insan bədəninin ətraf hissələrinin qopması 

və s. 

1)Bıçaq yaralanmaları(kəsiklər)—İngiltərə sağlamlıq və təhlükəsizlik idarəsinin statistiki 

açıqlamalarına görə, dünyada polimer fabriklərində baş verən əl bıçağı ilə yaralanmalar , bu 

sferada ümumi iş qəzalarının 25-50%-ni əhatə edir və bu daha çox əl barmaqlarının qopması kimi 

qeydlərə düşür . 

2)Yanıqlar—Plastik məhsullarla təmas zamanı yarana bilən digər zədələnmə forması isə 

yanıqlardır .Yanıqlar istilik,şüa,elektrik və kimyəvi maddələrə məruz qalan zaman dərinin üst və 

alt qatlarında toxumaların zədələnməsidir. Bu tip müəssisələrdə yanıqlar adətən termoplastik 

məhsulların əridilməsi və qəliblərə tökülməsi zamanı sıçramalarla,müəyyən maddələrdən ayrılan 

qazlar nəticəsində ,isidilən qəliblərə toxunulma nəticəsində baş verə bilir . Təbii ki,bu tip qəzalar 

insan sağlamlığı üçün daha çox zərərlidir . 

3) Gözə kimyəvi maddələrin sıçraması(göz qəzaları)—Təbii peroksit madddələr son dərəcə 

təhlükəlidir və xüsusilə gözə sıçraması nəticəsində korluq baş verə bilər.Bu təhlükələrdən 

qorunmaq üçün uyğun gözqoruyucu fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə olunmalıdır.Və 

plastiklərin dəriyə yapışması dərinin yanmasına da səbəb ola bilir. 

4)Yanğın və partlama riskləri.—Plastik istehsalatda istifadə olunan bəzi kimyəvi maddələr və 

katalizatorlar,su və ya hava ilə təmas zamanı daha çox reaktiv ola bilər və yanma hadisəsini 

yarada bilərlər.Ərimiş halda olan plastik polimer maddələrlə işləyərkən və yaxud bir yerdən başqa 

yerə daşıyarkən maddələrin dağılması nəticəsində də yanğınlar ola bilər . 

5)Plastik qəlib avadanlıqlarına insanın bədən üzvlərinin ilişməsi ilə üzvlərin qopması halı---

İstehsalat avadalıqları çox sürətlə işləməkdədir və işçinin geyiminin bir hissəsinin hər hansı 
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avadanlığın fırlanma çarxlarına ilişməsi ilə bədbəxt hadisə baş verə bilər. Yəni, işçinin geyiminin 

ilişməsi ilə o sürüklənərək avadanlığın arasında qala bilər və yaxud avadanlıq kəsici 

avadanlıqdırsa bədən üzvünü qoparda bilər . 

Plastik məhsulların emalatında qarşımıza çıxa bilən peşə xəstəlikləri  

Bu gün dünyamızda və ölkəmizdə peşə xəstəlikləri və onları yaradan səbəblər incələndikdə 

onların 3 qrupda toplandığını görürük .Bunlar,fiziki faktorlar,kimyəvi faktorlar və bialoji 

faktorlardır. 

1)Fiziki faktorlar- Bura əzilmə,radiasiya dalğaları,gürultu , titrəyiş,və işıqlandırma ilə əlaqəli 

proseslər daxildir.Polimer sektorunda işçilərin əzilmə və radiasiyaya məruz qalmaları o qədər də 

rast gəlinməsə də, daha çox temperatorla bağlı proseslərə,titəyiş və işıqlandırma ilə əlaqəli 

proseslərə rast gəlinir.Erqonomikadan yararlanmaq bu tip zərərli təsirlərədən uzağ olmağa kömək 

edir . 

2)Kimyəvi faktorlar.—Sənayedə peşə xəstəliklərinə ən çox səbəb olanlardan biri də kimyəvi 

səbəblərlə ortaya çıxan proselərdir .Bunlara daha çox kimyəvi maddələrin , toz, buxar və digər bu 

kimi maddələrin təsiri ilə yaranan faktorları aid etmək olardı. Bunlar zəhərli qazlar və ya digər 

təsiredici maddələr olub insanın yuxarı tənəffüs orqanlarına daxil olan və yaxud da düşməsi ilə 

insanın dərisində xəstəliklər yaradan maddələrdir .Tozlar özü alargik, zəhərləyici,kansoregen və s. 

olur. Bura qaz və buxarlar nəticəsində yaranan peşə xəstəlikləri də daxildir . Qazlar özü də boğucu 

, yandırıcı və zəhərli ola bilir .Bunlardan qorunmaq üçün də ümumi və fərdi mühafizə 

vasitələrindən mütləq şəkildə istifadə olunmalıdır .  

3)Bialoji faktorlar.—Ətraf-Mühitdə olan insana zərəli kiçik canlılar və mikroorqanizmlərdir 

.Polimer sferasında da bu tip canlıların və mikroorqanizmlərin yaşaması üçün şərait ola bilər ki, 

bu da insan sağlamlığı üçün zərərlidir . Buna görə də mütəmadi olaraq iş sahəsi dezinfeksiya və 

deratizasiya olunmalıdır . İşçilərə qorunma vasitələri paylanılmalı və istifadə qaydaları 

öyrədilməlidir . Bu tip xəstəlik yaradıcı canlılara daha çox polimer labaratoriyalarında 

rastlanılması mümükündür .Buna görə də labaratoriyalarda təmizlik və dezinfeksiya işlərinə 

xüsusi diqqət yetirilməlidir .Peşə infeksiyası xəstəliklərindən(peşə xəstəliyi yarada bilən 

mikroorqanizmlərdən) qorunmaqda ən əsas ,açıq yaralarla işlərə başlamamalı , yaralarda dəyişmə 

hiss etdikdə müəssiəsə polikilinikasına müraciət edilməlidir .  
Plastik emalatı sənayesində ortaya çıxan maddələr və səbəb olduqları xəstəliklərin cədvəldə təsviri . 

 

Plastik formaları 

 

Məhsul istehsalında ortaya çıxan maddələr 

 

Yaratdığı Peşə Xəstəlikləri 

 

Polipropilen 

 

ormaldehit, Akrolein , 

Aseton 

 

 

Narkoz təsiri , dəri iltihablanması, 

krilonitril-Bütadien- 

Stiren (ABS) 

Stiren, Fenol, Bütadien  

Akrilonitril 

Anesteziya təsiri, Ciyar ödemi ,Ağciyar 

xərçəngi. 

Polietilen tereftalat Metanol Görmə zəifliyi ,Yuxarı nəfəs yolunda 

problemlər yarda bilir . 

 

Poliüretan 

Hidrogen Siyanür, İzosiyanat 

Asit anhidritler, Kompleks 

aminler,Azodiokarbonamid 

Reaktif boyalar, Metil metakrilat 

Toluen 

Peşə asması,Çox qəbul edilərsə 

dermatit.Kimyəvi pnevmaniya 

Kauçuk 

 

Sürətləndiricilər, Solvanlar, Yağlar, Kükürt,  Xərçəng ,amfizem ,Konakt dermotitlər və 

s. 

 

Polimer örtük 

Siklohekzanon 

NMetil Pirolidon (NMP) 

Tetrahidrofuran (THF) 

 

Dəri xəstəlikləri,Baş ağrsı , diqqət 

dağınıqlığı problemi. 

 

Xloropren Kauçuk 

Hidrogen Xloru Polimer duman temperatoru xəstəliyi 

Mənbəə: SAÜ Fen Bil Der 20. Cilt, 3. Sayı, s. 497-507, 201 
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Peşə xəstəliklərindən qorunma üsulları 

Plastik istehsalı müəssisələrində iş təhlükəsizliyi və mühafizəsi prosesləri qəza və peşə 

xəstəliklərinin qarşısının alınmasında ən əsas məsələdir .Bunun üçün aşağıdakı addımlar 

ardıcıllığı ilə həyata keçirilməlidir: 

 Risk dəyərləndirmə işinin aparılması 

 Fiziki müayinə ,sağlamlığın qorunması tədbirləri və analizlər 

 Fiziki və kimyəvi mühit ölçülərinin aparılması 

 Fərdi qoruyucu vasitələrin müəyyən olunması 

 İşçilərə periodik təlimatların verilməsi. 

Birinci mərhələ olan risk dəyərləndirmədə, ortaya çıxa bilən risklər əvvəlcədən ehtimal 

olunur və işçilər öz işlərini bu risklərə uyğun olaraq qururlar.Burada iş zamanı təhlükəsizlik və 

sağlamlığın qorunması üçün lazımlı olan tədbirlərin müəyyən olunması məqsədi ilə, işçilərə 

uyğun olan risklərin dəyərləndirilməsi və əgər qabaqlayıcı tədbirlər almaq mümkündürsə, bunu 

icra etmək lazımdır. 

İkinci addım olan fiziki müayinə və sağlamlığın qorunması analizlərində --Prosesin davam 

etmə müddətinə görə işçilər müvafiq vaxtlarda tibbi müayinələrdən keçirilməlidir və proses iş ili 

daxilində 6 aydan bir edilməlidir .Xəstəliyə tutulmadan belə davamlı aparılan müəyinələr 

sayəsində əvvəlcədən işçinin sağlamlığı gələcəkdə tutula biləcəyi peşə xəstəliyindən qoruna bilər 

.Məsələn yuxarı tənəffüs orqanlarında yarana bilən xəstəliklər ağ ciyarların əvvəlcədən rentgeni 

nəticəsində müəyyən oluna bilər və bununla da vaxtında müdaxilə ilə xəstəlik xroniki hal almadan 

aradan qaldırıla bilər . 

Üçüncü mərhələ olan fiziki və kimyəvi şərait ölçülərinin aparılması,təhlükəli maddələrlə 

işləyən işçilərin məruz qaldığı təhlükəli maddə qatışıqlarının iş mühitində nə qədər olmasının 

ölçülməsini və rəqəmlərlə ifadə olunmasını ifadə edir .Plastik istehsalı müəssisələrində yaranan 

bir başqa problem də, gurultu və səs çoxluğudur.Tam plastikdən təkrar xammaddəyə çevrilmə 

üçün istifadə edilən avtomatik avadanlıqlar ətrafa çox səs yayırlar və bu işçilərin işlərində 

diqqətinin yayınmasına səbəb ola bilər ki, bu da daha ağır iş qəzalarının baş verməsinə gətirib 

çıxara bilər . Bundan əlavə olaraq yüksək səs həm də, işçilərin eşitmə problemlərinin yaranmasına 

səbəb olur. Bunun üçün də fərdi təhlükəsizlik vasitələrindən istifadə olunmalıdır .Bura antifonlar , 

qulaqçıqlar və s.aiddir.Normal şərtlər daxilində iş saatı ərzində yəni 8 saatda 85 desibel səsə 

məruz qalma ola bilər .Ümumiyyətlə bundan qorunmaq üçün aşağıdakılar edilməlidir(ölçmələr 

aparılmalıdır) : 

1. Gurultulu şəraitin ölçülməsi 
2. Termal kanfortun ölçülməsi  
3. İşıqlandırmanın ölçülməsi 
4. Tozun miqdarının ölçülməsi 

5. Uçan təbii mikroorqanizmlərin miqdarının ölçülməsi 

6. Qısa və uzun müddətdə havalandırmnın keyfiyyətinin ölçülməsi 

Dördüncü mərhələ olan fərdi muhafizə vasitələrindən istifadə də mütləq şəkildə yerinə 

yetirilməlidir.Bu vasitələr zərərli maddələrin insan orqanizminə keçməməsi üçün atılan 

addımlardan demək olar ki, ən əsasıdır və bu vasitələr işəgötürən tərəfindən təmənnasız şəkildə 

işçilərə verilməlidir . 

Beşinci addımda isə işçilər mütəmədi olaraq əməyin təhlükəsizliyi qaydaları ilə tanış 

edilməlidirlər.Və bu da , işə götürənin öhdəliyidir .Bununla yanaşı işəgötürən bu addımları 

atmaqda maraqlı olmalı və verilən tapşırıqların nə dərəcədə yerinə yetirilib –yetirilməməsinə 

nəzarət etməlidir. 

Nəticə və təkliflər 

Plastik və kauçuk istehsalatı sferasında fəaliyyət gösdərən iş yerlərinin sağlamlıq və əmək 

mühafizəsi məsələləri diqqətə alınaraq aparılan araşdırmada, iş fəaliyyətində ortaya çıxa bilən 
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peşə zədələnmələri və xəsəlikləri ifadə olunmuşdur . Burada həm də ,bu zədələnmə və xəstəlikləri 

yaradan amillər incələnmiş, onlardan qorunma üsul və vasitələri verilmişdir . Polimer ailəsinin 

çox geniş olduğu və bu ailəyə daxil olan maddələrin hansı spesifik xəstəlik və istehsal 

zədədlənmələrinə yol aça biləcəyi göstərilmişdir . Azərbaycanın da bir neft ölkəsi olması və 

polimer kimya sənayesinin burada da inkişaf etməsi bu araşdırmaya olan ehtiyacı ortaya 

çıxarmışdır və araşdırma ilə bu sahədə erqonomistlərin nələrə diqqət etməsi və nələri bilməsinin 

lazım olduğu göstərilmişdir . İrəli sürülən təkliflərə gəldikdə isə , ən əsası insanın təbii haqqı olan 

yaşamaq haqqının qorunması üçün nəyin lazım olmasını müəyyən etmək və tətbiq etməkdir . 

Daha sonrasında isə aşağıdakıların həyata keçirilməsi məqəsədə uyğundur. 

 Təhlükəsizlik qaydalaranına əməl olunması 

 İşçilərin vaxtında təlimatlandırılması  
 Onların təlimatlara riayət etməsinə nəzarət olunması  

 Kimyəvi maddələrlə işlərdə ixtisaslı və məsuliyyətli işçilərin işə alınması 

 Davamlı (6 aydan bir) işçilərin sağlamlıq test və müəayinələrinin aparılması 

 İş mühitinin işin xüsusiyyətlərinə uğun dizayn edilməsi . 
Yuxarıda göstərilənlərin həyata keçirilməsi ilə iş təhlükəsizliyi bərpa oluna bilər . Bunlar 

ümumi təhlükəsizlik qaydalarından bir neçəsidir ki, bunları bilmək erqonomistlərin borcudur . 

Yuxarıdakı sıralamaya elektrik enerjisindən düzgün istifadə qaydaları , yanğından mühafizə 

üsulları və s. kimi bir çox əlavələr etmək olar .Təbii ki, bu həyata keçirilən işlərin xüsusiyyətindən 

bir başa asılıdır .Buna görə də erqonomistlərin maraq dairəsində olan işçi , iş mühiti və iş dizaynı 

müəssisədə komleks sistem olaraq həyata keçirilməlidir. Mütləq iş təhlükəsizliyi qaydalarına əməl 

olunmalıdır yoxsa , insanın ən təməl hüququ olan yaşamaq hüququ təhdid altına düşür ki, bunu da 

heç bir kəs isdəməz . Bu məsələlərin araşdırılması müasir dövrümüzdə mühüm bir zərurətdən 

doğmuşdur . Bunu isə, son dövrlərdə baş verən çoxsaylı iş qəzaları və peşə xəstəlikləri ilə 

əlaqələndirmək olar.  
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XÜLASƏ 

Təqdim olunan iş neftçıxarmada neftin hasilatı və nəqli zamanı texnoloji mürəkkəbləşmələrin 

yaranmasına səbəb olan mexaniki qarışıqların, əsasən də, asfalten-qətran-parafin çöküntülərinin 

qarşısının alınması ilə quyudibi zonanın keçiriciliyinin artırılmasına imkan verən sinergetik 

effektə malik nanosistemin işlənilməsi və tətbiqinə həsr olunmuşdur. Üzvi-həlledici, səthi-aktiv 

maddə və metal nanohissəcik əsasında işlənilmiş nanosistem neftin çıxarılmasını asanlaşdırır, 
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quyu avadanlığında mexaniki qarışıqların qarşısını alır, quyudibi zonada çökmüş birləşmələri həll 

edərək onun keçiriciliyinin artırılmasına imkan verir. Nanosistemin “Neft Daşları” NQÇİ-də 

tətbiqi nəticəsində təmirlərarası müddət və neft hasilatı artmış, böyük iqtisadi səmərə əldə 

olunmuşdur. 

AÇAR SÖZLƏR: quyudibi zona-1, keçiricilik-2, üzvi həlledici-3, səthi-aktiv maddə-4, 

nanohissəcik-5, nanosistem-6 

GİRİŞ 

  Azərbaycanın neft yataqları litoloji cəhətdən qeyri-bircins süxurlardan təşkil olunub. 

Uzun müddət istismar olunan sahələrdə lay təzyiqi və temperaturu xeyli düşmüşdür. Quyudibi 

sahəsində məhsulun qazsızlaşması getdiyi üçün yüngül fraksiyaların ayrılması, ağır fraksiyaların 

karbonatlı süxurlar tərəfindən udularaq çökməsi süzülmənin zəifləməsinə və hasilatın azalmasına 

səbəb olur. Digər tərəfdən məsamələrdə çökmüş bu hissəciklər süxur səthini hidrofoblaşdırır və 

səthdən keçən su çökmüş karbohidrogenlərlə görüşərək emulsiya əmələ gətirir ki, bu da faza 

keçiriciliyini azaldır. 

 Hazırda neftçıxarmada keçiriciliyi zəif olan gilli laylarda quyudibi zonanın süzülmə 

sahəsinin təmizlənməsi və asfalten-qətran-parafin (AQP) çöküntülərinin qarşısının alınması 

mühüm problemlərdən biri hesab olunur. AQP çöküntüləri quyuların neft-mədən avadanlıqlarının 

stabil işinə mane olan texnoloji mürəkkəbləşmələri yaradan əsas səbəblərdəndir [1]. Digər bir 

səbəb kimi duzçökmə problemini göstərmək olar [2]. 

 Zəif keçiriciliyə malik yataqlarda uzun illər boyu yığılmış mənfi komponentlər (mexaniki 

qarışıqlar, AQP, duz və s.) zaman keçdikcə quyunun hasilatının azalmasına səbəb olur. Belə ki, 

lift borularının daxili səthində, quyuağzı atqı xətlərində, yeraltı və yerüstü mədən avadanlıqlarında 

yaranan AQP çöküntüləri quyudibi zonaya da çökür. Bu da quyudibi zonanın keçiriciliyinin xeyli 

azalmasına gətirib çıxardır. Nəticə etibarı ilə yaranan bu mürəkkəbləşmələr neft hasilatının və 

təmirlərarası müddətin azalmasına səbəb olur. 

 Problemin qarşısının alınması üçün neft mədənlərində geniş istifadə olunan üsullardan biri 

də kimyəvi reagentlərin tətbiqidir [3-5]. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur 

ki, istifadə edilən ənənəvi üsulların efektivliyi və texnoloji cəhətdən əlverişliliyi neft sənayesində 

problemin tam aradan qaldırılmasına qadir olmadığı üçün yeni nanosistemin işlənilməsi və tətbiqi 

labüd olmuşdur. 

TƏDQİQAT METODU 

Az keçiricilikli layların quyudibi zonasına təsir effektini artıran reagentlərin seçilməsi və 

tərkibin işlənilməsi məqsədi ilə N.Nərimanov adına NQÇİ-nin quyularından götürülmüş AQP 

çöküntüsünün müxtəlif üzvi həlledicilərdə həllolma qabiliyyəti tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatların 

aparılması zamanı ilkin olaraq AQP çöküntüsü nümunəsi tərkibin bircins olması üçün yaxşı 

qarışdırılmış, daha sonra müəyyən hissəsi götürülərək kütləsi təyin edilmiş və nümunə silindrik 

formaya salınmışdır. Eyni zamanda metal torun kütləsi də təyin edilmişdir. Silindrik formaya 

salınmış AQP çöküntüsü nümunəsi metal tor içərisinə qoyularaq içərisində üzvi həlledici olan 

stəkana yerləşdirilmişdir. Təcrübələrdə AQP çöküntüsü nümunəsi və həlledici 1:20 nisbətində 

götürülmüşdür. Müxtəlif üzvi həlledicilərdən istifadə etməklə tədqiqatlar həm 20 °C 

temperaturda, həm də 40 °C temperaturda 180 dəqiqə müddətində həyata keçirilmişdir.  

İstifadə olunan üzvi həlledicilərin AQP çöküntülərinin həllolma qabiliyyətinə təsiri 

qravimetrik üsulla təyin edilmişdir.  

İlkin komponentin seçilməsi məqsədilə dizel yanacağı, kerosin, kondensat, benzin (80-180 

°C) və yüngül piroliz qətranı tədqiq olunmuşdur. Adları qeyd edilən üzvi həlledicilərin AQP 

çöküntülərini həlletmə qabiliyyətini öyrənmək üçün ayrı-ayrılıqda müxtəlif temperaturlarda 

tədqiqat işləri aparılmışdır. 20 °C temperaturda götürülmüş üzvi həlledicilərdən kondensatın AQP 

çöküntülərini həlletmə effektivliyi ən aşağı, bunun əksinə olaraq yüngül piroliz qətranının 

(Solvent) AQP çöküntülərini həlletmə effektivliyi digər üzvi həlledicilərlə müqayisədə ən yüksək 
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olmuşdur. 40 °C temperaturda da 20 °C temperaturda olduğu kimi götürülmüş üzvi 

həlledicilərdən yüngül piroliz qətranının AQP çöküntülərini həlletmə effektivliyi ən yüksək 

olmuşdur.  

  Həlledicilərin həlletmə qabiliyyətini artırmaq məqsədilə onun tərkibinə metal 

nanohissəciyin əlavə edilməsi ilə yeni nanosistem əldə edilmişdir. Belə ki, metal nanohissəciyin 

üzvi həllediciyə əlavə olunması üçün daşıyıcı kimi qeyri-ionogen səthi-aktiv maddədən (SAM) 

istifadə edilmişdir. Alınmış nanosistemlərin AQP çöküntülərini həlletmə effektivliyi tədqiq 

olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, bütün hallarda metal nanohissəciyin reagentin tərkibində 

olması sistemin aktivliyinin artmasına, bu da öz növbəsində alınmış nanosistemin AQP 

çöküntülərini həlletmə effektivliyinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. 

   Qeyd olunan nanosistemin tərkibindəki metal nanohissəcik istilik effekti verməklə 

yanaşı, elektroparamaqnit rezonansı (EPR) effekti də yaradır. Belə ki, nanosistem maqnit 

xassəsinə malikdir və 120 °C temperatura kimi öz effektivliyini saxlayır. 

 Şəkil 1-də quyudibi zonanın keçiriciliyinin artırılmasına imkan verən nanosistemin 

hazırlanma sxemi göstərilmişdir. Texnoloji sxemdən göründüyü kimi (1), (2) və (3) çənlərində 

müvafiq olaraq metal nanohissəcik, qeyri-ionogen SAM və üzvi həlledici yerləşdirilir. Qeyri-

ionogen SAM qismində Alkan DE-202 B və ya Laprol 4202, üzvi həlledci qismində isə yüngül 

piroliz qətranı götürülmüşdür. Metal nanohissəcik kimi isə ölçüsü 50-70 nm olan alüminium 

nanohissəcik götürülmüşdür. Qeyd olunan komponentlər (4) qarışdırıcısına ötürülür. 2 saat 

ərzində intensiv qarışdırılmaqla tərkib hazırlanır və (5) siyirtməsi açılmaqla, (6) qəbul çəninə 

doldurulur. Bundan sonra hazır məhsul nəqliyyat ilə quyuya çatdırılır.  

 

 
Şəkil 1. Quyudibi zonanın keçiriciliyinin artırılmasına imkan verən nanosistemin hazırlanmasının texnoloji sxemi 

 

  İşlənilmiş nanosistemin tətbiqi məqsədilə mədən məlumatları toplanılmış və 

araşdırılmışdır. Mədən məlumatlarının araşdırılması göstərir ki, qeyd edilən problem Neft Daşları 

NQÇİ-nin “Palçıq pilpiləsi” yatağında tez-tez müşahidə olunur. Belə ki, “Palçıq pilpiləsi” 

yatağının 130 quyusu üzrə mədən məlumatlarının təhlili göstərir ki, quyudibi zonanın 

keçiriciliyinin azalması problemi əsasən AQP çöküntüləri ilə əlaqədardır. Belə ki, AQP 

kristallarının quyudibi zonaya çökməsi quyudibi zonanın keçiriciliyini xeyli azaldır. Bundan əlavə 

bəzi quyularda qum tıxacı və digər mexaniki qarışıqların da mənfi təsiri müşahidə olunur. Tədqiq 

olunan quyularda qum təzahürü ilə əlaqədar texnoloji mürəkkəbləşmələr müşahidə olunduğu 

halda, neft nümunələrində mexaniki qarışıqların miqdarı maksimum 0,012 % təşkil edir. 

 Palçıq pilpiləsi yatağında istismarda olan ayrı-ayrı quyular üzrə neftlərin fiziki-kimyəvi 

xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən mədən məlumatları da təhlil olunmuşdur. Belə ki, Palçıq 

pilpiləsi yatağının hər iki qanadı üzrə neftin sıxlığının orta qiyməti cənub-qərb qanadı üzrə 907 

kq/m
3
, şimal-şərq qanadı üzrə 922 kq/m

3
 təşkil edir. Dəyişmə intervalı isə uyğun olaraq 898-934 

kq/m
3
 və 910-937 kq/m

3
 təşkil edir. Bu da öz növbəsində yataq üzrə istismar olunan əksər 

quyulardan hasil olunan neftin yüksək özlülüyə malik olmasını və AQP birləşmələri ilə 

zənginliyini göstərir. Bu səbəbdən quyudibi zonada AQP birləşmələrinin qum və gil hissəcikləri 
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üzərində toplanaraq tıxaclar əmələ gətirməsi ehtimalı böyükdür. Bundan əlavə quyudibi zonada 

toplanan gil hissəciklərinin su ilə təmasından şişmə müşahidə olunur ki, bu da öz növbəsində 

keçiriciliyə mənfi təsir edən digər bir amil kimi qiymətləndirilə bilər. 

 Beləliklə, quyudibi zonanın keçiriciliyinin artırılması və neftin tərkibində olan AQP 

birləşmələrinin yaratdığı mürəkkəbləşmələrin qarşısının alınması üçün işlənilmiş nanosistem 

“Neft Daşları” NQÇİ-nin Palçıq pilpiləsi yatağının 1146 saylı meydançasında yerləşən 1331 saylı 

quyuda tətbiq olunmuşdur. Hazırlanmış nanosistem aqreqatın aşağı sürəti ilə quyunun boruarxası 

siyirtməsi açıq olmaqla boru içindən vurulmuş, məhlul süzgəc hissəyə çatdıqda isə boruarxası 

siyirtmə bağlanmış və nanosistemin qalan hissəsi də fasilələrlə vurularaq laya sıxışdırılmışdır. İşçi 

agentin təsir dairəsinin bərabərləşməsi məqsədi ilə quyu təzyiq altında 10-12 saat müddətdə bağlı 

vəziyyətdə saxlanılmışdır. İşçi agentin kiçik sürətlə vurulması və təzyiq altında kapilyar hopmanın 

növbələşməsi nəticəsində quyudibi zonanın ən kiçik məsaməli hissələrinə də təsir edilməsi təmin 

olunmuşdur.  

NƏTİCƏ 

 Beləliklə, üzvi həlledici, qeyri-ionogen SAM və metal nanohissəcik əsasında işlənilmiş 

nanosistemin “Neft Daşları” NQÇİ-nin Palçıq pilpiləsi yatağının 1331 saylı quyusunda tətbiqi 

nəticəsində az keçiricilikli gilli laylarda quyudibi zonanın süzülmə sahəsi genişlənmiş, mexaniki 

qarışıqların lift borularında çökməsinin qarşısı alınmış və bu da quyularda təmirlərarası müddətin 

artmasına gətirib çıxarmışdır. Nanosistemin tətbiqindən sonraki bir il müddətində 482,0 ton əlavə 

neft hasilatı və bunun nəticəsində də böyük iqtisadi səmərə əldə edilmişdir. 
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Xülasə 

Diaqonal nasosun ötürücüsündən keçən maye axını mərkəzdənqaçma nasoslarında olduğu 

kimi radial istiqamətə yönəldilmir və oxa paralel deyil, oxlu, lakin meylli, sanki radial və oxlu 

istiqamətlərdən ibarət düzbucaqlı şəklində düzülmüşdür.Maili axın istiqaməti diaqonal nasosların 

əsas dizayn xüsusiyyətini yaradır - meridional axına perpendikulyar və nasos oxuna meyilli 

fırlanğacların tənzimlənməsi xüsusiyyətini yaradır. Bu hal, təzyiq meydana gətirərkən qaldırıcı və 

mərkəzdənqaçma qüvvələrinin birləşdirilmiş hərəkətini istifadə etməyə imkan verir.Diaqonal 

nasosların ötürücüləri qapalı və ya açıq tipli ola bilər. Birinci vəziyyətdə, çarxın quruluşu 

mərkəzdənqaçma nasosunun çarxının konstruksiysına, ikinci halda isə oxun konstruksiyasına 

bənzəyir. Bir sıra nasoslarda açıq tipli fırlanğac pərlərinin hərəkəti dövretməkdən ibarətdir, bu da 
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onların üstün cəhətidir. Maye, ya mərkəzdənqaçma nasoslarında olduğu kimi boru dirsəkdən 

istifadə edərək, ya da oxlu nasoslarda olduğu kimi bir spiral kameradan istifadə edərək diaqonal 

nasosun ötürücüsündən yayılır. İşləmə parametrlərinə görə (tutum, təzyiq) diaqonal nasoslar 

mərkəzdənqaçma və oxlu nasoslar arasında aralıq mövqe tutur. 

AÇAR SÖZLƏR: Su, Nasos, Diaqanal 

Giriş 

Nasos stansiyası, nasosların sorma boruları, su nasosunun özü, mühərrik, mühərrikdən nasosa 

ötürülmə, suyu nasosdan suyun çıxış nöqtəsinə daşıyan təzyiq borusu və s. ibarətdir. Beləliklə, bir 

nasos quraşdırılması anlayışına nasosun işləməsindən asılı olan elementlər daxil edilməlidir.Nasos 

stansiyasına nasos qurğularının bəzi elementləri, stansiya binasının özü, orada yerləşən maşın və 

cihazlara fərdi nəzarət nöqtələri və nəhayət ofis ləvazimatları daxildir. Beləliklə, nasos stansiyası, 

nasos bölmələrinin elementlərinə əlavə olaraq, bölmələrin idarə edilməsini də əhatə edir. 

Metod 
Nasos stansiyaları (NS) su təchizatı sisteminin istismar imkanlarını və texniki səviyyəsini, 

habelə su təchizatı sisteminin iqtisadi göstəricilərini müəyyənləşdirir. NS su təchizatı sistemləri 

istehlakçılarının ehtiyaclarına uyğun olaraq su təchizatı təmin edən bir quruluş və avadanlıq 

kompleksidir. Strukturun quruluşu, dizaynı, əsas və köməkçi avadanlığın növü və miqdarı elektrik 

stansiyasının məqsədi və ona texnoloji tələblər nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. 

Təyinatına və ümumi su təchizatı sxemindəki yerinə görə, nasos stansiyalarını aşağıdakı 

növlərə bölmək olar: 

 I növ qaldırıcı nasos stansiyaları (NS Iq); 

 II növ qaldırıcı nasos stansiyaları (NS IIq); 

 gücləndirici nasos stansiyaları (GNS); 

 sirkulyasiyalı nasos stansiyaları (SNS). 

 meliorasiya olunan sahəyə (suvarma sistemləri) və ya bərpa olunan ərazidən (drenaj və 
suvarma sistemləri) su çıxarmaq üçün nəzərdə tutulmuş meliorativ nasos qurğuları və stansiyaları; 

ikinci halda, onlar tullantıların və ya drenaj suyunun vurulması üçün istifadə olunur; 

 çiləmə üsulu ilə əkinlərin suvarılması üçün çiləyici nasos qurğuları; 

 köməkçi nasos qurğuları. 
Bir qayda olaraq, istehlakçıya "birbaşa" verilən təzyiqi (tələb olunan sərbəst təzyiq) təmin 

edən şəbəkədə su təzyiqinin yaradılması funksiyası NS IIq və GNS tərəfindən həyata keçirilir. 

Bəzi hallarda, NS Iq də paylayıcı şəbəkəyə su ötürə bilər, lakin dəqiqlik üçün belə nadir birləşmə 

daha nəzərə alınmır. SNS sərf olunan suyu soyudulmaya və ya təmizlənməsi üçün ötürür və sonra 

onu yenidən istehsala qaytarır. Sxemdən asılı olmayaraq, adətən, idarəetmənin nəzarət olunan 

parametri ötürmədir. SNS tərəfindən təmin olunan suyun istehlakçıları arasındakı fərqləri nəzərə 

alaraq, bu işdə onları nəzərdən keçirməyəcəyik. 

Qəbul edilmiş təsnifata görə NS IIq, adətən təmiz su rezervuarlarından istehlakçılara suyun 

verilməsinə xidmət edir. Bəzən (mənbənin növünə, təmizləyici qurğuların mövcudluğu və tipinə, 

topoqrafiyaya əsasən), I və II növ qaldırıcı nasoslar tikinti və istismar xərclərini azaltmaq üçün bir 

NS-da yerləşdirilə bilər. GNS (təzyiq stansiyaları) su təchizatı şəbəkəsindəki və ya su kanalındakı 

təzyiqi artırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu vəziyyətdə su bir şəbəkədən (su kanalının bölməsi) 

götürülür və artan təzyiq altında başqa bir şəbəkəyə (rayon, sex və s.) və ya su kanalının növbəti 

hissəsinə verilir. Məsələn, Sankt-Peterburqda yerli nasoslar də daxil olmaqla III və IV qaldırıcı 

stansiyalar da fəaliyyət göstərir. 

GNS və NS IIq nasoslarının "hər cəhətdən oxşarlığı" ("kiçik santexnika") V.Y. Karelinin 

"Nasoslar və nasos stansiyaları" elmi işində qeyd edilmişdir. Bənzərlik verilmiş funksiya ilə 

müəyyən edilir və bu NS qrupunu iş rejimləri baxımından və istifadə olunan texnologiyalarından 

və nasos cihazlarının istifadə üsullarından ayırmağa imkan verir. Belə NS-nin texniki-iqtisadi 

göstəricisini vahid bir göstərici - həyat dövrü dəyərindən istifadə etməklə aparmaq tövsiyə olunur. 
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Nasos qurğularının uzun müddət ərzində iş rejimlərini öyrənmək üçün gündəlik cədvəllərdən 

istifadə etmək əlverişsizdir, çünki onlar həftəyə, mövsümə və s. görə bir-birindən əhəmiyyətli 

dərəcədə fərqlənir. Cari su istehlakının qrafiklərini riyazi tənliklərdən istifadə etməklə təsvir 

etmək demək olar ki çətindir, buna görə nasos qurğularının iş rejimlərinin tənzimlənməsinin 

müxtəlif yollarının enerji və iqtisadi enerji səmərəliliyini təhlil etmək üçün kifayət qədər uzun 

müddət ərzində onların iş rejimlərinə nəzarət etmək məqsədəuyğundur. Əksər sənaye və 

bələdiyyə su təchizatı sistemləri üçün belə bir müddət davamlılığı 8760 saat olan texniki il hesab 

edilir. Mövsümi olaraq işləyən suvarma və bənzər nasos qurğuları üçün, ölkənin müxtəlif 

bölgələriə görə 4000-4500 saat arasında dəyişən mövsüm müddəti hesablama dövrü olaraq nəzərə 

alınır.Buna görə, nasos qurğularının iş rejimlərini təhlil etmək üçün bəzi tədqiqatçılar , elektrik 

yüklərinin sadələşdirilmiş diaqramlarına bənzər su paylama əyrilərindən istifadə edirlər. 

Sadələşdirilmiş bir cədvəl, uzun bir müddətə, məsələn, bir il ərzində artan gündəlik su təchizatı 

cədvəllərini birləşdirən bir əyriyə aiddir. Su təchizatı sistemindəki nizamsızlığı qiymətləndirmək 

üçün "nisbətən minimal ötürmə" anlayışı istifadə olunur: λ = Qμ / Qδ, burada Qμ - minimum su 

istehlakının gündəlik ötürülməsi; Qδ - maksimum su istehlakının bir günlük maksimal 

təchizatıdır. Minimum nisbi su təchizatı, müvafiq vaxt dövrü üçün qeyri-bərabərlik əmsalı ilə 

ifadə edilə bilər λ = Kmin / Kmaks. 

Dövriyyəli su təchizatı sistemlərinin kogenerasiya qurğularının iş rejimi açıq hava 

temperaturundan, müvafiq olaraq mövsümdən, iqlimdən və s. əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.Su 

anbarı vasitəsilə istehlakçıya su verən nasos qurğularının iş rejimi, müəyyən dövrlərdə nasos 

aqreqatlarının təchizatının su istehlakından fərqlənməsi ilə xarakterikdir. Nasos qurğularının 

enerji istehlakı, onların işləmə rejimləri, yəni axın, təzyiq və FFƏ (Faydalı Fəaliyyət Əmsalı) ilə 

müəyyən edilir. Mayelərin dövretməsi zamanı stasionar prosesləri davam etdirərkən, nasos 

aqreqatlarının təchizatı, təzyiqi və FFƏ zamanla sabit qalır. Buna görə, onların istehlak etdiyi 

enerjinin təyin edilməsi bu halda çətin olmur və tələb olunan dövr üçün asanlıqla hesablanır. 

Bununla belə, su təchizatı sistemlərində su təchizatı texnoloji prosesləri qeyri-sabitdir və təsadüfi, 

ehtimal xarakteri daşıyır, buna görə də bu prosesləri dəstəkləyən nasos qurğularının parametrləri 

əhəmiyyətli dərəcədə vaxt dəyişkənliyinə məruz qalır. 

Su rezervuarından suyun nasoslanması zamanı nasos qurğularının iş rejimi yuxarıda təsvir 

edilənə bənzəyir, bu qurğular rezervuar tam dolu olduğu zaman açılır və boş olduqda 

bağlanır.Aralıq rezervuar olmadan birbaşa şəbəkəyə qoşulu işləyən nasos qurğularının ötürümü 

hər an (sızıntı və qeyri-məhsuldar xərclər olmadıqda) su istehlakına bərabər olmalıdır. Əslində, 

hər hansı bir su təchizatı sistemində sızmalar var, buna görə nasos qurğusu vasitəsilə ötürmə su 

istehlakından bir qədər (10-15%) yüksək olmalıdır. Su istehlakının artması ilə, nasos qurğularının 

təchizatı da artırılmalıdır, bu da boru kəmərlərində hidravlik itkilərin artmasına səbəb olur. Bu 

itkiləri kompensasiya etmək üçün nasos aqreqatlarının istehsal etdiyi təzyiq artırılmalıdır.  

Su istehlakının və nasos təchizatının uyğunlaşdırılması indiyə qədər ən çox işləyən 

aqreqatların sayını və ya nasosların təzyiq xəttlərində klapanların (qıfılların) açılma dərəcəsini 

dəyişdirməklə, yəni boru kəmərlərinin tıxanması ilə aparılmışdır. XX əsrin əvvəllərində 

Pfleiderrer K. qeyd etdi ki, loblu nasosların su ötürməsinin tənzimlənməsinin ən səmərəli 

üsullarından biri sürət nasosunun fırlanma tezliyini dəyişdirmək ola bilər. Sürəti dəyişdirərkən 

nasos H = f(Q) üçün kifayət qədər sərt bir təzyiq xarakteristikası davamlı dəyişənə çevrilir. Bu 

vəziyyət, nasosun xüsusiyyətlərinin onu dəstəkləyən prosesin vaxt ilə dəyişən parametrlərinə tez 

və çevik şəkildə uyğunlaşmasına imkan verir. Rezervuara maye axınının artması ilə içindəki su 

səviyyəsi yüksəlir və fırlanğacın da fırlanma tezliyi artır. Su axını azaldıqda səviyyə azalır və 

fırlanma tezliyi də azalır. Bu vəziyyətdə, nasos idarəetmə sistemi, rezervuarda su səviyyəsini 

müəyyən bir səviyyədə sabitləşdirməyə imkan verir. 
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Nəticə 

Su təchizatı sistemlərinin nasos stansiyalarının texniki istismarı enerji ehtiyatlarından 

səmərəli istifadə nəzərə alınmaqla yüksək texniki və iqtisadi göstəricilərdə bütün bölmələrin 

fasiləsiz və etibarlı işləməsini təmin etməlidir. Nasos stansiyalarının fasiləsiz və iqtisadi işini 

təmin etmək üçün aşağıdakılar tələb olunur: 

- texnoloji və elmi nailiyyətlərin müasir inkişafı fonunda vəzifə təlimatlarının tələblərinə 

cavab verən və bacarıqlarını artıran yüksək ixtisaslı texniki kadrların olması; 

- yaranan iş şəraitinin uçotu, nəzarəti və təhlili; 

- nasos qurğularının işinin intensivləşməsini, elmin və texnikanın müasir nailiyyətlərinə 

əsaslanan qabaqcıl nəzarət və tənzimləmə metodlarının tətbiqini təmin edən optimal rejimlərin 

təşkili; 

- istehsal proseslərinin maksimum avtomatlaşdırılması, su itkisinin və elektrik enerjisi və 

sürtkü yağlarının məhsuldar olmayan xərclərinin aradan qaldırılması; 

- vaxtında və keyfiyyətli profilaktik yoxlamanın, profilaktik və əsaslı təmir işlərinin təşkili; 

- nasos qurğularında baş verən nasazlıqların və qəzaların səbəblərinin sistematik qeydiyyatı 

və öyrənilməsi. 

Nasos stansiyalarının yüksək keyfiyyətli, fasiləsiz və iqtisadi işləməsini təmin etmək üçün 

rəhbərlik elmin və texnikanın müasir nailiyyətləri haqqında mühazirələr təşkil etmək, ən yaxşı 

təcrübələri bölüşmək və rasionalizasiya təkliflərinin ictimai təhlili və ən çox rast gəlinən qəzaların 

aşkarlanması, lokallaşdırılması və aradan qaldırılması üçün dərslər keçirərək işçi heyətinin texniki 

biliklərini təbliğ etməlidir. Nasos stansiyalarının normal işləməsi və istismar və texniki rəhbərliyi 

üçün texniki, istismar və icra sənədlərinin, habelə inventar və sertifikat materiallarının tam 

şəklində daimi saxlanmasını təmin etmək lazımdır. 
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Xülasə 

Bu məqalədə dünyada və Azərbaycanda tullantıların toplanması prosesi, tullantıların 

toplanması zamanı yaranan problemlər və tullantıların toplanması prosesində tələb olunan 

xərclərin əsas istiqamətləri haqqında məlumat verilmişdir. Bundan başqa, toplanmış tullantıların 

əsas kütləsini hansı növ tullantılar təşkil etməsi müzakirə olunmuşdur. 

Abstract 

This article is about of the waste collection procedure, problems of collection process and 

main directions of costs required for waste collection in practices of world countries and 

Azerbaijan. In addition, it was discussed types of collected municipal wastes. 
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Giriş 

Ətrafımızda mövcud olan məişət tullantılarının mənbəyi və növü müxtəlifdir. Bərk məişət 

tullantılarının həcmi tikinti-inşaat, söküntü, istehsalat, dağ-mədən, karxana və digər sənaye 

sahələrindən (Şəkil 1) yaranan tullantıların çəkisi ilə müqayisədə nisbətən az olsa da, tullantıların 

toplanması dünyada bu işlə məşğul olan orqanların üzləşdiyi ən böyük ümumi problemlərdən 

biridir. Bərk məişət tullantıları ətraf mühitdə görünüş baxımından xoş təsir bağışlamır çünki, 

onların tərkibində ətraf mühit çirkləndiriciləri olan üzvi maddələr, bioloji olaraq parçalanmayan 

plastik və şüşə materiallar mövcuddur [1]. 

 
Şəkil 1. İngiltərədə müxtəlif mənbələrdən toplanmış tullantıların faizlə ifadəsi. 

 

Ticarət obyektlərindən atılan tullantıların bərk məişət tullantılarına daxil edilməsi ölkədən 

ölkəyə fərqli olduğu üçün onlar arasında toplanmış tullantıların faiz nisbəti də fərqli nəticə verir. 

Avropanın əksər ölkələrində kiçik ölçülü sənaye və ticarət sahələrindən atılan tullantıların tərkibi 

məişət tullantılarının tərkibi ilə oxşar olduğu üçün onlar məişət tullantılarına daxil edilir. Ətraf 

Mühitin Qorunması Agentliyi qeyd edir ki, bərk məişət tullantılarının nisbəti yaşayış 

məntəqələrindən növündən asılı olaraq qiymətləndirilir, belə ki ABŞ üçün ümumi götürülsə bərk 

məişət tullantılarının nisbəti 55%-65% olduğu halda, Florida Ətraf Mühitin Qorunması 

Agentliyinin verdiyi məlumata görə Floridada bu nisbət cəmi 33%-dir [1]. 

Tullantıların toplanması prosesi 
Bərk məişət tullantılarının toplanması adətən yerli dövlət qurumları tərəfindən həyata 

keçirilir. Böyük Britaniyada isə bu iş Tullantıların Toplanması İdarəsi kimi tanınan qurum 

tərəfindən aparılır. Bu qurumun özünün tullantıların toplanması üçün işçi heyyəti olur, həmçinin, 

onlar özəl şirkətlərlə də müqavilələr imzalayır. Azərbaycanda isə bu işlərlə yerli icra hakimiyyəti 

orqanları məşğul olur. Lakin, İçərişəhər və Qala qəsəbəsində isə bu işlər “Təmiz Şəhər” ASC 

tərəfindən həyata keçirilir. 

Tullantıların toplanması (və zərərsizləşdirilməsi) böyük maliyyə vəsaiti tələb edən bir işdir və 

yerli idarəetmə orqanlarının da xərclərinin böyük hissəsini tuta bilər. Məsələn, Metro Manillada, 

Vestfalda, Allendə və Filippində bərk məişət tullantılarının toplanması və zərərsizləşdirilməsi 

üçün illik 64 milyon dollar vəsait xərclənmişdir, bu xərclər yerli idarəetmə orqanlarının ümumi 

xərclərinin 5%-24%-ni, orta hesabla isə 13%-ni əhatə edir. Almaniyanın Ətraf Mühit Agentliyinin 

qiymətləndirməsinə görə tullantıların toplanması xərcləri ümumilikdə tullantıların toplanması və 

zərərsizləşdirilməsi xərclərinin 60%-80%-ni əhatə edir [1]. Avropa Birliyinin son statistik 

nəşrlərində göstərilir ki, Birliyə üzv 27 ölkədən toplanan məlumata əsasən 2008-ci ildə adam 

başına illik 524 kq bərk məişət tullantısı düşür ki, bunun da 40%-i poliqonlara aparılır, 20%-i 

yandırılır, 23%-i təkrar istehsala göndərilir və 17%-i isə üzvi gübrə kimi istifadə olunur. Floridada 

2007-ci ildə toplanmış tullantılara əsasən hesablanmışdır ki adambaşına illik 1800 kq bərk məişət 

tullantısı düşür, lakin bunlara bəzi tikinti və söküntü işləri zamanı yaranan tullantılar da daxil 
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edilmişdir. Market Research.com-ın hesablamarına görə 2006-ci ildə dünya üzrə 2 milyard tondan 

(2 10
9
 t) artıq bərk məişət tullantısı əmələ gəlmişdir.  

 

 
Qrafik 1. 2017-ci il üçün iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə tullantılarının istifadə edilməsi (min ton) [2]. 

 

Məişət tullantılarının toplanması Tullantıların Toplanması İdarəsi üçün getdikçə çətinləşir, 

çünki ilbəil təkrar istehsal inkişaf edir, buna görə müxtəlif tullantı növləri (təkrar istehsala gedən 

quru tullantılar, şüşə, plastik, və s. ) üçün tələbat da fərqli olur. Məsələn, 2008-ci ildə ABŞ-da 

bərk məişət tullantılarının 82.9 milyon tonu (75.2   10
6
 t -33%) təkrar istehsala getmişdir, lakin 

1995-ci ildə isə bu göstərici 55.8 milyon ton (50.6   10
6
 t - 26%) olmuşdur. Bu o deməkdir ki, 

tullantıların toplanması sistemi müntəzəm olaraq yenilənməlidir.  

Statistik məlumatlara əsasən demək olar ki, Azərbaycanda 2017-ci il ərzində iqtisadi 

fəaliyyət növləri üzrə əsas tullantı yaradan mənbələr kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və 

balıqçılıq (6.8 min ton), mədənçıxarma sənayesi (106 min ton), emal sənayesi (608 min ton), 

elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi (2.3 min ton), tikinti (0.9 min ton), 

digər iqtisadi fəaliyyət növləri (43.3 min ton) olmuşdur (Qrafik 1). Göstəricilərdən də məlum 

olduğu kimi ən çox tullantı emal və mədənçıxarma sənaye sahələrindən atılmışdır [2]. 

Ölkəmizdə yaranmış istehsal və istehlak tullantılarının miqdarı illər üzrə fərqlidir. 2009-

2017-ci illər ərzində ən çox istehsal və istehlak tullantı miqdarı 2012 və 2016 –cı illərdə müşahidə 

olunmuşdur (Qrafik 2) [2]. 

 
Qrafik 2. Yaranmış istehsal və istehlak tullantıların miqdarı (min ton) 
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Bundan başqa yuxarıda qeyd olunmuş məlumatlar əsasında adambaşına düşən istehsal və 

istehlak tullantılarının illər üzrə göstəriciləri də fərqli olmuşdur (Qrafik 3) [2]. 

 
Qrafik 3. Yaranmış istehsal və istehlak tullantılarının adambaşına düşən miqdarı (kq) [2]. 

 

Avropa Birliyi ölkələri üzrə adambaşına düşən tullantı miqdarı 483 kq-dır. Lakin, ölkələr 

üzrə nəzər salsaq ən yüksək göstəricilər Danimarkada (777 kq), Norveçdə (754 kq), İsveçrədə 

(720 kq), İslandiya (656 kq), Kiprdə (640 kq), Almaniyada (627 kq) müşahidə olunmuşdur. Ən 

aşağı göstəricilər isə Ruminiyada (261 kq), Polşada (309 kq), Çexiya (339 kq), Slovakiya (348 

kq) olmuşdur [3].  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОЛИТИКИ РАЗНООБРАЗИЕ В 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ 

Анализ современных экономических процессов и опыт развитых стран доказывают что, только произ-

водство качественных товаров широкого ассортимента и предоставление качественных услуг являются 

главными предпосылками достижения успеха и признания как на внутренном, так и на мировом рынке. По 

этому, разнообразие и качество продукции является главным интересом для государства, производителей и 

потребителей. 

Ключевые слова: Переход на рыночную экономику,рыночные отнoшения, промышленный ассорти-

мент, ассортиментная политика, занасы товаров. 

IMPROVING VARIETY POLICY MECHANISM IN FOOD MARKET 

The analysis of economic processes of our times and the experience of the developed world states have clearly 

demonstrated that only output of wide range of goods and provision of quality services are major premises to take 

place, to be recognized and to be successful in both local and international markets. Because, variety and quality of 

production is a main interest for state, producer and consumer. 

Key words: Transition to market economy, market relations, industrial range, assortment policy, stocks of goods.  
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Giriş 

Hazırkı dövrdə, əmtəəyə istehlakçı tərəfindən artan tələbin aydın nəzərə çarpdığı bir vaxtda 

müəssisənin çesid strategiyası mühüm əhəmiyyət dasıyır. Müasir şərtlərdə alıcıların məhsulun 

çesidi və keyfiyyətinə artan tələbkarlığı müəssisənin əsas diqqəti məhz bu istiqamətlərə 

yönəltmələrinə səbəb olmusdur ki, bu da dolayısıyla onun fəaliyyətinin effektivliyi göstəricilərinə 

təsir edir və müəssisənin iqtisadi göstəriciləri demək olar ki, məhz bu parametrlərdən asılı olur. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, rəqabət mübarizəsində liderliyi çesid siyasətində daha səriştəli 

olan, onun reallaşdırılmasını və maksimal effektli idarə edilməsini bacaran firmalar əldə edə 

bilirlər. 

Ərzaq bazarında çeşid siyasəti mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

Ərzaq bazarı bütün dövrlərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının, emal sənaye məhsullarının 

ticarətinə əsaslanır və bazarda böhran, qıtlıq, qiymət artımı həmin sahənin müvcud vəziyyətindən 

qaynaqlanır. Bu səbəblə, ərzaq bazarının formalaşmasına bazar münasibətlərinin qanunauyğun-

luqları baxımından yanaşılmaqla geyd etmək lazımdır ki, ərzaq bazarında sahibkarlığın təmin 

edilməsi kənd təsərrüfatının – ilk nüvbədə əhalinin təlabatının ödənilməsini təmin edən ərzaq 

məhsullarının istehsalının davamlı inkişafından bilavasitə asılıdır. Ərzaq bazarının yerli istehsal 

hesabına təmin edilməsinin də ən başlıca priorutet istiqamətini kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhsulları istehsalı həcminin, kənd təsərrüfatı əmtəə təklifinin səviyyəsinin əhalinin təlabatına, 

emal sənayesinin kənd təsərrüfatı xammalına olan ehtiyacına uyğunlaşdşrılması təşkil edir. Qeyd 

etdiyimiz kimi ərzaq problemi kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bilavasitə bağlıdır. Odur ki, ərzaq 

bazarının formalaşması aqrar - ərzaq kompleksinin inkişafı müvcud vəziyyətdən asılıdır. 

Ərzaq problemi çoxtərəfli bir problemdir. O, həm təbii, həm də sosial-iqtisadi problem 

olmaqla cəmiyyətin bütün sahələrində öz əksini tapır və bir çox dünya dövlətləri üçün böyük 

təhlükə mənbəyidir. 

Akademik Z.Səmədzadə haqlı olaraq vurğulayır ki, ölkənin iqtisadi, o cümlədən ərzaq 

təhlükəsizliyinə bu və ya digər şəkildə təsir göstərən hər hansı bir problem diqqətlə təhlil 

edilmədən dövlətin iqtisadi qüdrətinin və tərəqqisinin artırılması sahəsində qarşıda duran heç bir 

məsələnin həlli mümkün deyildir [1, s.10]. 

Ərzaq bazarı ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafına təsir göstərən mexanizmlərdəndir. 

Ərzaq bazarında baş verən hər hansı dəyişikliklər son nəticədə iqtisadiyyatın bütün sahələrinə öz 

təsirini göstərir. Bu isə bilavasitə onunla bağlıdır ki, qeyd etdiyimiz kimi ərzaq bazarı əhalinin 

qida məhsullarına, sənayenin kənd təsərrüfatı xammalına olan təlabatının ödənilməsinə xidmət 

edir. Ərzaq məhsullarına olan təlabatın ödənilməsi ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafından da 

bilavasitə asılıdır.  

Bazar iqtisadiyyatı əsasında fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 

maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin zərərlə başa çatması, eləcə də məhsul satışının effektiv təşkil 

edilməməsinin özünəməxsus səbəblərindən biri bazar infrastrukturlarının adekvat fəaliyyət 

göstərməməsidir. Daha doğrusu, bazar infrastrukturlarının səmərəli təşkil edilməməsi, son 

nəticədə, həm son istehlakçının həm də istehsalçının maraqlarına mənfi təsir göstərir. İstehsalçı 

bazarda baş verən konyuktur dəyişiklikləri haqqında effektiv məlumat əldə edəbilmir və bazar 

konyukturunda baş verən dəyişikliklərə bu səbəbdən də effektiv reaksiya göstərmək iqtidarında 

olmur. [2 s.247]. Həm də istehlakçılar bu prosesdən özünəməxsus şəkildə təhdidlərə məruz 

qalırlar. İstehlakçıların rast qəldikləri təhdidlər isə ilk nüvbədə, bazarın istehlakçılarla birbaşa 

əlaqələrinin olmaması ilə bağlıdır.  

İqtisadi ədəbiyyatda bazara müxtəlif yanaşma üsulları mövcuddur. Belə ki, bazar - hər şeydən 

əvvəl, əmtəə istehsalı əsasında təşkil edilən mübadilə kimi xarakterizə olunur; 

 bazar-alıcı ilə satıcı, başqa sözlə, tələb və təklif arasında qarşılıqlı əlaqə mexanizmidir; 

 bazar-məhsul istehsalçıları və istehlakçıları arasında, habelə, ölkədaxili və ölkələr 

arasındakı mübadilə sferasıdır. 
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Bazar münasibətləri əmtəə istehsalının gedişində və onun nəticəsində formalaşır. Bazar 

çoxşaxəli anlayış olduğundan, onu birtərəfli xarakterizə etmək çətindir. Ən bəsit anlamda bazara 

əmtəə və xidmətlərin mübadilə və ya ticarət yeri kimi baxılırsa, onda bu məkan etibarı ilə müxtəlif 

yerlərdə, ərazilərdə də aparıla bilər. Daha geniş mənada, bazar bütövlükdə harada olmasından asılı 

olmayaraq, alqı-satqı aktının, ticarət prosesinin məcmusudur. Mövcud halda bazar geniş mənada 

alıcı və satıcı arasındakı münasibətlərin toplusu kimi başa düşülür və bir sıra arqumentlərlə: 

satılan əmtəələrin növləri, alqı-satqının həjmi (bazarın tutumu), tijarətin xüsusiyyətləri, 

qiymətlərin səviyyəsi və s. ilə xarakterizə olunur.  

Azərbaycan Respublikasında ərzaq məhsulları istehsalının azalması və qiymətlərin artması 

ictimaiyyət qarşısında ciddi problem kimi durur. Hazırda ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlar, 

təbii-iqtisadi potensialdan tam və səmərəli istifadə olunması üçün geniş imkanlar açır. Son illərdə 

investisiyanı aqrar sektora yönəldilməsi və bitki məhsullarının emalını yerlərdə təşkil edilməsi, 

istehsal olunan məhsulu dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması istiqamətində xeyli işlər 

görülmüşdür. Lakin bu istiqamətdə işlər hələ ki zəifdir. Bu tədbirlərin genişləndirilməsi xaricdən 

müxtəlif ərzaq məhsullarının respublikamıza gətirilməsinə olan ehtiyacı xeyli azalar və ərzaq 

bazarında qiymətlər daha stimullaşdırıcı olar. R.Balayevin fikrincə qiymət məhsulun istehsalına 

və onun son istehlakçıya çatdırılmasına məcmu xərclərlə, keyfiyyət isə son istehlakçıya çatdırma 

müddəti ilə əlaqədardır.[3,s.3] 

 Ərzaq bazarında məhsulların bahalaşması əsasən onun bazardakı satış prosesində yaranır. 

Alverçilər istehsalçılardan ucuz qiymətə aldıqları məhsulları əhaliyə baha qiymətə satmağa 

çalışırlar. Elə buna görə də, bahalaşmanın qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən yarmarkalar təşkil olunmağa başlanıb. Keçirilən 

yarmarkalarda satılan məhsulların qiyməti müəyyən dərəcədə bazarda satılan ərzaq məhsullarının 

qiymətindən fərqlənir. Qiymətlərin səviyyəsinin bazar qiymətləri ilə müqayisədə nisbətən aşağı 

olması əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı olan təbəqələrin sosial maraqları baxımından mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Ərzaq təminatı sistemi istehsal proseslərini də əhatə etməklə, ərzaq məhsullarının 

istehlakçıya çatdırılmasına qədərki prosesləri, həmçinin istehsalın nəticələrinin reallaşdırılmasını 

ifadə edir. Aqrar istehsalın yenidən davam etdirilməsi isə onun nəticələrinin reallaşdırılmasındakı 

problemlərin səmərəli həllindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Geniş anlamda cəmiyyət 

miqyasında aqrar ərzaq istehsalı və təminatı sistemi ərzağın istehsalı, saxlanması, daşınması, 

tədarükü, bölgüsü, emalı və satışı, habelə idxalı-ixracı, qida təhlükəsizliyi və aqrar-ekoloji ta-

razlıq, resurs-maliyyə təminatı və s. ilə bağlı sosial-iqtisadi münasibətləri əks edirməklə, vahid 

həlqə əmələ gətirirlər. Bu münasibətlərin səmərəli qurulmasından aslılı olaraq, prosses zənzirvari 

hərəkət əmələ gətirərək, aqrar istehsalın dayanıqlığını və ərzaq təninatının etibarlılığını təmin edir. 

“Ərzaq təminatı istehsal və istehlakın kəsişdiyi fəzadır və onun hər bir nöqtəsinin koordinatları 

resursların yaranması və istifadəsinin vəziyyətini qeyd edən kəmiyyətdir” [4,s.131]. Deməli 

etibarlı ərzaq təminatında aqrar istehsalın təşkili və ərzaq təminatı bütöv sistem əmələ gətirdiyinə 

görə vahid müstəvidə kompleks ərzaq siyasətinin yeridilmə sini tələb edir. Ərzaq probleminin 

uğurlu həlli məhz bu sistem ünsürlərinin hər birinin necə təşkili və idarə edilməsindən, onlar 

arasında maliyyə-təsərrüfat əlaqələrinin səmərəli əlaqə-ləndirilməsindən bilavasitə asılıdır. Aqrar 

siyasət elə formalaşdırılmalıdır ki, ərzaq təhlükə-sizliyinin təmin edilməsinə, ölkənin qloballaşan 

dünya təsərrüfatına qovuşmasına imkan yaratsın. Hazırda ölkəmizin aqrar strategiyasının strateji 

milli maraqların qorunması müstəvi-sində işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi günün 

tələbindən doğur. Ərzaq siyasəti ərzaq müstəqilliyinin təmin edilməsinə yönəldilməklə aqrar 

potensialdan dolğun istifadə edilməsinə, bununla da ərzaq bazarının tələbatının ən azı 75-80%-nin 

daxili istehsal hesabına ödənilməsinə şərait yaratmalıdır [5.s.282]. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika komitəsinin (ARDSK) rəsmi məlumatlarına görə, 

təkcə 2000 – 2010 – cu illər ərzində bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə ümumi məhsulun həcmi 
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3.7 dəfə artmışdır. Həmin dövrdə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sayı 8.1 dəfə, fərdi sahibkarlar, 

ailə - kəndli və ev təsərrüfatlarının sayı 3.6 dəfə artmışdır. 2011 – ci ildə, əvvəlki ilə nisbətən, 

kənd təsərrüfatında ümumi məhsulun həcmi 5.8 %, o cümlədən bitkiçilik məhsulları 8.0 %, 

heyvandarlıq məhsullarının istehsalı isə 3.5 % artmışdır. 2010-cu ildə emal bölməsinin 

məhsullarından ərzaq məhsulları istehsalı 2,4%, içki istehsalı 11,8% artmışdır. 2011-ci ildə emal 

bölməsinin məhsullarından ərzaq məhsulları istehsalı 6.3 faiz, içki istehsalı 10.2 faiz artmışdır. 

2005 – 2010 – cu illərdə qida məhsullarının orta illik istehsal indeksi 102.6 % təşkil etmişdir. 

Bütün bu naliyyətlərə baxmayaraq, təkcə 2006 – 2010 – cu illərdə ölkəmizə gətirilən (idxal 

olunan) hazır ərzaq məhsulların, spirtli və sipirtsiz içkilər, sirkə, tütün və s. həcmi 2.6 dəfə artmış 

və onların idxaldakı xüsusi çəkisi 2006 – cı ildə 5.2 % dən 2010 – cu ildə - 9.3 % -zə çatmışdır. 

2010 cu ildə ölkə idxalında bütün növ yeyinti məhsullarının xüsusi çəkisi 18.6 % təşkil etmişdir 

ki, bu da 2006 – cı illə müqaisədə 8.0 % çoxdur. ARDSK – nin məlumatlarına görə, 2011 – ci ildə 

həmin kateqoriyadan olan məhsulların idxalı xeyli azalmışdır. Bütün bu faktlar onu göstərir ki, 

hələ də ölkəmizdə yeyintı məhsullarına olan təlabat yerli istehsal hesabına tam təmin edilmir. 

Digər tərəfdən, dünyada davam edən iqtisadi və maliyyə bühranı, dünya ərzaq bazarlarında 

müşahidə olunan geyri – sabitlik Azərbaycanda da yeyinti məhsuların qiymətinə öz təsirini 

göstərir. Belə vəziyyət daxili yeyinti bazarının idxaldan asılılığının maksimim dərəcədə 

azaldılmasını və müvafiq ehtiyatların yaradılmasını tələb edir ki, buna da sahədə formalaşan 

mövcud çeşid siyasətinin və yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin idarəedilməsi mexanizminin 

təkmilləşdirilməsi yolu ilə nail olmaq mümkündür. Deməli, ölkəmizin yeyinti sənayesində geyd 

edilən istiqamətlərdə dərin və kompleks xarakterli elmi tədqiqatların aparılması əsasında əməli 

xarakterli təklif və tövsiyələrin işlənib hazırlanmasına zəruri ehtiyac duyulur. 

 Bazar iqtisadiyyati şəraitində çeşidli ərzaq məhsulları bazarının normal və səmərəli 

fəaliyyəti yalniz inkişaf etmiş bazar infrastrukturu vasitəsi ilə həyata keçirilir. Çeşidli ərzaq 

məhsulları bazarının infrastrukturu bazarın ayrı-ayrı növlərinin fəaliyyəti üçün əlverişli iqtisadi 

mühitin təhlil olunmasina xidmət edir. 

Geyd etməliyik ki, sovetlər birliyi dövründə ölkəmizdə müxtəlif çeşidli məhsul istehsali ilə 

məşğul olan müəssisələr mövcud olmuş, lakin bu müəssisələrin özləri qərar qəbul etməmişlər. 

Müəssisələr yalnız tapşırılmış çeşiddə məhsullar istehsal etmişlər. İttifaqının dağılması ilə 

tənəzzül mərhələsinə keçən Azərbaycan iqtisadiyyatı, 1995-ci ildən aparılan məqsədyönlü 

islahatlar nəticəsində sürətli inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 

Əmtəə çeşidi didikdə - istehsal olunmuş əmtəə növlərinin məcmusu, növlərin müxtəlifliyi, 

tələbatın müəyyən əlamətlərinə görə cəmlənməsi nəzərdə tutulur. Müxtəliflik hazır məhsullar 

üzərində elə təşkil olunmalıdır ki, o alıcı kütləsi arasında maksimal dərəcədə maraq oyada bilsin. 

Əmtəə çesidinin formalasdırılmasında siyasət elə qurulmalıdır ki, müəssisə həm 

istehlakçıların maraqlarını təmin etsin, həm bazarda sərt rəqabət mühitində alıcı seqmentini cəlb 

etsin, həmdə ən əsas səbəb olan maksimal gəlirlə isləməyi stimullaşdırsın.  

Bu siyasətin əsas prinsipi budur ki, o əhalinin tələblərini təmin edən və müəssisənin 

müstərilərini razı salan şəkildə qurulsun. Bu və ya digər səbəblərlə əlaqədar çesid siyasəti iki 

istiqamətdə - eninə və dərininə istiqamətlərdə aparıla bilər. 

Eninə istiqamətdə aparılan əmtəə siyasəti əmtəə növlərinin qruplarının, altqruplarının, 

nomenklaturaya daxil olan əmtəə növlərinin seçilməsini müəyyən edir. 

Dərininə istiqamətdə aparılan əmtəə çesidi siyasəti isə nomenklaturaya daxil olan hər hansı 

bir adda olan məhsulların müxtəlif çesidlərinin yaradılmasını əhatə edir. 

Bütün bu mülahizələri dərinləsdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, əmtəə çesidi 

(nomenklatura)—müəssisə tərəfindən istehsal olunan məmulatların cəmi olub, əmtəələrin 

istehlak, ticarət, istehsal və ya maddi texniki xüsusiyyətlərinə görə növlərə ayrılmasıdır.  

Çesidin formalasdırılması zamanı qiymət, keyfiyyət, zəmanət, servis kimi problemlər 

meydana çıxır. Bu halda, çesid siyasəti – bu bazarın tələblərindən, müəssisənin maliyyə 
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vəziyyətindən və onun strateji məqsədlərindən asılı olan məhsul çesidinin formalasdırılması 

prosesidir.  

Arasdırmalar göstərir ki, məhsul siyasətinin əsas məqsədi, müəssisənin əmtəə istehsalını daha 

rəngarəng və daha geniş alıcı tələbatına uyğunlasdırıb təkmilləsdirməkdir.  

Mağazalarda əmtəə çeşidinin tərkibindən və vaxtaşırı yeniləşdirilməsindən tələbatın 

ödənilməsi səviyyəsi, əmtəələrin alınması ilə bağlı əhalinin istehlak xərcləri, pərakəndə satış 

ticarət müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinin kəmiyyət və keyfiyyəl göstəriciləri xeyli dərəcədə 

asılıdır. Mağazalarda ayrı-ayrı əmtəələrin olmaması, onların geniş olmayan, qeyri-sabit və ya 

alıcıların tələbatına uyğun gəlməyən çeşidi ödənilməyən təbbatın yaranmasına səbəb olur. 

Əhalinin lazım olan əmtəələrin axtarışına vaxt sərfıni artırır, müəssisələrin iqtisadi səmərəliliyinə 

mənfı təsir göstərir. Buna görə də, pərakəndə ticarət şəbəkəsində əmtəə çeşidinin formalaşması 

zamanı əsas tələb alışın həyata keçirilməsinə ən az vaxt sərf etməklə alıcıların tələbatının 

maksimum ödənilməsi və ticarət müəssisələrinin səmərəli işinin təmin olunmasından ibarətdir. 

Mağazalarda əmtəə çeşidinin formalaşması prosesi üç mərhələdən ibarətdir. 

İlkin mərhələdə mağazada əmtəələrin qrup çeşidi müəyyənləşdirilir (bununla da, mağazanın 

çeşid profıli müəyyən edilir). Bu iş məqsədli bazar sahəsində aparılan marketinq tədqiqatları 

əsasında həyata keçirilir. Bundan asılı olaraq, mağazanın şəhər, rayon əhalisinə ticarət xidmətinin 

ümumi sistemində yeri və rolu müəyyənləşdirilir. 

Çeşidin formalaşmasının ikinci mərhələsində qrup çeşidinin quruluşu üzrə hesablamalar 

aparılır, yəni ayrı-ayrı əmtəə qruplarının kəmiyyət nisbətləri müəy-yən edilir. Qrup çeşidinin 

quruluşu mağazanın ticarət sahəsini, onun yerləşdiril-məsini və digər amilləri nəzərə almaqla 

müəyyənləşdirilir. 

Üçüncü, yekun mərhələdə qrupdaxili (geniş) çeşid müəyyənləşdirilir, yəni hər qrup daxilində 

əmtəələrin konkret növlərinin seçimi həyata keçirilir. Bu ən məsuliyyətli mərhələdir, belə ki, 

əmtəə hərəkəti həlqələri üzrə istehsal çeşidinin ticarət çeşidinə çevrilməsi prosesi son həlqədə - 

mağazada başa çatır və burada əmtəə çeşidinin nə dərəcədə düzgün formalaşmasından son 

nəticədə məqsədli bazar alıcılarının tələbatlarının ödənilməsi asılıdır. 

Yekun mərhələdə çeşidin formalaşması əhalinin tələbatında gözlənilən dəyişiklikləri, 

mövcud ticarət və anbar sahələrini, maldövriyyəsinin hesablanmış göstəricilərini, xidmət 

göstərilən alıcıların kontingentini və yuxarıda sadaladığımız digər amilləri nəzərə almaqla aparılır. 

Marketinq menecerinin ən əsas vəzifələrindən biri istehsalda, satışda, qiymətləndirmədə, 

stimullaşdırmada və bölgüdə effektivliyi təmin edəcək əmtəələri bir sistem içərisində 

birləşdirməkdir ki, buna əmtəə kompleksi deyilir.  

 
ƏMTƏƏ KOMPLEKSİ 

 GENİŞLİK 

Z
Ə

N
G

İN
L

İK
 Diş pastası 

(əçq 1) 
Şampun 

(əçq 1) 
Yuyucu toz 

(əçq 1) 

X A K 

Y B L 

Z-z1,z2,z3 C M 

 D O 

 E P 

 

Böyümək üçün ən uyğun strategiya: 
1- Əmtəə kompleksini genişləndirmək, 

2- Hər əmtəə çeşidindəki rentabelliyi ən yüksək olan məhsulların marketinqi ilə məşğul olmaq, 

3- Firmanın əlindəki qaynaqlar və qabiliyyətlərlə marketinqini ən rahat yolla həyata keçirə 

biləcəyi məhsullar üzərində mərkəzləşmək. 

Çeşid siyasəti - ümumi pərakəndə satış strategiyasının mühüm hissəsidir. Bəzi müəssisələr 

çeşidin genişliyinin daraldılması və dərinliyinin azaldılması yolu ilə onu optimallaşdırmağa 
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çalışırlar, onlar yalnız ən populyar və çox satılan əmtəə qruplarının, əmtəə qruplarının daxilində 

isə ən çox dəbdə olan və ən tez dövr edən əmtəələrin satışı ilə məşğul olurlar. Bu cür siyasət, 

əmtəə ehtiyatlarına qoyulmuş pul vəsaitlərinin azaldılmasına və əmtəələrin dövriyyə sürətinin 

tezləşdirilməsinə imkan yaradır. Məsələn, əgər mağazanın rəhbərləri aşkar etsələr ki, 10 addan 

ibarət olan əmtəə qrupunda 4 ad dövriyyənin 80%-ni verirsə, onda çox ehtimal olunur ki, onlar 

qalan 6 adı çeşiddən ümumiyyətlə çıxaracaqlar. Bu cür qərarın məntiqi aydındır: dövriyyənin 

yalnız 20%-ni verən əmtəə qrupunun böyük bir hissəsinə vəsait və əmək sərf etmək 

məqsədəuyğun deyil, səyləri daha sürətlə və tez dövredən əmtəələrin satışında cəmləşdirmək daha 

yaxşıdır. 

Nəzərdən keçirdiyimiz misalda çeşidin daraldılması qərarı tam məntiqə uyğundur, lakin bu 

heç də yeganə mümkün kommersiya məntiqi deyil. Digər mağazalar, əksinə, bu əmtəə adlarından 

bəzilərinə tələbat nə qədər olsa da, mütləq bütün 10 adda əmtəələrin satışı ilə məşğul olacaqlar. 

Bu, o pərakəndə satış ticarət müəssisələridir ki, öz mağazalarının dominant obrazını yaratmaqla, 

burada fövqəladə geniş və dərin, demək olar ki, tükənməyən çeşid təsəvvürü yaradırlar: «bizim 

mağazada hər hansı bir yerdə ala bilmədiyiniz hər şeyi ala bilərsiniz». 

Ticarətin mənfəətliliyini təkcə əmtəələrin çeşiddən çıxarılması yolu ilə deyil, eyni zamanda, 

yeni əmtəələrin əlavə olunması hesabına da ayırmaq olar. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu və ya digər əmtəənin satışı üzrə rentabelliyi dar mənada 

bu əmtəənin satış həcmi ilə tədavül xərcləri ilə birlikdə onun alış qiyməti arasındakı fərq kimi 

başa düşmək lazım deyil. Mənfəətliliyə daha geniş baxışı belə formalaşdırmaq olar: əgər mövcud 

əmtəənin çeşidə daxil edilməsi (və ya edilməməsi) haqqında qərar qəbul edilərsə, bütövlükdə 

əmtəə şöbəsinin satış rentabelliyi yüksələrmi? Və həqiqətən də, bir çox hallarda çeşidin genişliyi, 

dərinliyi və razılaşdırılması haqqında qərarları ticarət rəhbərləri məhz bu cür geniş və ağıllı 

yanaşma ilə əsaslandırırlar. 

Hərçənd ki, təcrübədə ümumi mənfəətlüik konsepsiyası çeşidlə bağlı məsələlərin həllində heç 

də həmişə lazımi rolu yerinə yetirmir. Çox vaxt bu və ya digər əmtəənin çeşidə daxil edilməsi və 

ya oradan çıxarılması haqqında qərarı rəhbərlər adət və ənənələrə istinad edərək, rəqibləri 

təkrarlayaraq, bəzən də sadəcə intuisiya əsasında qəbul edirlər. 

Lakin çeşid haqqında qərarlar yeganə meyar kimi yalnız rentabelliyə, mən-fəətliliyə əsaslan-

mamalıdır; bu cür qərarlar problemin hərtərəfli araşdırılmasının və təhlilinin nəticəsi olmalıdır. 

Nəticə və təkliflər 

Fikrimizcə, yeni iqtisadi şərait bir sıra qlobal sosial-iqtisadi məsələlərin, o cümlədən çeşidli 

ərzaq məhsulları bazarının inkişafının optimal həllini tələb edir. Ölkəmizin qarşısında duran əsas 

vəzifə təbii ehtiyyatlardan bacarıqla istifadə etməkdən, ölkə iqtisadiyyatının gələcəkdə tarazlı 

inkişafı üçün mövcud imkanlardan daha səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir. 

Ərzaq məhsulları bazarında dünya təcrübəsindən, müasir menecmentin nailiyyətlərindən 

istifadə edilməlidir. Ərzaq məhsulları idxalında güzəştli vergi və rüsumlardan istifadə edilməlidir. 

Stimullaşdırıcı tədbirlər ərzaq məhsulları bazarının inkişafında həlledici rol oynaya bilər. 

Respublikamızın regionları üzrə daha yüksək inkişaf sürətinin müəyyənləşdirilməsi və ona 

nail olunması vacib bir məsələ kimi qoyulmalı, təbii ehtiyyatlardan, iqtisadi potensialdan səmərəli 

istifadə edilməli, rayonlarda investisiya mühitinin yaxşılaşmasına kömək edən bütün faktorlar 

təhlil edilməli, regionların inkişafını sürətləndirmək üçün güzəştli iqtisadi mexanizmlərdən 

istifadə edilməlidir. Bu tədbirlər nəticəsində çeşidli ərzaq məhsulları istehsalı və satışına şərait 

yaranmış olar. 

Çeşidli ərzaq məhsulları bazarının formalaşması və təşəkkülü istiqamətində səmərəli marke-

tinq tədqiqatlarının aparılmasına üstünlük verilməlidir. Sənaye istehsalının dayanıqlı və yüksək 

artım templərinin təmin edilməsi, strukturunun təkmilləşdirilməsi, səmərəliliyinin artırılması, 

ərzaq müəssisələri bazarında müəssisələrin bazar prinsipləri əsasında səmərəli fəaliyyət göstərmə-

sinə əlverişli şəraitin yaxşılaşdırılması təmin edilməlidir. 
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Müəssisələrdə beynəlxalq standartlara cavab verən müxtəlif çeşidli məhsul istehsalını və 

onların dünya bazarlarına ixracını stimullaşdıran müvafiq tədbirlərin görülməsi zəruridir. Bunu 

respublikamızın ixrac strukturunun təkmilləşdirilməsi və artması istiqamətində vacib bir addım 

kimi qiymətləndirmək lazımdır.  
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Аннотация. Изучение влияния молекулярной массы и концентрации сульфат железо 

(FeSO4∙7H2O) на эффективности очистки сточных вод и установлено, что при 

использовании коагулянта FeSO4∙7H2O достигается наиболее высокую 83-89% степени 

очистки. Определено, что при совместном использовании минерального сорбента, 

коагулянтов эффективности очистки сточных вод достигается до 94,3%. 

Ключевые слова. Коагулянт, сорбент, очистка, концентрация, интенсивность, 

эфеективность, ПАВ.  

 

Предприятия шелкомотальных фабрик являются крупными потребителями воды для 

технологических нужд, так как в основном работают по прямоточной системе 

водоснабжения. Сточные воды этой отрасли представляют собой сложную физико-

химическую систему, содержащую в своем составе разнообразные виды поверхностно-

активные вещества (ПАВ), минеральные соли и взвешенные вещества. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды разрабатываются новые или 

усовершенствуются существующие технологии очистки сточных вод предприятий 

шелкомотальных фабрик. Однако, более актуальны технологии, которые обеспечивают 

глубокую очистку сточных вод и их повторно-оборотное использование в основных 

процессах производства. 

Следует отметить, что отношение БПКПОЛН/ХПК>0,67 - позволяет судить о це-

лесообразности применения биологических методов очистки. Так, для производственных 

сточных вод, сбрасываемых в городскую систему канализации, это отношение должно 

соблюдаться в пределах не менее 0,67 [1]. 

Целью данной работы является определение оптимальных доз коагулянтов при 

очистке сточных вод, содержащих ТВВ и красители. 

В настоящее время в большинстве странах кроме минеральных коагулянтов, в 

практике очистки сточных вод предприятий шелкомотальных фабрик все более широкое 

применение находят сорбенты на основе бентонита либо каолина [2-4]. 

С целью выявлению оптимальной концентрации коагулянтов и флокулянта в процессе 

очистки сточных вод нами в различных концентрациях химических реагентов определены 

их оптимальные дозы, результаты полученных данных представлены на рисунке.  

Из полученных данных следует, что размеры образующихся адсорбента соответствен-

но эффективность очистки сточных вод зависит от условий (коагуляции) частиц дис-

персной фазы с адсорбированными макромолекулами коагулянта. В этой связи изучение 

кинетики коагуляции имеет практическое значение для определения, регулирования и 

оптимизации параметров коагуляционного процесса. 
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Рис. Изменение интенсивности окрашивания от дозы коагулянта 

 

Обработка полученных результатов кинетики осаждения (седиментационных) 

загрязнений сточных вод различных производств в координатах уравнения 3 или 4 

приводит к линейной зависимости степени агрегации частиц от времени, на основании 

которой были рассчитаны константы скорости коагуляции. В таблице представлены 

найденные константы скорости, которые могут быть использованы для оптимизации 

технологического процесса.  
 

Таблица. Константы скорости коагуляции загрязнений сточных вод 

Вид сточной воды 

Коагулянт 

сульфат 

железо 

Константа скорости, с-1 

Темпера-

тура, оС 
К*105 (по уравнению 3) К*1011 (по уравнению 4) 

Сточная вода 

1-го потока 

Сульфат 

железо 
25 0,43 1,24 

Сточная вода 

2-го потока 

Сульфат 

железо 
25 0,61 1,52 

 

Таким образом, полученные результаты показывают, что при адсорбции коагулянтов 

на частицах жидкой дисперсной фазы сохраняются закономерности адсорбции, 

характерные для дисперсных систем с твердой дисперсной фазой. При концентрациях 

коагулянтов, соответствующих обычно используемым дозам (до 1 мг/л), происходит 

монослойная ленгмюровская адсорбция. Адсорбционные процессы определяют 

оптимальные дозы и условия смешения коагулянтов со сточной водой. 
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Аннотация. Изучено влияние концентрации синтетических полимеров на вязкость 

шлихтующих композиций. Выявлено, что по мере увеличения концентрации синтетичес-

ких полимеров в шлихтующих композициях наблюдается повышение относительной 

вязкости раствора. Относительная вязкость композиции резко повышается в случае 

совместном применении ПВС и ГИПАНа в интервале концентрации 0,2-0,3% в шлихтую-

щем растворе. 

Ключевые слова. Полимер, вязкость, шлихта, раствор, композиция, крахмал, ПВС, 

ГИПАН, разрывная нагрузка. 

Крахмал и их производные для шлихтования хлопчатобумажной пряжи представляют 

собой гидрогели, получаемые посредством клейстеризации суспендированного в воде 

крахмала в присутствии текстильных вспомогательных реагентов. Этими реагентами 

являются гидроксид натрия, окислитель, гидротропные вещества (многоатомные спирты), 

мягчители (растительные масла, животные жиры, парафин), смачиватели (мыла, ПАВ типа 

арилсульфонатов) и др. Единого рецепта и состава шлихты не существует, на каждом 

предприятии разработана своя, тщательно подобранная композиция, свойства которой 

ориентированы на конкретный ассортимент пряжи, конкретный вид крахмала, тип 

ткацкого оборудования и последующие операции отделки ткани [1-2].  

Наибольший практический интерес в последние годы приобретают акриловые 

полимеры, которые обладают высокой адгезией практически ко всем природным и 

синтетическим волокнам, независимо от их химической природы и физической структуры 

[3-4]. 

Из выше указанного следует, что основными факторами, определяющими желаемый 

результат шлихтования пряжи, являются концентрация компонента шлихты и его 

вязкость. Поэтому изучение возможности использования шлихтующей полимерной 

композиции на основе крахмала, ПВС и ГИПАНА для повышения эффективности 

шлихтования – целесообразно выявить влияние концентрации синтетических полимеров 

на относительную вязкость шлихтующих композиций, при этом концентрации крахмала, 

используемых в составах для шлихтования хлопчатобумажной пряжи варьировали в 

интервале 4-6% масс. 

Предварительными экспериментами было показано, что при концентрации ПВС 

свыше 0,3% даже при низком содержании крахмала (5,0%) в клеевом составе происходит 

образование вязких клеев, достаточных для шлихтовании хлопчатобумажной пряжи. В 

этой связи, в исследованиях была принята оптимальная концентрация ПВС, равная 0,3%. С 

целью обеспечения эластичности и гибкости шлихтующей пленки, образующей на 

поверхности пряжи, а также более глубокого проникания в глубь пряжи, кроме крахмала и 

ПВС в шлихтующей композиции вводили гидролизованный полиакрилонитрил (ГИПАН) 

в количестве 0,1-0,2%. Содержание крахмала варьировали в диапазоне от 4 до 6%, что 
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свойственно композициям для шлихтования хлопчатобумажной пряжи линейной 

плотностью 29,4 текс. Поскольку обоснованных подходов к выбору концентраций 

вышеуказанных полимеров в крахмальных шлихтующих композициях до сих пор не 

существует, остановились на тех, которые наиболее часто используются в 

производственных рецептах для указанного типа пряжи.  

Готовились серии гидрогелей крахмала с постоянным содержанием крахмала (4,5%, 

5,0% и 5,5%) и переменным – ПВС и ГИПАНа. Шаг в изменении концентрации в обеих 

полимерах составлял не более 0,1%, что обеспечивало надежность проработки всего 

концентрационного диапазона. Полученные результаты представлены на рис. 

 
Рис. Зависимость вязкости шлихтующих композиций от содержания в них ПВС (а), ГИПАНа (б) и при совместном 

присутствии ПВС и ГИПАНа (в), концентрации крахмала, %: 

1-4;  2-4,5; 3-5,0; 4-5,5 
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Как видно, на всех линиях относительной вязкости наблюдается повышении при 

содержании ПВС и ГИПАНа. Причем существенные влияние на повышении вязкости 

шлихтующий композиции оказывает ПВС по сравнению с ГИПАНом. Так, например, 

значение lgη при концентрации ПВС 0,3% составляет 2,25, а при той же концентрации 

ГИПАНа она равно 2,0, концентрации крахмала в обоих случаях составляет 5,0%. 

Необходимо отметить, что в случае совместном применении ПВС и ГИПАНа в 

крахмальных гелях вязкость резко увеличивается и при концентрации ПВС 0,3% и 

ГИПАНа 0,2% значении lgη достигается 3,1.  
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Аннотация. Установлено зависимости вязкости загустки от концентрации компонен-

тов загущающих композиции и времени выдерживании. Выявлено, что наиболее эффек-

тивными является загустки на основе крахмала, Na-КМЦ и серицина при концентрации 

5,0; 2,0 и 0,3% соответсвенно. Изучено влияние способа фиксации активных красителей на 

качество напечатанных ткани. Определено, что фиксацию красителя более предпочтитель-

нее осуществвенны в среде перетретого или фиксации горячего воздуха.  

Ключевые слова. Вязкость, концентрация, загустка, фиксация, полимер, тиксотроп-

ность, пластичность, компонент, адгезия. 

Разработка водорастворимых полимерных материалов, обладающих специфическими 

свойствами таких, как: вязкостные характеристики, текучесть, пластичность, тиксотропное 

свойство, сорбционная способность, адгезия к волокнам, а также бактерицидность имеют 

важное значение в развитии химии и технологии композиционных материалов [1-2]. 

Одной из перспективных и многообещающих отраслей использования водораствори-

мых полимерных материалов является текстильная промышленность, где для облагоражи-

вания хлопкового волокна ежегодно используется значительное количество дорогостоя-

щих привозных компонентов, которые заметно сказываются на себестоимости выпускае-

мой продукции. 
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Поэтому поиск и разработка новых типов загущающих полимерных компонентов на 

основе смесей крахмала со специально подобранными веществами являются своевремен-

ными и актуальными. Разработка и использование новых загущающих материалов 

позволяет не только сократить потребление пищевого сырья, частично, или полностью, 

исключить использование дорогостоящих импортных выше указанных загущающих 

материалов при сохранении высоких требований к технологическим свойствам загусти-

теля.  

До сих пор не найдены оптимальные составы загущающие композиции обладающих 

идеальными технологическими свойствами, и исследовательские работы в этой области 

продолжаются, из чего следует, что работы, направленные на поиск новых типов загущаю-

щих композиций, снижающие количества привозимых импортных ингредиентов и 

удовлетворяющие технологическим требованиям, предъявляемым к загустителям, 

являются своевременными и актуальными.  

В связи с этим в данной работе приводятся результаты физико-химические основы 

разработка технологии получения высокоэффектывных загущающих компонентов на 

основе водорастворимых природных и синтетических полимеров путём регулирования их 

функциональности под воздействием различных ингредиентов и их применение в 

процессе набивки хлопчатобумажной ткани.  

Хорошей стабильностью характеризуются пористые структуры «щелочных» вязких 

составов, которые содержат в качестве природного крахмала и синтетические полимеры 

Na-КМЦ и серицин. Устойчивость таких составов, приготовленных из растворов 

полимеров различной концентрации, оценивали по вязкости систем сразу после 

приготовления и после выдерживания в течении суток. Соответствующие зависимости 

представлены на рис. 1 и 2. 

Из графиков видно, что наиболее предпочтительным является использование вязких 

систем на основе крахмала, Na-КМЦ и серицина (рис.1. кривой 1), причем составы из 

крахмала, Na-КМЦ и серицина имеют необходимую динамическую вязкость (308 Па∙с) 

при концентрации крахмала - 5,0%, Na-КМЦ-3,0% и серицина 0,3%, а после выдерживания 

композиции в течение суток она повышается до 376 Па∙с. Возможность приготовления 

загущающих трехкомпонентных композиций из крахмала, Na-КМЦ и серицина не 

исключаются и наиболее эффективными являются низкоконцентрированные системы на 

основе крахмала, Na-КМЦ и серицина и при 5,0; 2,0 и 0,3% соответственно. 

 
Рисунок. Зависимость вязкости гелеобразных загусток от концентрации компонентов 

загущающих ингредиентов и времени выдерживания 
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Загуститель на основе: 1. Na-КМЦ и серицин; 2. Крахмал; 3. Крахмал-серицин;  

4. Крахмал- Na-КМЦ; 5. Крахмал- Na-КМЦ-серицин 

Таким образом, технология печатания активными красителями с использованием 

новых загущающих систем оптимизирована как по составу печатных красок, так и по 

построению после печатных операций. Основная часть исследований проводилась на 

низкоконцентрированных загущающих системах, приготовленных с использованием 

крахмала, Na-КМЦ и серицина при печатании хлопчатобумажной ткани бязь.  
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Аннотация. Выявлено возможность получения шлихтующего состава на основе 

природных и синтетических полимеров. На основе сравнительной оценки реологических 

свойств растворов природных полимеров и основных физико-механических показателей 

ошлихтованной хлопчатобумажной пряжи выявлены преимущества процесса шлихтова-

ния полимерными композициями перед шлихтованием составами на основе крахмала. 

Доказана перспективность использования предложенных шлихтующих препаратов как 

высокоэффективного клеящего материала для хлопчатобумажной пряжи.  

Ключевые слова. Шлихта, пряжа, композиция, разрывная нагрузка, разрывная удли-

нения, препарат. 

В современных условиях формирования рыночных отношений повышение качества и 

конкурентоспособности продукции является одной из ключевых задач в текстильной 

промышленности, решаемых путем создания эффективных ресурсосберегающих техноло-

гий, позволяющих значительно сократить расход пищевого продукта крахмала и дорогих 

импортных, привозных химических материалов[1-2]. 

Подтверждением служат зависимости на рис. (а, б, в), которые отражают существен-

ное влияние содержание ПВС и ГИПАНа в шлихте на основные характеристики ошлих-

тованных основ. Как видно, введение в крахмальные составы небольших количеств ПВС и 

ГИПАНа приводит к существенному улучшению всех показателей. Так, истинный прик-

лей повышается на 15-20%, разрывная нагрузка – на 11-14%, а разрывное удлинение 

уменьшается, от 19-20% до 13-14%. 

На основании полученных данных, обобщенных на рис., можно заключить, что 

оптимальной концентрацией ПВС и ГИПАНа, обеспечивающей получение наиболее 
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требуемых вязких композиций (а именно они; как показано, наиболее эффективны в 

шлихтовании), является концентрация ПВС-0,3%, концентрация ГИПАНа 0,2%. 

Поскольку введение в шлихтующие гидрогели ПВС и ГИПАНа положительно сказывается 

на всех целевых показателях технологического процесса, требуемый результат 

шлихтования достигается также при меньшем содержании крахмала в композиции.  

Как видно, использование шлихтующей полимерной композиции на основе крахмала, 

ПВС и ГИПАНа при концентрации 5,0; 0,3 и 0,2% соответственно позволяет получить 

ошлихтованную пряжу лучшего качества, чем в обычных фабричных условиях 

(концентрация крахмала, равной 7%). 

 
Рис. Влияние концентрации ПВС и ГИПАНа в шлихтующем составе на параметры ошлихтованной пряжи 

Концентрация крахмала, %:1-4; 2-4,5;  3-5;  4-5,5 (1а, 2а, 3а, 4а – крахмальная шлихта без ПВС и ГИПАНа) 

 

Таким образом, проанализи-рованы причины повышения качества полимерного пок-

рытия, формируемого на хлопчатобумажной пряже при нанесении на нее композиции на 

основе крахмала поливинилового спирта и гидролизованного полиакрилонитрила. 

 Установлено, что ПВС и ГИПАН увеличивают работу адгезии при контакте нити со 

шлихтой, что связано со значительным снижением краевого угла смачивания ею целлю-
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лозной поверхности, а также повышают однородность и гладкость образуемой пленки. 

Улучшенные свойства разработанной композиционной пленки по сравнению с обычной 

крахмальной играют определяющую роль в обеспечении технического эффекта в шлихто-

вании хлопчатобумажной пряжи. 
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Аннотация. Исследованы физико-механические свойства кож, наполненных на 

основе разработанными составами водорастворимых полимерных материалов. 

Определены показатели изменения деформационно-прочностных свойств полимерных 

композиционных материалов на основе водорастворимых полимеров от 

продолжительности обработки кожи. 

Ключевые слова: полимер, наполнитель, композиция, предел текучести, степень 

тиксотропного восстановления, растяжение, толщина.  

Разработка новых химических препаратов и технологии, их использование в 

значительной мере направлено на решение экологических проблем кожевенного 

производства и эффективное использование кожевенного сырья. Рост цен на кожевенное 

сырье в сочетании с ухудшением его качества предопределяет поиск технических решений 

по более эффективному использованию сырьевых ресурсов. 

По объёмам производства, широте ассортимента и востребованности, доминирующим 

видом кожтоваров являются хромовые кожи. Формирование улучшенных свойств кожи с 

применением додубливающих и наполняющих препаратов позволяет повышать качество, 

сокращать потери и увеличивать выход готовых кож для обувного производства. 

Применение различных додубливающих и наполняющих препаратов, в том числе 

полимеров в сочетании с хромовым дубителем позволяет получать кожи с повышенной 

износостойкостью, равномерными свойствами по топографическим участкам. Особенно 

это актуально для технологии кожи из низкосортного исходного сырья. Одним из 

основных критериев оценки качества наполняющих материалов является их способность 
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увеличивать толщину кожи за счет заполнения меж фибриллярных пространств в струк-

туре коллагена с образованием внутри дермы прочно связанной сетки. С целью вырав-

нивания кожи по толщине и по плотности по всей площади наполнение рыхлых участков 

должно быть более интенсивным. Последнее обстоятельство является очень важным, т.к. 

создаются условия для более качественного шлифования кожи [1]. 

В связи с этим предоставляется перспективным использование в качестве наполнителя 

полимеров на основе крахмалфосфата (КМФ), полиакриламида (ПАА) и серицина. 

Однако, сведения по данному вопросу разработки наполняющих полимерных композиции 

и влияние их на свойство и технологию по применению в кожевенном производстве 

недостаточно изучены. В качестве объекта нами выбрано кожа из низкого сорта крупного 

рогатого скота. 

Величиной прироста толщины кожи характеризовали формирующую способность 

полимера. Результаты проведенного исследования наполнения различных топографичес-

ких участков кожи показывают, что при применении наполняющих препаратов прирост 

толщины полы изменяется в пределах 4,6-6,4% при прочих равных условиях, в чепраке 

2,4-3,8% (табл.1). 
 

Таблица 1. Влияние наполняющих композиции на среднее увеличение толщины кожи 

 

Состав композиции и его расход 
Прирост толщины по топографическим участкам после наполнения, % 

Пола Чепрак 

КМФ 0,5 г/л- ПАА 0,5 г/л 4,6 2,4 

КМФ 0,6 г/л- ПАА 0,6 г/л 5,2 2,8 

КМФ 0,5 г/л- ПАА 0,5 г/л 

 – серицин 0,075 г/л 
5,8 3,2 

КМФ 0,5 г/л- ПАА 0,5 г/л 

– серицин 0,1 г/л 
6,4 3,8 

 

Наилучшие результаты достигаются при применение композиции КМФ-ПАА-

серицин. 

Вместе с тем следует отметить, что увеличение толщины, в основном наиболее сущес-

твенного для преполной части образцов. 

В результате процесса наполнения между полимером и дубителем происходит допол-

нительное скрепление структуры дермы: повышается устойчивость кожи, упрочня-ется её 

волокнистая структура, улучшается формирование объёма дермы. 
 

Таблица 2. Предел текучести и степень тиксотропного восстановления  

растворов крахмалофосфата с различным содержанием серицина 

Состав и содержание компонентов Предел текучести, 

Па 
Степень тиксотропного восстановления, % 

КМФ г/л ПАА, г/л Серицин г/л 

0,5 0,5 

- 3,89 88,5 

0,0,5 3,58 94,1 

0,075 32,6 96,3 

0,1 36,44 97,4 

0,125 42,15 98,6 

0,6 0,6 

- 5,14 89,8 

0,05 9,45 97,1 

0,075 59,65 98,7 

0,1 71,24 97,3 

0,125 89,63 98,9 
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В зависимости от химической природы полимера и его реакционной способности 

количество прочно связанных молекулярных сегментов с функциональными группами 

коллагена и наполняющими соединениями может быть различным. 

Различными методами показано, что в жидкостных системах полимеров, 

используемых в технологии существуют одновременно различные формы дисперсий - от 

молекулярных ассоциатов и коллоидных частиц до их агрегатов. Повышение 

дисперсности коллоидных частиц приводит к ускорению их поглощения из растворов, с 

одной стороны, и выборке тонкодисперсных форм наполняющего вещества в зонах 

контакта частиц с волокнами, с другой [2-3]. 

О стабильности структуры можно судить по значениям степени тиксотропного 

восстановления (табл.2). Из таблицы видно, что наполняющие полимерных композиции, 

содержащие КМФ, ПАА и серицина, характеризуются более высокими значениями 

степени тиксотропного восстановления. 

Кожа предназначена для изготовления деталей низа кожаной обуви, подошв и рантов, 

и должна обеспечивать защиту стопы человека от неблагоприятных факторов 

окружающей среды: влажности, температуры, механических воздействий. При оценке 

степени пригодности кож по назначению важным представляется проанализировать 

насколько они способны обеспечить нормальные условия жизнедеятельности человека. 

Сопротивление кожи механическим воздействиям может характеризоваться рядом 

физико-механических показателей, а также показателями долговечности. Среди 

гигиенических показателей при оценке качества кож для низа обуви наиболее важными 

можно назвать такие показатели водостойкости как влагоемкость и намокаемость. 

Показатели гигроскопичности, влагоотдачи, паро-и воздухопроницаемости, часто 

применяемые для характеристики гигиенических свойств кожи, менее важны, поскольку в 

большинстве известных конструкций обуви непосредственно не контактирует со стопой. 

Натуральная кожа является лучшим материалом для обуви в отношении 

гигиенических свойств, которые, в свою очередь, обусловлены каппилярно-пористой 

структурой и гидрофильной природой коллагена [1]. И пористая структура, и 

гидрофильно-гидрофобные свойства дермы изменяются в процессе кожевенного 

производства, в том числе и при наполнении. В связи с этим в данном статье 

рассматривается влияние соотношение компонентов, входящих в состав наполняющих 

композиции на гигиенические свойства кож. В качестве наполнителя кож для низа обуви в 

состав композиции включили следующие полимеры: крахмалофосфат (КМФ), 

полиакриламид (ПАА) и серицин – отход шелкомотальных фабрик.  

Гигиенические свойства кож для низа обуви характеризовали следующим комплексом 

показателей: влагоемкость, намокаемость, гигроскопичность и влагоотдача, которые 

определяли в соответствии с нормативно-технической документацией. 

Таким образом, в работе изучено влияние концентрации и природы полимеров на 

показатели влагоёмкости и намокаемости кож для низа обуви, наполненных полимерными 

композициями. Применение наполняющих полимерных композиции позволяет не только 

значительно интенсифицировать этот процесс, но и положительным образом повлиять на 

такие свойства кож для низа обуви, как прочность, влагостойкость, долговечность. 
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XÜLASƏ 
Laurin turşusu, epixlorhidrin, polietilenpoliamin və propilen oksidi əsasında yeni səthi-aktiv 

maddələr sintez edilmiş və onların bir sıra fiziki-kimyəvi göstəriciləri, o cümlədən səthi aktivliyi 

və xüsusi elektrik keçiriciliyi təyin olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, alınmış oliqomer tipli 

SAM-lar müxtəlif minerallaşma dərəcəsinə malik olan suların üzərinə dağılmış nazik neft 

təbəqələrinə qarşı yüksək neftyığma və neftdispersləmə qabiliyyətinə malikdir. 

AÇAR SÖZLƏR: Səthi-aktiv maddə, neftyığma, neftdispersləmə. 

 

GİRİŞ 
Hal-hazırda hər il dünyanın təbii və süni akvatoriyaları tonlarla neftlə çirklənir [1]. Nazik 

təbəqə şəklində suyun üzərinə yayılan neftin kənar edilməsi üçün yeni yüksək effektivli neftyığıçı 

və neftdispersləyiçi reagentlərin alınmasına böyük ehtiyac var [2,3]. Onuda xüsusi ilə qeyd etmək 

lazımdır ki, neft ölkələrindən biri olan respublika üçün neft hasilatının əsas məmbəyi olan Xəzər 

dənizinin sularının çirklənməsinin qarşısını almaq olduqca aktual bir məsələdir.  

 

TƏDQİQAT METODU 
Təqdim olunmuş işdə laurin turşusu (LT), epixlorhidrin (EXH), polietilenpoliamin (PEPA) 

və propilen oksidi (PO) əsasında yeni neftyığıcılıq və neftdispersləmə xassələrinə malik olan yeni 

oliqomer növlü səthi-aktiv maddələr (SAM) sintez və tədqiq edilmişdir.  

LT və EXH əsasında alınmış xloroksipropil efirinə PEPA ilə təsir edilmişdir. Oliqomerin 

sintezi sxematik olaraq aşağıdaki kimi təsvir oluna bilər (son duz şəkilli oliqomer mümkün olan 

izomer məhsullardan biridir): 
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burada n=4-5. 

Alınmış məhsulun səthi-aktivliyi (tenziometrik üsulla) və xüsusi elektrik keçiriciliyi (XEK-) 
(konduktometrik metodla) təyin olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, bu məhsulun suda qatılığı 
artdıqca hava ilə sərhəddə səthi gərilmə 72.0 mN/m-dən (SAM-sız) 27.6 mN/m-ə qədər azalır. 

Həmin məhsulun qatılığı artdıqca XEK də artır və -nın qiyməti distillə suyunun XEK-inkindən 
(3-5 mkS/sm) xeyli yüksəkdir.  

Qeyri-ionogen yeni, oliqomer tipli SAM almaq məqsədi ilə yuxarıda sintez olunmuş məhsula 
PO ilə 1:7 mol nisbətində təsir edilmişdir. Alınmış son məhsulu aşağıdakı kimi təsvir etmək olar: 

 
Sintez olunmuş oliqomer tipli məhsulun oksipropilləşmə dərəcəsi (n) 5.3, PO-nun 

konversiyası isə 75.0 %-ə bərabər olmuşdur. Məqsədli məhsulun alınması İQ-spektroskopiya 

üsulu ilə təsdiq edilmişdir, ν, sm
-1

: 3300  (OH və NH), 2962, 2924 və 2852  (CH), 2476 və 

2063  (NH
+
), 1731 (mürəkkəb efir fraqmenti), 1644  (NH), 1456 və 1370  (CH), 1281  (C-

N), 1046  (C-OH qrupunda C-O), 720  -(CH2)-x. 
Həmin oliqomer tipli SAM-ın qatılığı artdıqca su-hava sərhədində səthi gərilmə 28.1 mN/m-ə 

enir. Bu reagentin sulu məhlullarının XEK-i 7.8-51.7 mkS/sm diapazonunda dəyişir. 
Sintez olunmuş SAM-ların neftyığma və neftdispersləmə qabiliyyəti laboratoriya şəraitində 

reagentlərdən durulaşdırılmamış məhsul və 5 %-li sulu məhlul kimi istifadə etməklə dəniz, içməli 
və distillə sularında Pirallahı neftinin nazik (qalınlığı 0.17 mm) təbəqəsi üzərində öyrənilmişdir 
(cədvəl). Alınmış SAM-ların aktivliyi neftyığma əmsalı - K (ilkin neft təbəqəsi səthinin sahəsinin 
neçə dəfə kiçildiyini göstərir), KD (neftdispersləyici təsirdən su səthinin neftdən təmizlənmə 

dərəcəsi, % ilə) və reagentin təsir müddəti -  ilə qiymətləndirilmişdir. 
 

Cədvəl. LT-nin xloroksipropil efiri, PEPA və PO əsasında alınmış oliqomer məhsulların neftyığma  
və neftdispersləmə qabiliyyətinin tədqiqat nəticələri 

Dəniz suyu İçməli su Distillə suyu 

, saat K/KD , saat K/KD , saat K/KD 

LT-nin xloroksipropil efiri və PEPA əsasında alınmış oliqomer məhsul 

Durulaşdırılmamış 

0-1 
22-168 

 

98.9% 
97.7% 

0 
1 

22-168 

60.8 
99.2% 
98.9% 

0 
1 

22-168 

30.4 
99.2% 
97.7% 

5 % -li sulu məhlul 

0-1 
22-168 

98.9% 
97.7% 

 

0-1 
22-168 

40.5 
98.9% 

 

0 
1 

22-168 

10.1 
34.4 

98.9% 

LT-nin xloroksipropil efiri, PEPA və PO əsasında alınmış oliqomer tipli SAM 

Durulaşdırılmamış 

0-1 
5-193 

 

99.4% 
97.7% 

 

0 
1 

5-193 
 

30.4 
98.9% 
97.7% 

 

0 
1 
5 

25-193 

20.3 
30.4 

98.9% 
97.7% 

5 % -li sulu məhlul 

0 

1-193 
 

98.9% 

97.7% 

0 

1 
5-193 

 

20.3 

98.9% 
97.7% 

0 

1 
5 

25-193 

8.7 

30.4 
99.4% 

97.7% 
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Cədvəldən göründüyü kimi, alınmış oliqomer növlü SAM-lar qüvvətli neftyığıcı və 

neftdispersləyici xassəyə malikdir. Belə ki, SAM-lar dəniz suyunda yüksək neftdispersləyici, 

içməli və distillə suyunda isə qarışıq, yəni neftyığıcı-neftdispersləyici (ilk anlarda neftyığıcı, sonra 

isə neftdispersləyici) təsir nümayiş etdirir.  

NƏTİCƏ 

Göründüyü kimi, LT-nin xloroksipropil efiri, PEPA və PO əsasında alınmış oliqomer tipli 

SAM LT-nin xloroksipropil efiri və PEPA əsasında alınmış oliqomer məhsulundan saxlama 

müddətinə görə daha yüksək neftdispersləyicilik stabilliyi göstərir. 
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ABSTRACT 

An applicable and highly efficient 5-hydroxymethylfurfural (HMF) was achieved by using N, 

N-Diethyl-p-phenylenediamine sulphate ionic liquid catalyst in DMSO solvent from glucose with 

the yield of 94 %. Among the various solvents DMSO was selected as a best solvent and as a 

catalyst N, N-Diethyl-p-phenylenediamine sulphate stayed at the top. More significantly, rising of 

temperature ended up with increasing of the yield of 5-HMF until the reaction time was 90 min. 

160 ◦C, 30 min and 140 ◦C, 120 min resulted in 91 % and 94 % yield respectively with the 30 % 

of catalyst loading. Moreover, increasing the amount of catalyst effected positively in terms of 

yield of 5-HMF.  

INTRODUCTION 

Nowadays global warming and constantly fading of fossil fuels are the biggest issue that we 

have. Replacing those fossil resources with the renewable biofuels seems to have remarkable 

attention
.(1)

Despite the fact that many possible biomass-derived chemicals exist, 5-hydroxy-
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methylfurfural (HMF) appears to have a promising future with wide variety of its usage.
(2) 

Compared to others, glucose is one of the most abundant monosaccharide in nature, thus it gives 

the impression of being better candidate as a feedstock for HMF production.
(3) 

Moving on to 

catalyst, ionic liquid turns out to be more attractive as time passes due to its greenness and being 

powerful solvent with some particular properties.
(4)

 Zhao et al.
(5)

 were the first to report a 

significant HMF yield of nearly 70% from glucose by use of chromium(II) chloride (CrCl2) in 1-

ethyl-3-methylimidazolium chloride ([EMIM]Cl) at 100 C for 3 h. In this experiment, at first 

stage, best catalyst has been chosen after 16 trials in DMSO solvent. Furthermore, in order to find 

the optimum temperature and reaction time numbers of reaction were investigated. Moreover, to 

analyse how catalyst loading effect on the efficiency of product many reactions were carried out. 

RESULT AND DISCUSSION 

 CURVE 

 To determine the yields of the reactions, HMF curve was built. In order to do that, various 

concentration of purchased HMF solutions were prepared. Firstly, 0.011718 g of HMF was 

measured and added to the 1L of distilled water to make a 0.093 mmol/L solution. Then, 100 ml 

of that solution was taken for dilution to make 0.075, 0.056, 0.037, 0.019, 0.01 concentration of 

solutions respectively.Prepared solutions were analysed in the UV spectrometer to find out the 

absorption of each solution. Results were used to represent as a graphic form to find the equation, 

which will be used in the further process.  

 PROVE  

 Our analyse method in the process is as follows: Reaction product is 10 ml and 0.1 ml of that 

was taken and added to the 500 ml of distilled water to make a solution which was used in UV 

analysis. From that analysis, absorption of solutions was found. By using the equation from curve, 

concentration of solutions were calculated and multiplied by 100 (10/0.1) to find the actual 

concentration. Next, moles and yields of HMF from reactions were determined, but there was a 

problem; our wavelengths were varying from 270 to 279 due to the impurities in the solution, 

which should be 284. At first, we tried to separate HMF from product, but it was difficult and 

time consuming, so we decided to prove one and then analyse in our own way. To do so, reaction 

products were cooled down by tap water. Then, it was treated by the salty water and was filtered. 

After that, diethylether was added to the filtered product to separate the HMF by funnel. The next 

step was to remove diethylether by rotavap. Finally, pure HMF was analysed and 284 nm 

wavelengths were observed. 

 

EFFECT OF SOLVENT  

One of the important step in this experiment was to select the best solvent. From various 

solvents DMSO came at the top. 9 ml DMSO, 0.43 g N,N-Diethyl-p-phenylenediamine and 1 g of 

glucose were taken. Reaction temperature was 130 C and reaction time was 30 min. From that 

62% yield was achieved. 

EFFECT OF CATALYST  

Determining the suitable catalyst is another significant factor. From 16 trials, N, N-Diethyl-p-

phenylenediamine was chosen as a optimum.9 ml DMSO, 1 g of glucose and 30%(mol) of 

glucose of catalysts were added to the 100 ml Flask. Reaction time and temperature were 30 min 

and 120 C respectively. From UV analysis 64.6 % yield was obtained. 

EFFECT OF CATALYST LOADING  

The amount of catalysts that should be added was determined by 6 trials of different amounts 

of catalysts. (5,10,20,30,40,50%) Although 40%and 50% were higher than 30%, due to their high 

amounts, 30% was chosen as a optimum. 9 ml DMSO, 1 g of glucose and 30%(mol) of glucose of 

catalyst was added to the Flask. Reaction time and temperature were 30 min and 130 C 

respectively. 
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EFFECT OF REACTION TIME AND TEMPERATURE  

 Final step was to identify the most suitable temperature and time. Temperatures were 

100,120,140,160 C and time were 15, 30,60,90,120,180 min. Two options were gotten as a 

optimum,which were 140 C, 120 min(93.97%) and 160 C, 15 min(91,43%). 9 ml DMSO, 1 g of 

glucose and 0.43 g of N, N-Diethyl-p-phenylenediamine (30%mol) were taken.  

CONCLUSION 

As a conclusion, profoundly high 5-(HMF) yield was achieved by using N, N-Diethyl-p-

phenylenediamine sulphate ionic liquid catalyst in DMSO solvent from glucose. Among the 

various solvents DMSO was selected as a best solvent and as a catalyst N, N-Diethyl-p-

phenylenediamine sulphate came out as favourite catalyst. More significantly, rising of 

temperature ended up with increasing of the yield of 5-HMF until the reaction time was 90 min. 

160 ◦C, 30 min and 140 ◦C, 120 min resulted in 91 % and 94 % yield respectively with the 30 % 

of catalyst loading. Moreover, increasing the amount of catalyst effected positively in terms of 

yield of 5-HMF. Since HMF can be converted into biofuels and bio-based products, this work 

enhanced the way HMF is produced and hopefully will contribute progressive solution for 

industry.  
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XÜLASƏ 

Morfolin, propilen oksidi və dodesil bromid əsasında yeni kation-aktiv ion-maye səthi-aktiv 

maddə sintez edilmişdir. Reaksiya iki mərhələdə aparılmışdır. Birinci mərhələdə morfolin 

propilen oksidi ilə otaq temperaturda oksipropilləşdirilmişdir. Alınmış reaksiya məhsulunun 

dodesil bromidlə kvaternizasiya reaksiyası üzrə müvafiq ion-maye SAM alınmışdır. Sintez 

edilmiş ion-maye SAM-ın quruluşu İQ- və NMR-spektroskopiya metodları ilə təsdiq edilmiş, 

həmçinin səthi aktivliyi və xüsusi elektrik keçiricilikləri ölçülmüşdür. Eyni zamanda SAM-ın su 

səthinə dağılmış nazik neft təbəqəsinə təsir effekti öyrənilmişdir.  

Açar sözlər: Kation-aktiv səthi-aktiv maddələr, neftyığma, neftdispersləmə. 

Baku Engineering University 128 Baki/Azerbaijan

mailto:revan_chem@mail.ru
mailto:a_gulnara@hotmail.com
mailto:xuraman_akifli@hotmail.com


Kation-aktiv səthi-aktiv maddələr (SAM) ümumi sintez üsullarına və müxtəlif sahələrdə 

geniş tətbiq imkanlarına malik olduğu üçün uzun illər kimyaçıların diqqətini cəlb etmişdir. Bu 

SAM-lar emulsiyada polimerləşmə zamanı, mineralların flotasiyasında və toxuculuq emalında 

korroziya inhibitorları kimi istifadə olunur. Kation-aktiv SAM-larda kritik misellaəmələgəlmə 

qatılığı, Krafft temperaturu digər SAM-larla müqayisədə yüksək olduğu üçün onların tətbiq 

imkanları məhdudlaşırdı. Lakin baş qrupuna müxtəlif OH qrup saxlayan fraqmentlər əlavə 

etməklə kation-aktiv SAM-ların kolloid-kimyəvi xassələrini yaxşılaşdırmaq və daha effektiv 

SAM-ların alınması elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir.  

Təqdim edilən işdə morfolin, propilen oksidi və dodesilbromid əsasında kation-aktiv SAM-

lar sintez və tədqiq edilmişdir. Reaksiya iki mərhələdə aparılmışdır. İlkin mərhələdə morfolin 

propilen oksidi ilə 1:1 mol nisbətində otaq temperaturunda 20-24 saat müddətində 

oksipropilləşdirilmiş və N-(2-hidroksipropil)morfolin sintez edilmişdir. Alınmış N-(2-

hidroksipropil)morfolin suda yaxşı həll olan sarımtıl rəngli özlü mayedir. Sonrakı mərhələdə N-

(2-hidroksipropil)morfolin dodesilbromidlə 1:1 mol nisbətində 70-80 C temperaturda 

kvaternizasiya reaksiyası üzrə sintez aparılmışdır. Reaksiya sxemi aşağıdakı kimi təsvir olunur:  

 

 
 

Reaksiya məhsulu suda yaxşı həll olan (həll olarkən bir qədər köpük əmələ gətirir), narıncı-

qəhvəyi rəngli kəsmiyəbənzər maddədir. Alınmış maddə İQ- və NMR-spektroskopiya üsulları ilə 

identifikasiya edilmişdir. Sintez edilmiş SAM-ın bir sıra kolloid-kimyəvi göstəriciləri (səthi 

aktivliyi, xüsusi elektrik keçiriciliyi və s.) təyin edilmişdir. 

SAM-ın suda məhlullarının hava ilə sərhədində səthi gərilmənin qiymətləri tenziometr 

vasitəsilə 25 C temperaturda təyin edilmişdir (şəkil 1). Şəkildən göründüyü kimi SAM-ın 1.27 

mM qatılıqlı sulu məhlulu su-hava sərhədində səthi gərilmənin qiymətini 72.0 mN/m-dən 24.0 

mN/m-ə qədər azalda bilir. Bu SAM-ın kritik misellaəmələ gəlmə qatılığı 1.27 mM-a bərabərdir. 

 

 
 

SAM-ın sulu məhlullarının xüsusi elektrik keçiricilikləri konduktometrik üsulla tədqiq 

edilmişdir (şəkil 2). Alınmış nəticələrə əsasən SAM-ın əks ionunun əlaqələnmə dərəcəsinin-

=0.56 olduğu müəyyən edilmişdir. Sintez edilən SAM-ın (durulaşdırılmamış reagent və sulu 

məhlul şəklində) neftyığma və dispersləmə xassələri laboratoriya şəraitində tədqiq olunmuşdur. 

Təcrübələr distillə, içməli və dəniz suları səthindəki, qalınlığı 0.17 mm olan Pirallahı nefti 

təbəqələri ilə aparılmışdır. Bu tədqiqatların nəticələri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.  

Şəkil 1. SAM-ın səthi gərilmə izotermi 

(t=25 C) 

Şəkil 2. SAM-ın xüsusi elektrik 

keçiriciliyinin qatılıqdan asılılığı (t=25 

C) 
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Cədvəl. N-(2-hidroksipropil)morfolin və dodesilbromid əsasında alınmış SAM-ın neftyığma 

və neftdispersləmə qabiliyyətinin tədqiqat nəticələri (Pirallahı nefti timsalında) 

 
 Reagentin neftin 

səthinə verilmə halı 

Distillə suyu İçməli su Dəniz suyu 

τ, saat К  τ, saat К  τ, saat К  

Durulaşmamış məhsul 0 

1 

6 

24-101 

12.4 

5.4 

4.8 

86.8% 

0 

1 

6-101 

91.3% 

82.6% 

86.8% 

0 

6 

24 

30-101 

95.7% 

94.6% 

8.7 

3.6 

5%-li sulu məhlul 0-6 

24-101 

12.4 

19.4 

0 

1 

6-101 

91.3% 

15.2 

17.4 

0 

1 

6-101 

93.4% 

91.1% 

93.4% 

 

Cədvəldən göründüyü kimi sintez edilmiş SAM dəniz suyunda yüksək neftdispersləmə 

effektinə malikdir. 5%-li sulu məhlul isə içməli suda 1 saatdan sonra neftyığma qabiliyyəti 

nümayiş etdirir. 
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ASTRACT 

Ganja - an ancient center of urban culture with rich history, that situated on the old Great Silk 

way, is rich with many historical and material-cultural monuments, which have their typical, 

unique trade and architectural characteristics. As a result of archaeological excavations and 

ethnographical researches in Ganja during various historical periods have been found different 

material-cultural monuments. Therefore, Ganja and its surrounding areas are considered as one of 

the richest territories of Azerbaijan from the historical-ethnographical and archaeological point of 

view. In this scientific paper have been researched the basic innovative issues of study of 

material-cultural features and traditional heritage of Ganja architecture based on academic 

materials and various historical sources.  

KEY WORDS: innovative research, Ganja, Azerbaijan, architecture, historical-ethnographic 

heritage. 

İNTRODUCTİON  

Ganja - an ancient center of urban culture with old history, that situated on the old Great Silk 

way, is rich with many historical and material-cultural monuments, which have their typical, 

unique trade and architectural characteristics. This city has an old history and here there is one of 

the main and ancient historical monuments of Muslim East civilization – Imamzadeh tomb, 

Jomard Gassab mausoleum. This important monument is situated 7 kilometers from the city of 

Ganja, on the right shore of Ganjachai river. Imamzadeh complex is one the main symbols of 

Ganja city and important example of medieval architecture of Azerbaijan. At the present time, as 

one of the most valued places of pilgrimage of the Islamic world, Imamzadeh tomb-complex in 

Ganja is a sacred place for local population, as well as pilgrims that come from different foreign 

countries. Imamzadeh mausoleum, situated in one of the ancient scientific and cultural centers - 

Ganja State History-Culture Reserve, was built in 739, on site of the grave of mevlana Ibrahim.  

The historic monument of Ganja - Imamzadeh tomb-complex attracts the attention of a 

number of features from the point of multiculturalism view. Ganja Imamzadeh is an important 

pilgrimage shrine. This place is visited by thousands of people every year. It should be noted that 

the number of visitors is increasing every year as well as foreign countries. Interesting fact is that 

non-Muslims are also among that memorial. 

RESEARCH METHOD 

The mausoleum, built around the grave of mevlana Ibrahim in the VIII century, was enlarged 

in the XIV-XVI centuries, and subsidiary buildings around it were erected in the XVII-XVIII 

centuries. The tomb is the most important part of the Imamzadeh complex. The area of 

Imamzadeh complex was included in the property of the Sheykhzamanlis – the descendants of 

Nizami Ganjavi, the great Azerbaijani poet and philosopher. Through the centuries, people carried 

and protected this sacred site. Ganja Imamzade have the value as an important source of research 

of the genealogical history of the people.  

Thus, as a result of the analysis of ancient manuscripts and historical documents it was 

determined that, a prominent thinker and poet Nizami Ganjavi, as representatives of the owners of 
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the private land owner of the monument over the long term and their graves have been preserved 

to this day in the cemetery near the monument Imamzadeh [3, p. 4]. 

There are different opinions about the formation of Ganja as a city. Some historians date the 

city in the period B.C. while others to the beginning of the Middle Ages. When it comes to the 

history of the city we should first of all mention the fact that the city has been a social-economic 

and cultural centre. Alike other cities of our country (Gabala, Nakhchivan, Sheki, Shamakhi) 

Ganja was inhabited earlier in a beautiful geographical site and was later formed into a city [2, p. 

110-115].  

Yet another, more popular hypothesis, states that the city is much younger: it was founded in 

859 by Muhammad ben Khaled from the Arabic clan of Yazids, who controlled and guarded 

caravans following the Silk Road. The remains of fortified walls and towers dating back to this 

period were discovered by archeologists in the Old City [5, p. 32-37]. During several centuries the 

city grew, flourished and finally turned into one of the key regional centers of economy and 

culture.  

CONCLUSİON 

At different stages of the history of the capital city of Ganja status while maintaining the 

traditions of the ancient statehood and independence was of great importance. The city is in the 

province of the Caliphate of the seventh century, the X century and Shaddadis capital of Arran, in 

the eleventh century Seljuk, was the twelfth and thirteenth centuries’ residence in Atabaylar state. 

The famous Ganja Gate manufactured by renowned local blacksmith Osmanoghlu Ibrahim in 

1063 and taken away by invaders in the aftermath of the earthquake in 1139, was thoroughly 

restored to its original view by the Heydar Aliyev Foundation in 2008. Adorned by the national 

ornaments, the Gate was re-installed at the city’s entrance. The city reached prosperity in the XII-

XIII centuries as it became the second capital of the Atabay state and one of the outposts of 

Persian civilization. An exclusive fabric called “Ganja silk” was manufactured here. It was highly 

valued in the neighboring countries and in the Middle East.  

In spite of numerous destructions suffered through the history, Ganja remains a beautiful city 

with many ancient sites. Among them are the Big and Small Bridges (XII century), the Palace of 

Darus Sultan (XII century), towers, the Friday Mosque, the madrasah, hamams and caravanserais, 

as well as Imamzade complex (16th century) – a picturesque building with blue domes, 

constructed as a Mausoleum of Imam Bagir ibn Ibrahim. The historical and architectural complex, 

built in the XVII century by Sheikh Bahaddin, is also worth mentioning. It includes Juma Mosque 

(called Shah Abbas Mosque), Chekak-Hamam (medieval bath) and a caravanserai [4, p. 8-9]. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə dünya tarixində xüsusi bir yerə sahib olan Türk xalqlarının, tarixin axışını 

dəyişdirən islam dini ilə ilk qarşılaşması və bu qarşılaşmadan sonra baş verən hadisələr xarici 

qaynaqlar əsəs alınaraq qələmə alınmışdır. Ərəb-islam ordularının Sasani dövlətini məğlub etməsi 

ilə ərəblərin türk ərazilərinə axınları başladı. İlk dəfə Qafqaziya ərazisini fəth edən ərəb orduları 

buradan Dərbəndə qədər irəlilədilər. Bundan sonra türklər ilə ərəblər arasında illərlə davam ədən 

mübarizə Talas savaşı ilə yerini sülhə buraxdı. Talas savaşında ərəbləri özlərinə müttəfiq olaraq 

qəbul edən türklər ilə ərəblər arasında sosial və iqtisadi əlaqələr inkişaf etməyə başladı. Bunun 

nəticəsində türklər islam dini ilə daha yaxından tanış olmaq şansı əldə etdi. Türklərin islam dinini 

qısa müddətdə qəbul etməsi və təbliğinin səbəbi onların bundan əvvəl də tək tanrı inancına sahib 

olması idi.  

AÇAR SÖZLƏR: Türklərin ərəb ordusuyla ilk qarşılaşması, islam dininin türklər tərəfindən 

qəbulu, türklərdə tək Tanrı inancı 

 

GİRİŞ 

Türklərin İslam dini və İslam mədəniyyəti dairəsinə girmələri, şübhəsiz ki, Türk-İslam 

tarixinin ən əhəmiyyətli hadisələrindən biridir. İslam dininin türklər tərəfindən qəbul 

olunmasından bir müddət sonra türklər bu böyük sivilizasiya içərisində öz dövlətlərini quraraq 

islam mədəniyyətinin ən vacib təmsilçilərindən biri oldular. Ən əsası türklər bu sivilizasiya 

içərisində böyük yer tutan fars və ərəb mədəniyyətlərinə qarşı öz milli və mədəni dəyərlərini 

qoruyub bu günə qədər gətirdilər.  

Türklər arasında islam dininin yayılması üç mərhələdə gerçəkləşmişdir. Birinci mərhələdə 

türk xalqlarını islamla ərəb ordusu, ikinci mərhələdə isə ərəb tacirləri və sufilər tanış etmişdir. 

Üçüncü mərhələdə isə türklər arasında islamın təbliği islamı qəbul edən türklər tərəfindən həyata 

keçirilmişdir. 

Türklərin islam dini ilə ilk tanışlığı Ərəb-İslam ordularının 635-ci ildə Qadisiyyə və 641-ci 

ildə Nihavənd savaşlarında Sassani dövlətini məğlub etməsi ilə başladı. Qafqaziyaya gələn ərəb 

orduları buradakı türk xalqları arasında islam dinini yayaraq şimaldan Dərbəndə qədər irəlilədi. 

Bu tarixlərdə türk dünyasında vəziyyət heç də yaxşı deyildi. 630-cu ildə Şərqi Göytürk 

dövləti süqut etmiş, Qərbi Göytürk dövləti isə dərin bir siyasi böhran içərisində idi. Qafqaziyanın 

şimalında yerləşən Xəzər dövləti isə siyasi bir birlik olaraq kifayət qədər formalaşmamışdı. 

Ərəblər ilə türklərin bu ilk qarşılaşması sərhəd toqquşmaları şəklində olmuşdur və heç bir tərəf 

digərinə qarşı üstünlük əldə edə bilməmişdir. Qafqaz cəbhəsində yəni Dərbənd keçidində 

istədikləri uğuru qazana bilməyən ərəblər 673-cü ildə Ubeydullah ibn Ziyad komandanlığında 

Ceyhun çayı üzərindən Buxara şəhərinə yürüş təşkil etmiş lakin burada da uğur qazana bilməyən 

ərəblər geri qayıtmışlardı.  
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TƏDQİQAT METODU 
Ərəblərin türklər qarşısında uğursuzluqları Xorasandakı İslam ordusunun başına Kuteybə ibn 

Müslüm gətirilənə qədər davam etdi. Kuteybə İbn Müslümün islam ordularının başına keçməsi ilə 
vəziyyət ərəblərin xeyrinə dəyişməyə başladı. Kuteybə 705-715-ci illərdə Beykənd, Buxara, 
Səmərqənd, Fərqana və Şaş (Daşkənd) kimi böyük türk şəhərlərini ələ keçirərək Maveraünnehirin 
böyük bir hissəsinə hakim oldu. Lakin Kuteybə hərbi sahədə göstərdiyi uğuru İslam dininin 
yayılmasında göstərmədi. O, islam dininin əmrlərinə uyğun hərəkət etməyib, İslam dinini yerli 
xalqa məcburi qəbul etdirməyə çalışdı. Amma yerli xalq hər fürsətdə əvvəlki dinlərinə geri döndü. 
Çox sərt və qəddar sərkərdə olan Kuteybə burada böyük yağma, təxribat və qətliamları törətdi. 
Kuteybənin bu fəaliyyətləri bir çox ərəb tarixçilərinin (Əl Təbəri, Əl Bəlazuri, İbn Əsr, İbn Kəsr 
və Əl Narşahi) əsərlərində geniş şəkildə yer almışdır. Bu hadisələri bir islam şairi bu ifadələrlə 
qələmə almışdır. “Türkistanı Ərəblər o qədər talan etdilər ki orada yandırılan ocaqlardan yaralı 
insanlardan və xarabalıqlardan başqa bir şey qalmadı”. 

Ərəb sərkərdəsinin apardığı bu səhv siyasət Orta Asiyada türk idarəçilər və türk xalqları 
arasında sərt reaksiyalara səbəb oldu. Türk bəyləri İslam-Ərəb ordularına qarşı mübarizəyə 
başladı.[2] 

Türgiş Xaqanı Su-lu bu türk bəylərinə dəstək verərək Seyhun çayını keçib, ərəb orduları ilə 
mübarizəyə başladı. O, Maveraünnehirin böyük hissəsini ərəblərdən aldı. Ərəblərin əlində sadəcə 
Səmərqənd şəhəri qaldı. Lakin Su-lu Xaqanın uğurları Çinin düşmən siyasəti nəticəsində yarıda 
qaldı. Su-lu xaqan bölgədən çəkildikdən sonra ərəblər təkrar Maveraünnehirə hakim oldular. 
Lakin güclü müqavimət göstərən türk xalqları qarşısında dayana bilməyən Ərəb orduları müdafiə 
mövqeyinə keçməyə məcbur oldu.[1] 

Digər tərəfdə Qafqaziya cəbhəsində əsasən Dərbənd (Bab Əl Əbvab) keçidində bir əsrə yaxın 
davam edən Ərəb-Xəzər mübarizəsi hər iki tərəf üçün də şiddətli və yorucu oldu. Ərəblər 
Xəzərlərin paytaxtı Bələncər şəhərini ələ keçirdi. Xəzərlər paytaxtlarını Etil şəhərinə köçürmək 
məcburiyyətində qaldı. Ərəblərin Qafqaziyaya gəlmələrinin və Xəzərlərlə savaşmalarının 
səbəblərindən biri Qaradənizin şimalından Balkanlara enərək Bizansı arxadan mühasirəyə almaq 
və bu şəkildə Bizansı təslim olmağa məcbur etmək idi. Lakin Xəzərlərin göstərdiyi müqavimət 
nəticəsində ərəb orduları istəklərinə nail ola bilmədi və Bizansın fəthi əsrlər sonra islam dinini 
qəbul edən türklər tərəfindən gerçəkləşdi. Ərəblərin Azərbaycanda olan ordularının başında yer 
alan komandir Mərvan bu məqsədlə 737-ci ildə 150 min ordu ilə Xəzərlərin yeni paytaxtı Etil 
şəhərinə hücum edərək Xəzər xaqanını əsir aldı. Lakin Etil şəhəri Ərəb ordusunun Qafqaz 
cəbhəsində irəlilədiyi ən son nöqtə oldu. Ərəb ordusu burada da irəliləmək yerinə Azərbaycana 
çəkilərək müdafiə mövqeyinə keçdi. Qısaca qeyd etmək lazımdırsa, Ərəb ordusu türklərlə 
mübarizə apardığı iki cəbhədə də istədiyi nəticəni əldə edə bilmədi.  

Türklərin Maveraünnehirdə Ərəblər qarşısında bu üstünlüyü 737-ci ildə Türgiş xaqanlığının 
və 737-ci ildə Qərbi Göytürk dövlətinin dağılması ilə zəifləməyə başladı. Maveraünnehirdə vahid 
bir hakimiyyətin olmamasından istifadə edən Çin şərqdən, Ərəb ordusu isə qərbdən hücuma keçir. 
Bugünkü Almaata şəhəri yaxınlığında yerləşən Talas çayı sahilində Ərəb və Çin orduları qarşı-
qarşıya gəldi. 751-ci ildə baş verən bu savaş 5 gün davam etdi. Bu qanlı savaşın sonu Karluk 
türklərinin Ərəblərin yanında yer alması ilə ərəblərin xeyrinə başa çatdı. Bu savaşın Ərəblərin 
qalibiyyəti ilə nəticələnməsi həm islam, həm də türk tarixi baxımından əhəmiyyətli inkişafa səbəb 
oldu. Eyni zamanda bununla Türk-Ərəb əlaqələrinin ikinci mərhələsinin təməli atıldı. Bu savaş 
nəticəsində Çinin qərbə doğru irəliləyişinin qarşısı alındı, Orta Asiyada İslam dininin qəbul 
olunmasının təməli qoyuldu. Digər tərəfdən qalib gələn ordularının açdığı Orta Asiya yolundan 
istifadə edən Müsəlman ticarət karvanları və sufi qrupları [4] bu torpaqlara gələrək türklərlə 
ticarət əlaqələri qurdular, bu da iki xalqın bir-birini daha yaxından tanımasına səbəb oldu və 
nəticədə savaş yerini sülhə və dostluq münasibətlərinə buraxdı. Bununla da Türklər İslam dinini 
daha yaxından tanıdılar və qəbul etməyə başladılar. Bundan sonra Türk torpaqlarında İslam 
dininin təbliği bu vasitələrlə aparılacaqdır.  
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Türklərin İslam dinini qəbul etmələri hələ 635-641-ci illərdə Ərəblərin Sassani dövlətini 

məğlub etməsi ilə başlamışdı. İslamı ilk qəbul edən türk bölgələrindən biri Ərəblərin ilk gəldiyi 

türk torpaqlarından olan Qafqaziya olmuşdur. İstər Qafqaziyada, istərsə də Maveraünnehirdə 

türklərin Ərəb ordularına qarşı müqavimət göstərmələrinin səbəbləri arasında ərəb ordu 

sərkərdələrinin pis rəftarı olsa da digər vacib səbəblərdən biri də türklərin regiondakı 

hakimiyyətlərini itirmək istəməmələri idi. Daha açıq ifadə etsək, bu müqavimət İslama, İslam 

dininə qarşı deyil, öz torpaqları və hakimiyyətlətini qorumaq üçün idi. Çünki türklərin müsəlman 

olmadan əvvəl də bütün din və inanışlara hörmətlə yanaşdıqları bilinən bir reallıqdır. Talas savaşı 

və ondan sonra baş verən hadisələr türklər arasında islam dininin sürətlə yayılmasına səbəb oldu. 

Türklər tək-tək, qruplar və topluluqlar halında İslamı qəbul etməyə başladılar. İslamı qəbul edən 

türklər qısa müddətdə xəlifə sarayına qədər gedib çatdılar. Abbasilər dövründə Maveraünnehir və 

Xorasanda olan ərəb valilər əsgərlikdən başqa sənəti olmayan və yaxşı savaş qabiliyyətinə malik 

olan türkləri Abbasi sarayına göndərirdilər.[3] Bunun ilə bağlı XII əsr tarixçisi Fəxrəddin 

Mübarəkşah bunları qeyd etmişdir: “Yad bir ölkəyə gedən birini pis aqibətlər gözləyər. Əksinə 

Türklər, islam ölkələrinə getdikləri zaman, orada hörmət və təqdir görərlər. Əmr və ordulara 

komandir olurlar.” Tarixçi bu sözləri ilə Abbasi xilafəti dövründə Türklərin xilafət ordusunda 

tutduqları yüksək mövqeləri vurğulamaqdadır. 

Maveraünnehir Əməvilər dövründə fəth edilmiş, İslamı bərabərlik və tolerantlıq prinsipini 

uğurla həyata keçirən Abbasilər dövründə isə bu torpaqların islamlaşması tamamlanmışdır.[5] 

Burada əsas rolu bölgədəki idarəsi dövründə apardığı doğru siyasətlə daha sonra xəlifə olacaq 

Mutasım oynamışdır. Türk şəhərlərindən xalqı ilk müsəlman olan şəhər Daşkənd olaraq 

qaynaqlarda keçir. Bundan əlavə türklər ilə ərəblərin ticarətlə məşğul olduqları Talaz və Sabran 

şəhərləri də İslamın sürətlə yayıldığı şəhərlərdəndir. Türkistanda sürətlə yayılmağa başlayan bu 

yeni din Seyhun çayının digər tərəfində olan şəhərlərdə də yayılmağa başladı. Eyni bölgədə 

yaşayan, kökəni türk olan icmalar da islam dinini qəbul etməyə başladı. O dövr qaynaqlarına görə 

X əsrin başlanğıcında ilk dəfə türkmən adı ilə bilinən türk tayfaları müsəlman oldu. Eyni əsrin 

ikinci yarısında oğuzlardan bir qrup da İslamı qəbul etdi. Başlarında Səlcuq adında bir bəy olan bu 

oğuz tayfası öz dövləti (Oğuzlar dövləti) ilə düşdüyü siyasi çəkişmələr nəticəsində Yenikənddən 

ayrılaraq Seyhun çayı əhatəsində yerləşən Cənd şəhərinə gəldilər. Cənd şəhəri Oğuz dövlətinə 

mənsub olsa da xalqı müsəlman idi. Səlcuq bəy buradakı siyasi və sosial vəziyyətə əsasən ona 

bağlı olan Oğuz tayfası ilə birlikdə İslam dinini qəbul etdi. [2] 

Bundan sonra XI əsrin əvvəllərində artıq Oğuz hökmdarının da islamı qəbul etməsi ilə İslam 

dini oğuzlar arasında hakim dinə çevrildi. Daha sonra İslamiyyət Qaraxanlılar dövləti tərəfindən 

də qəbul edildi və onlar Orta Asiyada islam dininin əsas yayıcılarından birinə çevrildilər. 737-ci 

ildə Xəzərlərin payataxtı Etil işğal edilib xaqanı əsir alınandan sonra Xəzərlər də islamı qəbul 

etməyə başladılar. Lakin bu Maveraünnehirdə olduğu kimi sürətlə olmadı.  

İslam dininin türklər arasında bu qədər tez yayılıb mənimsənilməsi türklərin islam dinindən 

əvvəl inandıqları göy tanrı inancı ilə bağlıdır. Göy tanrı inancının mərkəzində də tək tanrı 

düşüncəsi yer almaqdadır. Türkləri yaxından tanıyan müasir tarixçilər hamısı bu barədə 

həmfikirdirlər. Theophylocte Simocatt adlı Bizans tarixçisi türklər haqqında bunları qeyd edir: 

“Türklər torpağı, suyu, alovu və havanı müqəddəs hesab edirlər və onlara hörmət göstərirlər. 

Bununla birlikdə göy ilə yeri ayıran tək bir tanrıdan başqa bir şeyə də inanmırlar. Ona atlar, 

sığırlar və qoyunlar qurban edirlər”. Yazarın bu təsbitlərini ərəb, gürcü və yəhudi qaynaqları da 

təsdiq etməkdədir. Bundan əlavə Türk dünyası tarixi üçün olduqca əhəmiyyətli bir yerə sahib olan 

Orxan kitabəsində türklərdə kainatı yaradan və ona hökm edən tək tanrı inancının formalaşmış 

olduğu görünür. Bu kitabədə “üstdə mavi göy, altda yer yaradıldıqda ikisi arasında insan 

yaradılmışdır” yazıları qeyd edilməkdədir.[4] Bütün bu qaynaqlar türklərin tarix boyunca tək tanrı 

inanışlarını qoruyub saxladıqlarını göstərir. Şübhəsiz ki türklərin bu tək tanrı inancına sahib 

olmaları onlar üçün İslamı qəbul etməyi asanlaşdırdı. Onlardan bəzi qrupları zaman içində digər 
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dinləri qəbul etsələr də bu X əsrdə türklərin bütün din və etiqadlarını tərk edərək islamı qəbul 

etməsi qədər böyük olmamışdır. 

İslamı qəbul edən türklər bundan sonra əsrlərcə islam bayrağı altında savaşaraq dünya 

tarixinə yön verən və uzun illər boyunca dünyaya hökm edən büyük dövlətlər yaradacaqlar.  

NƏTİCƏ 

  Ərəblərin Türk coğrafiyasını işğalı və türk xalqlarının islam dinini qəbul etməsi 

nəticəsində sonrakı tarixlərdə güclü türk dövlətlərinin qurulmasına zəmin hazırlandı. Səlcuq bəyin 

liderliyində islam dinini qəbul edən oğuz türkləri qısa müddət sonra orta Asiya, Qafqaziya və 

Anadolu ərazilərinə yürüşlər etdilər və bu yürüşlər nəticəsində regiondakı sosial və siyasi quruluş 

yenidən formalaşdı. Dəyişikliklər türk xalqlarının sosial həyatlarına da mühüm təsir göstərdi, 

köçəri həyat tərzinə sahib olan Türklərin böyük bir hissəsi yerləşik həyata keçdi. Bütün bunlar 

nəzərdən keçirildiyində dinin və inancın xalqların sosial, siyasi və iqtisadi həyatında oynadığı 

rolun əhəmiyyətinin göz ardı edilməyəcək qədər böyük olduğu özünü bariz şəkildə 

göstərməkdədir. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə Sovetlər birliyinin parçalanmasının daxili və xarici səbəbləri araşdırılmışdır. Sovet 

İttifaqı kimi bir dövlətin qurulmasından yetmiş il sonra parçalanması bir çox sualı da özü ilə 

birlikdə gətirmişdir ki burada SSRİ-nin dağılma səbəblərinin uzunmüddətli köklərə dayandığı, 

mövzunu anlamaq üçün istər sosial-iqtisadi istərsə də siyasi cəhətdən fərqli araşdırmalara ehtiyac 

olduğu vurğulanmışdır. Məqalədə mövzunun daha anlaşıqlı olması üçün dağılmanın səbəbləri 

arasında yer alan iqtisadi amillər geniş şəkildə ələ alınmışdır. Həmçinin SSRİ tərəfindən tətbiq 

edilən sosializmin başlanğıcdan etibarən səhv dayaqlar üzərində qurulması xarici qaynaqlar 

işığında diqqətə çatdırılmışdır. 

AÇAR SÖZLƏR:, Sosializm və Kapitalizm, SSRİ-nin Dağılma Səbəbləri, Sovet 

imperiyasında iqtisadi vəziyyət 

GİRİŞ 

XX əsrin axırlarında dünya və əsasən də Avropa və Asiyanın siyasi xəritəsinin dəyişməsi 

baxımından vacib bir hadisə meydana gəldi. 1917-ci ildə bir inqilab ilə başlayan və 1922-ci ilə 

qədər davam edən bir savaşın sona çatması nəticəsində qurulan SSRİ 1991-ci ildə süqut etdi. 

Soyuq müharibənin əsas aktyorlarından olan SSRİ, eyni zamanda Amerika ilə birlikdə 

dünyanın super gücü idi və təbii ki, belə bir dövlətin süqutu özü ilə birlikdə bir çox sual da 

gətirəcəkdi. Bunun üçün də SSRİ-nin dağılma səbəblərinin uzunmüddətli köklərə dayandığını, 

mövzunu anlamaq üçün istər sosial-iqtisadi, istərsə də siyasi cəhətdən fərqli araşdırmalara ehtiyac 
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olduğunu vurğulamaq doğru olardı. SSRİ-nin parçalanmasını xarici və daxili səbəblərini fərqli 

amillərə əsaslandıran bir çox araşdırmalar mövcuddur. Lakin Sosializm və Kapitalizm müqayisəsi 

bu müzakirələrin təməlini təşkil edir. 

TƏDQİQAT METODU 

Sosialist sistemin ilk dəfə SSRİ də tətbiq olunması, tənqidlərin ilk mərhələsini təşkil edir. Bu 

mövzuda Marksizimin "Kapitalizmin tarixi inkişafda özündən sonra gələn Sosializm ilə yer 

dəyişdirməsinin ilk əvvəl yüksək səviyyədə sənayeləşmiş və inkişaf etmiş kapitalist ölkələrdə 

başlayacağı" uzaqgörənliyinə baxmayaraq böyük əksəriyyətini kəndlilərin təşkil etdiyi və ağır 

sosial iqtisadi şəraitin hökm sürdüyü Rusiyada yaradılmağa cəhd göstərilməsi tənqidləri də özü ilə 

gətirəcəkdir[4]. Eyni zamanda inqilabdan sonra partiyanın ön planda tutulması ilə partiya təşkilatı 

işçi sinfinin önünə keçəcəkdir. Bunun ilə əlaqədar Moshe Lewin “The Soviyet Century” əsərində 

qeyd edir ki, Sosializmin istehsal vasitəsi cəmiyyətə məxsus olmalıdır, Sovet ittifaqında isə bu 

bürokratiyaya məxsusdur. Lewin bu məsələ ilə bağlı bu sözləri də vurğulamışdı: "Sovet 

Sosializmindən danışmaq yersizdir. Sosializmin həyata keçirilməsi üçün iqtisadiyyatın 

ictimailəşməsi və siyasətin demokratikləşməsi lazımdır. Lakin Sovet ittifaqında şahid olduğumuz 

şey iqtisadi və siyasi həyatın bürokratikləşməsi dövlət mülkiyyətinə çevrilməsidir" . [1] 

Bununla da Lewin Sovet sisteminin mütləq bir Sosialist sistem olmadığını bildirir.[1] 

Qorbaçovun 1991-ci ildə Sovet Sosializmi ilə əlaqədar: “qərəzli və avtoritar” bir Sosializm ifadəsi 

də bu görüşün doğru olduğunu göstərməkdədir. Bu baxımdan SSRİ tərəfindən tətbiq edilən 

Sosializmin başlanğıcdan etibarən səhv dayaqlar üzərində qurulması onun daha sonra özünü 

beynəlxalq sistemə uyğun olaraq yeniləyə bilməməsi və başqa sözlə Kapitalizmə görə formalaşa 

bilməməsinə səbəb olacaqdır ki, bu da dağılmanın təməl amillərindən biridir. 

Dağılmanın digər səbəbləri arasında "Kommunist partiya rəhbərlərinin təsiri" yer almaqdadır. 

Dövləti qanunlar deyil, partiya elitasının maraqları təmsil edirdi. Sözdə elan olunmuş demokratik 

hüquq və azadlıqların real bir təminatı yox idi[3]. Bununla əlaqədar olaraq Lewinin 

tədqiqatlarında, mexanizmanın işləməməsi və bürokratiyadan aşağıda olması tez-tez 

vurğulanmaqdadır. Fırat Purtaş bu vəziyyəti belə ifadə etmişdir: "1991-ci ildə Sovet ittifaqı 

dağılmadan əvvəl Kommunist partiya və onun təşkilatlarında təmsil edilən Sovet dövləti süqut 

etdi. Nəticədə Sovet mərkəzi yəni partiya dövləti dağıldı, Sovetlər Birliyi parçalandı". [2] 

Bütün bu görüşləri nəzərdən keçirdiyimizdə SSRİ-nin dağılma səbəblərinin təməlini təşkil 

edən faktorları bir neçə maddə ilə belə ifadə edə bilərik: 1)Yüksək səviyyədə mərkəzləşmiş 

dövlət. 2) Şəxsə pərəstiş, avtokratik davranış və ömürlük siyasətin həyata keçirilməsi. 3) Kadr 

təyinatlarında problemlər. 4) Demokratik seçki mexanizmlərindən istifadə edilməməsi. 5) 

Rüşvətxorluq. 6) Verilən qərarlarda xalqı nəzərə almamaq. 7) Partiya daxili güc mübarizələri. 

Bu hissəyə qədər gözdən keçirdiyimizdə istər sosializm istərsə də idarə etmə sistemində 

göstərilən bütün xətaların Sovet Birliyinin dağılmasında rol oynayan əsas səbəblərə təməl təşkil 

etdiyini söyləmək mümkündür. Purtaşın tədqiqatlarına baxdığımızda isə SSRİ-nin parçalanma 

səbəbləri olaraq bunlar qeyd edilir: 1. Qorbaçovun islahatları, problemləri aradan qaldıra bilmədi. 

2) Qlasnost (Aşkarlıq) və Perestroyka (Yenidənqurma) siyasəti nəticəsində ortaya çıxan regional 

suverenlik tələbləri, mərkəzin idarəsinin zəifləməsinə yol açdı. 3) Kommunist partiya içindəki 

liderlik mübarizəsinin mərkəzin nəzarət mexanizmini zəiflətməsi və xüsusilə də Yeltsinin 

cəmiyyətlərə suverenlik vədləri. 4) Qorbaçova qarşı sui-qəsd cəhdinin uğursuz olması parçalanma 

prosesini daha da sürətləndirdi. 5) İmperatorluq düşüncəsindən xilas olmaq istəyən Rus siyasi 

təbəqəsinin milli dövlət qurmaq istəyi. 

Bunlardan əlavə SSRİ-nin süqutunda iqtisadi amillər də vacib yer tuturdu SSRİ durmadan 

dəyişən və inkişaf edən dünya iqtisadiyyatına ayaq uydura bilmirdi. SSRİ məhsulları dünya 

standartından aşağıda idi, bundan əlavə Amerika ilə müqayisə edildiyində SSRİ texnologiya 

baxımından da olduqca geridə qalmışdı. SSRİ-nin düşdüyü bu vəziyyəti daha dəqiq anlamaq üçün 

iqtisadi sahədə yaradılan sosialist sistemin unikal xüsusiyyətlərini qeyd etmək yerində olacaqdır. 
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Bunlara: Bazar qaydalarını tanımamaq, tədarük və tələb qüvvələrinə laqeyidsizlik, iqtisadiyyatın 

mərkəzi planlaşdırmaya söykənməsi, dövlətin inhisarçılığı və ən əsası da fərdlərin təşəbbüs 

azadlığının ortadan qaldırılmasını daxil etmək olar. Sovet sistemi özəl müəssisələrə imkan vermir, 

bütün gücü bir qrupun və ya dövlətin inhisarında toplayır başqa sözlə mərkəzləşdirir, cəmiyyətdən 

qazanır istismar edirdi. 

Sovet dövləti tərəfindən yaradılmaya çalışılan "Sovet insanı" həqiqətdə bir robot ilə bərabər 

tutulmuş və sadəcə özünə verilən işi yerinə yetirməklə vəzifəli bir varlıq kimi görülmüşdü. Bu da 

insanların sadəcə özlərinə tapşırılan işi etməklə kifayətlənməsinə səbəb olmuşdur. Bundan başqa 

dövlətin ağır iş şəraiti və həyat şərtlərini daha da ağırlaşdıran qərarları insanları daha da 

laqeyidləşdirmişdi. Bu insanlar dövlət tərəfindən onlara verilən plan və hədəflərə çatmış kimi 

göstərirdilər ki, bu da Sovet insanını axırda aldadan insana çevirəcəkdir[5]. Bu həqiqət sistem 

çökdükdən sonra gün üzünə çıxacaqdır. 

İqtisadi sahə ilə əlaqədar imperiyanı parçalanmaya aparan səbəbləri bir neçə maddə ilə qeyd 

edək: 1) SSRİ-nin ABŞ ilə silahlanma yarışına girməsi. 2) İqtisadi sistemdə reforumların həyata 

keçirilməməsi. 3) Kənd təsərrüfatı, yüngül sənaye və xidmət sahəsinin, kiçik bir yer əhatə etdiyi 

iqtisadi təşkilatın yenidən qurulması. 4) Texnologiya baxımından olduqca geridə qalması. 5) 

Dünya iqtisadiyyatında rəqabət gücünü artırmaq yerinə ölkənin milli gücünün artırılmasına diqqət 

yetirmək. 6) Başqa ölkələrə edilən iqtisadi dəstək. 

İqtisadi sahədə atılan bütün bu səhv addımlara baxmayaraq SSRİ öz iqtisadi qüdrətinə 

hesablanmamış iri iqtisadi əməliyyat və layihələri eyni zamanda icra etməyə başladı “Baykanur 

layihəsi, Şərqi Avropadakı kommunist düşərgəsinə böyük maliyyə axının olması, düşünülməmiş 

Əfqanıstan müharibəsi, neftin qiymətinin 1 barelə 17 dollara düşməsinin qarşısının alınmaması, 

kütləvi silahlanma kimi amillər SSRİ-nin iqtisadi cəhətdən çökməsinə gətirib çıxardı”. SSRİ-ni bu 

böhranlı vəziyyətdən qurtarmaq üçün 80-ci illərin ikinci yarısında ölkə rəhbərliyi tərəfindən bir 

sıra cəhdlər göstərilsə də Sovet idarəsində olan xalqlarda milli özünüdərk getdikcə daha da 

gücləndi. Artıq İmperiya respublikaları ənənəvi vasitələrlə istismar edə bilmirdi. İmperiya milli 

münaqişələri daha da dərinləşdirdi. Lakin bu yolla imperiyanın xalqlar üzərində ağalığını 

saxlaması artıq mümkün deyildi. Bu da axırda ölkənin süqutuna gətirib çıxartdı.  

NƏTİCƏ 

Sovet imperiyasının dağılma səbəbləri araşdırıldığında ortaya çıxan suallardan biri də 

tərkibində bir çox millətin torpaqları olan bir imperiyanın XX əsrin sonlarına qədər necə 

dağılmadan gəlib çatmasıdır. Bu sualın cavabı da əslində bizə Sovet imperiyasının dağılma 

səbəblərini göstərir. Sovet rəhbərlərinin imperiya daxilindəki xalqları daim əsarətdə saxlamaq 

üçün istər siyasi, istərsə də digər sahələrdə dövlətin inkişafının əleyhinə qərarlar almalı oldular. 

1953-ci ildə Stalinin vəfat etməsindən sonra dəyişən dünyanın etdiyi təsir ilə də günahsız 

insanların qanı üzərində ucaldılan imperiya zəifləməyə başladı. Təbii ki bu qədər böyük bir 

imperiyanın süqutu qısa müddətdə olmayacaqdır. Bundan sonra 37 il daha davam edən 

imperiyanın tarixinin bu mərhələsi imperiyanın parçalanma dövrü olaraq da adlandırıla bilər. Bu 

dövrdə Sovet rəhbərliyinə keçən şəxslərin aldıqları səhv qərarlar və imperiyanın tərkibində olan 

xalqlarda milli mənlik, müstəqillik, azadlıq kimi düşüncələrin inkişafı bağlanğıcdan etibarən səhv 

dayaqlar üzərinə qurulan bu dövləti tarix səhnəsindən sildi.  
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XÜLASƏ 

Tədqiqat işində inzibati işlər üzrə prosessual məcəllədə nəzərdə tutulan prosessual xərclərin 

elmi səviyyədə tədqiq edilməsi, bu sahədə mövcud problemlər və onların aradan qaldırılması 

halları araşdırılmışdır.  

AÇAR SÖZLƏR: prosessual xərc, məhkəmə xərci, rüsum, mübahisələndirmə 

GİRİŞ 

Məhkəmələrə iddia ərizələrinin, aktlardan şikayətlərin verilməsi, icraata qəbul edilərək işlərə 

baxılması, araşdırmanın aparılması üçün qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş müəyyən 

prosessual şərtlər mövcuddur ki, həmin şərtlərdən biri də məhz prosessual xərclərlə bağlıdır.  

Prosessual xərclər deyildikdə, məhkəmənin icraatındakı iş üzrə tərəflərin mübahisəyə 

baxılması və həll edilməsi üçün çəkdiyi xərclər nəzərdə tutulur. Prosessual xərclərin, yəni 

məhkəmə xərclərinin tətbiq edilməsində məqsəd maddi hüquq münasibətlərinin iştirakçılarının 

intizamlı olmalarını, prosessual qaydalara riayyət etmələrini, əsassız iddialar qarldırılmasının 

qarşını almağı, hüquqlardan sui-istifadə hallarının aradan qaldırılmasını, qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulmuş vəzifələrə uyğun hərəkət edilməsinin vacibliyini diqqətə çatdırmaqdır. 

Ədalət mühakiməsini həyata keçirən məhkəmələrin fəaliyyəti həmin kateqoriya məhkəmə 

üçün nəzərdə tutulmuş prosessual məcəllə ilə tənzimlənir ki, işə baxan hakim də icraatındakı iş 

üzrə prosessual qaydaları həmin məcəllələrə mütənasib şəkildə tətbiq etməli və müraciətçilər də 

həmin qaydalara riayyət edərək məhkəmələrə müraciət etməldirlər.  

Tədqiqat işinin əsas məqsədi prosessual xərclərin inzibati işlər üzrə mübahisələrin həll 

edilməsində rolunu araşdırmaq və o cümlədən, prosessual məcəllədə təsbit edilmiş prosessual 

xərclərin tərkibinə daxil edilmiş xərclərin tətbiqi, realizasiya əsaslarının nədən ibarət olmasını 

müəyyən etməkdir.  

İşin elmi yeniliyi onunla müəyyən edilir ki, tədqiqatda mübahisələrin həll edilməsində, 

məhkəmə işlərə baxılmasında əhəmiyyətə malik prosedur olan prosessual xərclər məsələsi hüquqi 

aspektdə araşdırılmış və bu sahədə mövcud problemlər elmi səviyyədə müzakirə edilmişdir.  

Tədqiqat işinin strukturu onun məqsəd və vəzifələri ilə müəyyən olunur. Tədqiqat işi xülasə, 

açar sözləri, giriş, əsas hissə, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.  

TƏDQİQAT METODU 

Məlumdur ki, vətəndaşlarla və məmurlar, dövlət orqanları arasında yaranan mübahisələrin 

qısa zaman ərzində operativ həllinə zəmin yaratmaq məqsədilə yaradılmış İnzibati məhkəmələrin 

fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Həmin 

Məcəllənin XIII fəsli “Prosessual xərclər” başlığı ilə qeyd edilmiş və bu fəsildə inzibati işlər üzrə 

prosessual xərclər deyildikdə xərclərin özündə nəyi cəmləşdirməsi, həmin xərclərin kimlərdən 

hansı qaydada tutulması, xərclərdən azad olunması qaydaları təsbitini tapmışdır.  

O cümlədən, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəllədə xərclər “Məhkəmə 

xərcləri” adı altında qeyd olunmuşdur ki, həmin fəsildə dövlət rüsumu ilə bağlı müddəalar, 

iddianın qiyməti, işə baxılması ilə bağlı məsrəflər, şahidə, ekspertə, müətəxxəssisə, tərcüməçiyə 

verilməli xərclər, iş vaxtının itirilməsinə görə məbləğin tutulması, xərclərin bölüşdürülməsi, 

hüquqi yardıma görə edilən ödənişlər, məhkəmə xərcləri ilə bağlı qəbul edilən məhkəmə 
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qərardadı və ondan şikayət verilməsinin mümkünlüyü barədə anlayışlar, prosedurlar sistemli 

şəkildə əks olunur.  

Azərbaycan Respublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 1.2-ci maddəsinin tələbində qeyd 

olunub ki, “Bu Məcəllə ilə başqa qayda müəyyən edilmədiyi və bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş 

prosessual prinsiplərə zidd olmadığı hallarda, inzibati mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə 

icraatında Mülki Prosessual Məcəlləsinin müddəaları tətbiq oluna bilər”. (1) 

Maddənin tələbi özünü onu ifadə edir ki, inzibati işlər üzrə İnzibati Prosessual Məcəllənin 

tələbləri birbaşa qüvvəyə malikdir, lakin hansısa qayda inzibati işləri tənzim edən prosessual 

qanunvericilikdə təsbit olunmazsa və işin mahiyyətinə zidd olmazsa o zaman mülki prosessual 

qanunvericiliyin müddəalarının tətbiq edilməsinə imkan yaradılır. 

 Azərbaycan Respublikası İnzibati Prosessual  Məcəllənin 108-ci maddəsinə diqqət 

yetirdikdə həmin maddənin 108.1-ci bəndində “Prosessual xərclər məhkəmə xərclərindən (dövlət 

rüsumlarından və digər ödəmələrdən) və hüquqi müdafiə ilə bağlı proses iştirakçısının çəkdiyi, 

onun şikayəti üzrə şikayət instansiyasında icraatla əlaqədar xərclər də daxil olmaqla, zəruri 

xərclərdən ibarətdir” müddəası qeyd olunmuşdur. (1) 

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin “Məhkəmə xərclərinin tərkibi” 

adlanan 107-ci maddəsində qeyd olunur ki, məhkəmə xərcləri dövlət rüsumundan və işə 

baxılması ilə əlaqədar olan məsrəflərdən ibarətdir. (2) 

Prosessual məcəllələrə diqqət yetirildikdə yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi Mülki Prosessual 

Məcəllədə şahidlərə, ekspertlərə, mütəxəssislərə və bunun kimi digər şəxslərə ödənilən xərclərin 

qaydaları geniş şəkildə əks olunsa da İnzibati Prosessual Məcəllədə bu hissə ətraflı şəkildə qeyd 

olunmadığından işlərə baxılarkən prosessual xərclərlə bağlı Mülki Prosessual Məcəllənin 

tələblərinə də istinad edilməsi qanunauyğundur. Əlbəttə ki, onu da nəzərdən çıxarmaq olmaz ki, 

inzibati işlər üzrə prosessual xəcrlər qismində nəzərdə tutulmamış xərclərlə bağlı Mülki 

Prosessual Məcəlləyə istinad edilməməsi daha düzgündür. 

Hazırki işdə inzibati işlər üzrə prosessual xərclərin incələnməsi, araşdırılması qarşıya 

qoyulduğundan bu işlər üzrə İnzibati Prosessual Məcəllənin prosessual xərclərlə bağlı 

müddəalarının tədqiq edilməsi, mövcud zidiyyətli hallar və onların aradan qaldırılması 

vacibliyinin qeyd edilməsi məqsədəuyğundur. 

İnzibati Prosessual Məcəlləyə diqqət yetirdikdə xərclər qismində də dövlət rüsumları və digər 

xərclər qeyd edilmiş, həmçinin müəyyənləşdirilmişdir ki, dölət rüsumları, vəkilin və 

nümayəndənin haqqı və digər xərclər qanunauyğun ödənilməlidir.  

Əgər qanunvericiliklə həmin ödəmələrin halları müəyyən edilməzsə, o zaman məhkəmənin, 

iş üzrə səlahiyyətli hakimin həmin xərcləri ağlabatan məbləğ şəkildə təyin etməsi də nəzərdə 

tutulmuşdur. inzibati işlər üzrə prosessual xərclər hakim tərəfindən qəbul edilmiş qərardadda və 

yaxud da mübahisə ilə əlaqədar qəbul edilmiş qərarla həll edilir.  

İnzibati Prosessual Məcəllənin 110-cu maddəsi prosessual xərcləri ödəmək vəzifəsini özündə 

ehtiva edir ki, həmin maddə qeyd olunur: Prosessual xərclər ödənilmiş tələblərə münasib olaraq 

işdə iştirak edən şəxslərə aid edilir. İddianın təmin olunmadığı hallarda, inzibati məhkəmə icraatı 

ilə bağlı prosessual xərcləri ödəmək vəzifəsi, qanunvericilikdə digər hal nəzərdə tutulmamışdırsa, 

həmin şikayəti vermiş şəxsin üzərinə qoyulur. Yalnız üçüncü şəxs qismində icraata cəlb olunması 

barədə ərizə verdiyi və ya hər hansı qərardan şikayət verdiyi, yaxud prosessual xərclər həmin 

şəxsin təqsiri üzündən meydana gəldiyi hallarda, məhkəmə icraatına cəlb edilmiş üçüncü şəxsin 

üzərinə prosessual xərcləri ödəmək vəzifəsi qoyula bilər. Yeni açılmış hallar üzrə icraatla bağlı 

prosessual xərclər, həmin xərclərin proses iştirakçılarından birinin təqsiri üzündən meydana 

gəldiyi hallar istisna olmaqla, dövlət büdcəsinin və ya yerli büdcənin vəsaiti hesabına ödənilir. 

Tərəflərin müştərək bəyanatına əsasən icraata xitam verildiyi hallarda məhkəmə tərəfindən xərclər 

barədə qərardad qəbul edilir. Bu zaman xərclər məhkəmə prosesini udma ehtimalına mütənasib 

olaraq bölüşdürülür. (1) 
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Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, həmin maddədə sosial təminat mübahisələri ilə bağlı 

işlər üzrə (əmək pensiyasının, sosial müavinətin təyin olunması və s.) dövlət orqanının xeyrinə 

qərar qəbul edildiyi hallarda, bu Məcəllənin 110.1-ci maddəsinin, yəni “Prosessual xərclər 

ödənilmiş tələblərə münasib olaraq işdə iştirak edən şəxslərə aid edilir” bəndinin tətbiq 

olunmadığı da diqqətə alınmışdır.  

Sözügedən Məcəlləyə nəzər yetirdikdə prosessual xərclərin bölüşdürülməsi qaydalarının da 

sistemli şəkildə qeyd edildiyini görmək mümkündür. Bununla bağlı müəyyənləşdirilmişdir ki, 

proses iştirakçısının tələbinin qismən təmin edildiyi hallarda prosessual xərclər üzrə qarşılıqlı 

hesablaşma aparılır və ya xərclər proses iştirakçıları arasında müvafiq nisbətdə bölüşdürülür. 

Xərclər üzrə qarşılıqlı hesablaşmanın aparıldığı hallarda, hər tərəf məhkəmə xərclərinin yarısını 

ödəyir, zəruri xərclər isə tərəflərin öz hesabına ödənilir. Proses iştirakçısının mübahisəni 

əhəmiyyətsiz hissədə uduzduğu hallarda, prosessual xərcləri tam şəkildə ödəmək vəzifəsi qarşı 

tərəfin üzərinə qoyula bilər. Şəxsin ərizədən, iddiadan və ya şikayətdən imtina etdiyi hallarda, 

prosessual xərclərin ödənilməsi vəzifəsi həmin şəxsin üzərinə qoyulur. İlkin hüquqi vəziyyətin 

bərpa olunması haqqında ərizə ilə əlaqədar prosessual xərclər ərizəçi tərəfindən ödənilir. Proses 

iştirakçılarından hər hansı birinin təqsiri üzündən meydana gəlmiş prosessual xərcləri ödəmək 

vəzifəsi, həmin iştirakçının üzərinə qoyula bilər.(1) 

Prosessual xərclərlə bağlı diqqətə çatdırılmalı vacib məsələlərdən biri inzibati işlərlə bağlı 

qəbul edilmiş aktın mübahisələndirilməsinə qoyulmuş məhdidiyyət, digər hal isə prosessual 

xərclər qismində rüsumun qeyd edilməsidir.  

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 125-ci maddəsi “Məhkəmə 

xərcləri ilə əlaqədar məsələlər üzrə qərardaddan şikayət verilməsi adlanır” və həmin maddədə 

qeyd edilir ki, məhkəmə xərcləri ilə əlaqədar qərardadlardan şikayət verilə bilər. 

Lakin, Azərbaycan Respublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 115-ci maddəsi 

“Prosessual xərclərə dair məhkəmə qərarının mübahisələndirilməsinin yolverilməzliyi” adlanır və 

həmin maddədə qeyd olunur ki, mübahisə ilə bağlı işin mahiyyəti üzrə qərardan şikayət 

verilmədiyi hallarda, prosessual xərclərə dair qərarın (qərardadın) mübahisələndirilməsinə yol 

verilmir. Mübahisə ilə bağlı işin mahiyyəti üzrə qərar qəbul edilmədiyi hallarda, prosessual 

xərclərə dair qərardadın mübahisələndirilməsinə yol verilmir. 

Göründüyü kimi, prosessual xərclərlə bağlı qəbul edilmiş məhkəmə aktlarından şikayət 

verilib-verilməməsi mülki, iqtisadi və inzibati işlər üzrə fərqli tənzimlənir, belə ki, mülki, iqtisadi 

işlərdəki prosessual xərclərlə bağlı qəbul edilmiş aktdan şikayət verildiyi halda, inzibati icrata dair 

işlər üzrə prosessual xərclərin mübahisələndirilməsi müstəqil şəkildə olmayaraq, yalnız işin 

mahiyyəti üzrə qəbul edilmiş qərardan şikayət verildiyi halda mübahisələndirmək mümkün olur. 

Qeyd olunmuş məhdudiyyətin isə prosessual xərclərlə bağlı məsələlərin müstəqil 

mübahisələndirilməməsinə və bu sahədə müəyyən problemlərin yaranmasına səbəb olması 

qaçınılmazdır.  

Prosessual xərclərlə bağlı diqqətə çatdırılmalı digər vacib hal isə prosessual xərclər qismində 

rüsumun qeyd edilməsidir. Məlumdur ki, inzibati işlər üzrə səlahiyyətli məhkəmələr fəaliyyət 

göstərdiyi müddətdə bu işlərlə əlaqədar iddiaların və eləcə də şikayətlərin verilməsi zamanı 

hansısa rüsum ödənilməmiş, yaxud da rüsum ödənilmədiyi səbəbindən işlər geri 

qaytarılmamışdır. Lakin buna baxmayaraq inzibati prosessual məcəllədə rüsumla bağlı 

müddəanın bir sıra maddələrdə əks edilməsini görmək mümkündür.  

Qeyd etməliyik ki, rüsum mülki və iqtisadi işlər üzrə iddiaların, şikayətlərin verilməsi, icraata 

götürülərək baxılması üçün mühüm əhəmiyyətə malik şərt kimi qəbul edilsə də, inzibati icraata 

dair mübahisələr qanunla bu kateqoriyaya daxil olmayaraq rüsumlardan azaddır. Lakin buna 

baxmayaraq nədənsə apellyasiya şikayətlərinin və eləcə də kassasiya şikayətlərinin verilməsi 

zamanı formal tələblər sırasında dövlət rüsumunun ödənilməsinin vacibliyi məsələsi də qeyd 

edilmişdir.  

Baku Engineering University 142 Baki/Azerbaijan



Qanunvericiliklə qeyd olunan maddələrin tələblərinə riayyət edilmədən verilmiş şikayətin 

mümkün sayılmaması müəyyənləşdirilmişdir. Lakin rüsumla bağlı müddəaları tənzimləyən 

qanunvericilikdə və eləcə də bu günə kimi mövcud məhkəmə təcrübəsində də inzibati işlər üzrə 

hansısa rüsumun ödənilməməli olduğu görünür. 

Dövlət rüsumu mülki işin baxılması və həlli üçün dövlət gəlirinə tutulan pul yımıdır. Dövlət 

rüsumu qəti müəyyən edilmiş məbləğdə və ya iddia qiymətinin proporsiyasında, tələb edilən 

əmlakın qiymətindən asılı olaraq müəyyən edilir. Qəti pul məbləğində və əmlak mübahisələri üzrə 

tələb edilən əmlakın qiymətinin proporsiyasına müvafiq ödənilməli olan dövlət rüsumunun 

məbləği “ Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə tənzimlənir. (3) 

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 1-ci maddəsində əks edilib ki, 

Dövlət rüsumu - dövlət orqanları və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar 

tərəfindən hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrası zamanı göstərilən və hüquqi nəticələrin 

yaranmasına səbəb olan xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə (sənədlərin tərtibi, qeydiyyatı, 

razılıqların verilməsi və s.) ödənilən haqdır (ödənişdir). Heç bir hüquqi (müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının yaratdığı qurum istisna olmaqla) və ya fiziki şəxs dövlətin adından bu Qanunun 1.1-ci 

maddəsinin birinci abzasında göstərilən hakimiyyət səlahiyyətlərini həyata keçirə bilməz. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 73-cü maddəsinin II hissəsinə uyğun olaraq dövlət or-

qanları və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumlar qanunla nəzərdə tutulmuş əsas-

lar olmadan və qanunda göstərilmiş həcmdən əlavə vergilər və başqa dövlət ödənişlərini müəyyən 

edə bilməzlər. Bu qanunda müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının 

digər qanunlarında dövlət rüsumunun məbləğləri və ödənilməsi ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutula 

bilməz. (4) 

Mövcud qanunun 8-ci maddəsi məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi 

əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin, məhkəmə əmri haqqında əri-

zələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsi, məhkəmə tərəfindən sənədlərin su-

rətinin təkrar verilməsinə görə dövləi rüsumunun dərəcələrini tənzimləsə də, 9-cu maddəsi məh-

kəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən 

edilməsi barədə ərizələrin, məhkəmə əmri haqqında ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində 

şikayətlərin verilməsinə, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsinə görə dövlət 

rüsumundan azad edilməsi və dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətlərini tənzimləyir. 

Qanunun 8-ci maddəsində inzibati işlər üzrə hansısa rüsumunun qeyd edilmədiyi və bununla 

yanaşı Qanunun 9-cu maddəsinin 9.1.12-ci bəndində isə “inzibati hüquq münasibətlərindən əmələ 

gələn işlər üzrə – vətəndaş, inzibati orqanlar və vəzifəli şəxslər dövlət rüsumu ödəməkdən 

azaddırlar” fikri birbaşa olaraq təsbit edilir.  

Odur ki, dövlət rüsumunu tənzimləyən qanunda inzibati hüquq münasibətlərindən əmələ 

gələn işlər üzrə mübahisələrə rüsumun şamil olunmadığı halda prosessul məcəllədə rüsumun həm 

şikayət verilməsində xüsusi hal kimi, həm də xərclər bölməsində qeyd edilməsi bir-birinə ziddi-

yətli haldır.  

NƏTİCƏ 

Araşdırmanın yekunu olaraq bildirək ki, qeyd olunan müddəalara və eləcə də məhkəmə 

təcrübəsinə əsasən prosessual məcəllədə rüsumun ödənilməsi barədə müddəanın məcburi hal kimi 

qoyulması qanunvericiliyə ziddir. Bu səbəbdən də məcəllədə əks edilmiş rüsumla bağlı 

mübahisəli halların, eləcə də qanunvericiliyin bir-birinə ziddiyyətinin aradan qaldırılması, fikir 

ayrılıqlarına son qoyulması üçün Məcəllədə düzəlişlərin edilməsi zəruridir.  

Çünki ancaq mübahisələrə məhkəmələrdə baxılmasını birbaşa olaraq tənzimləyən prosessual 

qanunvericiliyin mükəmməl olması, yəni onda hansısa ziddiyyətli halların, kolliziyaların 

olmaması mübahisələrə daha düzgün, obyektiv baxılması və qısa zamanda həll edilməsinə, eləcə 

də tərəflərin prosessual xərclərlə bağlı müddəalara düzgün əməl etməsinə və qanunvericiliyin 

pozulmamasına zəmin yaradır.  

Baku Engineering University 143 Baki/Azerbaijan



ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. “Hüquq ədəbiyyatı”-2019 

2. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. “Hüquq ədəbiyyatı”-2019 

3. Mövsüm Mövsümov. Mülki Prosessual Hüquq. Dərslik. Qanun-2011. s. 133 

4. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 04 dekabr 2001 

 

 

 

ZƏRNƏ ABİDƏLƏRİ HAQQINDA 
 

TALEH ƏLİYEV 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

taleh.ali@mail.ru 

BAKI, AZƏRBAYCAN 

 

XÜLASƏ. Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan Respublikasının Qax rayonunun ərazisində 

yerləşən Zərnə kəndinin şimal hissəsində ilk orta əsrlərə aid arxeoloji abidələrin ilk dəfə sistemli 

tədqiqatından söz açılır. 2018-2019-cu illərdə aparılmış arxeoloji tədqiqat işləri nəticəsində Zərnə 

kəndi ərazisində yerləşən ilk orta əsr Lay-Şirin qala-məbədi, Taxtalı alban məbədi, Maralik 

(Marallıq) alban məbədi, Qobulararası sərdabəsi elmi tədqiqata cəlb olunmuşdur. Zərnə (Lay-

Şirin) qala-məbədində ilk dəfə kompleks şəkildə arxeoloji qazıntı işləri həyata keçirilmiş, Taxtalı 

alban məbədi ilk dəfə olaraq elmi ədəbiyyata gətirilmişdir. Tədqiqatın nəticələri ilk dəfə bu 

məqalədə öz əksini tapmışdır.  

AÇAR SÖZLƏR: Zərnə, qala, məbəd  

GİRİŞ. Qafqaz Albaniyasının Kambisena əyalətinin tarixi ərazisində bir sıra qala, istehkam, 

yaşayış yerləri və alban məbədləri mövcuddur. Bunlardan biri də Zərnə qala-məbədidir. Abidə 

Qax rayonu Zərnə kəndinin şimalında Lay-Şirin adlı ərazidə yerləşir. Qalada 2012-ci ildə 

N.Ə.Alışov arxeoloji kəşfiyyat işləri aparmış və orada yerləşən alban məbədinin ilkin planını 

hazırlamşdır (1). 2018-ci ildə tərəfimizdən aparılmış arxeoloji kəşfiyyat işləri zamanı Zərnə 

qalasının müdafiə divarlarının ilkin planı hazırlanmışdır (3). Oğuz-Qax arxeoloji ekspedisiyası 

(arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəri Taleh Əliyev) 2019-cu ildə qala-məbəd kompleksində ilk dəfə 

sistemli arxeoloji qazıntı işləri aparmışdır. Tərəfimizdən həyata keçirilmiş tədqiqatlar ilk orta əsr 

abidəsinin kompleks planını hazırlamağa imkan vermişdir (4) Şəkil 1). 2019-cu ildə tərəfimizdən 

aparılmış arxeoloji tədqiqat işləri nəticəsində Taxtalı alban məbədi ilk dəfə elmi ədəbiyyata 

gətirilmişdir. Həmin məbədin, eləcə də Qobulararası sərdabəsinin planı hazırlanmışdır.  

TƏDQİQAT METODU. Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin istehkamlarının və ilk orta əsr 

arxeoloji abidələrinin öyrənilməsi arxeologiya elminin aktual məsələlərindəndir. Bu baxımdan 

Qax rayonunun Zərnə kəndində eyniadlı çayın yaxınlığında yerləşən qalap-məbəd xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Zərnə (Lay-Şirin) qala-məbədi. Zərnə (Lay-Şirin) qalasına giriş şimaldan tək və olduqca sıx 

bir yoldan keçir. Oraya yalnız tək atlının keçəçəyi mümkündür. Bu isə dağ qalaları üçün səciyyəvi 

haldır. Qalanın şimal-şərq hissəsində yerləşən müdafiə bürcü gözətçilərin qoruq çəkməsi üçün 

əlverişli yerdə inşa olunmuşdur. Diametri 6 m olan həmin bürcdən qalaya yeganə girişin və 

ətrafının qorunması üçün istifadə olunmuşdur. Qalaya hücum zamanı həmin bürcdən nizə, daş və 

oxlar vasitəsilə asanlıqla müdafiə olunmaq mümkün idi. Qalanın giriş hissəsi və şərqə doğru olan 

istiqamət qismən hündürdür. Bu isə təbiidir. Həmin hissədə qala divarları girişə yaxın olduğu 

üçün daha möhkəm tikilmişdir. Təsadüfi deyil ki, hazırda qala divarlarının salamat qalan hissəsi 

də məhz həmin hissədədir. Cənuba və qərbə doğru qalanın arxa hissəsi Zərnə kəndində və 

Zərnəçay dərəsinə doğru olan hissədir. Oradan uzaqda olan təhlükəni görmək və düzənlikdə olan, 
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eləcə də Zərnəçay dərəsində baş verənləri izləmək üçün strateji nöqtələr var. Həmin hissənin 

qaladan Zərnəçay dərəsinə doğru olan hissəsi uçurumludur. Oradan qalaya hücum etmək qeyri-

mümkündür. Sözü gedən ərazidən uzaq təhlükəni gördükdə qala girişində və bürclərdə olan 

gözətçilərə asanlıqla məlumat vermək və hücuma lazımi səviyyədə hazırlaşmaq mümkün idi. 

Qalanın strateji əhəmiyyətini artıran digər amil onun yerləşdiyi dağın mövqeyidir. Belə ki, Zərnə 

qalası Zərnəçayın hər iki tərəfindən yerləşən dağların mərkəzi hissəində, çayın sol sahilində 

həmin dağlardan qismən aşağıda olan dağ üzərində inşa olunmuşdur. Bu isə həmin digər iki 

dağdan olan hücumu bir növ sığortalamış olur. Çay dərəsindən hücum demək olar ki, alınmazdı. 

Yeganə hücum yeri qala girişi idi ki, yuxarıda dediyimiz kimi həmin hissə də çox mükəmməl 

şəkildə müdafiə olunurdu. Deməli, Zərnə qalasının sakinləri müdafiə işini çox böyük ustalıqla 

bacarırdılar (4; 5).  

Qafqaz Albaniyasının möhtəşəm istehkamlarından olan bu qalaya yuxarıya doğru qalxdıqca 

sola burulan cığır qalanın yeganə girişinə aparır. Zərnə çayının sol sahilində yerləşən dağın 

zirvəsində yerləşən Zərnə qalasının giriş hissəsində divarın ölçüləri 3x4 m-dir. Uçmuş haldadır. 

Divarın eni 2-3 metr arasında dəyişir. Çay və qaya daşlarından kirəc məhlulu ilə tikilmişdir. Giriş 

hissənin digər yanında 2 m eni olan divar yerləşir (4).  

Zərnə qalasında apardığımız tədqiqatlar onun içərisində 1 hektara yaxın ərazidə müxtəlif 

tikili qalıqlarının, su və ərzaq anbarının olduğunu söyləməyə əsas verir. Qalanın içərisində iki 

hissədə şimal-şərqdən cənub-qərbə doğru divarlar arasında uzun tikili qalıqlarının hissələri 

izlənilir. Zərnə qalasının əhəmiyyətli tikililərindən biri qalanın cənub-qərb qurtaracağında 

yerləşən alban məbədidir (3; 4).  

Zərnə qalasının giriş hissəsində yerləşən divarların salamat qalmış hissəsinin hündürlüyü 2 

m-dir. Tikinti daşlarının ölçüləri 50x30x10 sm, 40x25x10 sm, 20x15x20 sm və 30x30x15 sm-dir. 

Qalanın giriş hissəsinə və onun əsas təhlükə gözlənilən hissəsinə nəzarət etmək üçün tikilmiş 

qalanın 1 N-li bürcü qalaya doğru qalxarkən görünür. Bürcün diametri 6 m-dir. 1,5 m enində 

möhtəşəm divarla əhatələnmişdir. Onun mərkəzi hissəsində 4,5 m diametri olan hissə gözətçinin 

dayanması və nəzarəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bürcdən sonra qalanın giriş hissəsinin əksinə 

doğru qala divarı 6 m davam etdikdən sonra 90 dərəcə bayıra doğru 2 m uzunluğunda çıxır. 

Gözətçi bürcündə dayanan müdafiəçilər hücum edən düşməni yuxarıdan ox və nizə atəşinə rahat 

şəkildə tuturdular. Qalanın tək girişinə girmək çox çətin idi. Yalnız bir atlının çıxa biləcəyi dar 

cığır müdafiəçilərin işini asanlaşdırırdı. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 2 m-lik hissədən bürcdə dayanan 

gözətçilərə kömək etmək mümkün idi. Giriş hissədə də bürcə yaxın yerləşən divardan bürc 

müdafiəçilərinə kömək etmək olurdu. Beləcə qalanın giriş hissəsinin təhlükəsizliyi tam təmin 

olunurdu. Bürcdən sonra qalanın içərisinə doğru 6 m divar uzanır. Bürcdə dayanan gözətçilərin 

növbə dəyişməsi üçün otaq məhz həmin hissədə yerləşirdi (4; 5).  

Zərnə qalasının içərisində yerləşən alban məbədi qaya və çay daşlarından kirəc məhlulu ilə 

inşa olunmuşdur. Yaxınlıqda təndir yerləri, tikinti qalıqları və su hovuzunun qalıqları var. 

Hovuzun diametri 6 m-dir. Mövcud dərinliyi 4 m-dir. İçərisi suvanmışdır. Bayır hissədən divarlar 

uçaraq içərisinə düşmüşdür. Orada üç böyük divar qalığının hissələri var. Ona bitişik 5 m 

uzunluğu və 1 m eni olan divar uzanır (4).  

Zərnə qalasının ümumi planı da tərəfimizdən hazırlanmış, relyefə uyğun inşa olunmuş 

istehkamın inşa xüsusiyyətləri orada öz əksini tapmışdır (4) (Şəkil 1).  

Zərnə qalasında apardığımız arxeoloji tədqiqatlar zamanı əsas məsələlərdən biri istehkamın 

ölçülərinin dəqiqləşdirilməsi olmuşdur. İlk öncə yoxlama məqsədilə primitiv şəkildə ölçüləri 

yoxladıqdan sonra GPS vasitəsi ilə nöqtələri müəyyənləşdirərək dəqiqləşmələr apardıq. Nəticədə 

Zərnə çayının sol sahilində, çayın hər iki tərəfində yerləşən hündür dağların mərkəzində, dəniz 

səviyyəsindən 600 metr yüksəklikdə yerləşən dağın yuxarısında inşa olunmuş istehkam tipli 

yaşayış yerinin relyefə uyğun tikildiyi və strateji əhəmiyyətli müdafiə istehkamı olduğu qənaətinə 

gəlinmişdir (4; 5).  
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Şimal-şərqdən cənub-qərbə doğru uzanan qala divarlarının 120x63 m ölçüsü var. Giriş qapısı 

şimaldandır. Girişdən sola doğru qalanın bürcü, bürcün yanından divar qalığı, bürcə köməkçi 

hissə, daha sonra uzun divar qalığı, divar qalıqları relyefə uyğun olaraq küncə çatana qədər davam 

edir. Daha sonra saat əqrəbi istiqamətində alban məbədinin yerləşdiyi məntəqəyə doğru relyefə 

uyğun qalanın arxa hissəsi məbədə yaxın ərazidə su anbarına bitişik divar qalığı ilə davam edir. 

Su anbarından sonra kirəc quyularının arxa hissəsindən keçərək girişə doğru davam edən 

istehkamın relyefə uyğun forması giriş qapısının sağ hissəsində yerləşən divar qalığı ilə başa çatır 

(4; 5).  

Qalada yerləşən alban məbədi istehkamın cənub hissəsində təhlükəsiz ərazidə tikilmişdir. 

Zərnə qalasında yerləşən alban məbədində apardığımız arxeoloji qazıntı işləri nəticəsində 

abidənin interyeri üzə çıxarılmışdır. Alban məbədi çay daşından kirəc məhlulu ilə inşa 

olunmuşdur. Ümumi ölçüləri 13x9 m (12,95x8,85 m) -dir. Divarının qalınlığı bəzi yerlərdə 90 sm, 

bəzi yerlərdə isə 80 sm-dir. İnşa zamanı istifadə olunmuş çay daşlarının ölçüləri 30x20x10 sm və 

35x25x10 sm arasında dəyişir. 0,5-0,7 m dərinlikdə torpaq qatı çıxarıldıqdan sonra döşəmə aşkar 

olunmuşdur. Məbədin girişləri açılmış, otaqların divarları üzə çıxarılmış və təmizlənmişdir. 

Mehrab hissə açılmışdır. Mehraba çıxan hissə hündürdə yerləşməklə, üzə çıxan qövsvari tikili 

təmizlənmişdir. Onun qövsvari forması mehrab apsidasının simmetriyasına uyğun inşa 

olunmuşdur. Zalın döşəməsi digər yerlərlə müqayisədə daha yaxşı qalmışdır. Buradan məlum 

olmuşdur ki, alt hissədə kirəc məhlulu tökülmüş və üzərində yastı daşlar düzülmüşdür. Beləcə 

döşəmə düz və səliqəli alınmışdır. Torpaq altında qalmış döşəmə hissəsi qazılaraq üzə 

çıxarılmışdır (4).  

Məbədin ümumi girişi qərbdə yerləşir. İçəriyə daxil olduqdan sonra üzbəüz zala giriş var. 

Cənuba doğru isə dəhliz formalı keçiddən şərqə tərəf döndükdən sonra pastoforiyə doğru 

istiqamət var. İlk baxışda narteksi xatırladan hissə əslində zala və pastoforiyə rahat hərəkət etmək 

üçün dəhliz funksiyasını daşıyır. Maraqlıdır ki, məbədin cənub divarından da sözü gedən hissəyə 

giriş var. Məhz orada zala cənubdan da daxil olmaq mümkündür. Zalın cənub girişi ilə üzbəüz 

məbədin ümumi divarının cənub hissəsində əvvəlki girişlə yan-yana digər giriş hissə yerləşir. 

Həmin girişlərin kəsişdiyi hissədən pastoforiyə qalxaraq kiçik mehrab apsidası ilə tamamlanan 

cübbəxananın içərisinə daxil olmaq mümkündür. Əsas mehrab apsidasından fərqli olaraq 

cübbəxananın apsidasının qərbdən başlanğıc hissəsi düzxəttlidir. Şərqdə isə yarımdairəvi apsida 

mehrabı tamamlayır. Cübbəxananın cənub divarı da zəlzələ və ya digər təbiət hadisəsi nəticəsində 

uçmuşdur. Həmin hissə də təmizlənmiş və divar qalıqları üzə çıxarılmışdır. Məbədin qərb və 

cənub divarları da torpaq qatdan təmizlənərək daxildə döşəməyə çatmışıq. Pastoforinin döşəməsi 

mehrab istisna olmaqla ağac köklərinin dağıdıcı təsiri ilə məhv olmuşdur. Orada torpaq təbəqə 

açılmışdır. Lakin pastoforinin giriş hissəsi və divarlarının kənarında aşağı hissədə qalan kirəc 

onun döşəməsi haqqında fikir söyləməyə əsas verir. şərqdə tamamlanan kiçik mehrab apsidasının 

döşəmə hissəsi isə kirəc təbəqədə salamat qalmışdır. Dəhliz formalı cənub-qərb hissədə də bəzi 

yerlərdə döşəmə ağac və kol bitkilərinin dağıdıcı təsirinə məruz qalmış, müəyyən hissələrdə isə 

kirəc təbəqəsi salamat qalmışdır. Arxeoloji qazıntı işləri nəticəsində məbədin daxilində mehrab, 

zal, pastofori və giriş hissələrinin yanında saxsı qabların oturacaq, ağız və qulp hissələri aşkar 

olunmuşdur. Oradan, həmçinin, məbədin tavanını vaxtilə örtən saxsı kirəmit hissələri və məbədi 

su ilə təchiz edən saxsı su tünglərinin hissələri aşkar olunmuşdur. Tədqiqatlar məbədə su xəttinin 

yaxınlıqda yerləşən ərazidən gəldiyini söyləməyə əsas verir. Alban məbədinin cənub-qərb 

tərəfində qalanın qurtaracağında yerləşən, 6 m diametri olan dərin su hovuzu funksiyasını daşıyan 

tikili də fikrimizi əsaslandırır. Həmin tikili də çay daşından kirəc məhlulu ilə dairəvi formada 

hörülmüş və içərisi suvanmışdır. Onun yuxarısında isə cənuba doğru qala divarının qalıqları 

davam edir. Arxeoloji qazıntı işləri nəticəsində əldə olunmuş saxsı məmulatı V-IX əsrlərə aiddir. 

Apardığımız tədqiqatlar qalanın və alban məbədinin ilk orta əsrlərə aid olduğunu söyləməyə əsas 

verir. Qafqaz Albaniyası memarlığının çiçəkləndiyi dövrdə (V-VII əsrlərdə) inşa olunmuş məbəd 
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VIII-IX əsrlərdə bərpa olunmuşdur. Bərpa zamanı kiçik bişmiş kərpiclərdən də bəzi hissələrdə 

istifadə olunmuşdur. Beləliklə, istər inşa xüsusiyyətləri və planı, istərsə də tapılan materiallar 

Zərnə qalasının və alban məbədinin V-IX əsrlərə aid olduğunu söyləməyə əsas verir (4; 5).  

Taxtalı alban məbədi Zərnə kəndində tədqiqat apardığımız Taxtalar adlanan ərazidə yeni bir 

abidə tərəfimizdən qeydə alınmışdır. Zərnə kənd sakini Cəbrayıl kişinin əkin sahəsində şabalıd 

meşəsinin içərisində talada yerləşən alban məbədi dağılmış vəziyyətdədir. Yalnız kənar divarları 

və bünövrə hissələri qalmışdır. Üzü şərq istiqamətində olan xristian məbədinin ölçüləri 9x11 m-

dir. Alban məbədinin içərisində yanmış iri ağacın gövdəsi var. Ərazini kol-kos basıb. İçərisində 

tavanın inşasında istifadə olunmuş saxsı kirəmit hissələri və su borusu üçün saxsı su tüngləri aşkar 

olunmuşdur. Alban məbədinin planı tərəfimizdən hazırlanmışdır və fotoşəkilləri çəkilmişdir. 

Məbəd çay daşından kirəc məhlulu ilə tikilmişdir. İlk orta əsrlərə aiddir (4).  

Zərnə sərdabəsi Zərnə kəndinin Qobulararası adlanan ərazisində yerləşir. Çay daşı və kirəc 

məhlulu ilə inşa olunmuşdur. İstiqaməti qərbə doğrudur. Uzunluğu bayırda 3,5 m və içəridə 2 m-

dir. Eni 2 m-dir. Apsida formalıdır. 1,1 m hündürlüyü var. İçərisi daş və kol-kosla doludur. 

Abidənin tərəfimizdən planı hazırlanmışdır (4).  

Marallıq məbədi Zərnə kəndində Maralik (Marallıq – T.Ə.) adlanan ərazidə Ləkit kəndinə 

gedən köhnə yolun solunda inşa olunmuşdur. Çay daşından kirəc məhlulu ilə inşa olunmuşdur. 

İstiqaməti şərqə doğrudur. Girişi qərbdəndir. Tavanını sarmaşıqlar tutmuşdur. Döşəməsi 

dağılmışdır. Divarları isə salamat qalmışdır. Qeyd etdiyimiz xristian məbədi ilk orta əsrlərə aiddir 

(1; 4).  

NƏTİCƏ. Qax rayonunun Zərnə kəndində yerləşən ilk orta əsr Zərnə qalası özünəməxsus 

memarlıq üslubu və qala-məbəd kompleksi kimi əhəmiyyəti ilə seçilir. Arxeoloji tədqiqatlar 

istehkamın Qafqaz Albaniyası üçün vacib strateji məntəqələrdən biri olduğunu söyləməyə əsas 

verir. Tədqiqatımız onu söyləməyə əsas verir ki, Qafqaz Albaniyasının ilk orta əsrlərə aid 

möhtəşəm müdafiə səddlərindən olan Zaqatala səddinin (Böyük alban səddi – T.Ə.) yaxınlığında 

yerləşən qala-məbəd ölkənin şimal-qərb ərazisinin qorunması işində strateji rola malik olmuşdur.  

Qafqaz Albaniyasının Kambisena əyalətinin əhəmiyyətli məntəqələrindən olan Zərnə kəndi 

və Zərnəçay sahilində yerləşən abidələr bir-biri ilə sıx əlaqədar olar tikililər kimi ilk orta əsr 

memarlığında özünəməxsus yer tutur. Bu cür əlamətlər Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsi üçün 

səciyyəvidir (2). Arxeoloji tədqiqatlar bu fikri əminliklə söyləməyə imkan verir.  
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XÜLASƏ. Azərbaycanın antik və ilk orta əsrlər dövrünü əhatə edən tarixi mərhələsi kimi 

Qafqaz Albaniyası dövlətinin rolu xüsusi vurğulanmalıdır. Məqələdə Albaniyanın solsahil 

torpaqlarını əhatə edən bir sıra əyalət və vilayətlərinin (naharar və havarlar) yerləşdiyi mövqe, 

təbii sərhədləri və əhalisi haqqında məlumat verilir. Burada Çola, Qəbələ, Lpina, Şəki, Əcəri, 

Kambisena əyalət və vilayətləri ayrı-ayrılıqda təhlil olunur. Albaniyanın şimal və şimal-qərb 

sərhədləri haqqında da söhbət açılır.  

AÇAR SÖZLƏR: Albaniya, solsahil, əyalət  

GİRİŞ. Albaniyanın tarixi coğrafiyasının öyrənilməsi Azərbaycanın qədim və orta əsrlər 

tarixinin, eləcə də bütövlükdə Qafqazın tarixi coğrafiyasının öyrənilməsində xüsusi əhəmiyyət 

malikdir. Tarixi coğrafiyanın öyrənilmə aspektinə ölkə ərazisində məskən salan etnik qrupların 

yaşadığı yerlərin aşkarlanması, etnik-siyasi birliklərin lokallaşdırılması, dövlətin siyasi 

sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi və s. amillər aiddir. 

Albaniya müxtəlif dilli mənbələrdə müxtəlif şəkildə adlandırılır. Antik mənbələr bu ölkəni 

“Albaniya” kimi xatırladırsa, sonrakı dövür mənbələrində onun adı “Ardan” (orta fars), “Arran” 

(ərəbdilli), “Rani” (gürcü), “Ağvan” (erməni), “Aran” (Suriya) və s. şəkildə əks olunmuşdur (4, 

17). 

V.Piriyev Qafqaz Albaniyasının ərazisinin əsasən Böyük Qafqaz sıra dağlarının şimal-şərq 

ətəklərindən Kiçik Qafqaz dağları və Araz çayına, Qabırlı çayından Xəzər dənizinə qədər olan 

sahələri, Mil və Muğan düzlərini əhatə etdiyini qeyd edirdi. Onun şimal sərhədlərinin Böyük 

Qafqaza, Samur sıra dağlarının şimal ətəklərinə, şimali-qərbdə Qabırlı (İori) və Qanıx (Alazan) 

çaylarının yuxarı axarına, şimal-şərqdə isə müasir müasir Dərbəndin şimalına qədər gedib çatırdı. 

Dövlətin cənub sərhədləri əksər vaxtlarda (I-VIII əsrlərdə) Araz çayı boyunca uzanmış və cənub-

şərqdə Kaspiananın cənub tərəfindən keçmişdir (4, 17). 

F.Məmmədova isə VII-VIII əsr alban tarixçisi Musa Kalankatlıya istinad edərək qeyd edirdi 

ki, Albaniyanın ərazisi şimalda Qafqaz dağlarından cənubda Araz çayınadək, qərbdə İberiyadan 

şərqdə Xəzər dənizinədək uzanırdı. Bütün Albaniya ərazisi təbii sərhədlərlə bir çox rayonlara 

ayrılmışdır. İnzibati bölgü baxımından Albaniya vilayətlərə( havarlara) və əyalətlərə(nahanqlara) 

bölünmüşdür (3, 80). 

Q.Cəbiyev qeyd edir ki, F.Məmmədovanın qeyd etdiyi əyalət və vilayət mənasını ifadə edən 

terminlər bəzən qarışıq salınır. Yəni, bir yerdə “qavar” əyalət kimi, başqa bir yerdə isə vilayət 

kimi əks olunur. O. erməni mənbələrində işlədilən “qavar” və“nahanq” terminlərinin Azərbaycan 

şəraiti üçün xarakterik olmadığını və onların milli tarixşünaslığımıza daxil edilməsini 

məqsədəuyğun hesab etmir (1, 38-39). 

TƏDQİQAT METODU. Qafqaz Albaniyasının inzibati vahidlərində solsahil əyalət və 

vilayətləri sağsahil inzibati bölgüsü kimi tarixi torpaqlarımızı əhatə edir. Kür çayının sol sahilində 

yerləşən(solsahil) Albaniya ərazisi inzibati cəhətdən yalnız havarlara bölünmüşdür. 

F.Məmmədova “VII əsr erməni coğrafiyası”na əsaslanaraq Albaniyanın solsahil ərazisinin on bir 

vilayətdən ibarət olduğunu qeyd edir. Alban mənbələri bunlardan dördü haqqında məlumat verir: 

Qəbələ, Şəki, Kambisena və Əcəri.Bunlar ən böyük və siyasi baxımdan ən əhəmiyyətli vilayətlər 

hesab olunurdu. Üç vilayət( Qəbələ, Şəki, Kambisena) həm də kilsə-inzibati vahidliyi, 

yepiskopluq idilər ki, bunların da nümayəndələri( yepiskoplar) bütün alban kilsə məclislərində 

iştirak edirdilər. Solsahil Albaniyasına adları çəkilən havarlardan başqa, iki ölkə- Lipina və Çola 
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da daxil idi. Lakin bu vilayətlər müəyyən dövürlərdə Albaniyanın tərkibinə daxil olmuşdurlar. 

Hələ V əsrin ikinci yarısında Lipina və Çola müəyyən daxili muxtariyyətə malik olan mərkəzdən 

uzaq vilayətlər sayılırdılar. Lakin 488-ci ildən sonra alban hökumdarı III Mömin Vaçaqanın 

hakimiyyəti dövründə Lipina və Çola həmişəlik Alban dövlətinin tərkibinə daxil oldular (3, 80). 

ÇOLA- bu vilayət Dərbənd keçidindən cənuba doğru- Baş Qafqaz sıra dağlarının Xəzər 

dənizinə doğru uzanan Xəzərsahili hissəsinədək olan ərazini əhatə edirdi. Orada əsasən 

tabasaranlılar, albanlar, çilblər, silvlər, leqlər, maskutlar, xəzərlər, hunlar yaşayırdılar. Həm 

Albaniya, həm Bizans, həm Sasanilər və eyni zamanda Xilafət üçün də hərbi-strateji baxımdan 

Çolanın böyük əhəmiyyəti var idi. Çünki şimal tayfalarının hücumları məhz bu ərazidən keçirdi. 

Elə buna görə də bütün dövrlərdə müxtəlif imperiyalar Dərbənd keçidinin və digər dağ 

keçidlərinin möhkəmləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdilər. Bu keçidlərdə müxtəlif dövrlərdə 

hakimiyyətdə olmuş imperiyaların hərbi dəstələri keşik çəkirdilər (1, 39).  

Bu vilayətin iri şəhərləri Çola və Dərbənd idi. Çola (Çor, Çol) adının iran mənşəli sözdən 

yarandığı söylənilir. Çola 698-ci ildə ərəblərin hücumuna məruz qalır və VIII əsrin 30- cu 

illərində onların ixtiyarına keçir. Sasanilərin köçürmə siyasəti ilə bağlı olaraq burada irandilli 

tayfalar məskunlaşmağa başlayır (4, 19). 

510-630-cu ilədək ölkədə mərkəzləşmiş şah hakimiyyəti olmadıqda, yəni Mehranilərə 

qədərki dövrdə Çola Sasani mərzbanlarının iqamətgahına çevrilmişdir (3, 81-82). 

Alban müəllifi Çolanın strateji cəhətindən başqa, bütün Qafqazda ilk xristianlıq ocaqlarından 

biri kimi mühüm ideoloji əhəmiyyətindən bəhs edir. Apostol Yelisey Ermənistandan yan keçərək 

maskutların arasına gedir və Çolada moizələrə başlayır (2, I, 6). 

LPİNA- Çolanın şimal-qərbində, Çola ilə Şəki arasında yerləşmişdir. Həmin ərazidə albanlar, 

lpinlər, leqlər və başqa etnik qruplar yaşayırdılar. Yerin adı yunanca “lupen”, ermənicə “lpin” 

adlandırılmış etnosun adından götürülmüşdür. Lipina VI-VII əsrlərdə türkdilli köçərilərin 

yürüşləri ilə əlaqədar basqınlara məruz qalmışdır (4, 19). 

M. Kalankatlının yazdığına görə, lpinlər Dağıstanın dağlıq hissəsində silvlərlə-çilblərlə 

qonşuluqda yaşayırdılar. Bəzi müəlliflərə görə, 450-451 və 551-630-cu illərdə qismən müstəqil 

olan Lipina və Çola Albaniyanın periferiya vilayəti hesab olunurdu (1, 39-40). 

Bəzi tarixçilər lpinlərin Samur çayının yuxarı axarında və mərkəzi hissəsində, başqaları 

Alazan çayının vadisində qərar tutduqlarını qeyd edirlər (3, 83). 

KAMBİSENA- (Kambeçan) adlanan ərazi Albaniyanın şimal-qərbində, İberiya sərhəddində 

yerləşirdi. Həmin əyalət şimal-qərbdə Qanıx və Qabırlı çaylarının orta axarlarından cənubda Kür 

çayınadək, şərqdə isə Qanıx, Qabırlı, Kür çaylarının qovuşağına kimi olan ərazini əhatə edirdi. 

Daş-kəsəkli Şirak yaylasının yarısı bu əraziyə daxil idi. Kambisenada albanlar, lpinlər, skif və sak 

qəbilələrinin varisləri-savirlər (türkdilli xalqlar) və silvlər məskunlaşmışdır. Kambisenanın siyasi 

həyatı haqqında məlumat azdır. V əsrdə alban hökumdarı III Vaçaqanın dini-ideoloji fəaliyyəti 

nəticəsində Kambisenada xristianlığın mövqeyi bərpa olunur və gücləndirilir, vilayətə 

yepiskoplar, keşişlər təyin edilir və nəticədə 488-506-cı illərdə kilsə-inzibati vahid (yepiskopluq) 

yaradılır. Kambisena Sasanilər dövlətinin süqutundan sonra Mehranilərin (Cavanşirin) idarəsində 

olmuşdur (4, 19; 3, 84-85). 

ƏCƏRİ (Eceri, Heceri)- Qəbələ vilayətinin cənubunda Qarasu və Girdiman çayları arasında 

yerləşmişdir və cənubda Kür çayına söykənirdi. “VII əsr erməni coğrafiyası”nda həmin ərazi 

“Dəşt-i-Bazkan” adlandırılmışdır. Əcəri M.Kalankatlının əsərində də xatırlanılır və bu vilayət 

qarışıq nigahların olması ilə tanınır. Əcəri barəsində ətraflı məlumat mövcud deyildir. Vilayətin 

adı müasir Ucar şəhərinin adında qorunub saxlanılmışdır (1, 40; 3, 85; 4, 19). 

KABALAKA (indiki Qəbələ)- əyaləti Lpinadan cənubda, Əcəri vilayətindən şimalda Şəki və 

Çola vilayətləri arasında yerləşmişdir. Qəbələ şəhəri uzun müddət Alban dövlətinin paytaxtı 

olmuşdur. 510-cu ildə alban arşakiləri öz hakimiyyətini başa vurduqdan sonra Qəbələ sasani 

mərzbanlarının iqamətgahı olmuşdur. Bununla bağlı Qəbələ vilayəti “Vostan-i mərzban” 
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adlandırılır. Qəbələ də siyasi-inzibati və kilsə-inzibati vahid idi. Qəbələdə xeçmataklar, qluarlar, 

qatlar, və Şimali Qafqazın türkdilli tayfaları- savirlər, xəzərlər, bulqarlar, barsillər yaşayırdılar. 

K.V.Treverə görə, adları çəkilən ilk üç tayfa Qafqaz etnoslarıdır (1, 41; 3, 85; 4, 19). 

ŞƏKİ (Şako-erməni mənbələrində) - vilayəti Şake (gürcü mənbələrində- Nuxpato) adlı şəhəri 

ilə birgə Albaniyanın şimal-qərbində, Qafqazın dağətəyi hissəsində, Qəbələnin şimal-qərbindəki 

ərazini tuturdu. Qərbdə və cənub-qərbdə Kambisena vilayəti ilə, şimal-qərbdə Lpina ilə, cənub-

şərqdə Qəbələ ilə həmsərhəd idi (4, 19).  

Q.Cəbiyev Şəkinin lokalizasiyası məsələsinə toxunan müəlliflərin Zəngəzur ərazisindəki Şəki 

kəndi ilə Kürün sol sahilindəki Şəki vilayəti və onun mərkəzi olan Şəki şəhərinin qarışıq 

salındığını qeyd edir. Şəki Albaniyada erkən xristianlığın yayıldığı ərazilərdən biri olmuşdur. 

Buna görə də, Qafqazdakı ilk kilsə olan Kiş məbədi məhz Şəki vilayətində yerləşir (1, 41). 

A.Y.Krımski belə hesab edir ki, antik dövürlərdə Ay allahına (Selenaya) həsr olunmuş 

məbəd Şəki vilayətində yerləşmişdir. Selena məbədinin İberiya yaxınlığında yerləşməsi barəsində 

Strabonun məlumatına əsaslanan K.V.Trever haqlı olaraq A.Y.Krımskinin fikrini təkzib edir və 

bildirir ki, e.ə. I əsrdə Şəki İberiya sərhədlərindən xeyli uzaqda idi (3, 86). 

Burada albanlarla, utilərlə yanaşı skif və sak qəbilələri. Həmçinin zakenlər (tsekanlar), 

xenuklar (genioxlar) yaşayırdı. VI-VIII əsrlərdə Şəki siyasi-inzibati mərkəz olmaqla bərabər, 

kilsə-inzibati vahid (yepiskopluq) idi (1, 41-42; 3, 86-87; 4, 19). 

NƏTİCƏ. Yuxarıda qeyd olunmuş faktlardan da göründüyü kimi, Qafqaz Albaniyası etnik 

baxımdan olduqca rəngarəngdir. Burada çoxsaylı qəbilə və tayfalar məskən salmışdır. Albanlar 

Kür çayının hər iki tərəfində məskunlaşmışlar. Buna əks olan erməni tədqiqatçılarının fikirləri, 

yəni albanların yalnız Kürün sol sahilində məskunlaşdığı fikri dövrün mənbələrinin( Strabon və 

s.) məlumatı ilə təkzib olunur və elmi əsasa malik olmadığı vurğulanır. Strabon birmənalı qeyd 

edir ki, Kür çayı Albaniya ərazisindən keçir, yəni çayın həm sol, həm də sağ sahili Albaniyaya 

məxsusdur və deməli alban tayfaları hər iki sahildə yaşayırdılar (5, XI, 8, 4). 
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XÜLASƏ 

Elmi əsərdə çoxəsrlik tarixi köklərə malik olan multikulturalizm, tolerantlıq və birgəyaşayış 

mədəniyyəti kimi milli-mənəvi dəyərlərimizin qədim elm və mədəniyyət mərkəzi olan Gəncə 

şəhərində qorunub saxlanılması tədqiq edilmişdir. Şəhərdə müasir günümüzə qədər qorunub 

saxlanılmış müxtəlif tarixi mənbələr, maddi-mədəniyyət nümunələri, memarlıq abidələrinin 

multikultural dəyərlərin yaşadılmasındakı mənbəşünaslıq əhəmiyyəti araşdırılmışdır.  

AÇAR SÖZLƏR: multikultural dəyərlər, Azərbaycan, Gəncə, tolerantlıq ənənələri  
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GİRİŞ 

Ölkəmizin qədim tarixə malik elm və mədəniyyət mərkəzlərindən olan Gəncə şəhəri əsrlər 

boyu birgəyaşayış mədəniyyətini səciyyələndirən milli-mənəvi dəyərləri ilə seçilmişdir. Burada 

milli, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, insanlar daim sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşa-

mışlar. Bir məqamı qeyd etmək kifayətdir ki, 1897-ci il siyahıya alınmasına görə, Gəncə şəhərinin 

Dulusçular, Şərbaflar, Boyaqçılar, Dəmirçilər, Mis¬gər¬lər, Zərrabi, Əttarlar kimi qədim sənət-

karlıq məhəllələrində əhalinin milli tərkibi aşağıdakı kimi idi: azərbaycanlılar 27436 nəfər, çuvaş-

lar 34 nəfər, qaraçaylar 6 nəfər, qumuqlar 2 nəfər, türkmənlər 4 nəfər, qırğızlar 1 nəfər, avarlar 

103 nəfər, darginlər 2 nəfər, udinlər 4 nəfər, qazı¬qumuqlar 118 nəfər, çeçenlər 7 nəfər, inquşlar 6 

nəfər, çərkəslər 4 nəfər, velikoruslar 2519 nəfər, maloruslar (ukraynalılar) 215 nəfər, beloruslar 1 

nəfər, polyaklar 240 nəfər, çex¬lər 12 nəfər, litvalılar 37 nəfər, latışlar 4 nəfər, karellər 8 nəfər, 

estonlar 3 nəfər, votyaklar 3 nəfər, macarlar 1 nəfər, moldavanlar 1 nəfər, fransızlar 4 nəfər, 

italyanlar 13 nəfər, almanlar 103 nəfər, ingilislər 6 nəfər, yunanlar 5 nəfər, farslar 39 nəfər, 

kürdlər 3 nəfər, yə¬hudilər 93 nəfər, aysorlar 9 nəfər, gürcülər 486 nəfər, lazlar 7 nəfər və s.  

TƏDQİQATIN TƏTBİQİ ƏHƏMİYYƏTİ  

Bir məqamı xüsusi qeyd etmək zəruridir ki, şəhərdə müasir dövrümüzə qədər qorunub saxla-

nılmış on doqquz məscid, dörd türbə, iki məqbərə, İmamzadə abidəsi kimi islam mədəniyyətinə 

aid yerli memarlıq inciləri ilə yanaşı, islamaqədərki dövrə aid alban məbədləri, kilsələr, həmçinin 

XIX əsrdə inşa edilmiş xristian və iudaizm dinlərinə aid abidələr də mövcuddur. Ölkəmizin qərb 

bölgəsindəki ən qədim pravoslav kilsələrindən biri Gəncə şəhərinin Dab¬baqlar məhəlləsində 

yerləşir və müasir dövrümüzə qədər xristian möminlər burada dini ayinlərini yerinə yetirir, 

mühüm tarixi tarixləri və bayramlarını qeyd edirlər. Bu qədim məbəd mühüm tarixi və memarlıq 

abidəsi kimi qorunur və şəhər sakinləri pravoslav möminlərə hörmət və ehtiramla yanaşırlar.  

Gəncə şəhərinin çoxəsrlik tarixinin qoruyucuları olan tarixi-memarlıq abidələri, o cümlədən 

qədim İmamzadə türbəsi islami prinsip və dəyərlərdən çıxış edərək sülhün, əmin-amanlığın 

qoruyucusu qismində çıxış edir. İslam mədəniyyəti və tarixinin qoruyucusu olan bu abidə, burada 

mövcud olan saf, müqəddəs ilahi mühit xalqımızın birliyinin, vəhdətliliyinin, həmrəyliyinin 

təbliğinə xidmət edir. 1930-cu ildən 1944-cü ilə qədər İmamzadə kompleksinin bəzi yardımçı 

binaları (hücrələri) kimsəsiz uşaqlar üçün sığınacaq kimi istifadə edilib. Bu müqəddəs məkanda 

Böyük Vətən müharibəsi illərində müxtəlif millətlərin nümayəndələri olan yeniyetmə və gənclər 

təmənnasız olaraq yaşamış, onlara müxtəlif peşələr tədris edilmişdir. Bu gün müqəddəs İmamzadə 

ziyarətgahına hələ də müxtəlif dini inancın tərəfdarları olan və artıq yaşa dolmuş ahıl insanlar 

minnətdarlıq hissi ilə ziyarətə gəlirlər. Gəncə İmamzadə türbəsi xalqımızın yüksək dini 

tolerantlıq, dözümlülük mədəniyyətinin də təsbitinə şərait yaradır. Etnik, mənəvi-ideoloji 

xüsusiyyətlərimiz içərisində özünəməxsus yeri olan və dünya xalqları üçün həqiqi nümunə kimi 

göstərilə bilən bu nəcib insani keyfiyyətimiz ölkəmizin digər ziyarətgahlarında olduğu kimi, 

İmamzadədə də qorunub saxlanılmışdır. Təsadüfi deyildir ki, Gəncənin qədim tarixə malik 

İmamzadə ziyarətgahında və digər mühüm tarixi məkanlarına müxtəlif dinlərə mənsub olan qeyri-

müsəlman ziyarətçilərin heç bir ayrıseçkiliyə, təzyiqlərə məruz qalmadan abidələri ziyarət edə 

bilmələri xalqımızın yüksək birgəyaşayış mədəniyyəti dəyərlərinə sadiqliyinin göstəricisidir.  

NƏTİCƏ 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə ən böyük və qədim Alman lüteran kilsələrindən biri şəhə-

rin vaxtilə alman əhalisinin yaşadığı Əttarlar məhəlləsində yerləşir və mühüm tarixi-memarlıq 

abidəsi kimi mühafizə edilir. Şəhərin əksər əhalisinin müsəlman olmasına baxmayaraq, Gəncə 

sakinləri əsrlərdən bəri qədim alban xristian məbədlərinə, həmçinin gürcü kilsəsinə və digər 

abidələrə xüsusi hörmətlə yanaşırlar. Gəncə Yəhudilər küçəsi, Ləzgilər məhəlləsi, Lahıc məhəlləsi 

kimi yaşayış məskənlərinin olduğu, fərqli millətlərin və milli azlıqların sülh şəraitində əsrlər boyu 

yaşadıqları azsaylı şəhərlərdən biridir. Səbəb isə bu şəhərdə, ümumiyyətlə, ölkəmizdə birgə 

yaşayış mədəniyyətinin qorunması, multikultural, tolerant dəyərlərə sadiqliyin mövcudluğudur. 
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Gəncənin tarixən birgəyaşayış mədəni ənənələrinin qorunduğu şəhərlərdən olduğunu sübut 

edən məhəllələrdən biri də Səbzəvad olmuşdur. Burada mövcudluğunu müasir günümüzə qədər 

davam etdirən qədim Səbzikar qəbiristanlığı xüsusi əhəmiyyəti ilə seçilir. 1968-ci ildə ölkəmizin 

yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix-memarlıq abidələri siyahısına daxil edilmiş Səbzikar qəbiristan-

lığı bu baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malik maddi mədəniyyət nümunəsi, açıq səma altında muzey 

kimi dəyərlidir. Gəncə Səbzikar qəbiristanlığının qəbirüstü abidələri, bir-biri ilə oxşar 

xüsusiyyətlərinin mövcud olmasına baxmayaraq, heç bir türbə yaxud türbə-sərdabə digərinin 

memarlıq nöqteyi-nəzərdən üslubunu təkrar etmir. Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Gəncə 

Səbzikar məzarlığı ərazisində mövcud olan qəbir və məzar abidələrinin bir çox qisminə nəinki 

yalnız Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində, hətta dünyanın əksər ərazilərində təsadüf olunmur. Bu 

təkrarsız və bənzəri olmayan unikal maddi-mədəniyyət nümunələri o qədər səciyyəvi, eyni 

zamanda, fərqli xüsusiyyətlərə, sənətkarlıq elementlərinə sahibdir ki, onları vahid bir təsnifatda 

qruplaşdırmaq da asan deyildir. Müasir ombudsman - insan hüquqları üzrə müvəkkil təsisatının 

yüzilliklər ərzində mövcud olduğu Gəncə şəhərində ağsaqqal nəsihətinə, valideyn məsləhətinə 

ehtiram həmişə müqəddəs vəzifə, amal kimi nəsildən-nəslə ötürülmüşdür. Bu səbəbdən də 

əcdadlarımızın mədfəni-əbədiyyata qovuşduğu məkanı hesab olunan məzarlıqların mühafizə 

edilməsi, valideynlərin uyuduğu məkanlara ehtiramla yanaşılması dahi Nizami yurdu Gəncədə ən 

mühüm, sabit ənənələrdən hesab olunur. Qədim tarixə malik olan Gəncənin İmamzadə, Səbzikar 

kimi daha böyük qəbiristanlıqları ilə yanaşı, hələ ilk orta əsrlər mərhələsindən etibarən XX əsrə 

qədər mövcudluğunu və əsas səciyyəvi şəhərsalma xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamış hər bir 

məhəllənin ayrıca qəbiristanlıq sahəsinin xüsusi ehtiramla qorunması bir daha qeyd edilən vacib 

etnoqrafik mülahizəni sübuta yetirir. 
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Xülasə 

Məqalədə 2003-2018-ci illərdə Respublikanın cənub-şərq bölgəsində ümumtəhsilin inkişafı 

və bu istiqamətdə dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər öyrənilmişdir. Göstərilən dövr 

ərzində bölgədə təhsilin səviyyəsi xeyli yüksəlmiş, müasir standartlara uyğunlaşdırılması 

məqsədilə uğurlu iş aparılmışdır. 

AÇAR SÖZLƏR: təhsil, məktəb, Dövlət Proqramı, bölgə, müəllim 
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GİRİŞ: Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsilin inkişafı və təhsilin keyfiyyətinin 

artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2003-cü il 17 fevral tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında yeni ümumtəhsil məktəb-

lərinin tikintisi, mövcud məktəblərin əsaslı təmiri və müasir tədris avadanlıqları ilə təmin olunma-

sına dair Proqramı (2003-2007-ci illər)” təsdiq edildi. Sərəncam ölkədə məktəb tikintisi və ümum-

təhsilin inkişafı prosesini sürətləndirmişdir. Respublikada təhsilin inkişafı üzrə “Azərbaycan 

Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramlarında”, Nazirlər Kabinetinin 

2005-ci il 10 iyun tarixli 148s №-li Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 

ümumtəhsil məktəblərinin avadanlıqla təmin olunmasına dair inkişaf Proqramında (2005-2009-cu 

illər)”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 01 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş “Ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və komminikasiya texnologiyaları ilə təminatı 

Proqramında (2005-2007-ci illər)” kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir. Təhsil sahəsində həyata 

keçirilmiş islahatlar bu sahənin respublika üzrə inkişafına şərait yaratmışdır. Təhsil sahəsində həyata 

keçirilən tədbirlərdə Heydər Əliyev Fondu mühüm rola malikdir. Heydər Əliyev Fondunun təhsillə 

bağlı qarşıya qoyduğu əsas məqsəd Azərbaycanda bu sahəni inkişaf etdirərək beynəlxalq səviyəyə 

çatdırmaqdır [1].  

Respublikanın cənub-şərq bölgəsində ümumtəhsilin inkişafı 

2004-2005-ci illərdə respublikanın cənub-şərq bölgəsində Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti 

hesabına məktəb tikintisi genişləndirilmiş və Dövlət Proqramlarına uyğun müasir standartlara cavab 

verən tədris infrastrukturu yaradılmışdır. Bölgədə təhsil infrastrukturunun yenidən qurulması 

məktəb tikintisinin ildən-ilə artması təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərmişdir. Hələ sovet 

dövründə bölgədə qəzalı vəziyyətdə olan təhsil müəssisələri yenisi ilə əvəzlənmiş və müasir 

avadanlıqlarla təmin eldilmişdir. 2005-ci il sentyabrın 8-də Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti 

Mehriban Əliyeva Аstara rayonunun Təngərüd kəndinə gələrək məktəb tikintisi ilə yaxından tanış 

olmuşdur. Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən “Yeniləşən Azərbaycana yeni 

məktəb” adlı layihəyə görə bölgədə mərhələ-mərhələ 100-dən artıq təhsil müəssisəsi yenidən 

tikilərək istifadəyə verilmişdir. Təhsilin keyfiyyəti məktəblərin hansı vəziyyətdə olmasından və 

maddi-texniki bazasının yenidən qurulmasından çох asılıdır. 2008-ci il oktyabrın 8-də Prezident 

İlham Əliyev Səpnəkəran kənd orta məktəbinin açılışında iştirak etmişdir. Ümumi sahəsi 1568 m2 

olan məktəbdə 16 sinif otağı, 7 əlavə otaq, kitabxana və internetə çıxışı olan kompyüter zalı vardır. 

Təhsil müəssisəsində tikiş otağı və iki emalatxana lazımi avadanlıqla təmin edilmişdir. Məktəbdə 

təhsil alan 320 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 45 müəllim məşğul olmuşdur. 2004-2008-ci illərdə 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən rayonda 9 məktəb binası yenidən tikilərək istifadəyə verilmişdir. 

I Dövlət Proqramına uyğun olaraq Lerik rayonunun Bülüdül kəndində 200 yerlik, Gürdəsər 

kəndində 192 yerlik, Tikəband kəndində 200, Buzeyir kəndində 140 yerlik məktəb binaları tikilib 

istifadəyə verilmişdir. Singəbulan və Çayrud kənd məktəbləri əsaslı təmir olunmuş, Günəşli və 

Mondigah kəndlərində uşaq baxçaları fəaliyyətə başlamışdır. Lerik qəsəbə orta internat məktəbi 

müasir standartlara uyğun əsaslı təmir olunmuşdur. Rayonun 20 orta məktəbinə 126 komputer dəsti 

verilmiş, 8 məktəbdə isə komputer kabinetləri yaradılmışdır [2]. 2008-ci ildə Lerik rayonunda 

məktəblərə 80 adda 35675 dərslik, 1200 ədəd şagird partası, 150 ədəd yazı taxtası, 300 ədəd 

müəllim stulu, 2400 ədəd şagird stulu, 300 ədəd müəllim stulu, 2400 ədəd şagird stulu, 300 ədəd 

odun sobası ilə təmin edilmişdir [3]. Rayonda təhsilin keyfiyyətini artırmaq məqsədilə təlim kursları 

təşkil olunmuşdur. 2008-ci ildə təşkil olunmuş kurslarda 113 müəllim iştirak edərək bilik və 

bacarıqlarını artırmışdır. Təkcə 2008-ci ildə Lerik rayonunun 67 məktəbinə 215 ədəd kompyüter 

dəsti dövlət hesabına verilmişdir. Müasir texnologiya əsasında dərslərin təşkili təhsilin keyfiyyətinin 

artırılmasında əsas çəkiyə malikdir. Lerik rayon Təhsil şöbəsi tərəfindən Mastayıl, Livədirgə, Əvilə, 

Durğan kənd əsas məktəblərində riyaziyyat və informatika üzrə tədrisin vəziyyəti, Anbu, Günəşli, 

şəhər 2 №-li, Noda, Hıramo, Babagil kənd ibtidai məktəblərində ibtidai təhsil, dil və ədəbiyyat 

üzrə tədrisin keyfiyyətinin öyrənilməsi, məqsədilə monitorinqlər aparılmışdır. 

Baku Engineering University 153 Baki/Azerbaijan



Heydər Əliyev Fondu hesabına Massallı rayonunun Təzəkənd, Gülütəpə məktəbləri tikilib 

istifadəyə verilmişdir. Bundan əlavə Masallı şəhər 2 №-li məktəb, Boradigah qəsəbə 1 və 2 №-li 

məktəblər, Meşəkənarı kəndində məktəb əsaslı təmir olunmuşdur. 2008-ci ildə Masallı rayon 

məktəblərindən 348 məzun ali və orta ixtisas məktəblərinə daxil olmuş, onlardan 16 nəfəri 600-

dən yuxarı, 31 nəfəri isə 500-dən yuxarı bal toplamışdır. Tələbə qəbulunun nəticələrinə görə 

Masallı ölkənin 83 rayonu arasında 9-cu yerdə qərar tutmuşdur [4]. Təhsil sisteminin yenidən 

qurulması və keyfiyyətin artırılması öz müsbət nəticəsini vermişdir. Bu ölkə başçısının bölgədə 

həyata keçirdiyi ardıcıl təhsil sahəsindəki tədbirlərin müsbət nəticəsidir. 

Heydər Əliyev Fondunun hesabına Cəliləbad rayonunda Bəcirəvan kənd orta məktəbi tikilib 

istifadəyə verilmişdir. I Dövlət Proqramına uyğun olaraq rayonda Seyidbazar, Üçtəpə, Şükürlü, 

Hamarqışlaq kəndlərindəki məktəblərdə 680 şagird yeri olan 34 sinif otağı tikilərək istifadəyə 

verilmişdir. Məktəb tikintisinin rayonda genişlənməsi ilə 2007-ci ildə ümumtəhsil məktəblərinin 

sayı 128-ə çatdırılmış və burada 36111 nəfər şagird təhsil almışdır. 

Regionların sosial-iqtisadi Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər) çərçivəsində Yardımlı 

rayonunda 43 kənddə müasir tipli təhsil ocaqları inşa edilmişdir. 2007-ci ildə orta məktəbləri 876 

məzun bitirmiş, 401 məzun TQDK-ya sənəd vermiş və 98-i müxtəlif ali məktəblərə, 62-i isə orta 

ixtisas məktəblərinə qəbul olunmuşdur [5]. Bu göstərici sübut edir ki, rayonda təhsilin 

keyfiyyətinin artırılması işi uğurla həyata keçirilmişdir. 2007-ci ildə rayonda 42 orta, 22 əsas, 16 

ibtidai məktəb fəaliyyət göstərmiş, burada 11156 nəfər təhsil almışdır. Təhsildə keyfiyyətin 

artırılması istiqamətində Yardımlı qəsəbə 1 №-li, Bərcan, Şıxlar, Çayüzü, Göryədi, Bozayaran, 

Vəlixanlı kənd orta məktəbləri uğurlu nəticə əldə etmişlər. 2007-ci il ərzində təhsil 

müəssisələrinin komputerləşdirilməsi istiqamətində rayon məktəblərinə 150 ədəd kompyüter 

verilmiş, 8 məktəbdə kompyüter kabineti yaradılmışdır. Məktəblərin müasir inventar və 

avadanlıqla təmin olunması məqsədilə 35500 manat həcmində yeni inventarlar alınıb məktəblərə 

verilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 10 iyun tarixli Sərəncamı ilə 

“2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə 

Dövlət Proqramı” təsdiq edildi. Sərəncamda bölgədəki məktəblərin kompyüter avadanlığı və 

digər rəqəmsal avadanlıqla təminatı işi xeyli yaxşılaşdırılmışdır. Dövlət tərəfindən bölgədə həyata 

keçirilən kompleks tədbirlər təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına kömək göstərmiş və ali təhsil 

ocaqlarına sənəd verənlərin sayı ilbəil artmışdır. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, qızlar arasında 

tələbə adını qazananların sayında artım tempi müşahidə olunmuşdur. 

2009-2010-cu ilin tədris ilində Lənkəran rayon məktəblərindən məzun olmuş 1600 şagirddən 

984 nəfəri ali məktəbə qəbul olunmaq üçün sənəd vermiş və 361 nəfəri tələbə adını qazanmışdır. 

Onlar içərisindən 15 nəfəri 600-dən yuxarı, 45 nəfəri isə 500-dən yuxarı bal toplamışdır. Şəhər 2 

№-li məktəbin məzunu Mikayılzadə Əzizağa 690 bal toplayaraq Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin təqaüdünə layiq görülmüşdür. 

2013-cü ildə Cəliləbad rayonunda 126 ümumtəhsil məktəbi, o cümlədən 74 tam orta, 39 

ümumi orta, 13 ibtidai məktəb fəaliyyətə başlamış, təhsilə 1876 sinif kompleksində 28316 nəfər 

şagird cəlb edilmiş, onların təlim tərbiyəsi ilə 2404 nəfər müəllim məşğul olmuşdur [6]. Rayonun 

təhsil müəssisələrindən məzun olan şagirdlərin ali məktəblərə daxil olmasında artım müşahidə 

edilmişdir. Belə ki, 2009-cu ildə 151, 2010-cu ildə 165, 2011-ci ildə 223, 2012-ci ildə 232, 2013-

cü ildə isə 343 nəfər müxtəlif ali məktəblərə daxil olmuşdur. Rayon məktəblərində yeni fənn 

kurikulumların tətbiqi ilə bağlı 211 müəllim kurslara cəlb edilmişdir. Təhsil Nazirliyinin 

təşkilatçılığı ilə “İngilis dilinin intensiv tədrisi” layihəsi üzrə Cəliləbad rayon məktəblərində 

ingilis dilini tədris edən 46 müəllimə təlim kursları təşkil olunmuşdur. 

2013-cü ilin yeni dərs ilinin başlanması ilə əlaqədar Astara rayonunda məktəblərə 400 parta, 

365 şkaf, 600 stul, 250 stol, 7 kondinsener, 10 kompyüter, 170 lövhə, 10 soyducu və idman 

avadanlıqları verilmişdir. Astara rayonunun məktəb kitabxanalarında 240714 ədəd dərslik fondu, 

82809 ədəd bədii fond yaradılmış, 2745 əyani vəsait, 905 elektron disk məktəblərə paylanmış, 81 
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adda 38206 yeni dərslik gətirilərək fənn kurikulumları ilə işə başlayan siniflərə verilmişdir [7]. 

Məktəblərin kompyüterlə təminatı yaxşılaşdırılmış, ümumilikdə 450-dən çox kompyüter, 20 

notbuk və proyektor aparatı şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir. 2014-cü ildə rayonun ümumtəhsil 

məktəblərini 1014 nəfər bitirmiş və onlardan 185 nəfəri müxtəlif ali məktəblərə daxil olmuşdur. 

Məzunlardan 27 nəfəri 600-dən çox, 19 nəfəri isə 500-dən çox bal toplamışdır. Respublika 

ümumtəhsil məktəblərin VIII-XI sinif şagirdlərinin iştirakı ilə Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

anadan olması münasibəti ilə təşkil edilən inşa yazı müsabiqəsində rayon məktəblisi Əsgərzadə 

Əsmərin yazdığı inşa Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə mükafatlandırılmışdır. Rayon 

məktəblərindən məzun olmuş 164 şagird аli və ortaixtisas məktəblərinə daxil olmuş, 5 nəfər 600-

dən, 14 nəfər isə 500-dən yuxarı bal toplamışdır. Rayon məktəblisi Quliyev Fərhad yüksək bal 

topladığına görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünə layiq görülmüşdür. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamları ilə Astara rayonunun 2 №-li orta 

məktəbi “İlin ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” rayonun Kijəbə qəsəbə tam orta məktəbinin müəllimi 

Fətullayev Teymur “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur. Rayonun təhsil işçilərindən Rövşən 

Bağırov, Yusif Şahnamazov, Ülfət İsfəndiyarov “İlin ən yaxşı müəllimi” adına layiq 

görülmüşdür. Dövlət Proqramına uyğun rayonun Sım kəndində 180 yerlik, Artupa kəndində isə 

360 yerlik məktəblərin tikintisi həyata keçirilmişdir. 

2013-cü ildə Lerik rayonunda fəaliyyət göstərmiş 108 ümumtəhsil məktəbi, 16 

məktəbəqədər, 4 məktəbdənkənar təhsil müəssisəsində 7918 nəfər şagirdin və 495 baxça yaşlı 

uşağın təlim tərbiyəsi ilə 1388 nəfər təhsil işçisi məşğul olmuşdur [8]. Rayon məktəblərində 

dövlət vəsaiti hesabına 495 ədəd kompyüter, 2 ədəd notbuk və proyektor, 34 ədəd televizor 

verilmiş, şəhərin 1,2,3 №-li məktəbləri internet şəbəkəsinə qoşulmuşdur. Həyata keçirilən 

tədbirlərin uğurlu nəticələrindən biri rayon məktəblisi Əmirova Nərmin qəbul imtahanlarında 

yüksək bal toplamış və Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. Ölkə başçısının müvafiq 

sərəncamları ilə rayonun təhsil işçilərindən Salayev Zöhrab, Surətov Cəbrayıl, Mədətova Validə, 

Haşımova İradə, Əliyev Şahvəli “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşlar.  

2014-2015-ci illərdə Yardımlı rayonunda Çayüzü kəndində 220 yerlik, Anzov kəndində 180 

yerlik, Ürəkəran kəndində 180 yerlik, Qaraqaya kəndində 120 yerlik, şəhər 3 №-li məktəbdə 180 

yerlik tam orta təhsil ocaqları, Fındıqlıqışlaq kəndində 80 yerlik, Zəngova və Solqard kəndlərində 

isə 80 yerlik ibtidai kənd məktəbləri istifadəyə verilmişdir. 2005-2015-ci illər ərzində Yardımlı 

rayonunda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ümumilikdə 3270 yerlik 31 məktəb binası tikilib 

istifadəyə verilmişdir. Bu göstərici bir daha sübut edir ki, dövlət tərəfindən bölgə təhsilinə diqqət 

və qayğı göstərilmiş, təhsilin keyfiyyəti xeyli artmışdır. Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən “İlin 

ən yaxşı məktəbi” müsabiqəsində Yardımlı rayonunun Çayüzü kənd orta məktəbi respublikanın 

ən yaxşı məktəbi adına layiq görülmüşdür. Şəhər 1 №-li məktəbin müəllimi Aygün Şəbiyeva “İlin 

ən yaxşı müəllimi” adını qazanmışdır. 2014-2015-ci dərs ilində rayon məktəblərindən məzun olan 

143 nəfər ali, 86 nəfər isə orta ixtisas məktəblərinə qəbul olunmuşdur ki, onlardan 43-nü qızlar 

təşkil etmişdir. Ali məktəblərə qəbul keçən illə müqayisədə 24 nəfər çox olmuşdur [9]. III Dövlət 

Proqramına uyğun olaraq Masallı rayonunda 94 məktəbdə informasiya-kommunikasiya 

texnologiyası quraşdırılıb və 20-yə qədər məktəbin internet saytı açılmışdır. Təhsil sahəsində 

Heydər Əliyev Fondunun uğurlu fəaliyyəti nəticəsində rayonun birinci sinifinə gedən 2512 şagird 

Fondun hesabına çanta və məktəbli ləvazimatı ilə təmin edilmişdir. Bu da bölgədə təhsilə 

göstərilən diqqət və qayğını bir daha sübut edir. Bölgədə təhsil sahəsində həyata keçirilən 

tədbirlər müsbət nəticə vermişdir. 2014-2015-ci tədris ilində Masallı rayon məktəblərindən məzun 

olmuş 660 nəfər ali məktəblərə qəbul imtahanında iştirak etmiş, onlardan 321 nəfəri ali, 133 nəfəri 

isə orta ixtisas məktəblərinə daxil olmuşdur. Rayonda təhsilin keyfiyyətinin artdığını göstərən bu 

fakt kimi məzunların 21-i 600-dən, 64-ü isə 500-dən yuxarı bal toplamışdır [10]. 2016-2017-ci il 

tədris ilində Lənkəran rayonunda fəaliyyət göstərən ümumtəhsil məktəblərində 31933 nəfər şagird 

təhsil almış və keçən illə müqayisədə şagirdlərin sayı 1848 nəfər və ya 6,1 faiz artmışdır [24, s. 
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53]. Təhsil Nazirliyinin vəsaiti hesabına şəhər 7 №-li və Kənarmeşə kənd orta məktəbinin dam 

örtüyü əsaslı təmir olunmuş, Velədi kənd orta məktəbinin sinif otaqlarında təmir-tikinti işləri 

aparılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevin bölgəyə səfərləri və imzaladığı Sərəncamlar təhsilin keyfiyyətinin 

artırılması və inkişafı istiqamətlərini müəyyənləşdirmiş və bu sahədə intibaha nail olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2018-ci il 21 mart tarixli “Lənkəran, Lerik və Astara 

rayonlarında təhsil infrastrukturunun inkişafı ilə əlaqədar tədbirlər haqqında”, 2018-ci il 9 aprel 

“Cəliləbad, Masallı və Yardımlı rayonlarında təhsil infrastrukturunun inkişafı ilə əlaqədar 

tədbirlər haqqında” Sərəncamları təsdiq etdi. Sərəncamlara görə bölgədə 31 yeni modul tipli 

məktəblərin tikintisi və quraşdırılması nəzərdə tutulur. Bu da bölgə təhsilinə dövlət tərəfindən 

göstərilən diqqət və qayğının əsas göstəricisidir. 

Nəticə 

Beləliklə, bölgədə ümumtəhsilin inkişafı məqsədilə 250-dən çox yeni təhsil müəssisələri inşa 

edilmiş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. Tikinti işləri Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti hesabına və 

Dövlət Proqramlarına uyğun həyata keçirilmişdir. Təhsil işçilərinin müxtəlif seminar və kurslara 

cəlb edilməsi, məktəblərin müasir informasiya-kommunikasiya sistemləri ilə təmin edilməsi 

təhsiln keyfiyyətinin artmasına şərait yaratmışdır. Bölgədə təhsil alan məktəblilərin respublikanın 

ali məktəbləri ilə yanaşı xarici ölkələrdə də təhsillərini davam etdirilməsinə tam şərait 

yaradılmışdır. 
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Xülasə 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan kitabxanalara göstərilən dövlət qayğısın-

dan bəhs olunmuşdur. Müstəqillik əldə olunandan sonra muxtar respublikada kitabxanaların 

maddi-texniki bazalarının yenidən qurulması, gücləndirilməsi və yeni kitabxanların yaradılaraq 

oxucuların istifadəsinə verilməsindən söhbət açılmışdır. Həmçinin Azərbaycan, o cümlədən 

Naxçıvan Muxtar Respublikası kitabxanalarının elektronlaşması, onların inkişaf etmiş dünya 

kitabxanaları sırasına qatılması və Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanasının yaranması 

üçün dövlət rəhbərliyi tərəfindən atılan məqsədyönlü addımlar xüsusi olaraq vurğulanmışdır. 
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Ötən illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında kitabxana işinin müasir standartlar 

səviyyəsində qurulması və muxtar respublikada kitabxanaların elektronlaşdırılması sahəsində istər 

respublika rəhbərliyi, istərsə də muxtar respublika rəhbərliyi tərəfindən göstərilən yüksək 

səviyyəli qayğı müəlliftərəfindən qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlər: Kitabxana, elektron kitabxana, informasiya 

 

Giriş 

Xalqımızın milli sərvəti kimi qiymətləndirilən kitabxanalar, həqiqətən də xalqımızın 

yaratdığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi- fəlsəfi irsin toplanıb qorunmasında, bəşər 

mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin nəsildən- nəsilə çatdırılmasında və cəmiyyətimizin 

intellektual- mənəvi potensialının artırılmasında misilsiz əhəmiyyət daşıyır. Kitab və kitabxananı 

bir-birindən ayrılıqda təsəvvür etmək olmaz. Onlar arasında qarşılıqlı əlaqə qırılmazdır. Bu əlaqə 

əsrlərdən bəri davam etmiş, bütövləşmiş və əbədiləşmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

kitabxanaların fəaliyyəti müstəqillik əldə olunandan sonra daha da inkişaf etmişdir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında cəmi 235 kitabxana - M.S.Ordubadi adına Naxçıvan 

Muxtar Respublika Kitabxanası, A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq 

Kitabxanası, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Kitabxanası, Naxçıvan Kitab Evi, şəhər və 

rayonlarda 8 mərkəzləşmiş kitabxana sistemi və onların tərkibində 224 filial kitabxanalar fəaliyyət 

göstərir. Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan 

Bölməsində və Naxçıvan Dövlət Universitetində elektron kitabxanalar, eləcə də Naxçıvan 

Regional İnformasiya Mərkəzində məhdud fiziki imkanlılar üçün audio və elektron kitabxana 

xidməti yaradılmışdır.  

Dövlət qayğısı 

28 dekabr 1999-cu il tarixli verilmiş “Kitabxana işi haqqında” Qanun (5) Azərbaycanda, o 

cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında kitabxanaların komplektləşdirilmə işində mühüm 

əhəmiyyət daşıyır. Məhz bundan sonra muxtar respublikada kitabxanaların maddi-texniki bazaları 

yenidən qurulmuş, gücləndirilmiş və yeni kitabxanlar yaradılaraq oxucuların istifadəsinə 

verilmişdir. 

2004-cü il 12 yanvar tarixində prezident İlham Əliyev tərəfindən verilmiş “Azərbaycanda 

kütləvi çap məhsullarının latın qrafikası ilə çap olunması haqqında” (1) sərəncama əsasən bütün 

kitabxanalar latın qrafikası ilə çap olunmuş kitablarla təmin olunubdur. Hazırda muxtar respublika 

ümumtəhsil məktəblərinin kitabxana fondlarında 3 milyona yaxın dərslik, 600 mindən çox latın 

qrafikası ilə çap olunmuş bədii ədəbiyyat var. Dövlət qayğısı nəticəsində muxtar respublikanın 

bütün ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları zəruri avadanlıqlarla təchiz olunub, kitabxana 

fondları zənginləşdirilib, kompüterlə təmin edilib.  

Azərbaycan kitabxanalarının elektronlaşması, onların inkişaf etmiş dünya kitabxanaları 

sırasına qatılması və Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanasının yaranması üçün 2007-ci il 

aprel ayının 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı 

“Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” sərəncam (3) bu sahənin 

daha da inkişaf etməsini sürətləndirdi. Həmin sərəncam Naxçıvan Muxtar Respublikasında da 

müasir tələblərə uyğun kitabxanaların fəaliyyəti üçün geniş zəmin yaratdı. 

Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı 

üzrə Dövlət Proqramı”nın (2) Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilməsi Azərbaycan 

Respublikasında kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, elmi-mədəni sərvətlərdən hərtərəf-

li istifadə imkanlarının genişləndirilməsi, cəmiyyətin informasiya təminatının artırılması, eləcə də 

Azərbaycan kitabxanalarının dünya informasiya məkanına daxil olmasının təmin edilməsində 

mühüm rol oynayırdı. Sərəncamda əsas olaraq qeyd olunurdu ki, kitabxanaların beynəlxalq 

əlaqələr sahəsindəki fəaliyyəti müasir tələblərə cavab vermir. Ölkədə milli biblioqrafiyanın, milli 
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formatın, elektron kitabxananın, toplu kataloqun, korporativ kitabxana şəbəkələrinin olmaması 

dünya informasiya məkanında layiqli təmsil edilməyə imkan vermir. “Azərbaycan Respublika-

sında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” isə bu 

sahədə əsaslı islahatların aparılmasını, fondların müasir informasiya daşıyıcıları ilə zənginləşdiril-

məsini, dünyanın qabaqcıl kitabxana-informasiya müəssisələrinin təcrübəsindən istifadə edilmə-

sini, elektron məlumat banklarının yaradılmasını, kitabxanaların maddi-texniki bazasının möh-

kəm-ləndirilməsini zəruri edir. Bütün bunlar mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas priori-

tetlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir (2). 

 Ötən illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında da kitabxana işinin müasir standartlar 

səviyyəsində qurulması diqqət mərkəzində saxlanılmış və muxtar respublikada kitabxanaların 

elektronlaşdırılması üçün məqsədyönlü addımlar atılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Sədrinin “Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının 90 

illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 19 aprel 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 

Tədbirlər Planına əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının bazasında Elektron 

kitabxana yaradılmışdır. 2012-ci il dekabrın 3-də Məmməd Səid Ordubadinin 140 və ədibin adını 

daşıyan Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının 90 illik yubiley tədbirləri keçirilmiş, 

elektron kitabxananın təqdimatı olmuşdur (4). Muxtar respublikada birinci dərəcəli dövlət 

əhəmiyyətli universal elmi kitabxana statusuna malik olan bu mədəniyyət ocağında elektron 

kitabxana sisteminin yaradılması və yeni internet saytının istifadəyə verilməsi kitabxana işinin 

günün tələbləri səviyyəsində qurulmasına imkan yaratmışdır. 

Naxçıvanda yaradılan elektron kitabxanalardan biri də Naxçıvanşünaslıq mərkəzində təşkil 

olunmuşdur. Bu mərkəz Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 17 fevral 

tarixli Sərəncamı ilə yaradılmışdır (4). Mərkəzin yaradılmasındakı məqsəd Naxçıvanşünaslığa aid 

əldə olunan kitab, albom, elmi-kütləvi məqalə, qəzet və jurnal materiallarının, sənədli filmlərin, 

elektron daşıyıcıların qorunub saxlanılması, tədqiq və təbliğ edilməsidir. Mərkəzin kitabxanası və 

arxivi ən müasir informasiya avadanlıq və daşıyıcılar ilə təmin olunmuş və burada elektron 

kitabxana və elektron arxiv yaradılmışdır. 

Ölkəmizdə 2013-cü ilin İnformasiya və Kommunikasiya texnologiyaları ili elan olunması 

nəticəsində muxtar respublikada daha bir neçə elektron kitabxana yaradılmışdır. Belə ki, 2013-cu 

ildə Naxçıvan şəhərindəki elektron kitabxanaların sırasına Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi 

Kitabxanası və AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi kitabxanası da qoşulmuşdur  

Nəticə 

Ümumiyyətlə Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin göstərdiyi diqqət və qayğı 

nəticəsində muxtar respublika kitabxanalarının maddi-texniki bazası yaxşılaşmış, kitabxana fondu 

zənginləşmiş və həmçinin buraada elektron kitabxanalar yaradılmışdır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamına əsasən “oxunması 

zəruri olan kitablar”ın siyahısı təsdiq edilib və bütün muxtar respublika kitabxanalarında 

müntəzəm olaraq həmin kitablardan sərgilər düzəldilmiş və kitab müzakirələri təşkil olunmuşdur.  

Muxtar respublikada elektron kitabxanaların istifadəyə verilməsi nəticəsində kitabxanadan 

istifadə edənlərin işi daha da asanlaşmış və bununla da kitabxanadan istifadə edənlərin zaman 

məkan asılığına son qoyulmuşdur. Bu gün çoxlu oxucu kütləsinə malik bu kitabxanalar muxtar 

respublikada savadlı, yüksək intellektə malik kadrların formalaşmasında mühüm rol oynayır 
Ədəbiyyat  
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Özet 

Bu makalede geniş coğrafyalara yayılmış olan Gagauz Türklerinin gelenekleri ve inançları 

üzerinde bir çalışma yürütülmüştür. İlk bölümde Gagauzların dini inançları ve dini liderleri Mihail 

Çakır’a dayanarak bazı bilgiler verilmiş, ikinci bölümde doğum ile ilgi yapılan bazı adetler, 

üçüncü bölümde ölüm ve sonrası için inançlar ve ritüeller, dördüncü bölümde ahiret inancı, 

beşinci bölümde ise bazı doğa ve hayvanlarla ilgili olan inançlara yer verilmiştir. Bu araştırmanın 

amacı soydaşımız olan bu Türk toplumuyla ortak ve farklı yanlarımızı ortaya çıkarmak bizim 

unuttuğumuz ya da günümüzde yaşatmadığımız bazı Türk geleneklerini tekrar gün yüzüne 

çıkarmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gagauz Türkleri, Hristiyan Türkler, Türk İnanç ve Kültürleri, Ortak 

Miraslar. 

 

Giriş 

Hristiyanlığı kabul etmiş ilk Türk devleti olan Avarlar tarihte Romanya, Ukrayna, Moldova 

ve Balkanların diğer topraklarında uzun süre hüküm sürmüşlerdir. Bu topraklarda bulundukları 

tarihi kaynaklarda mevcuttur. Günümüzde Gagauz Türklerinin yoğunlukla yaşamakta oldukları 

bu coğrafyaya bakıldığında bu Türk toplumunun Avarların kalıntıları olduğu söylenebilir. Gagauz 

Türklerinin Hristiyan kalmalarının sebebi olarak eskiden beridir bu toplumun burada Hristiyan 

olarak yaşadıkları ve inanç sistemlerini geleneksel olarak devam ettirdiklerin bu tarihi kaynaklara 

dayandırabiliriz. Gagauz Türklerinin atalarından miras kalan inanç ve değerlere yüzyıllardır sahip 

çıkmaktadırlar. Dönemsel olarak yaşadıkları tüm olumsuzluklara ve baskılara rağmen kültür ve 

inançlarını terk etmemişlerdir. Mihail Çakır (Ciachir) “Nerede yaşarlarsa yaşasınlar onlar 

Ortodoks Hıristiyan olup dindar insanlardır” (Ciachir, 1982, s.208) diyerek Gagauzların 

inançlarına ne kadar bağlı olduklarını göstermiştir. Öbür yandan Gagauzların inançları ve 

yaşayışlarına dair araştırmalar yapan yabancı uzmanlara göre ise; Gagauzlar, Ortodoks inancına 

sahip olup fakat onların inançları gayet zayıf ve dini ilkelere ilişkin bilgilere yeterince sahip 

değillerdi. Gagauzların inancı geleneksel Ortodoksluktan daha ziyade bir “halk dindarlığı” olarak 

tanımlanmalıdır (Hatlas-Zyromsky, 2011, s.543). Bu ifadelerden açıkça anlaşılmaktadır ki 

Gagauzlar, Ortodoksluk ile eski Türk inançlarını ve hatta Müslümanlarla beraber yaşadıkları için 

İslam diniyle birleştirerek kendilerine özgü bir dini geliştirmişlerdir. Örneğin; Kiliselerde kadın ve 

erkeklerin bir arada bulunması hoş karşılanmaz. Kiliseler, Camiiler de olduğu gibi alt ve üst kat 

olarak tasarlanmıştır. Kadınlar üst katta erkekler ise alt katta ibadet ederler. Gagauzların dini lideri 

ve Gagauzların bugünkü varlıklarının ve bilinmelerinin yegane kaynak kişisi olarak kabul edilen 

Çakır ve (Ciachir) ailesi olmak üzere Gagauzlar arasından çok sayıda saygın papaz yetişmiştir. 

Birçok Gagauz Türkü, Hristiyan kimliklerini hep ön planda tutmuştur. Fakat Moldova arşivlerine 

bakıldığında, geçmişte Gagauz Türklerinin din adamları ile her zaman iyi geçinemedikleri ortaya 

çıkmaktadır. Hatta manov bir papaz, at hırsızı ve çingene öldürmek günah sayılmaz dahası 

Gagauzlar cehenneme ilkin papazların gideceğine inanırlar. Papazlarla ilgili değişik fıkralar 

anlatılmakta ve bu karşıt fikirlerin putperestlik dönemlerinden kaldığını, bu dönemlerde papazları 
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öz düşman gibi gördüklerinden eski bir hısımlığa dayandığını söyler. XIX. yüzyıl sonlarından 

itibaren Besarabya köylerinden Konsistoriya’ya papazların ihlallerini tarif eden birçok şikayet 

bildiri mektubu gönderilmiştir. Öte yandan Gagauz Türkleri arasında hizmet veren bazı papazların 

da üstlerine yazdıkları mektuplarda Gagauzlardan şikayet ettikleri görülmektedir. İlgili din 

adamları Gagauz Türklerinin putperestliği andıran adetlerinden şikayet etmektedir (Kolev,2016 s. 

36). Ortodoks olmalarına karşın pek çok konuda dinsel görevlerinin yerine getirilmesinde bağlı 

bulundukları Hristiyan dininin inançlarına açıkça aykırı davranmalarına rağmen yıllardır hiç 

kimse onları bunların yanlışlığına ikna edememiştir. Hatta dini vazifelerini yerine getirmek 

konusunda uyarıldıklarında ise; “böyle bulduk böyle götüreceğiz” demektedirler (Manov, 2001, 

s.48). Din adamlarının bu şikayetlerin sebebi olarak eski Hun İmparatorluğunun Budizm’i 

benimsemesi ve bu dinin diğer Türkler arasında yayılması üzerine yeni yetme geleneklerin ortaya 

çıkmasıdır. Bu eski Türk inancından dolayı da bazı artık kalan adet ve gelenekleri halen 

sürdürmektedirler. Zaten bu Türk toplumuna bakıldığında inançlarını kimliklerini korumalarını 

sağlayan inançların tamamına yakını Orta Asya kökenli olduğudur. Gagauzlar arasında doğum, 

bebek, ölüm, dünya ve benzeri ile alakalı daha birçok uygulama ve inanış vardır. Fakat bu 

çalışmada sadece Orta Asya’dan itibaren devam eden geleneklere bakılacağı için yalnızca ortak 

kültür dairesine girmiş gelenek ve inançlara yer verilecektir. 

Doğum, Öncesi ve Sonrası  

Hayatın başlangıcı olan doğum tüm insanlık için büyük bir mucize olarak kabul edilmektedir. 

Eski Türklerde de bu olay kutsal bir andır. Anne ve bebek mutlaka korunmalı, en iyi şekilde 

bakılmalıdır. Hamilelik öncesinden başlamak üzere hamilelik, doğum süreci hassasiyetle takip 

edilmelidir. Bebek sahibi olmak ise bir kısmet işidir. Eğer bir kadın hamile kalamıyorsa çeşitli 

çözüm arayışlarına girişilir ki bunların en çok bilineni muska yazılmasıdır. Gagauzların Babu 

dedikleri köyün yaşlı ve bilgin kişisinin yazdığı muskalar ile kadınların hamile kalınacağına 

inanılır(Perçemli, 2011, s. 16-17). Gagauz dilinde genellikle muskalara Talisman adı verilen 

muskalar vardır. Bu muskalar dini ayinler sırasında papazın elbisesinden bir parça alıp ve ya 

şamdanlardan topladıkları mum artıklarını ya da kilisenin başka nesnelerini bir şeye dikip 

boyunlarına asarlar (Manov, 2001, s.64). Eski bir batıl inanç olan bu gelenek dünyanın birçok 

yerinde yaygın olarak hala devam etmektedir. Diğer Müslüman Türk toplumunda bu muska 

geleneği İslamiyet ile bütünleşmiştir. Yalnızca doğum değil korku, şans, kısmet vesaire çeşitli 

şekillerde muskalar yapılmaktadır.  

Doğum ile ilgili bir diğer en önemli inanış ise albastı’dır. Gagauzlar’a göre albastı kötü ruhlu 

bir devdir. Lohusalara zarar verebilen hatta onları öldürebilen fantastik bir varlıktır. Bu sebeple 

yeni doğum yapmış kadınları albastının kötülüklerinden korumak için çeşitli tedbirler alınır. En 

çok bilinen korunma yöntemi lohusanın yatağının altına bıçak, makas koymak, oda içerisinde 

süpürge bulundurmaktır(Güngör, 1991,s.190). Bir diğer yöntem lohusanın bulunduğu odada 40 

gün mum yakmak(Güngör-Argunşah, 1998, s.131) veya odanın kapısının önüne kor haline gelmiş 

ateş koymaktır(Güngör,1994 s.21).Hamile kadına doğumdan üç gün önce ve üç gün sonra su 

yerine rakı içirilir. Lohusaya içirilen bu rakı korunma amaçlıdır. Eğer bütün bu tedbirlere rağmen 

ağrısı varsa, sayıklıyorsa, morarıyorsa ya da bayılıyorsa bir hoca çağırılır ve Tüfek atılıp, tencere 

kapakları vurularak, gürültü yapılıp bu kötü ruhu kovmak için uğraşılır. (Duvarcı, 2005).  

Bilindiği üzere albastı Orta Asya’dan itibaren bütün Türk topluluklarındaki ortak bir 

unsurdur. Coğrafyası, dini fark etmeksizin tüm Türkler arasında bilinir ve benzer uygulamalarla 

korunmaya çalışılır. Burada dikkat çekici bir uygulamanın özellikle vurgulanması gerekmektedir 

ki o da albastıdan korunmak için ateşe yüklenen anlamdır. Altaylardan Anadolu’ya, Balkanlara 

kadar ateşin kutsallığı tüm Türk topluluklarının ortak inanç ögelerinden biridir. Yeni doğan bebek 

ile ilgili inançlara bakıldığında ise bebeğe ait eşyaların dışarıda bırakılmaması inancı Anadolu, 

Ortadoğu ve Uluğ Türkistan’ın bütün kesimlerinde görülmektedir. Bu inanç kökleri Orta Asya’ya 

dayanan “Gün Kültü” ile alakalıdır. Gün kültüne göre, güneş battıktan sonra yerler mühürlenir ve 
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birçok şey yapılamaz. Çünkü artık dışarıya kara iyelerin hâkim olduğuna inanılır. Kara iyeler de 

loş yerleri, pis kokuları ve geceyi severler. Hatta dışarıda kalmış giysileri kara iyeler sahiplenir. 

Bebeklerin herkesten daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğundan onların kıyafetleri kırkları 

çıkıncaya kadar gece dışarıda bırakılmaz. Evin içine alınan giysilerin ise evi koruyan ev iyelerin 

koruması altına girdiğine inanılır (Kalafat, 1998). En çok bilinen geleneklerden bir diğer ise 

bebeğin tuzlanmasıdır. Türk halk inanışında tuz, uğur, bereket, nazar kavramlarıyla iç içe girmiş 

bir nesnedir. Çocuk doğar doğmaz kem gözlerden ve nazardan korunmak için ateşin üzerinde tuz 

çatırdatılarak üç kez döndürülür (Aça, 2002, s.94). 

Ölümle ilgili inançlar 

İnsanoğlu her dönemde ölüme çare bulmaya çalışmıştır. Dede Korkut ölümden korktuğu ve 

bundan sürekli kaçmaya çalıştığı için Korkut ismini aldığı söylenilmektedir. Gagauzlarda 

ölümden kaçmak adına bir dizi önlemler almışlardır. Örneğin; ölünün yattığı odada yerler 

süpürülür, tütsü yakılır, kırk gün orada kimse yatmaz, ölünün yıkanması için su kaynatılan kazan 

kırk gün ters çevrilir. Ölünün yıkandığı sabun saklanır. Tabutun örtüsünün dikildiği iğne örtüde 

bırakılır yalnız açıkta kalması sakıncalı olarak görülmektedir. Öncelikle ölen kişinin ölüm haberi 

duyurulur ve merhumdan öldü diye bahsetmezler geçindi ve ya rahmetli derler. Vefat duyurusu 

komşular, kilise çanlarından veya elektronik haberleşme ağlarıyla yapılır. Merhumun vefatından 

sonraki gece başında İncil okunur. Anadolu’ ölünün ruhu için helva kavurulur. Gagauzlarda da 

buna benzer bir gelenek vardır “koliva’’ denilen helvaya benzer bir aperatif bir şey gelen misafire 

şarapla beraber ikram edilir (Dinç, 2014, s. 63- 68).  

Orta Asya’dan itibaren Türk topluluklarının istisnalar haricinde tamamında ölüm sonrası 

hayata inanç vardır. Proto-Türklerden itibaren bilinen bütün Türk boyları ölümden sonra bir 

hayata inandıkları içinde ölüm ve ölüm sonrasına dair birçok ritüel geliştirmişlerdir. Başta Pazırık 

kurganları olmak üzere Türkler yaşadıkları her yerde düzenli nizami ve geniş mezarlar 

yapmışlardır. İlk Türklerden itibaren ölüm sonrası inancın oldukça güçlü olduğu da hazırlanan bu 

özenli mezarlardan anlaşılmaktadır. Öte aleme geçtikten sonra kullanmak üzere eşyaları, 

hayvanları, silahları ile defnedilenler için ölümden sonra yapılması gereken çok sayıda iş vardır. 

Bunların büyük bir kısmı da hala yaşamaya ve uygulanmaya devam etmektedir. Hangi dini kabul 

etmiş olursa olsun eski gelenekler, inançlar Türkler arasında yaşamaktadır. Hatta bugün 

Anadolu’da İslam’a bağlanılan ve İslami olduğu zannedilen birçok gelenek ve görenek sadece 

İslamlaşmış eski Türk inancının devamıdır. Gagauz Türklerinin ölüm ve sonrası inançlara 

bakıldığında ilk adımda bir Orta Asya Türk geleneğinin devamı görülmektedir. Muhtemelen 

günümüzde böyle bir gelenek kalmamış olmakla birlikte Manov’a göre; ölen kişinin bedeni 

şarapla yıkanır (Manov, 2001, s.51). Manov’un kitabını yazdığı zamanlarda ya da öncesinde 

böyle bir geleneğin varlığı tamamıyla eski Türklere özgü bir uygulamadır. Manas destanında üç 

farklı yerde defin töreninden bahsedilmektedir. Bunlardan biri Han Köketey’in defin törenine ait 

rivayettir. Bu rivayete göre ölümü yaklaşan Han Köketey, halkına şöyle vasiyet ediyor; “Halkım, 

ilim! Gözlerim yumulduğu zaman vücudumu kımızla yıkayınız, (etimi) keskin kılıçla sıyırınız, 

zırhımı giydiriniz, deriye sarıp beyaz kefenimi başımın altına koyunuz” (İnan, 2015, s.181). 

Burada da açıkça görüldüğü üzere bedenin muhtemelen en çok tüketilen içecekle yıkanması 

geleneği Gagauz Türklerinde şarap ile uygulanmaya devam etmiştir. Bu bilgiye dayanarak 

Gagauzların ölüyü şarapla yıkaması geleneklerinin eski Türk geleneklerinden geldiğini ortaya 

koymaktadır. 

Eski Türklerde hoş görülmeyen intihar ile ilgili bir dizi ceza ve sert kurallar vardır. Manov’a 

göre, eğer Gagauz Türklerinden biri intihar etmişse bu kişinin vefatı kimseye duyurulmaz, papaz 

çağırılmaz, dini bir tören icra edilmez. Ancak daha önemlisi ölen kişinin ruhunun Obur yani 

hortlak olmaması için beden sıkıca bağlanır ve evin kapısı yerine penceresinden çıkarılır (Manov, 

2001, s.53). Bu inanç ve uygulama bire bir Orta Asya’daki Türk boylarından biri olan Urenha 

Türkleri (Tuba) arasında vardır. Tuba Türkleri kendi ölülerini de kapıdan çıkartmazlar. Çünkü ruh 
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kötülük yapmak için geri dönecek olursa, kapıyı bulamayacağına inanılır (İnan, 2015, s.184). 

Tunguz ve Telengit Türkleri de ölülerini çadırlarının kapısından çıkarmayıp, çadırın bir duvarını 

kaldırıp, ölüyü çıkarır çıkarmaz hemen eski haline getirerek ölünün geri dönüş yolunu kapamış 

olduklarına inanırlar (Harva, 2014, s.233).Defin öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra 

cenazenin defnedilmesine sıra gelir. Gagauzların inançlarına göre tabutun dibine demir para, 

tarak, sabun, iğne iplik, makas veya bıçak mesleğinde kullandığı aletler, ayrıca yemesi için 

ekmek, elma, bisküvi gibi şeyler konulmaktadır (Perçemli, 2011, 167). Tabutun içerisinde eşya, 

yiyecek, alet ve benzeri şeyleri bırakmanın Hristiyanlık veya herhangi başka bir semavi din ile 

alakasının olmadığı açıktır. Bu uygulama tüm detaylarıyla eski Türk inançlarının Gagauz Türkleri 

arasındaki bir belirtidir. Ayrıca her ne kadar Hristiyanlığa ait bir ritüel olarak kabul edilse de 

Türklerinde ölülerini kıyafetle gömme geleneğinin Gök Türklere kadar indiği bilinmektedir 

(Ögel, 1991, s.143). Hatta hem IX. yüzyılda Oğuzların hem de Beltir (Peltir) Türklerinin de 

ölülerini giydirerek gömdükleri bilgisine de çeşitli kaynaklarda mevcuttur.(İnan, 2015, s.184). 

Gagauz Türkleri arasında günümüzde pek devam etmese de yine geçmişten kalan bir miras olan 

ve devam eden bir başka Türk geleneği ise vefat eden kişi için ağacın veya dalın hazırlanmasıdır. 

Ölü dalı veya ağacı, genellikle meyve ağacından kesilmiş büyük bir daldır ve bu dala ölünün canı 

için verilecek olan yeni kıyafet, çorap, ayakkabı, havlu, başlık, simit, elma, şekerler asılmaktadır. 

Son yıllarda bu dala ölenin cep telefonun da asıldığı görülmektedir. Dala asılanlar, ölenin canı için 

ölenin yaşlarında ve cinsinde olan birine cenaze defnedildiğinde bağışlanmaktadır. Gagauzların 

inancına göre, dala asılı bağışlanacaklar öteki dünyada ölenin olacaktır. Bundan dolayı, baştan 

ayağa kadar her şey bu dala asılmaktadır. Bu geleneğin Gagauzların öteki dünyaya inanmalarıyla 

bağlantılı olmasıyla birlikte, eski bir Şamanist geleneğinin devamı olduğu da açıkça 

görülmektedir. Hakas Türkleri Kam’ı gömdüklerinde, yere bir ağaç dikip o ağaca bütün eşyalarını 

asarlardı (Iusiumbeli, 2008, s.207-208). Son olarak ölümün ardından hemen kabul görmüş olan 

dine bakmaksızın tüm Türk coğrafyalarında gördüğümüz inanç ise çeşitli günlerin önemli 

görülerek yemek verme adetidir. Bu gelenek günümüzde bütün Türkiye Türklerinde sürdürülen 

bir gelenektir. Bu yemek verme olayı daha da ileri götürülmüş bazı yörelerde taziyede, on beşi, 

kırkı ,seneyi devriyesi gibi zamanlarda yapılan hayır merasimleridir. Bu hayır merasimlerinin 

İslam da yeri olmamasına rağmen ölüye sevap yazılsın diye yerine getirilen bu merasimler 

Türkiye Türkleri’nin tamamında hemen hemen zorunlu hale gelmiş bir gelenektir. 

Ölümden sonraki bir diğer inanış ise Obur (Hortlaklarla) alakalıdır. Eğer ölen kişi günahkar 

ise mezarda bir hayvana dönüşür ve o zaman obur olup geceleri mezardan dışarı çıkar. Bu 

durumda papaz mezarın etrafını harç ile kapatır ki geceleyin dışarı çıkmasın. Obur en kokuşmuş 

pis şeyleri yer bu durumda papaz çağırılır ve papaz mezarı okuduktan sonra hortlak yok olur. 

Bunun nedeni ise eğer ki ölü obur olarak kalırsa Hz. İsa bir daha dünyaya (mahşer) gelirse 

yeniden dirilip huzuruna gelmez. Ölü gömüldükten sonra kırk gün sürekli dışarı çıkar bu oburların 

yüzü ölü yüzü gibidir ve bunların kolera salma gibi tehlikeleri de vardır. Oburların çürümeleri 

gerekir çürümedikleri takdirde bunlar günahkar olarak kabul edilirler. Aradan üç yıl geçtikten 

sonra mezar açılır eğer ölü kokuşmuş ve bozulmuş ise kemikler şarapla yıkanır sonra tekrar 

gömülür fakat ceset kokuşmamışsa ölünün günahları affedilmemiş ve günahkardır. Daha sonra 

yine papaz çağırılır mezarı okur akabinde mezar tekrar kapatılır (Bkz. Manov, 2001, s.53-54). 

SONUÇ 

Gagauzlarla İlgili çok sayıda çalışma yapılmamıştır. Bu araştırma yapılırken çeşitli makale 

kitap ve bildirilerden yararlanılmıştır. Gagauz Türklerinin dini inançları, gelenekleri, eski Türk 

geleneklerini barındırıp barındırmadıklarını, kültür etkileşimi ile kazandıkları yeni geleneklerini 

ve onları anlayabilmek, tanımak adına yapılmıştır. Makalede yer alan çeşitli kaynaklara göre 

derlenen bilgiler doğrultusunda bu Türk toplumunu daha yakından tanıma fırsatı bulmaktayız. 

Araştırmam amacına ulaştığını ve bu bilgilerin gelecekteki araştırmacılara yol göstermesini 

temenni ederim.  
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AZƏRBAYCAN 

 

XÜLASƏ 

1918-ci ilin mart ayında Çar Rusiyasının dəstəyi ilə erməni silahlı dəstələri tərəfindən 

Azərbaycanda türk-müsəlman əhaliyə qarşı məqsədli şəkildə törədilmiş soyqırımı aktından sonra 

Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatının aydınları muxtariyyət fikrindən daşınaraq müstəqil dövlət 

qurmaq qərarına gəldilər. Cənubi Qafqaz Seymi dağıldıqdan dərhal sonra 28 may 1918-ci ildə 

Azərbaycan öz müstəqilliyini elan edərək Şərqdə və türk-müsəlman aləmində ilk demokratik 

respublika oldu. Təbii ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasında, Versal sarayına öz 

nümayəndə heyətini göndərərək uğurla təmsil olunmasında və eyni zamanda süqutunda Osmanlı 

faktoru olmuşdur.  

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Osmanlı, de-fakto tanınma, sovet işğalı  

 

Tədqiqat metodu: Bu məqalədə başlıca olaraq müqayisəli metodlardan istifadə olunmuşdur.  

1747-ci ildə Azərbaycanın xanlıqlara bölünməsi Çar Rusiyasının Azərbaycan torpaqlarını 

işğal etməsi üçün gözlənilən fürsəti yaratmışdır. Bu dağınıqlıqdan məharətlə istifadə edən Rusiya 

işğalçı qoşunu XIX yüzilin ilk rübündə bu prosesi başa çatdırdı. Fəqət insanlarımız heç zaman bu 

işğalı qəbul etməmişlər. XIX yüzildə soydaşlarımız Azərbaycanın quzeyində Rusiyanın işğalına 

qarşı silahlı mübarizə aparmaqla kifayətlənməmiş, eyni zamanda işğala qarşı ideoloji çərçivədə də 

mübarizələrinə davam etmişlər. Belə ki, bu ideoloji mübarizədə maarifçilik özünü yetərincə 

doğrultmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatında görkəmli aydınlarımızdan biri kimi dərin iz buraxmış 

M.F.Axundzadənin fəaliyyəti ilə başlayan bu maarifçilik hərəkatı çox keçmədən özünü doğrultdu 

və “Əkinçi” qəzetinin fəaliyyəti ilə başlayan milli azadlıq hərəkatı öz nəticəsini 1918-ci ildə verdi. 
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Rəsulzadənin öndərlik etdiyi Azərbaycan ziyalıları ilk dəfə olaraq ümmətçilikdən çıxaraq milli 

dövlət qurması ilə Türk, Müsəlman və Şərq aləmində bir ilkə imza atmış oldular.  

Sözsüz ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasında və Müsavat hökumətinin öz 

hakimiyyətini bütün Azərbaycan ərazisində bərqərar etməsində Osmanlı faktorunu xüsusi olaraq 

vurğulamaq gərəkdir. Azərbaycan milli dövlətçiliyi yarandıqdan dərhal sonra M.Ə.Rəsulzadənin 

təşəbbüsü ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Osmanlı dövləti ilə Batumda 4 iyun 

1918-ci il tarixində dostluq anlaşması imzaladı. Əldə olunmuş ümumi razılığa görə Osmanlı 

dövləti Azərbaycana hərbi yardım göstərməyi öz öhdəsinə götürürdü. Təbii ki, gənc Azərbaycan 

dövləti bütün ölkə ərazisində hakimiyyətini bərqərar ermək və erməni separatçılarını Azərbaycan 

torpaqlarından təmizləmək üçün Osmanlının hərbi yardımına ehtiyac duyurdu. Osmanlı dövləti 1-

ci dünya savaşında məğlub olmasına baxmayaraq Nuru Paşanın komandanlığı altında öz hərbi 

qoşununu Azərbaycana göndərərək Qafqaz Əlahiddə İslam Ordusunu yaratdı. Erməni silahlı 

dəstələri bundan sonra tamamilə məğlub duruma düşdülər və Bakı şəhəri də Osmanlı ordusunun 

yardımı sayəsində 15 sentyabr 1918-ci ildə Sentrokaspi hökumətindən geri alındı. Bununla da 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti bütün ölkə ərazisində öz hakimiyyətini təmin etmiş 

oldu. Lakin daimi Rusiya təhlükəsinin mövcud olması ehtimalını nəzərə alan Osmanlı qoşunu 

Azərbaycanı tamamilə tərk etmədi.  

Yüz il öncə Əlimərdan bəy Topçubaşovun başçılığı altında Versal Sülh Konfransında iştirak 

etmək üçün Parisə ezam olunmuş Azərbaycan Nümayəndə Heyətinin uğurlu fəaliyyəti və səyləri 

nəticəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin de-fakto, yəni, Versal sarayında təmsil olunan 

böyük dövlətlər tərəfindən faktiki olaraq tanınması bizim üçün böyük bir tarixi uğur oldu. Burada 

önəmli bir məqamı da vurğulamalıyıq ki, Azərbaycan Nümayəndə Heyətinin diplomatik 

missiyanın təşkil edilməsində Osmanlı dövləti bu dəfə də qardaş yardımını əsirgəmədi. 

Azərbaycan Nümayəndə heyəti tələb edilən vizanı almaq üçün təxminən 6 ay İstanbulda 

gözləməli oldu. Bu məsələnin həllində də Osmanlı tərəfi Azərbaycan Nümayəndə Heyətinə lazım 

olan yardımı göstərmişdir. Belə ki, Versal Sarayında uğurla təmsil olunmuş Azərbaycan dövləti 

qonşu ölkələrlə də dinc qonşuluq münasibətləri qurmuşdur. Lakin Osmanlı dövlətinin müharibədə 

tamamilə məğlub duruma düşməsi və Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanın 

varlığı üçün təhlükəni saxlayırdı.  

Osmanlı faktoru Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasında olduğu kimi, onun 

süqutunda da öz təsirini göstərmişdir. 1918-ci ildə Azərbaycan dövlətçiliyinin qurulmasında 

Osmanlının yardımı təbii ki, olduqca həlledici rol oynamışdır. Ancaq, Birinci Dünya Savaşı 

Osmanlı dövlətinin Müsəlman Birliyi qurmaq istiqamətində atdığı bütün addımları alt-üst edərək 

Osmanlının savaşdan böyük itkilərlə çıxmasına gətirib çıxardı. Azərbaycana öncə qardaş yardımı 

göndərən Osmanlı komandanlığı bundan sonra bütün diqqəti İstiqlal savaşına yönəltdi. Osmanlı 

komandanlığı Anadoluda türk varlığının qorunmasını göz önünə alaraq son anda kommunistlərlə 

razılığa gələrək Tükiyəyə göndərəcəyi yardım müqabilində Sovet Rusiyasının gənc Azərbaycan 

dövlətini işğal etməsinə şərait yaratdı. Müttəfiq dövlətlərlə təkbaşına savaşan, dağılmaqda olan 

Osmanlının və yeni qurulan Türkiyənin taleyini düşünməsi təbii qəbul edilməlidir. Lakin qardaş 

yardımına ümid bəsləyən Azərbaycan dövlətinin tərk edilərək Sovet Rusiyası tərəfindən işğalına 

şərait yaradılması və bu işğala dəstək verilməsi isə heç bir halda qəbul edilən deyildir.  

Azərbaycan dövləti yaxşı anlayırdı ki, bolşeviklər hakimiyyətini möhkəmləndirəcəyi təqdirdə 

Azərbaycana qarşı işğalçı niyyətini davam etdirəcəkdir. Belə bir gərgin zamanda Anadoluda 

milli-azadlıq hərəkatı çətin vəziyyətdə olsa da davam edirdi. Anadoluda bu hərəkatın qalib 

gəlməsi ona lazımi yardımın göndərilməsindən asılı idi. İstiqlaliyyətinin elan edilməsində 

Osmanlı dövlətinin yardımına borclu olan və gələcək müqəddəratının da müəyyən mənada 

Anadoludakı milli-azadlıq hərəkatının qalib çıxmasından asılı olmasını anlayan Azərbaycan 

dövləti bu zaman dağılmaqda olan Osmanlı ordusunun sığındığı bir ölkə idi. Azərbaycandan 

Anadoluya yardım göndərilməsi məqsədi ilə danışıqlar aparılması üçün Bakıya göndərilən və 
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keçmiş Osmanlı Xüsusi Təşkilatı – Təşkilat-ı Mahsusanın üzvü olmuş doktor Fuat Sabit 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin baş naziri Nəsib bəy Yusifbəyli ilə görüşündə bu 

məsələni müzakirə edirlər. Azərbaycan hökumətinin gerçəkdən Anadoluya yardım göndərmək 

niyyətində olduğunu öyrənən Fuat Sabit kommunist partiyası ilə razılığa gələrək bu işə mane 

olmağa çalışırdı və Ərzuruma göndərdiyi yalan məlumatlarla dolu raportda nümayəndə heyətini 

Azərbaycan hökumətinin əslində ingilis nüfuzu altında olduğuna inandırmaq istəyirdi. İstiqlal 

Savaşının çox ağır bir dönəmdə olduğu zamanda Mustafa Kamal Paşa sonda sovet hökuməti ilə 

əməkdaşlıq etməyə razı oldu. Kommunistlərlə əldə olunmuş ümumi razılığa əsasən XI Qızıl ordu 

Bakıya daxil olmadan Anadoluya İstiqlal Savaşına yardıma getməli idi. Bolşeviklərin gerçək 

niyyətinin Azərbaycanı işğal etmək olduğunu bilən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Müsavat 

hökuməti isə buna mane olmağa çalışırdı. Fəqət bu, heç cür XI Qızıl ordunun Azərbaycanı işğal 

etməsinə mane ola bilmədi. Sonda Xəlil paşanın başçılıq etdiyi qüvvələr və XI Qızıl ordu birgə 

hərəkətə keçərək Müsavat partiyasının idarə etdiyi Azəbaycan Xalq Cümhuriyyətini devirdilər. 

Xəlil paşa sonradan böyük səhvə yol verdiyini anladı. Həttə Türkiyə Böyük Millət Məclisi 

qurulduqdan sonra Mustafa Kamal Paşa da kommunistlərin bu xəyanətini öyrənmiş oldu. Lakin 

bu heç nəyi dəyişmirdi. Çünki o zaman artıq müstəqil Azərbaycan dövləti yox idi. Akad. Ziya 

Bünyadovun qeyd etdiyi kimi 28 aprel işğal idi. Azərbaycandan olan milli kommunistlərin 

dövlətçiliyə xəyanət etməsi və istiqlal savaşı aparan Türkiyənin öz taleyini düşünərək 

Azərbaycanla bağlı yanlış mövqe tutması Azərbaycanın sovet Rusiyası tərəfindən işğalına şərait 

yaratdı. Bu işğal uzun illər Azərbaycan dövlətçiliyində sükut yaratdı. Fəqət Türkiyə ictimai 

fikrində Azərbaycan məsələsi heç bir zaman gündəmdən düşmədi.  

NƏTİCƏ 

Əgər gənc Azərbaycan dövləti içindən yerli kommunistlərin dəstəyi və xəyanəti ilə Sovet 

Rusiyası tərəfindən işğal edilməsəydi, hər şey başqa cür olardı, tariximiz tamamilə fərqli şəkildə 

yazılardı və Rusiya işğalı dönəmində dövlətçiliyimizə qarşı tətbiq olunmuş faciələri yaşamazdıq. 

Uzun illər Sovetlər Birliyinin əsarətində qalmağımıza baxmayaraq milli ruh insanlarımızda heç 

bir zaman sönməmişdir. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda ilk rüşeymləri 1960-cı illərdə atılan 

milli azadlıq hərəkatı 1988-ci ildə, SSRİ-nin süqutu ərəfəsində çox keçmədən ən yüksək zirvəyə 

qalxdı və beynəlxalq aləm bizi dünyanın ən mübariz xalqı olaraq seçdi. Rusiyanın və Rusiyaya 

meyilli olan “soydaşlar”ımızın əngəl törətməsinə baxmayaraq milli düşüncəyə sahib olan 

ziyalılarımız 18 oktyabr 1991-ci ildə Konstitusiya Aktı ilə yenidən Azərbaycan Respublikasının 

dövlət müstəqilliyini elan etdilər. Sözsüz ki, bu istiqlaliyyətin bərpa edilməsində Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaratmış olduğu dəyərlər mühüm rol oynayırdı. Bu nöqteyi-nəzərdən 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasını XX yüzil tariximizin ən parlaq səhifəsi hesab 

etmək olardı. İşğalçı Sovet Rusiyası xalqımızın milli dövlətçilik duyğularını söndürməyə çalışsa 

da, bunu heç vaxt bacarmadı və bu gün də başımız üzərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

qurucularının yaratdıqları üçrəngli, ay-ulduzlu şanlı bayrağımız dalğalanır.  
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XÜLASƏ 

Araşdırmalar göstərir ki, dövlətin iqtisadi imkanları uğurlu sosial siyasətin həyata keçirilmə-

sinə və əhalinin sosial inkişafına birbaşa təsir edir. Yəni sosial inkişaf iqtisadi şəraitdən və imkan-

lardan asılıdır. İqtisadi cəhətdən inkişafa nail olmayan ölkə cəmiyyətin hərtərəfli sosial təminatını 

təşkil edə və həyata keçirə bilməz. Ölkənin iqtisadi cəhətdən inkişaf etməsi sosial müdafiənin 

təmin olunmasını asanlaşdırır və əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarır. Sosial 

siyasətin qarşısına müəyyən məqsədlər qoyulur və bu məqsədlərə nail olmaq üçün iqtisadiyyat 

mühüm bir vasitə rolunu oynayır. Bütün bunlar həm də sosial bazar iqtisadi sistemində sosial 

siyasətin əsasıdır. Bu siyasətin əsas məqsədi dövlətin tənzimləməsi ilə məşğulluğu təmin etməklə 

(dövlət tərəfindən iş yerlərinin açılması və ya dəstəklənməsi) işsizliklə bağlı verilən müavinətlərin 

azaldılması, digər sosial-iqtisadi xərclərinin minimuma endirilməsi ilə infrastrukturun güclənməsi 

məsələlərinin maliyyələşdirilməsi, əmək bazarının çevikliyinin və rəqabətə davamlılığının təmin 

edilməsidir. Tezisdə ikisi Avropa ölkəsi olmaqla inkişaf etmiş üç dövlətin səhiyyə və təhsil 

sistemləri araşdırılmış, sistemləşdirilərək təqdim edilmişdir. Sosial sahələrin digər ölkələrdə necə 

tənzimlənməsini öyrənmək gənc dövlət olan Azərbaycan üçün aktualdır və uyğun islahatların 

aparılması praktik əhəmiyyət daşıyır. Qarşıya qoyulan məqsəd, bir tezis çərçivəsində mümkün 

islahatları elmi ictimaiyyətə təqdim etməkdir. 

AÇAR SÖZLƏR: sosial siyasət, insan inkişaf indeksi, tibbi sığorta, məşğulluq göstəricisi 

 

GİRİŞ 

Məlumdur ki, dünyada ən yüksək insan inkişaf indeksi Norveçdədir. Norveçdən sonra 2-ci 

yerdə İsveçrə, 3-cü yerdə isə Avstraliya gəlir. Dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişafına görə 

fərqlənən ABŞ-da bu göstərici 13 olub. Fransa insan inkişaf indeksində 24-cü, Yaponiya kimi 

insani dəyərləri və əhalisinin orta ömür müddəti yüksək olan bir ölkə 19-cu, Türkiyə 64-cü, 

Azərbaycan isə 80-ci yerdədir. Tezisdə Norveç, Almaniya və ABŞ təhsil və səhiyyə sistemləri 

nümunə gətirilmiş, bəzi statistik göstəricilər təqdim edilmişdir. 

 

TƏDQİQAT METODU 

Müqayisəli analiz metodu ilə aparılmışdır.  

Norveç təhsil sistemi: Norveçdə təhsil sistemi nə ilə fərqlənir? Bu sual maraq doğurur. 

Müşahidələr göstərir ki, Norveç vətəndaşlarının yüksək həyat səviyyəsi və sosial rifahına görə 

digər ölkələrdən seçilir. Burada təhsil sistemi güclü inkişaf etmişdir. Norveçdə insanların təhsil 

almaq hüquqları eynidir, yəni bu hüquq insanların irqindən, milliyətindən, sosial mənsubiyyətin-

dən asılı deyildir. Təhsil 3 hissədən ibarətdir: ibtidai, orta və aşağı. Uşaqlar 6 yaşından məktəbə 

gedirlər. 10 illik məktəbdə təhsil alırlar.  
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Norveçdə gənclərin təhsilinə böyük önəm verilir, daim dövlətin qayğısı və dəstəyi hiss 

olunur. Aşağı orta təhsili bitirdikdən sonra gənclər yuxarı təhsil almaq üçün ümumi və ya peşə 

təhsili seçməli olurlar. Bu təhsil isə 12 tədris proqramından ibarətdir. Yuxarı orta təhsil üzrə isə 

həm dövlət, həm də özəl əsaslı 450 məktəb mövcuddur.  

Norveçdə ali təhsil həm özəl, həm də dövlət universitetlərində tədris edilir. Dövlət 

universitetləri çoxluq təşkil edir. Ümumilikdə 7 universitet və 31 institut fəaliyyət göstərir. Bu 

institutların 22-si dövlət büdcəsindəki vəsaitlərlə malliyyələşdirilir. Ölkədə həmçinin 24 kollec 

fəaliyyət göstərir. 

 Norveç səhiyyə sistemi: Norveç səhiyyə sistemi dünya ölkələrinin səhiyyə sistemində nə 

ilə fərqlənir? Bu da maraq doğurur. Norveç səhiyyə sistemi vətəndaşların səhiyyə xidmətlərindən 

bərabər şəkildə istifadə etmələri prinsipi əsasında qurulub. Norveç xəstəxanalarının əksəriyyəti 

dövlət əsaslıdır, özəl xəstəxanalarda da dövlət tənzimlənmələri həyata keçirilir. Dövlət tərəfindən 

sadəcə yaşlılar üçün deyil, azyaşlı və ortayaşlı sağlamlıq problemi olan vətəndaşlar üçün də sosial 

xidmətlər göstərilir. Bu tibbi xidmətlər fiziki cəhətdən qüsurlu olan, maddə aludəçiləri, fiziki və 

psixoloji problemləri olan xəstələr üçün nəzərdə tutulub. Evdə də sosial xidmətlər həyata keçirilir. 

Evdə reallaşan sosial xidmətlər həftədə 2 saat olsa da, xəstəxanalardakı xidmətlər 7 gün 24 saat 

olur. 

 Norveçdə sosial sığorta proqramı öz geniş əhatəliyinə görə fərqlənir. Belə ki, bu proqram 

yaşlılıq, fiziki qüsurluluq, dulluq, analıq kimi bir sıra məsələləri özündə əks etdirir. Çalışanlar da 

sosial sığorta ilə təmin edilirlər. İşçilərin əmək haqlarından sosial sığorta haqlarını 

maliyyələşdirmək üçün dövlət büdcəsinə vergi tutulur. 

Almaniya təhsil sistemi: Almaniyada təhsil məktəblərdə 6 yaşdan başlayır və mütləq şəkildə 

9, bəzi ərazilərdə isə 10 il davam edir. Məktəb sistemində ilk mərhələ başlanğıcdır ki, 1-4-cü 

sinifləri bəzi ərazilərində isə 1-6-cı sinifləri əhatə edir. İlkin siniflərdə əsasən kompleks təhsil 

nəzərdə tutulur. İlk 6 il bütün şagirdlər birlikdə təhsil alırlar. IV-VI siniflərdə kimin harada 

oxuyacağı məlum olur. Buraya milli, real məktəblər və gimnaziyalar daxildir. Bu şagirdlərin 

maddi vəziyyətindən deyil şəxsi bacarıqlarından və istəyindən aslıdır. Tam milli məktəblərdə 

təhsil 9-cu və ya 10-cu sinifə qədər davam edir. Burada təhsilin məqsədi şagirdlərə peşənin 

mənimsədilməsidir. Gimnaziyalar ali təhsilə yol açan yeganə müəssisələrdir. Gimnaziyanı 13-cü 

sinifdə bura daxil olanlardan yalnız yarısı bitirməyə müvəffəq olur. 

Almaniyada ali təhsil sistemi özündə 250 ali təhsil ocağını birləşdirir. Onların əsasını 

univeristetlər və ixtisaslaşmış təhsil ocaqları təşkil edir. Onlarla bərabər burada teoloji (dini) ali 

təhsil məktəbləri və ali incəsənət məktəbləri də fəaliyyət göstərir. Almaniyada universitetlər 

əsasən dövlət nəzdindədir, lakin son zamanlar bir neçə özəl ali təhsil ocaqları da açılıb. 

Universitetlerdə dərs ili müddəti 4 ildir. Tibbi təhsil və yüksək pedaqoji təhsil istisna olmaqla, 

təhsildən sonra 18 ay praktika dövrü keçilir, imtahan verilir və diplom alınır. Tələbələrin 

əksəriyyəti humanitar yönümlü ali təhsil ocaqlarında təhsil alırlar. Ən vacib problemlərdən biri 

tələbələrin çox olması və ödənişsiz yerlərin tələbələrin çoxuna yetməməsidir. 

Almaniya səhiyyə sistemi: İnkişaf etmiş ölkə olan Almaniyada insanların 40 milyonu kişilər, 

42 milyonu isə qadınlardan təşkil edilib. Əhalinin 8,2 %-i xarici vətəndaşlardan ibarətdir. Bundan 

əlavə əhalinin 14%-ni 15 yaşdan aşağı az yaşlılar, 20%-ni isə yaşı 65-dən çox olan insanlar təşkil 

edir. Qadınlarda orta ömür müddəti 82 yaş olmasına baxmayaraq, kişilərdə bu göstərici 77-dir. 

Proqnozlara görə 2030-cu ildə hər 4 alman vətəndaşından biri 65 yaşdan çox yaşayacaq. 

Almaniya vətəndaşlarının hər biri rahatlıqla ehtiyacı olduqda tibbi xidmətlərlə təmin oluna bilir. 

Almaniyada tibbi sığorta 1883-cü ildə yaradılmışdır. O gündən indiyə qədər sığorta olunan 

vətəndaşların sayı hər keçən gün artır və məcburi hesab edilir. Alman vətəndaşlarının 87%-i 

məcburi sosial sığortaya, 10%-i isə özəl tibbi sığortaya daxildir. İnsanlar müxtəlif şirkətlərdə tibbi 

sığortadan keçə bilərlər. Hər bir alman vətəndaşı əmək haqqının müəyyən bir hissəsini hər il 

sığorta üçün dövlət büdcəsinə ödəyir ki, bu sığorta əsasında tibbi müayinələr ödənilir. Həmçinin 
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dərmanlar da sığorta ilə qarşılanır. Sadəcə yetkin şəxslər müəyyən tibbi xidmətlərə görə az 

məbləğdə ödəniş etməlidirlər. Bundan əlavə, alman vətəndaşları onlara edilən tibbi xidmət üçün 

5-10 avro məbləğ ödəyirlər. Bu məbləğ vətəndaşların gəlirləri nəzərə alınaraq təyin olunur. Belə 

ki, vətəndaşlar gəlirlərinin 2 %-ni, xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkənlər isə 1%-ni tibbi xidmətlər 

üçün ödəniş edirlər. Almanlar tibbi müayinə üçün 10 avro ödəniş edirlər. Əgər xəstəxanada yataq 

rejimində tibbi xidmət göstərilərsə, hər gün üçün 10 avro ödəniş olunmalıdır. Almaniya sığorta 

sisteminin inkişafına görə dünyada aparıcı ölkələrdən hesab olunur. Bir sıra ölkələr Almaniyanın 

sığorta modelini tədbiq etməyə çalışır. Almaniyada işsizlərin də, sığorta ilə təmin olunmaq 

hüququ var. Vətəndaşlar özəl sığortadan da istifadə edə bilərlər. 70 min dollardan çox gəliri olan 

vətəndaşlar bu imkanı dəyərləndirirlər. Digər sığortalardan insanlar eyni məbləğdə ödəniş edirlər, 

lakin özəl sığorta daha bahalıdır. Özəl sığortanın əsas üstün cəhəti odur ki, dövlət sığorta 

şirkətlərindən fərli olaraq, daha yüksək məbləğli tibbi xərcləri də qarşılayır. İnsanlar daha ixtisaslı 

həkimlərlə təmin oluna, daha geniş imkanları olan xəstəxanalarda tibbi yardım ala bilir. 

ABŞ təhsil sistemi: ABŞ-da təhsil sistemi bir çox Avropa ölkələrindən nəzərəçarpacaq 

dərəcədə fərqlənir. ABŞ-da təhsil sistemi dövlət və yerli özünüidarə orqanları (ştatlar) tərəfindən 

maliyyələşir. Və bu orqanlar özləri təhsil strukturu yaratmaq imkanına malikdirlər. ABŞ-da təhsil 

sistemini eyniləşdirən yalnız bir cəhət var ki, o da təhsilin pilləli şəkildə olmasıdır. Həmçinin, 

ABŞ-da valideynlər körpə uşaqları bağçalara və bu bağçalarda yerləşən məktəbə hazırlıq 

qruplarına aparırlar. Bağçalar da həmçinin dövlət və özəl bağçalara ayrılır. Məktəbə hazırlıq 

sistemi də vahid xətt üzrə deyil. Burada valideynlər öz istəklərindən aslı olaraq uşaqları dövlət, 

özəl və ya kilsə nəzdində olan məktəbə hazırlıq qruplarına aparırlar. Məktəblərə qəbul zamanı isə 

yeganə məhdudiyyət məktəbəqədər təhsilin olmamasıdır. Şübhəsiz ki, özəl məktəblərdə təhsil 

alan şagirdlər üçün gələcəkdə daha elit ali təhsil ocaqlarında təhsil almaq da asandır. Hal-hazırda 

ABŞ-da 3 min özəl məktəb vardır. Ümumiyyətlə isə məktəbdə təhsil almaq başqa ölkələrdə 

olduğu kimi icbari şəkildə tələb olunmur. Əslin ABŞ-da "ali təhsil" anlayışı ümumiyyətlə yoxdur. 

İngilis dilindən hərfi tərcümə etdikdə bu söz "məktəbdən sonrakı təhsil" kimi anlaşıla bilər. Bura 

həm ali, həm də peşə məktəblərindəki təhsil daxildir. Ali təhsil müəssələrindəki təhsil tələbələrin 

istəyi ilə bir neçə mərhələdən ibarət olar bilər. 

ABŞ səhiyyə sistemi: ABŞ-da səhiyyə sisemi dünya ölkələrinin səhiyyə sistemində nə ilə 

fərqlənir? Sığorta sistemi necə xarakterizə olunur?  

ABŞ səhiyyə sistemində icbari tibbi sığorta vardır. Ştatların qanuni sakinlərindən tibbi sığorta 

tələb olunur. Qanuni sakinlər dedikdə vətəndaşlığı olanlar, "greencard" sahibləri, iş və ya təhsil 

üçün viza ilə ABŞ-da olanlar, rəsmi qaçqın və ya sığınacaq statusu olanlar nəzərdə tutulur. Sığorta 

qanununa əsasən sağlam vaxtı tibbi sığorta ödəyənlər xəstəlik zamanı tam ödənişsiz və ya güzəştli 

şərtlərlə (Obamaker adlanır) mualicə alırlar. 

Birləşmiş ştatlarda əksər hallarda işəgötürən öz əməkdaşlarını tibbi sığorta ilə təmin edir. 

Lakin bu halda da müəyyən qaydalar vardır. Bəzən müəssisələr sığortanı tam şəkildə ödəmir, 

bəzən ödəniş əməkdaşların maaşlarından çıxılır. İşə başlayan zaman diqqətli olmaq lazımdır. 

İşəgötürənin sığorta şərtləri şəxsi qane etmirse, imtina edib tibbi sığortanı özü ödəyə bilər. 

Ümumiyyətlə, amerika federal dövlət olduğundan ştatların bir çoxunda fərqli qanunlar vardır. O 

cümlədən tibbi siğorta üçün də fərqli qanunlar ve təkliflər ola bilər. 

NƏTİCƏ 

Sosial qrupların sosial siyasətini lazımi səviyyədə həyata keçirmək üçün iqtisadi inkişafa nail 

olunmalı, yüksək iqtisadi göstəricilər əldə edilməlidir. Sosial siyasətin həyata keçirilməsi 

sahəsində müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olmaq üçün iqtisadiyyatın yüksək inkişafına nail 

olmaq lazımdır. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, sosial siyasət iqtisadi inkişafı həm 

stimullaşdırır, həm də zəiflədir. İqtisadi artıma nail olmaq üçün mütləq mənada sosial rifah əldə 

edilməlidir. Sosial siyasət bu funksiyaları həyata keçirir: sosial siyasətin məqsədyönlü məzmunu, 

sosial münasibətlərin tənzimlənməsi və təşkili, bu sahədə dövlət tənzimlənməsinin funksional 
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vacibliyi, yerinə yetirilmə mexanizmi, sosial bazanın balanslaşdırılması və s. Cəmiyyətin sosial 

problemlərinin həll olunma səviyyəsi bəşəriyyətin mütərrəqi inkişafına birbaşa olaraq təsir edir. 

İqtisadi inkişafın nəticəsindən çox onun inkişafına təkan verən və ya ləngidən amil əhalinin sosial 

vəziyyətidir. Bu bir daha onu göstərir ki, müasir dövrdə sosial istiqamətli problemlərin səmərəli 

şəkildə həll edilməsi aktual məsələdir və bu sahənin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi zəruridir. 

Həmçinin, cəmiyyətin və iqtisadiyyatın gələcək inkişafı üçün də əhəmiyyətlidir.  
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Xülasə. XIX-XX əsrin əvvəllərində bütün Azərbaycanda olduğu kimi Naxçıvan bölgəsində 

də əhalinin əsas məşğuliyyət sahələrindən biri sənətkarlıq olmuşdur. Bu dövrdə bir çox sənət 

sahələri inkişaf etmiş və burada müxtəlif sənətkarların cəm olduğu sənətkarlıq mərkəzləri 

yaradılmışdır. Naxçıvan ustalarının hazırladıqları sənətkarlıq məmulatları demək olar ki, Yaxın 

Şərqdə özünəməxsus yer tutmuş və şöhrət tapmışdır. Naxçıvan diyarında sənətkarlığın inkişafı 

onun ayrı-ayrı sahələrinin həm istehsal etdiyi mallara olan tələbatı, həm də ticarət əlaqələrinin 

səviyyəsi ilə şərtlənmişdir. Son olaraq Naxçıvan diyarının sənətkarlığın tarixi coğrafiyası ilə bağlı 

belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, sənətkarlıq bölgənin daha çox iki şəhərində Ordubad və 

Naxçıvan şəhərində üstünlük təşkil etmişdir.  

 

Giriş. XIX-XX əsrin əvvəllərində bütün Azərbaycanda olduğu kimi Naxçıvan bölgəsində də 

əhalinin əsas məşğuliyyət sahələrindən biri sənətkarlıq olmuşdur. Bu dövrdə bir çox sənət sahələri 

inkişaf etmiş və burada müxtəlif sənətkarların cəm olduğu sənətkarlıq mərkəzləri yaradılmışdır. 

Naxçıvan ustalarının hazırladıqları sənətkarlıq məmulatları demək olar ki, Yaxın Şərqdə 

özünəməxsus yer tutmuş və şöhrət tapmışdır. Naxçıvan diyarında sənətkarlığın inkişafı onun ayrı-

ayrı sahələrinin həm istehsal etdiyi mallara olan tələbatı, həm də ticarət əlaqələrinin səviyyəsi ilə 

şərtlənmişdir. Başqa şəkildə desək, sənətkarlıq və onun ayrı-ayrı sahələri bir tərəfdən cəmiyyətin 

iqtisadi inkişaf səviyyəsinin, digər tərəfdən ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin göstəricisi kimi 

çıxış edirdi.  

S.Budaqova yazır ki, Naxçıvan xanlığında elə bir kənd yox idi ki, orada sənətkarlıqla məşğul 

olunmasın. Kəndlərdə sənətkarlıq müəyyən qədər inkişaf etsə də, sənətkarlıq şəhərlərdə, xüsusilə 

Naxçıvan xanlığının siyasi və iqtisadi mərkəzi olan Naxçıvan şəhərində mərkəzləşmişdi. Ancaq 

S.Budaqova XVIII-XIX əsrin əvvəllərinə aid tədqiqatlarında Naxçıvan diyarının əsas şəhərləri 
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olan Naxçıvan və Ordubadda sənətkarlığın o qədər də yüksək səviyyədə olmadığını bildirir [2, s. 

25]. Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda sənətkarlıq monoqrafiyasının müəllifi C.Mustafayev isə 

belə bir fikir söyləyir: “Mövcud materialların təhlili belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, 

Naxçıvanın iqtisadi həyatında sənətkarlıq istehsalı həlledici rola malik idi” [6, s. 51]. Göründüyü 

kimi, eyni problemə dair bir-birinə zidd olan mülahizələr bildirilir. Z.Şahverdiyev isə qeyd edir ki, 

hər iki halda ifrata varılmışdır. Naxçıvan xanlığında kənd təsərrüfatı ilə sənətkarlığın inkişafı bir 

vəhdət təşkil edirdi. İstər xanlıq dövründə, istərsə də Rusiya tərkibində Naxçıvan bölgəsində əsas 

sənətkarlıq mərkəzləri Naxçıvan və Ordubad şəhərləri idi [14, s. 50]. Ancaq sənətkarlığın təkcə 

Naxçıvan və Ordubad şəhərlərinə bağlanılması fikri də doğru deyil. Kənd yerlərində ev peşəsi 

sənətkarlığının daha geniş yayıldığı fikrindəyik. Kənd yerlərində sənətkarlığın inkişafında 

aztorpaqlı kəndlilərin rolu daha böyük idi. Çünki az olan məhsulu yığdıqdan və kiçik torpaq 

sahəsini əkdikdən sonra bekar qalan kəndlilər istər-istəməz sənətkarlıqla məşğul olurdular. 

Kəndlilər qış dövründə sənətkarlıqla daha çox məşğul olurdular. Belə hallar qışı sərt keçən 

Naxçıvan xanlığında daha çox gözə çarpırdı. Çox cəhətli təsərrüfatla məşğul olan kəndlilər ilk 

növbədə öz ailələrinin və təsərrüfatlarının ehtiyaclarını nəzərə alırdılar. Belə ki, kəndli ailələri 

çörək bişirir, ipək lifləri açır, yunu darayır, yun sapları əyirir, rəngləyir, geyim paltarları tikir, dəri 

aşılayır, çarıq tikir, xalça toxumaqla məşğul olur, əl dəyirmanlarında un üyüdür, yaşayış evi və 

tövlə inşa edir, əmək alətləri hazırlayır, dülgərlik və dəmirçiliklə də məşğul olurdular. 

Naxçıvan sənətkarları içərisində tохuсulаr, dərzilər, misgərlər, dulusçular, zərgərlər, 

dəmirçilər, bənnalar, dabbaqlar, bəzzazlar və s. var idi. Naxçıvan diyarının şəhərlərində Rusiya 

işğalı ərəfəsi və işğaldan sonrakı ilk dövrdə sənətkarlığın vəziyyəti İ.Şopenin məlum əsərində və 

1831-ci ilə dair kameral təsvir materiallarında əks olunmuşdur. İ.Şopenin məlumatına görə 

Naxçıvanda ticarət və sənətkarlıqla məşğul olanlar 715 nəfər idi. Onlardan 400 nəfərdən çoxu 

bilavasitə sənətkarlıqla məşğul olurdu. 1831-ci il kameral təsvirində Naxçıvan şəhərində olan 

sənətkarların sənət sahələri üzrə siyahısı da verilir. Buradan aydın olur ki, Naxçıvanda 50-dək 

sənət sahəsi var idi. Onların içərisində toxucular (126 nəfər), başmaqçılar (56 nəfər), xarratlar (38 

nəfər), papaqçılar (35 nəfər) və b. üstünlük təşkil edirdi idi [14, s. 82]. Ordubad şəhərində də eyni 

sənətkarlıq sahələri üstünlük təşkil edirdi. Burada toxucular (177 nəfər), həllaclar (29 nəfər), 

boyaqçılar (19 nəfər) və b. sayca daha çox idi [15, s. 563]. 

Sənətkarlığın bir növü olan metalişləmə sənəti hələ qədim dövrdən Naxçıvan diyarında 

intişar tapmışdır. Ərazinin təbii sərvətlərlə və faydalı qazıntılarla zəngin olması bu sahənin 

inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Yazılı mənbələrin məlumatı və arxeoloji qazıntıların 

nəticələri göstərir ki, Kiçik Qafqaz dağ silsiləsində yerləşən 400 dən çox mis mədəninin xeyli 

hissəsi Naxçıvan diyarında yerləşir. Naxçıvan diyarında yerləşən Kültəpədə aparılan arxeoloji 

qazıntılar burada yerli xammalla işləyən metalişləmə sənətinin hələ Enolit dövründə 

formalaşdığını sübut edir [4, s. 86]. 

İstifadə edilən xammalın xarekterindən və istehsal edilən məhsulun təyinatından asılı olaraq 

metal emalı silahsazlıq, dəmirçilik, misgərlik və zərgərlik kimi bir neçə müstəqil sənət sahəsinə 

bölünürdü.  

Dəmirçilər kənd təsərrüfatı alətləri - oraq, dəryaz, bıçaq, nal, mıx və s. düzəldirdilər. 

Naxçıvan xanlığında kənd dəmirçiliyi geniş yayılsa da, dəmirçiliyin başlıca mərkəzi şəhərlər idi. 

Yazılı mənbələrin verdiyi məlumata görə, Naxçıvanda 40 dəmirçi fəaliyyət göstərirdi. Naxçıvan 

diyarı ərazisində hələ qədim dövrdə fəaliyyət göstərmiş mis mədənlərinin xeyli hissəsi XIX-XX 

əsrin əvvəllərində də yerli metallurqlar tərəfindən istismar edilirdi. Ordubad şəhərindən 32 verst 

məsafədə yerləşən Əyərək kəndi yaxınlığında yerləşən mis mədənlərinin XIX əsrin əvvəllərində 

Qacar şahzadəsi Abbas Mirzənin göstərişi ilə istismar edilməsi haqqında məlumat vardır. Bəhs 

olunan mənbədə 1859-cu ilə aid qaynaqlarda Ordubad qəzasında 5 misəritmə müəsisəsi fəaliyyət 

göstərildiyi qeyd edilir [9]. Naxçıvan diyarında metalişləmə sənəti ilə bağlı yayılmış sənət 

sahələrindən biri də zərgərlik sənəti idi. Zərgərlik metal emalının qədim tarixə malik olan 
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sahələrindən biridir. Azərbaycan xalqının məişətində mühüm yer tutan zərgərlik məmulatlarının 

yayılma arealı da kifayət qədər geniş olmuşdur. Azərbaycanın ayrılmaz bölgəsi olan qədim 

Naxçıvan diyarında arxeoloji qazıntılar zamanı zərgərlik sənətinə aid çoxlu nümunələr əldə 

edilmişdir. I Kültəpə qədim yaşayış yerində tapılmış qızıl məftildən hazırlanmış sırğa, bilərziklər 

və s. kimi arxeoloji materiallar bunu təsdiq edir. X əsr müəllifi İbn Hövqəl Azərbaycanda 

zərgərlik sənətinin mühüm mərkəzləri sırasında Naxçıvanın adını çəkmişdir. Tədqiqata cəlb 

etdiyimiz dövrün ilk illərinə aid kameral təsvirdə isə Naxçıvanda 18, Ordubad şəhərlərində isə 5 

gümüşbəndin çalışdığına rast gəlirik [9]. Bir sözlə bu sahə ilə məşğul olan sənətkarlar adətən 

şəhərlərdə məskunlaşırdı. 

Naxçıvan ərazisində xalçaçılıq sənəti geniş inkişaf yolu keçmişdir. Ölkə ərazisində yerləşən 

müxtəlif qoyun cinsləri xalça ustalarını bol və keyfiyyətli yunla təmin edirdi. Təbii boyaq 

maddələrinində zənginliyi burada həm xalçaçılığın, həm də boyaqçılıq sənətinin inkişafına güclü 

təkan verən amillərdən olmuşdur. Xalqımızın məişətində xalça-palaz məmulatlarının xüsusi 

mövqeyə malik olması da bu sənət sahəsinin inkişafında az rol oynamırdı. Naxçıvan diyarında 

qoyunçuluğun inkişafı sayəsində əldə edilən yun xalçaları lazımi qədər xammalla təmin edirdi. 

Naxçıvan xalçaçılarının hazırladıqları gəbə, palaz, xalça, cecim, məfrəc evin otaqlarını bəzəmək 

üçün, xurcun və çuval yola çıxanlar üçün istifadə olunurdu. 

Xalçaçılıq Naxçıvan xanlığının ərazisinə daxil olan Dərələyəz mahalının şərq hissəsində daha 

geniş yayılmışdır. Bölgədə xalça həm şəxsi istifadə, həm də satış üçün hazırlanırdı. Xalçaçılıqla 

əlaqədar olaraq xanlıqda boyaqçılıq sənəti də xeyli inkişaf etmişdi [11, s. 65]. XIX əsrdə 

Naxçıvanda xalça istehsalı artıq kütləvi şəkil almış, yun məmulatı ilə yanaşı, pambıq və ipək 

saplarla da xalça toxunmuşdur. Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, Naxçıvan 

şəhərindən 6 verst aralıda yerləşən Təzəkənddə xalça toxuculuğunu öyrədən xüsusi kurslar 

fəaliyyət göstərmişdir. Tədqiqatlardan aydın olur ki. burada xalça toxuculuğunu öyrənənlər 

arasında kəndli ailələri arasından çıxmış qızlar üstünlük təşkil etmişdirlər. Məlumatlardan aydın 

olur ki, Təzəkənd toxuculuğun inkişaf etdiyi Naxçıvan şəhər ətrafında yerləşən əsas kənd olsa da, 

bu sahə Nehrəm, Yamxana, Dizə, Qaraçuq, Tumbul kəndlərində də inkişaf etmşdir [13, s. 72-73]. 

Arxiv sənədlərindən aydın olur ki, xalça toxuculuğu üzrə İrəvan quberniyasının tərkibinə 

daxil olan qəzalar içərisində Naxçıvan qəzası ikinci, Şərur-Dərələyəz qəzası isə üçüncü yeri 

tuturdu. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə aid rəqəmlər göstərir ki, İrəvan quberniyasının 

Naxçıvan və Şərur Dərələyəz qəzalarında1700 ailə bu işlə məşğul olurdu [12, v. 31]. H.Səfərli və 

S. Hacıyeva öz tədqiqatlarında yazırlar ki, bölgədə istehsal olunan xalçaçılıq məmulatları təkcə 

bölgə əhalisinin tələbatını ödəmir, bəzi hallarda sıx iqtisadi mədəni əlaqələrin olduğu Cənubi 

Azərbaycan, Xəsərsahili vilayətlərə və Dağıstana da göndərilirdi [13, s. 73]. 

Xalçaçılıq sənətindən bəhs edərkən bölgədə mövcud olan digər toxuculuq sənəti haqqında da 

məlumat vermək lazımdır. XIX əsrdə Naxçıvan diyarının kəndlərində pambıq parça 

toxuculuğunun geniş yayıldığı və yüksəliş dövrü keçirdiyi haqqında məlumatlar vardır. 

Azərbaycanda tarixən pambıq parça, o cümlədən, bez istehsalının klassik vətəni Naxçıvan 

olmuşdur. Bölgə öz üstünlüyünü uzun müddət qoruyub saxlaya bilmişdir. XIX əsrin birinci 

yarısında bez parçaları həm şəhərlərdə fəaliyyət göstərən karxanalarda, həm də kənd yerlərində ev 

şəraitində toxunurdu. Təkcə Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən 40 bəzzaz karxanasında 

çalışan toxucuların sayı 145 nəfərə çatırdı. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, diyarın Naxçıvan, 

Əlincəçay, Əylis mahallarında çalışan pambıq parça toxucularının sayı 300 nəfərdən çox idi [9, s. 

102]. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın digər bölgələrində pambıq parça istehsalı tənəzzülə 

uğrayıb aradan çıxdığı halda, Naxçıvanda bez toxuculuğu həm kustar sənət, həm də ev peşəsi 

formasında hələ də davam etməkdə idi. Maraqlı haldır ki, burada bez toxuculuğu təkcə şəhər və 

şəhər tipli qəsəbələrdə deyil, həm də kəndlərdə əmtəə istehsalı səciyyəsi daşımaqla satış məqsədi 

güdmüşdür. Bundan əlavə, Naxçıvan və Ordubad şəhərlərində də xeyli culfa, başqa sözlə, bez 

toxuyan (bəzzaz) cəmləşmişdi. Bir qədər əvvəllərə aid başqa bir mənbənin yazdığına görə, Çar 
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Rusiyası Cənubi Qafqazı ələ keçirib bu yerlərə sahib olan zaman Naxçıvan şəhərində 40 nəfər 

bəzzaz işləyirdi [2, s. 23]. XIX əsrin 30-cu illərinə aid arxiv sənədində isə həmin dövrdə Naxçıvan 

şəhərində, ümumiyyətlə, toxucuların sayının 126 nəfər olduğu və Ordubadda çalışan 145 nəfər 

bəzzazla birlikdə isə hər iki şəhərdə 271 nəfər culfa işlədiyi xəbər verilirdi. XIX əsrin sonlarından 

bəhs edən başqa bir mənbənin yazdığına görə, o zaman Ordubad əhalisinin yarısı toxuculardan 

ibarət olub İrəvan və digər quberniyaların əhalisini pambıq parça ilə təmin edirdi [5, s. 59]. 

XIX əsrin 30-cu illərində diyarın Naxçıvan, Əlincəçay və Əylis mahallarında pambıq parça 

toxuyanların sayı, təxminən 300 nəfər təşkil edirdisə, həmin əsrin 80-ci illərində bir qədər başqa 

adla Naxçıvan qəzasının tərkibində olmuş bu üç mahalda bez toxuyan qadın toxucuların sayı 910 

nəfərə çatmışdır [8, s. 104]. 

Naxçıvan sənətkarları basma naxış üsulu ilə pambıq parçalar da istehsal edirdilər. Bu növ 

parçaların Naxçıvan diyarında toxunması haqqında türk səyyahı Övliya Çələbi də məlumat 

vermişdir. Dərin tarixi köklərə malik olan basma naxış parça istehsalı XIX əsrdə Naxçıvanda 

xeyli inkişaf etmişdir. Əsrin əvvəllərində Ordubad şəhərində 8 nəfər, 80-ci illərdə isə 7 nəfər 

basma naxış ustası fəaliyyət göstərirdi. Naxçıvan şəhərində bu sənətlə məşğul olan sənətkarların 

sayı daha çox olub, XIX əsrin 80-ci illərində 26 nəfərə çatırdı. Belə sənətkarların Yaycı kəndində 

də fəaliyyət göstərməsi haqqında məlumat vardır [8, s. 105].  

Ordubadda Naxçıvandan fərqli olaraq qadınlar ev şəraitində ipək parça toxuyur və ipək saplar 

hazırlayırdılar. Toxuculuq sənətində Ordubadın xalçaçıları və bez parça hazırlayanları ustalıq 

baxımından heç də Naxçıvan sənətkarlarından geridə qalmırdılar. Ordubad və ümumiyyətlə, 

Naxçıvan diyarında toxunan parçalara xarici bazarda da böyük ehtiyac duyulurdu. Naxçıvan 

diyarında şəhərlərdən savayı, Dərələyəz mahalında başqa kənd yerlərindən fərqli olaraq əhali 

sənətkarlığın müxtəlif sahələri ilə məşğul olurdu. Bu mahalda toxuculuq daha çox inkişaf etmişdi. 

Burada da, əsasən, xalça, ipək və bez parçalar toxunardı. Naxçıvan diyarında toxunan və xarici 

bazarda ən çox satılan parçalardan qeyd edildiyi kimi, qırmızı rəngli bez parça olmuşdur. Bez 

parça çox zaman daha artıq ehtiyac duyulan Qarabağ və İrəvan xanlıqlarına satmağa aparılırdı [1, 

s. 73]. Ordubad şəhərinin 1873-cü il kameral təsvirinə əsasən K.Simirnov yazır ki, şəhər 

əhalisindən başqa qəzanın Nüsnüs, Əndəmiç, Kotam, Gənzə, Anabad, Kilit, Əylis Varagird 

kəndlərinin əhalisinin demək olar ki, hamısı ipəkçiliklə məşğul olurdu [8, s. 101]. 

XX əsrdə Naxçıvan iqtisadiyyatına dair tədqiqatda bölgədə ipək emalı sənayesi bəzi digər 

rakurslarda da nəzərdən keçirilir. Orada yazılır: «ümumiyyətlə, 1910-1912-ci illərdə Naxçıvan 

qəzası kəndlərinin 32 faizi barama istehsalı ilə məşğul olurdu. Baramaçılıq Ordubad rayonu 

ərazisində xüsusilə geniş yayılmışdı. Rayon ərazisində olan 46 kənddən 43-də baramaçılıq az-çox 

inkişaf etmişdi. Həmin dövrdə Naxçıvan qəzasında baramaçılıq başqa yerlərə nisbətən yüksək 

məhsul verirdi. 1911-1913-cü illərdə Naxçıvan şəraitində bir qutudan 4 pud barama alınması 

normal hadisə hesab olunurdu…” İpəkçilik müəssisələri ən çox Ordubad (12 müəssisə), Naxçıvan 

şəhərlərində, Əbrəqunus və Cənnəb kəndlərində mərkəzləşmişdi [14, s. 55]. 

Barama istehsalının daima yüksələn xətlə inkişaf etdiyini Naxçıvan diyarının ipəkçiliyin əsas 

mərkəzi olan Ordubad qəzasının timsalında daha aydın müşahidə etmək olar. Rusiya İran 

müharibəsinin sonlarında burada cəmi 6 pud xam ipək istehsal edilmişdisə, XIX əsrin 30-cu 

illərində bu göstərici 240 puda, 50-ci illərində 915 puda, XX əsrin əvvəllərində isə 5 min puda 

çatmışdır [8, s. 111]. Bölgə ərazisində Ordubadla yanaşı Culfa və Əylis də ipək ixracatında əsas 

mərkəzlərdən sayılırdı. Ümumiyyətlə Naxçıvan bölgəsi xam ipəyin istehsalına görə Azərbaycanın 

bir sıra qabaqcıl bölgələri ilə eyni sırada dururdu [13, s. 59]. 

Qoyunçuluq və maldarlığın inkişafı Naxçıvan diyarında gön-dəri məmulatı istehsalı üçün 

əlverişli şərait yaradırdı. Bu dabbaqçılıq sənətinin inkişafına müsbət təsir edirdi. Bu sənətkarlıq 

sahəsi çox qədim tarixə malik olub öz başlanğıcını ibtidai icma quruluşu dövründən götürür. 

Zaman keçdikcə gön-dərilərin bəsit xalq üsulları ilə aşılanması tədricən peşəkar dabbağlar 

tərəfindən tətbiq edilən daha mürəkkəb kimyəvi-mexaniki üsullarla əvəz edilirdi. Azərbaycanın 
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digər bölgələrində olduğu kimi Naxçıvanda da əhalinin gön-dəri məmulatlarından hazırlanan 

məhsullara olan təlabatı çəkməçilər, sərraclar, papaqçılar, kürkçülər tərəfindən ödənilirdi. 

C.Mustafayev qeyd edir ki, bu sənətkarlar arasında çəkməçilər xüsusilə çoxluq təşkil edirdilər [7, 

s. 134]. Əldə olunan məlumatların təhlili göstərir ki, Naxçıvan diyarında gön-dəri məmulatı 

istehsalı ilə bağlı olan bu sənət sahələrinin hər biri geniş yayılmaqla yanaşı həm də yüksək inkişaf 

səviyyəsinə çatmışdır. Təkcə bir faktı göstərmək kifayətdir ki, XIX əsrin 30-cu illərində 

Azərbaycanın 5 şəhərində-Şamaxı, Ordubad, Naxçıvan, Nuxa və Şuşa şəhərlərində fəaliyyət 

göstərən 136 nəfər dabbağın 50 nəfəri, başqa sözlə desək 1/3 hissəsindən çoxu Naxçıvan və 

Ordubad şəhərlərinin payına düşürdü [8, s. 129].  

 

İllər 1832 1858 1867 1869 1894 1897 1899 1903 1910 1914 

Emalatxanaların sayı 6 10 10 13 2  15 2 2 2

 1 

İşçilərin sayı - - 24 30 11 - 16 20 10 4 

İllik məhsul istehsalı (rublla) - 4460 5000 7000 900 1000 1200 2600

 800 2113 

 

Bax: Muradov V. Naxçıvan diyarında sənətkarlıq və ticarət (XVIII-XX əsrin əvvəlləri). Bakı: 

Elm, 2017, 264 s. 

Bir məsələni də vurğulamaq istərdik ki, Azərbaycanın digər şəhərlərindən fərqli olaraq Ordu-

bad şəhərində dabbaqxanalar şəhərin mərkəzində yerləşmişdir. Belə ki, Ordubad şəhərində yerlə-

şən 12 dabbaqxana düz şəhərin mərkəzində mövcud olmuşdur. Bu da bağlara axan suyun keyfiy-

yətinə mənfi təsir edirdi [3, s. 112]. XIX əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində Naxçıvan şəhərində isə 

22 nəfər dabbaq fəaliyyət göstərirdi. 1865-ci ildə Naxçıvan şəhərində çalışan dabbaqların sayı 33 

nəfərə çatmışdır. XX əsrin əvvəllərində isə bu siyahıda azalma müşahidə olunmuşdur.  

Naxçıvan diyarında aparıcı sənətkarlıq sahələrindən biri də dulusçuluqdur. Xanlıqda 

dulusçuluq da xeyli inkişaf etmişdi. Dulusçuluq xanlıqlar dövründə sənətkarlığın aparıcı sahəsinə 

çevrilmişdi. Naxçıvan xanlığının Rusiya tərəfindən işğalı dövründə Naxçıvan və Ordubad 

şəhərlərinin hər birində 12 nəfər dulusçu çalışırdı. Xanlığın Təzəkənd adlı yaşayış məntəqəsində 

Naxçıvanın hakimi Ehsan xana məxsus saxsı səhəng istehsal edən emalatxana fəaliyyət göstərirdi. 

Naxçıvan xanlığının ayrı-ayrı kəndlərində 33 nəfər saxsı qab istehsalı ilə məşğul olurdu [15, s. 

843]. XVIII əsrdə və XIX əsrin əvvəllərində baş vermiş müharibələr, görünür, dulusçuluq 

sənətinin coğrafiyasına da təsir göstərmişdi. Əvvəlki dövrlərdə dulus emalatxanalarının 

əksəriyyəti Naxçıvan və Ordubad şəhərlərində cəmləşdiyi halda, göstərilən dövrdə dulus ustaları 

daha çox kənd yerlərində fəaliyyət göstərirdilər.  

Naxçıvan şəhəri ilə müqayisədə Ordubad şəhərində dulusçuluq sənətinin miqyası daha 

məhdud idi. XIX əsrin 30-cu illərinə aid mənbədə bu şəhərdə karvansaralardan birində yerləşən 

cəmi bir emalatxananın fəaliyyət göstərməsi haqqında məlumat verilir. Yeri gəlmişkən qeyd edək 

ki, XIX əsrin sonrakı onilliklərində Ordubadda fəaliyyət göstərən dulus emalatxanalarının sayı 

faktiki olaraq dəyişməz qalmışdı. “Qafqaz təqvimi” məcmuəsinin 1868-ci ilə aid nömrələrindən 

birində göstərilir ki, Ordubad şəhərindəki dulusçuluq emalatxanası yaşayış evində yerləşir və 

ancaq ilin isti vaxtlarında fəaliyyət göstərir. Burada istehsal edilən şirsiz qablar ancaq yerli 

əhalinin tələbatını ödəyir. İki dulus emalatxanasının fəaliyyət göstərdiyi 1869-cu il istisna olmaqla 

sonrakı illərdə Ordubadda cəmi bir dulus emalatxanası işləyirdi [10, s. 143]. Kənd dulusçuları 

Naxçıvan diyarında yaşayan əhalinin saxsı məmulatı ilə təmin edilməsində mühüm rol 

oynayırdılar. Əldə olan məlumatlar göstərir ki, XIX əsrin 90-cı illərində Naxçıvan, Ordubad və 

Dərələyəz mahallarında dulusçuluqla məşğul olan sənətkarların sayı 90 nəfərə çatırdı. Onlar 

istehsal etdikləri məhsulların bir hissəsini şəhərlərdə təşkil edilən həftəbazarlarına çıxarmaqla 

şəhər əhalisinin də saxsı qablara olan tələbatını ödəyirdilər. 
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Göründüyü kimi, Naxçıvan və Ordubad şəhərlərində XIX əsrin 60-80-ci illərində dulusçuluq 

sənətində müəyyən yüksəliş müşahidə edilsə də, bu həmin əsrin 90-cı illərindən başlayaraq 

tədricən dönməz xarakter alan tənəzzüllə əvəz olunmağa başladı. Əslində, ümumazərbaycan 

xarakteri daşıyan bu tənəzzülün ən başlıca səbəblərindən birini xarici ölkələrdən cini qabların 

kütləvi idxal edilməsi təşkil edirdi. Yüksək keyfiyyətli belə qablarla rəqabətə tab gətirməyən yerli 

dulusçular vəziyyətdən çıxmaq üçün bir tərəfdən istehsalın həcmini azaldır, digər tərəfdən isə əsas 

diqqəti şirsiz qablar istehsalına yönəldirdilər. Naxçıvan diyarında mis qablar istehsalının 

yayılmasını da Ordubad və Naxçıvan şəhərlərində dulusçuluğun tənəzzülünü dərinləşdirən 

səbəblərdən biri kimi göstərmək olar. Dulusçuluq sənətinin inkişafının son mərhələsi hesab edilən 

XIX-XX əsrin əvvəllərini Naxçıvan diyarında bu sahənin vaxtaşırı olaraq tənəzzül və yüksəlişin 

bir-birini əvəz etdiyi dövr adlandırmaq olar [10, s. 144]. Ümumiyyətlə, tədqiq etdiyimiz dövrdə 

Naxçıvanda bir çox sənətkar dükanı var idi ki, onlarda yuxarıda adını çəkdiyimiz sənətlərdən 

savayı dərzilər, çəkməçilər, dəmirçilər, dəlləklər öz peşələri ilə məşğul olurdular.  

Nəticə. Son olaraq tədqiq etdiyim dövrlə bağlı Naxçıvan diyarının sənətkarlığın tarixi 

coğrafiyası ilə bağlı belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, sənətkarlıq bölgənin daha çox iki şəhərində 

Ordubad və Naxçıvan şəhərində üstünlük təşkil etmişdir. Sənətkarlığın hər hansı bir sahəsinə görə 

bu şəhərlərdən biri digərini üstələmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq diyarın kəndlərində də ev 

peşəsi sənətkarlığın bir çox sahəsi geniş şəkildə yayılmışdır. Bunlardan əsasən xalçaçılıq sənətini 

xüsusilə qeyd edə bilərik. 
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Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanla Türkiyə arasında mədəni əməkdaşlığın formalarından biri kimi kitab 

və digər nəşrlərin mübadiləsi ( 1970-1990-cı il ) nəzərdən keçirilir. Azərbaycanla Türkiyə 

Respublikası arasında həyata keçirilmiş kitab mübadiləsi, SSRİ-nin xarici ölkələrlə mədəni 

əlaqələrinin bir hissəsi olsa da respublikamızın beynəlxalq arenaya çıxışında, ortaq etnomədəni 

dəyərləri bölüşən Azərbaycan və türk xalqlarının mənəvi cəhətdən yaxınlaşmasında mühüm rol 

oynamışdır.  

Açar sözlər: SSRİ-Türkiyə əlaqələri, Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələri, kitab mübadiləsi 

Book exchange as a part of the, forms of cooperation in the cultural ties between 

 Azerbaijan and Turkey (1970-1990)  

 Aghayev Islam 

 Summary 

The exchange of books and other publications are looked over as one forms of the cultural 

cooperation between Azerbaijan and Turkey in the article ( 1970-1990 ). Though the realised 

book exchange between Azerbaijan and the Republic of Turkey is a part of the cultural 

relationship between the USSR and foreign countries, it played an important role in the spiritual 

approach of Azerbaijani and Turkish peoples sharing common ethnocultural values. 

Key words: USSR –Turkey relations, Cultural ties between Azerbaijan and Turkey, book 

exchange. 

Tədqiqat metodu: Mövzu araşdırılarkən sitemli yanaşma, tarixi analiz və mədəni əlaqələrin 

dərk olunmasının ümumelmi metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Xalqlar arasında mənəvi təmasların təşəkkülündə və mədəni dəyərlərin mübadiləsində kitab 

özünəməxsus və əhəmiyyətli rol oynayır. Ölkələrarası mədəni əməkdaşlığın formalarından biri 

kimi kitab mübadiləsinə dair ilk fakt 1694-cü ilə aiddir (5, s. 453). Belə ki, həmin il, Fransa Kral 

kitabxanasına onun sərəncamında olan dublet nüsxələri xarici nəşrlərə dəyişmə icazəsi verildi. 

Beynəlxalq kitab mübadiləsində yüksəliş dövrü isə ötən əsrin ikinci yarısına təsadüf edir. Xüsusilə 

UNESCO Baş konfransının 3 dekabr 1958-ci ildə qəbul etdiyi “nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsi 

haqqıında Konvensiya” nın dünyanın aparıcı dövlətləri tərəfindən ratifikasiya olunması 

beynəlxalq mədəni əlaqələrdə kitab mübadiləsinin artmasına təkan verdi (5, s. 454). 

SSRİ-nin tərkibində olan digər respublikalar kimi müstəqil xarici siyasət yeritməyən 

Azərbaycan SSR-lə Türkiyə Respublikası arasında mədəni əlaqələrdə kitab, qəzet, elmi məcmuə 

və s. kimi qiymətli nəşrlərin mübadiləsi mühüm yer tutmuşdur. Kitab mübadiləsi sahəsində 

əməkdaşlıq əsasən Xarici ölkələrlə dostluq və mədəni əlaqələr cəmiyyəti, Kitab Palatası, 

“Azərkitab” birliyinin ixrac şöbəsi, M.F. Axundov adına Respublika kitabxanası, Azərbaycan 

Elmlər Akademiyasının Əsaslı kitabxanası, SSRİ-nin “Beynəlxalq kitab” xarici ticarət birliyinin 

Azərbaycan şöbəsi və s. vasitəsilə həyata keçirilmişdir. 

Əsaslı kitabxanası 1970-ci ildən başlayaraq Türkiyənin Türkoloji İnstitutu respublika EA 

Əsaslı kitabxanası ilə kitab mübadiləsinə başladı. Bununla yanaşı, 1973-cü ildə Azərbaycan EA 

Əsaslı kitabxanası və M.F. Axundov adına Respublika kitabxanası ilə Türkiyənin İstanbul 

şəhərində yerləşən Milli kitabxana arasında əlaqələr yaradılmışdı (4, s. 98). Azərbaycan EA 

Əsaslı kitabxanası ötən əsrin 80-ci illərində Türkiyə Dil Qurumu və Atatürk Universiteti ilə fəal 
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kitab mübadiləsi aparırdı. Azərbaycan EA Əsaslı kitabxanası Türkiyənin Tarix və Dil 

Qurumlarına respublika EA “Xəbərlərini”, “Məruzələrini”, “Differensial bərabərlik və funksiyalar 

nəzəriyyəsinin xüsusi məsələləri”, “Azərbaycan kimya jurnalı”, “Hesablama riyaziyyatı 

məsələləri”, “Transformator yağları keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması yolları”, akademik Z.M. 

Bünyadovun “Azərbaycan Atabəylər dövləti” monoqrafiyasını, SSRİ EA müxbir üzvü Ə.Ə. 

İsgəndərovun “Üçüncü dünya”, “Milli azadlıq hərəkatı” əsərlərini “XV-XIX əsrlərdə Azərbaycan 

memarlığı ”, “Azərbaycanın maddi mədəniyyəti”, “Azərbaycan sovet portret boyakarlığı”, 

“Azərbaycan etnoqrafik məcmuəsi”, Nizaminin və Füzulinin seçilmiş əsərləri, Sabirin 

“Hopopnaməsi”, M.F. Axundzadənin dram əsərlərini başqa sanballı nəşrlər göndərildi. 

Türkiyədən Azərbaycan EA Əsaslı kitabxanasına İstanbul kitabxanasında qorunan Coğrafiya 

kataloqu və XII əsr görkəmli Azərbaycan şairi Xaqani Şirvaniyə aid 26 məktubun mikrofilmi və 

s. qiymətli nəşrlər daxil oldu (1, s. 38). 

İstanbul Universiteti Türkologiya elmi-tədqiqat İnstitutu “Türk dilləri tarixi” ikicildliyini, 

Mahmud Erkin tərəfindən tərtib olunmuş üç cildlik “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanını, “Türk 

mədəniyyəti” aylıq elmi jurnalının tam dəstini əhatə edən 89 nömrəsini, Məhəmmədhüseyn 

Şəhriyarın “Heydər babaya salam” poemasının türkcə nəşrini, türk xalqlarıına həsr olunmuş 

məqalələr məcmuəsini və folklor külliyyatını və başqa dəyərli nəşrləri Azərbaycan EA Nizami 

adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutuna göndərdi. M.F. Axundov adına Respublika kitabxanası da 

Türkiyə kitabxanaları ilə fəal kitab mübadiləsi aparırdı. Türkiyə Dil Qurumu kitabxanasının 

respublika kitabxanasına göndərdiyi nəşrlər arasında türk ədəbiyyatşünası Hikmət Dizdəroğlunun 

müəllifi olduğu “Dilçilərə qayğı” məcmuəsi də vardı (1, s. 39). 

Azərbaycan Dövlət Plan Komitəsi nəzdindəki respublika elmi–texniki kitabxanası ilə 

Türkiyənin İstanbul Dövlət Bayazid kitabxanası arasında əldə olunmuş qarşılıqlı sazişə əsasən 

qonşu ölkəyə “Azərbaycan Xalçası”, “Şəkinin memarlıq abidələri”, “Bakı abidələri”, 

“Azərbaycan miniatürləri” və s. kimi Azərbaycan xalqının zəngin mənəvi aləmini nümayiş 

etdirən qiymətli kitablar göndərildi. Eyni zamanda Respublika elmi-texniki kitabxanası, oxucuları 

üçün Türkiyəyə həsr olunmuş “Türk dünyası” ekspozisiyasını nümayiş etdirirdi (1, s. 65).  

  Ölkəmizdən göndərilən kitabların oxucuları arasında geniş türk ictimaiyyəti ilə yanaşı , 

müxtəlif dövrlərdə Türkiyədə məskunlaşmış azərbaycanlı mühacirlər də mühüm yer tuturdular. 

Həmin dövrdə qonşu ölkədə 500 min nəfərdən çox azərbaycanlı mühacir yaşayırdı.Sovet partiya 

və hökumət orqanları mühacirətə münasibətdə ideoloji və siyasi təbliğat vasitələrinin bütün 

imkanlarından istifadə edərək onlarda antisovet meyilləri zəiflətmək niyyətində idi. Kitab 

mübadiləsi də müəyyən mənada həmin məqsədlərə xidmət edirdi. 

1972-ci ildə Sov. İKP MK-nın xarici kadrlarla iş şöbəsinin müdir müavini V. Şapoşnikov , 

təbliğat şöbəsinin müdir müavini B. Medvedyev Sov. İKP MK-ya “Müttəfiq respublikaların xətti 

ilə mühacirlərlə iş haqqında” müraciət etdilər. Həmin müraciətə uyğun olaraq Sov.İKP MK 

tərəfindən xüsusi qərar qəbul edildi. Qərara uyğun olaraq, mühacirət arasında yaymaqdan ötrü 

xüsusi qəzetlər yaradıldı və sosializm quruluşunu xarici dillərdə təbliğ edən nəşrlərin sayı 

çoxaldıldı (3, s. 428-429). Bu dövrdə SSRİ-in əsas KİV agentliklərindən APN-nin xarici nəşrləri 

olan 9 qəzet, 53 jurnal, 129 bülleten mühacirət üçün nəzərdə tutulmuşdu. Kapitalist və sosialist 

bloklar arasında gedən soyuq müharibə şəraitində qarşı duran tərəflər mədəni əməkdaşlığın digər 

formaları kimi beynəlxalq kitab mübadiləsinə də ideoloji mübarizə vasitəsi qismində yanaşırdılar. 

Məsələn, Türkiyədən beynəlxalq poçt vasitəsilə azərbaycanlı elmi ziyalıların ünvanına xeyli 

antisovet və millətçi ədəbiyyat göndərilmişdi (3, s. 428). Mərkəzi hökumətin xəttinə uyğun olaraq 

Azərbaycandan Türkiyəyə göndərilən ədəbiyyatın müəyyən hissəsi sol görüşlərin təbliğinə aid 

olurdu. Türkiyə hakim dairələrinin təmsilçisi olan müvafiq orqanlar fövqəladə həssaslıq nümayiş 

etdirərək bu cür kitabları geri qaytarırdılar. 

Vəziyyətdən xəbərdar olan SSRİ-in Türkiyədəki səfiri V. Qryubyakov 1973-cü il noyabrın 

30-da Azərbaycan SSR-in Xarici İşlər Naziri T.Tahirovaya ünvanladığı məktubunda göstərirdi ki, 
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Türkiyədə ciddi senzura olduğuna görə fransız və ingilis dillərində qatı təbliğat xarakterli kitablar 

göndərilməsin və türk orqanlarının əlinə bəhanə verilməsin. Səfirin məktubunda qeyd olunurdu 

ki, azərbaycanlı mühacirlərin əsas xahişlərindən birinin onlara Azərbaycan dilində ədəbiyyat 

göndərilməsidir (3, s. 429).  

H. Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Azərbaycan KP MK bürosunun 1976-cı il 5 oktyabr tarixli 

iclasında xarici ölkələrlə dostluq və mədəni əlaqələr cəmiyyətinin işini canlandırmaq tədbirləri 

haqqında qərar qəbul edildi. Qərarın 5-ci bəndində göstərilirdi ki, xaricdə, o cümlədən, Türkiyədə 

yaşayan həmvətənlərlə əlaqələrin istiqamətlərindən biri kimi onlara müxtəlif kitab, qəzet, jurnal, 

Ana dilini öyrənmək üçün Azərbaycan dilində dərsliklər, lüğətlər, imla məcmuələri və s. digər 

əyani vəsaitlər göndərilsin. Materialların hazırlanması Azərbaycan xarici ölkələrlə dostluq və 

mədəni əlaqələr cəmiyyətinə, Maarif Nazirliyinə və Elmlər Akademiyasına, nəşri isə Azərbaycan 

SSR Dövlət Nəşriyyat Komitəsinə tapşırılmışdı (3, s. 437). 

` H. Əliyevin tapşırığı ilə AKP MK beynəlxalq əlaqələr şöbəsi tərəfindən 1977-ci ildə 

Sov.İKP MK-ya Azərbaycanın Türkiyədə təbliğ edilməsinə aid konkret təkliflərdən ibarət məktub 

göndərildi. Məktubda bildirilirdi ki, Azərbaycandan Türkiyəyə göndərilən ədəbiyyat əsasən 

fransız və ingilis dillərində olduğundan sadə türklər üçün onları oxumaq çətindir. Təkliflərin 

birində “Proqress” nəşriyyatının respublikada filialının açılması, bu nəşriyyatda Azərbaycan 

klassiklərinin əsərləri, folklor ədəbiyyatı türk dilinə tərcümə olunaraq Türkiyəyə göndərilməsi 

irəli sürülürdü (3, s. 438-439). 

Tədqiq olunan dövrdə, Azərbaycanla Türkiyə arasında mədəni əlaqələrdə kitab sərgi və 

yarmarkalarına nadir hallarda təsadüf olunsa da bu onların əhəmiyyətini qətiyyən azaltmır. Belə 

ki, 1970-ci ildə İzmirdə keçirilmiş kitab yarmarkasına Azərbaycan xalqının dili, tarixi və 

mədəniyyəti ilə bağlı, “Azərkitab” respublika nəşriyyatlarının 121 manat dəyərində 136 adda 

kitabını göndərdi (4, s. 92). Yarmarkada Azərbaycan pavilyonuna böyük maraq və diqqət 

nümayiş etdirən türk ziyarətçilərə ölkəmiz haqqında 10 min tirajla türk dilində buklet paylandı (3, 

s. 326). 

1990-cı ilin yanvarında M.F. Axundov adına Respublika kitabxanası tərəfindən Türkiyədə 

Azərbaycan kitablarının sərgisi keçirildi (4, s. 115). 

1989-cu ildə Bakıda “Türk dünyası” və İstanbulda “Azərbaycan dünyası” kitab mağazaları 

fəaliyyətə başladı. İlk aylarda “Türk dünyası” kitab mağazası respublikamızın paytaxtında 

oxuculara 75 adda kitab təklif etdi (2, s. 152). 

Sovet İttifaqının süqutu ərəfəsində yaranmış yeni siyasi şərait Azərbaycanla Türkiyə arasında 

mədəni əməkdaşlığın genişlənməsinə, eləcədə də kitab və digər nəşrlərin mübadiləsinin 

kəmiyyətcə artmasına səbəb oldu. Məsələn, 1990-cı ildə Azərbaycandan Türkiyəyə 27 min nüsxə 

kitab və kitabça, 14 adda 58 min nüsxə qəzet və jurnal göndərildi. Respublikamız Türkiyədən 12 

min nüsxə kitab, min nüsxələrlə qəzet və jurnal gətirildi (1, s. 39). 

Mənəvi mədəniyyətin maddiləşdiyi kitabların və digər qiymətli nəşrlərin mübadiləsi XX 

əsrin 70-80-ci illərində beynəlxalq münasibətlərdə gərginliyin zəifləməsi müşahidə olunduğu 

zaman xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmaya öz töhfəsini vermişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan 

SSR və Türkiyə Respublikası arasında mədəni əməkdaşlığın kitab mübadiləsi kimi nəcib forması, 

tarixən mənəvi tellərlə bağlı olan Azərbaycan və türk xalqlarının birbirini daha yaxından 

tanımasına şərait yaratmışdır. 
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XÜLASƏ 
Məqalədə müxtəlif muzeylərdə (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Gürcüstan Dövlət Muzeyi, 

Dövlət Ermitajı, Moskva Tarix Muzeyi ) qorunan XIII əsrin I yarısına aid sikkələr və sikkə 
dəfinələrinə və numizmatik tədqiqatlara istinadən Çingizilər dövrünə aid tarixi Azərbaycan 
zərbxanaları – Təbriz, Tiflis, Beyləqan, Laçın, Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Kiran (Ordubad 
rayonunda), uyğun dövrün pul dövriyyəsi və ticarət əlaqələri haqqında məlumat verilmişdir.  

Uyğun dövrün vergi sistemi əsasən nəğd sikkələrlə ödənildiyindən vaxtilə mövcud olmuş 
zərbxanalarda istehsal davam etdirilir və yeni zərbxanalar təsis edilirdi.  

Məqalədə ilk dəfə olaraq Azərbaycan zərbxanalarında istehsal edilmiş uyğun dövr 
sikkələrinin fotoları təqdim edilmiş, “ədalətli qaan” və “monqol ulusunun bəyi” ifadələri, bəzi 
təsvirlərin (altıgüşəli ulduz, yay, atlı, əjdaha, it, dovşan, ilan) izahına cəhdlər edilmiş, uyğun dövr 
sikkələrindəki ifadələr, hicri tarixi, müsəlman aylarında İslam dininin əsas hökmlərinə riayət 
edildiyi vurğulanmışdır. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan bir sıra sikkələrin fotoları 
ilk dəfə təqdim edilib.  

XIII – XIV əsrlərdə Avropanı Hindistan, Çin və Mərkəzi Asiya ilə birləşdirən əsas ticarət 
yolu Xəzər dənizinin şimal sahilləri ilə keçərək Krım limanlarına, quru yolu ilə isə Venqriya və 
Polşayaya qədər gedib çıxmışdır. Bu ticarətdə Azərbaycan sikkələrinin iştirak etdiyi şübhəsizdir.  

Müasir dövrümüzdə aşkarlanan yeni numizmatik tapıntılar qeyd etdiyimiz problemə yenidən 
baxmağı, vacib dövlətçilik atributu olan sikkələrin təyinatını müəyyən etməklə siyasi - iqtisadi 
əlaqələri açıqlamağı zəruri edir.  

AÇAR SÖZLƏR: Çingizilər, dirhəm, dəfinə 
GİRİŞ 
Tədqiqat işinin məqsəd və vəzifələri. Məqalənin məqsədi - XIII əsrin I yarısına aid 

Azərbaycan zərbxanalarının istehsalı olan sikkələr, onların səciyyəvi xüsusiyyətləri, aşkarlandığı 
məkanlar, uyğun dövrün pul dövriyyəsi və Çingizilər dövründə tarixi Azərbaycan ərazisi barədə 
məlumat verməkdir.  

Tədqiqat işinin aktuallığı. Müasir dövrümüzdə respublikamızın ərazisində istər arxeoloji 
qazıntılar, istərsə də təsadüfi halda aşkarlanan sikkələrin numizmatik təyinatı nəinki tarixdə iz 
qoymuş Azərbaycan zərbxanaları, həm də daxili və xarici ticarət əlaqələri haqqında məlumat 
toplamağa yardım edir. 

Məqalədə hazırda müxtəlif muzeylərdə (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Gürcüstan Dövlət 
Muzeyi, Dövlət Ermitajı, Moskva Tarix Muzeyi ) qorunan XIII əsrin I yarısına aid sikkələr və 
sikkə dəfinələri və numizmatik tədqiqatlara istinadən Çingizilər dövrünə aid tarixi Azərbaycan 
zərbxanalarının – Təbriz, Tiflis, Beyləqan, Laçın, Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Kiran (Ordubad 
rayonunda) istehsalı olan sikkələr araşdırılmışdır. Müxtəlif saytlarda nümayiş olunan, 
kataloqlarda nəşr olunan belə numizmatik materiallar, hazırda bir sıra ölkələrlə beynəlxalq 
əlaqələrə malik Azərbaycan Respublikasının tarixi ərazisi və iqtisadi əlaqələrini açıqlayan əsas 
vasitələrdir.  

Tədqiqat işinin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq məqalədə Çingizi hökmdarları - Uqedey (624-
639 = 1227 - 1241), Turakinə xatun (639 - 644 = 1241 - 1246), Göyük (644 - 647 = 1246 - 1249), 
Oğulqamış (647 - 649 = 1250 - 1252) və Menqu (649 - 657 = 1251 - 1259) dövründə tarixi 
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Azərbaycan ərazisində zərb edilmiş sikkələrin səciyyəvi xüsusiyyətləri – üzərindəki yazılar, 
simvollar, təsvirlər, uyğun dövrün pul təsərrüfatı və ticarət əlaqələri haqqında numizmatik 
məlumat verilmişdir. 

Tədqiqat işinin praktiki əhəmiyyəti. Məqalədəki nəticə və müddəalardan numizmatik təyinat 
məqsədilə, həmçinin Azərbaycan tarixinin orta əsrlər dövrünün tədqiqi və tədrisində istifadə edilə 
bilər. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində tapılan numizmatik tapıntılar milli numizmatikamızın 
tədqiqə ehtiyacı olan bir sıra məsələlərini açıqlayan faktlardır. 

Hazırda AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika Fondundakı çoxsaylı 
dəfinələr və təksaylı sikkələr sırasında qorunan və ekspozisiyada nümayiş edilən aid edilən 
Çingizilər sülaləsinə aid sikkələr uyğun dövrün pul təsərrüfatını büruzə verir.  

Azərbaycanlı numizmat-professor Əli Rəcəblinin “işğal zərbi” adlandırdığı, numizmatik 
tədqiqatlarda araşdırılmış Çingizilər sülaləsinin hökmdarları – Çingizxan (603-624 = 1206-1227), 
Uqedey (624-639 = 1227 - 1241), Turakinə xatun (639 - 644 = 1241 - 1246), Göyük (644 - 647 = 
1246 - 1249), Oğulqamış (647 - 649 = 1250 - 1252), Menqu (649 - 657 = 1251 - 1259), Ariq 
Buğa (658 -662 = 1261 - 1265) və Novruz (670 = 1270) dövrünə aid sikkələr hazırda müxtəlif 
saytlarda nümayiş etdirilir, şəxsi kolleksiyalarda və dünya muzeylərində qorunur.  

Çingizxan (1206–1227) dövründə Cənubi Qafqaz zərbxanalarının istehsalı olan sikkələr 
məlum olmasa da, onun varisləri dövrünə aid maraqlı tapıntılar vardır. 

Xatırladaq ki, uyğun dövrdə Azərbaycan torpaqları şimalda Dərbənd şəhərindən cənubda 
Zəncana, həmçinin Xəzər dənizi sahilləri və Gilandan Göyçə gölünün Qərb sahillərinə qədər olan 
ərazini əhatə edirdi (bu əraziyə müasir Azərbaycan Respublikası və Cənubi Azərbaycan daxil idi).  

XIII əsrin yarısında vilayətlər, diyarlar, tümənlər və mahallardan ibarət Azərbaycanı monqol 
xanının (xaqan) təyin etdiyi canişinlər idarə etsə də, bir sıra yerli hakimlər öz müstəqilliyini 
qorumağa çalışırdılar.  

1. Uqedey qaanın (624-639 = 1227-1241). “Ədalətli qaan” sözləri olan dirhəmlər. Çingizxan 
oğlu Uqedey (Oqtay – 1227-1241) hicri 626 = 1232-1233-cü ildə monqol şahzadələrinin 
Qaraqorum (“qara daşlardan ibarət müdafiə” mənasını verən bu şəhər müasir dövrümüzdə 
Monqolustan) qurultayının qərarı ilə Monqol dövlətinin rəhbəri seçilərək “qaan” tituluna layiq 
görülmüşdür. Oturaq və köçəri həyat tərzi, ticarət əlaqələrinin genişləndirildiyi bu qaanın 
hakimiyyəti dövründə Şimali Çin, Şərqi Avropa və Ön Asiyada genişmiqyaslı işğallar davam 
etdirilmişdir [3, s. 16].  

Uqedey (Oqtay) qaanın hakimiyyət illərinə təsadüf edən hicri 630 = 1232 – 1233-cü illərdə 
Azərbaycan və Gürcüstanda gümüş sikkə zərbi yeni vüsət almışdır [1, s. 155]. Beş tipdə zərb 
edilən belə sikkələrin üst tərəfinə qaanın adı əvəzinə: - “ədalətli qaan” sözləri zərb edilmişdir [2, s. 
85].  

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika Fondunda qorunan hicri 630 = 
1232-1233-cü ilin mis sikkəsinin (NF 3046; çəkisi – 3,3 q, diametri = 19 - 20 mm) üst tərəfində 
beş dairədən ibarət çərçivənin kənarında iki sətirdə “ədalətli qaan”, çərçivə ilə sikkə möhürünün 
arasında isə ərəb sözləri ilə zərb tarixi – “altı yüz otuz” həkk edilmişdir.  

Qeyd etdiyimiz fonnda qorunan “ədalətli qaan” sözlərinin həkk edildiyi digər mis sikkənin 
(NF 1064, çəkisi – 2,45 q, d = 18-19 mm; şəkil 1) üst tərəfində “əzəmətli ədalətli qaan”, aşağıda 
yay təsviri, “Allahdan başqa ilah yoxdur, Muhəmməd Allahın rəsuludur” sözləri həkk edilmişdir. 
Qeyd etdiyiniz hər iki sikkədə zərb yeri yoxdur.  

1939-cu ildə müasir Gəncə şəhərindən 5 - 6 km məsafədəki qədim Gəncə ərazisində 2 mis 
sikkə tapılmışdır. Numizmatik təyinat nəticəsində (tipinə əsasən) bu sikkələrdən biri üzərində 
“ədalətli qaan” sözlərinin olduğu (Çingizilər), digərinin isə Hülakü Süleyman (1339-1344) 
dövründə zərb edildiyi müəyyən edilmişdir. Hər iki sikkədə zərb ili və yeri silinmişdir.  

Tipinə əsasən Uqedey (Oqtay) qaan dövrünə aid edilsə də, üzərində qaanın adı olmayan, 

müasir dövrdə Gürcüstan Dövlət Muzeyində qorunan 2,6 çəkili müxtəlif tipli Təbriz 
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dirhəmlərinin bəzilərinə “dirhəm” sözü və zərbxana adı, digərlərinə isə sözlərlə zərb ili “637” və 

hər iki üzünə “Təbriz” sözləri zərb edilmişdir [1, s. 157].  
Həmçinin Gürcüstan Dövlət Muzeyində qorunan gümüş dirhəmin (N 2894; çəki – 2,71 q; 

diametr – 18 - 20 mm) üst tərəfindəki iki dairə arasında: = “Beyləqanda zərb edilib” daxilində: = 
“ədalətli” sözü, ondan aşağıda yay təsviri, əks tərəfdə isə üç sətirdə: “Allahdan başqa ilah yoxdur, 
Muhəmməd Allahın rəsuludur”, dairələr arasında zərb tarixi: - = “altı yüz otuz” həkk edilib.  

Tədqiqatçı İ.A.Calaqaniya haqlı olaraq ərəbcə “Beyləqan” sözü ilə “Tiflis” sözünün yazılış 
tərzinin bənzər olduğuna diqqət edərək, eyni dirhəmi Tiflis zərbxanasına aid etmişdir. Lakin 
təyinatımıza əsasən, Beyləqan və Tiflis dirhəmləri zərb üsulu, yazılar və naxışlarına əsasən 
fərqlidir [1, s.158].  

Uyğun dövrdə Beyləqan şəhər-zərbxanasının mövcudluğu barədə yazılı mənbələr və 
numizmatik tapıntılar müsbət cavab təqdim edirlər. 

Monqolların ilk yürüşlərində Beyləqan dağıntıya məruz qalsa da, bir neçə ilk sonra 
xarəzmşah Cəlaləddin (1220-1231) dövründə bu şəhər vəzir Şərəf əl-mülkün əmri ilə yenidən 
bərpa edimişdir. Yazılı mənbəyə əsasən “şəhərin qala divarları iki dəfə yanıq kərpiclə 
hörülmüşdür. Bərpa edilmiş Beyləqandan əldə olunan gəlir Təbriz və Gəncədən də artıq idi” [1, s. 
157].  

Beyləqan zəbxanasının uzunmüddətli fəaliyyətini son Elxanilər və Cəlairi dövrünə aid 
dirhəmlər də təsdiq edir [4].  

Hicri 637-ci = 1239-1240-cı ilin 2,6 – 2,8 q çəkili Təbriz dirhəmlərində “ədalətli qaan” 
sözlərinin olmaması bir sıra siyasi hadisələrlə əlaqədar olmuşdur.  

Yazılı qaynaqlara əsasən, 1230-1240-cı illərdə İran və Cənubi Qafqaz (o sıradan müasir 
Azərbaycan ərazisi) Çurmaqun noyonun hakimiyyətində idi. Sonrakı illərdə onun xəstəliyi ilə 
əlaqədar olaraq həyat yoldaşı Eltinə xatun hakimiyyətə sahib çıxmış və hicri 637 = 1239-1240-cı 
ildən paytaxtı Təbriz olan Azərbaycana əmir Kurğuz canişin təyin edilmişdi (bu əmir həm də 
Gürcüstan, “Ərminiyyə” və Diyarbəkirin də canişini idi). Bu seçimlə razılaşmayan noyan ilə əmir 
arasındakı toqquşmalar görünür, sikkələrdə “ədalətli qaan” titulunun zərb edilməməsi ilə 
nəticələnmişdir.  

Hicri 637 = 1240-cı ilin 2,71 – 2,47 q çəkili Tiflis, Təbriz və zərb yeri olmayan gümüş 
dirhəmlərində (MATM NF 3046) yay təsviri və “ədalətli qaan” sözləri nəzərə çarpmaqdadır. 

Çingiz xanın oğlu - Uqedey qaan hicri 639 = 1241-ci ildə dünyasını dəyişdikdən sonra onun 
vəzifəsinə keçmək üçün bir neçə namizəd olsa da, onun həyat yoldaşı Turakinə xatun müvəqqəti 
olaraq idarəçi oldu. Sonuncunun əmri ilə əmir Kurğuz qətlə yetirildi və hicri 641=1243-1244-cü 
ildən beşinci ulusa daxil olan Azərbaycana (İran, Gürcüstan, “Ərminiyyə”, Diyarbəkir) əmir 
Arğun canişin təyin edildi [1, s. 160].  

Beləliklə, XIII əsrin 30-cu illərində Təbriz, Tiflis və Beyləqan zərbxanalarının fəaliyyətini 
sikkələrdə təsdiq etmiş olduq.  

2. Turakinə xatun (639 - 644 = 1241 – 1246) dövrü. “Uluğ monqol uluş bəy” sözləri olan 
dirhəmlər. Əyarı 92,5 %, olan hicri 642 - 643 = 1243-1245-ci il dirhəmlərinin üst tərəfində əlində 
dartılmış yay və ox tutan atlı (bəzi sikkələrdə atlı çaparaq vəziyyətdə və sanki quşa ox atan 
vəziyyətdə) təsviri, onun üst tərəfinə “uluğ monqol uluş bəy”, arxa tərəfinə isə mərkəzə kufi 
xəttilə üç sətirdə: “Allahdan başqa ilah yoxdur, Muhəmməd Allahın rəsuludur”, ətrafında 
zərbxana və sözlərlə zərb ili həkk edilmişdir. 

Turakinə xatun müvəqqəti rəhbər olduğu üçün sikkələrdə “qaan” sözünü həkk etdirmə 
iqtidarına malik deyildi.  

Uyğun dövrdə yarımdirhəm, dirhəm və ¼ dirhəmlər Təbriz, Gəncə (iki tip dirhəmlər - şəkil 
2; 3), Naxçıvan, Kiran (Ordubad rayonunda şəhər. N 14871 saylı bu dirhəm Dövlət Ermitajında 
qorunur – çəki - 2,85 q; at təsviri üzərində səkkizguşəli ulduz; şəkil 6), Laçın, Varsan 
zərbxanalarında müxtəlif tiplərlə istehsal edilən belə dirhəmlərdə müxtəlif heyvan təsvirləri 
(əjdaha, ilan, it, quş) həkk edilmişdir [1, s. 165].  
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Dövlət Ermitajında və Gürcüstan Dövlət Muzeyində qorunan hicri 642 = 1244-1245-ci il 

dirhəmlərinin təyinatı sayəsində, uyğun dövrdə Laçın (bu zərbxananın 2,17 q çəkili dirhəmi 

Dövlət Ermitajında – N 14876, 2,61 q çəkili dirhəmi isə Gürcüstan Dövlət Muzeyində qorunur – 

N 676) və Bakı zərbxanalarının (reversində “əd-dirhəm Bakuyə” sözləri olan 2,54 – 2,77 q çəkili 

belə dirhəmlər Moskva Tarix Muzeyində qorunur) fəaliyyəti müəyyən etmişdir.  

Qədim türk ifadələri olan “ulus monqol ulus bəy” müxtəlif numizmatların diqqətini 

çəkmişdir. A.Qaqarin belə sikkələri Səlcuqilərə aid edərək Uluş bəyin adından zərb edildiyini 

qeyd etmiş, V.Qriqoryev bu sözləri “ulu (qədim) monqol ulusu” şəklində açıqlamış, İ.Bartolomey 

bu sikkələri Hülakülərə aid etmiş, S.Len-Pul isə bu sikkələrin həm Arğun əkə, həm də Turakinə 

xatunun müxalifləri dövründə dövründə zərb edildiyini yazmışdır [1, s. 159].  

Azərbaycan numizmatikasının banisi t.e.d., professor Y.Paxomovun fikrincə “ulus bəy” – 

ulus qoşunun komandanı və canişinin tituludur. T.e.d., professor M.Seyfəddini bu titulu yalnız 

ulus canişininə aid etmiş, qoşun komandanının isə “noyon əzəm” (əzəmətli noyon) 

adlandırıldığını vurğulamışdır [1, s. 160]. 

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan Turakinə xatun (639 - 644 = 1241 – 

1246) dövrünə aid Təbriz dirhəmində yalnız “bəy” sözü, “Təbriz zərbi” və zərb ilindən yalnız 

“altı yüz” sözləri qalmışdır (NF 515625, 3,25 q, d = 20-21 mm).  

Numizmatik təyinatlar nəticəsində hicri 643-cü = 1245-ci ildən dirhəmlərə (Təbriz, Tiflis) 

yenidən “ədalətli qaan” sözlərinin zərb edildiyi məlum olmuşdur. Yazılı mənbələrdə Turakinə 

xatunun oğlu Göyük qaanın (644-647 = 1246 – 1249) məhz həmin ildə “qaan” elan olunduğu 

qeyd edilir [1, s. 165; 2, s. 86].. 

1954-cü ildə Şamaxı rayonunun Çuxuryurd kəndində Qızdırmabulaq adlı su mənbəyinin 

yaxınlığında bir ədəd gümüş sikkə tapılmışdır (2,6 q; d – 20-22 mm). Təyinat nəticəsində sikkənin 

hicri 643-cü – 1245-ci ildə Təbrizdə zərb edildiyi məlum olmuşdur. 

` XIII əsrin 40-cı illərinin numizmatik tapıntıları Təbriz (şəkil 4; 5), Naxçıvan, Gəncə, 

Laçın, Bakı, Tiflis, Varsan, Kiran, Kəbran, Urmi, Lulu, Dvin, Ləşxər zərbxanalarının fəaliyyətini 

büruzə verir.  

3. Göyük qaan (644-647 = 1246 – 1249) dövrü. Hicri 647 = 1247-ci ildə Tiflisdə zərb edilən 

dirhəmlərə (2,1 – 2,7 q) Göyük qaan və David VI Narinin (1245 – 1259) adları həkk edilib. Belə 

sikkələrdəki ifadələrdə gürcü çarı Göyük qaanın təbəəsi olaraq qeyd edilib (şəkil 7). 

Uyğun dövrə aid qaan damğalı dirhəmlər - Xarəzm (0,9 – 1,2 q), “Ordu əl-əzəm”də (2,7 – 3,5 

q, “Allah” sözü ilə), həmçinin yarımdirhəmlər (1,4 – 1,6 q, qaanın ismi uyğun dilində) və 1 q 

bilon dirhəmlər zərb edilib [4].  

Göyük qaan titula sahib olduqdan sonrakı il – yəni hicri 644-cü = 1246-1247-ci ildə 

(V.Bartolda əsasən - hicri 646 = 1248-ci ildə) dünyasını dəyişmişdir [1, s. 166].  

Göyük qaandan sonrakı hicri 649 = 1251-ci ilə qədər (Menqu qaan elan olunana qədər) onun 

dul xanımı Oğul qamış (647 - 649 = 1250 - 1252) müvəqqəti idarəçi oldu. Bu xanımın 

hakimiyyəti illərində də Cənubi Qafqazda “ədalətli qaan” sözləri olan gümüş sikkə zərbi əvvəlki 

tiplərə bənzər şəkildə davam etdirilmişdir [4]. 

4. Menqu qaan (649-657 = 1251 - 1259) dövrünə aid sikkələr. Hicri 649 = 1251-ci ildə 

Qaraqorum qurultayında Menqu qaan elan edildi. Həmin qurultayda monqol vilayətlərinin digər 

rəhbərləri də elan edildi. İran və Cənubi Qafqazın canişini - Arqun əkə, hərbi komandanı isə 

Baycu noyon təyin edildi. Ön Asiyanın işğalı Munqke qaanın üçüncü qardaşı - Hülakü xana 

həvalə edildi [1, s. 167].  

Hicri 650 = 1252-ci ildən etibarən Təbriz zərbxanasında zərb edilən dirhəmlərin görünüşündə 

bir qədər əlavələr edilir. Bu dirhəmlərin seqmentlərinə hicri tarixə müvafiq zərb ili ilə yanaşı həm 

də müsəlman ayı və ayın tarixi zərb edilir. Hicri 650 = 1252-ci ildə Təbrizdə zərb edilən dirhəmin 

üst tərəfinə: “ədalətli qaan” sözləri, arxa tərəfinə “Təbrizdə zərb edilib, rəcəbdə, altı yüz əllinci 

ildə” (2,72 q; d = 24 mm) zərb edilib.  
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Tiflis zərbxanasının hicri 652 = 1255, 654 = 1257-ci illərin gümüş dirhəmləri 1934-cü ildə 

Zaqatala, hicri 652 = 1255-ci ilin gümüş dirhəmi 1935-ci ildə Ağdam şəhərində aşkarlanmışdır.  

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika Fondunda hicri 652 = 1254-1255-ci ildə 

Təbrizdə zərb edilmiş iki gümüş sikkə qorunur. Bunlardan biri - gümüş dirhəmin (NF 7935, d = 

24-25 mm; 2,48 q, şəkil 8) üst tərəfində altıbucaqlı ulduz daxilində “ədalətli qaan”, arxa tərəfində 

mərkəzdə “Allahdan başqa ilah yoxdur, Muhəmməd Allahın rəsuludur”, ətrafında zərb ili və yeri 

həkk edilmişdir. Digər sikkə gümüş dinarın (NF 10890, 2,6 q; d = 24 mm) arxa tərəfindəki sol 

seqmentdə “bu dinar”, yuxarıda: “Təbriz” sözləri həkk edilib (şəkil 9).  

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika Fondunda qorunan hicri 657 = 1258-1259-

cu ildə Tiflisdə zərb edilmiş gümüş dirhəm 1934-cü ildə Bakı şəhərində aşkarlanmışdır (NF 6671, 

şəkil 11).  

1254 - 1263-cü illərdə Azərbaycanda, o sıradan Şirvanda, Şərqi Gürcüstanda zərb edilən 

əyarı 90,41 - 92,59 %, 2,18 – 2,64 q çəkili dirhəmlərin tədqiqi nəticəsində bunlardan bəzilərinə 

Menqu qaanın adının, digərlərinə “ədalətli qaan” sözləri həkk edildiyi müəyyən olunmuşdur [1, s. 

173]. Numizmatik təyinatlara əsasən, bu dövrdə Azərbaycanın pul dövriyyəsində yuxarıda qeyd 

etdiyimiz gümüş dinarların da iştirak etdiyi məlum olur. 

Hicri 653 = 1255-1256-cı ildə Menqu qaan balaca qardaşı – Ariq Buğanı (658 -662 = 1261 - 

1265) canişin təyin etdi.  

Menqu qaan dünyasını dəyişdikdən sonra (657 – 658 = 1258-1260) onun qardaşları arasında 

hakimiyyət uğrunda narazılıqlar başladı. Ariq Buğa Qaraqorumda, onun digər qardaşı Hubilay isə 

Kayminq fu (Xanbalıq - müasir Pekin şəhəri) özünü rəhbər elan etdilər. Bununla da Monqol 

imperiyasında bir müddət ikili hakimiyyət meydana çıxdı.  

Uyğun dövrün Qaraqorum dirhəmlərində (I tip – 3,2 q; II tip – 3,3 q və 1,5 q), Qızıl Orda 

zərbinə aid 0,7 - 0,8 q danqlarda Ariq Buğanın (658 – 662 = 1259 - 1263) damğası həkk edilib.  

Hicri 658 = 1259-1260-cı ildən İran, İraq, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan, Şirvan, Kiçik 

Asiya, Kürdistan, Səlcuqlu səltənəti, Trabzon imperiyasının da daxil olduğu Hülakülər (Elxanilər) 

dövlətinin müstəqillik əldə etməsi numizmatik təhlillərlə də sübut edilir.  

Numizmatik materialların təhlili nəticəsində hicri 655 = 1257-ci ildən sonra zərb edilən 

sikkələrin Menqu qaanın ölümündən sonra zərb edilənlər qrupuna aid edilir (Gəncə, hicri 655 = 

1257, şəkil 10; Tiflis, hicri 657 = 1258, şəkil 11). Hicri 656 = 1248-ci ilin Bağdad qızıl dinarında 

(6,5 q) həm Menqu qaanın, həm də Hülakü xanın adları həkk edilib [1, s. 171]. 

Beləliklə, hicri 642 = 1243-1244-cü illərə qədər zərb edilən Çingizi sikkələri təsvirsiz 

olmaqla “ədalətli qaan” sözləri ilə, bu ildən sonra zərb edilənlər isə atlı təsviri olmaqla “uluğ 

monqol uluş bəy” sözləri ilə zərb edilmişdir. Hicri 643-cü = 1245-ci ildən gümüş dirhəmlərə 

yenidən “ədalətli qaan” sözləri və bəzən qaanın adı, hicri 650 = 1252-ci ildən müsəlman ayı və 

ayın tarixi, 1254 - 1261-ci il dirhəmlərinə Menqu qaanın, hicri 661 = 1262-1263-cü illərin Təbriz 

dirhəmlərinə yalnız Hülakü-xanın adı zərb edilib. Hicri 670 = 1271-1272-ci ilə qədər Təbriz 

zərbxanasında “ədalətli qaan” sözləri olan anonim dirhəmlər zərb edilmişdir. Uyğun ildən 

“ədalətli əmir Novruz” sözləri olan Bədəxşan dirhəmləri (2,2 q) Çingizilər sülaləsinin son canişini 

– Novruzun (670 = 1270) adı ilə bağlıdır [4]. 

“Ədalətli qaan” sözləri olan dirhəmlərin hicri 683 = 1284-cü ilədək zərb edilmişdir [4]. 

Çingizilər dövrünün pul dövriyyəsində iştirak edən əksər sikkələrin – dirhəm, yarım dirhəm 

və ¼ dirhəmlərin əsas qisminin - Təbriz, digər qisminin - Beyləqan, Naxçıvan, Gəncə, Bakı, 

Kiran (Ordubad şəhərində dağıdılmış şəhər), Laçın, Tiflis, Varsan, Kəbran, Urmiyə, Lulu, Dəbil 

və Ləşxərdə (Xuzistan vilayətində) zərb edildiyi məlum olmuşdur [1, s. 161].  

Uyğun dövrün pul dövriyyəsində qızıl dinarların və mis felslərin iştirak etdiyi də məlumdur.  

Hələ Eldənizlər dövründən paytaxt şəhər olan Təbriz 1220-1222-ci illərdə üç dəfə monqol 

hücumuna məruz qalmış, Elxanilər dövründə yenidən paytaxt statusu qazanmışdır.  
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Uyğun dövrün iqtisadi əlaqələrinin tədqiqi sayəsində, Xəzər dənizi və Qara dəniz, Volqa və 

Neva çayları boyunca olan ticarət yolları vasitəsilə Şərqi Avropa dövlətləri, Mərkəzi Asiya, 

Monqoliya və Çinlə iqtisadi-mədəni əlaqələrin olduğu müəyyən edilmiş, əsas ticarət 

marşrutlarının Baltika – Volqa, Xəzər-Volqa, Bulqar - Kiyev – Regensburq, həmçinin Volqayanı-

Krım yolları üzrə keçdiyi məlum olmuşdur [5, s. 15].  

Cənubi Qafqaz ərazisində tapılmış sikkə dəfinələrində Çingizi sikkələrinin Səlcuqi, Ortuki, 

Hülakü sikkələri ilə birgə olması, belə sikkələrin uyğun dövrün ticarət əlaqələrində birgə dövr 

etdiyini sübut edir.  

Metod və metodologiyası, elmi ədəbiyatda qoyuluşu və s. Məqalədə qarşıya qoyulmuş 

məsələni həll etmək üçün muzeylərdə qorunan Çingizi sikkələrinə istinadən, onların təyinatı üçün 

mövcud olan numizmatik metodlardan istifadə edilmiş, müqayisəli elmi-nəzəri təcrübələr 

nəzərdən keçirilmişdir.  

İşin nəticəsi. Araşdırmağa cəlb etdiyimiz Çingizilər dövründə Cənubi Qafqazın pul 

dövriyyəsində iştirak edən əksər sikkələrin – dirhəm, yarım dirhəm və ¼ dirhəmlərin əsasən 

paytaxt şəhər olan Təbriz zərbxanasında, müəyyən qism sikkələrin isə Beyləqan, Naxçıvan, 

Gəncə, Bakı, Kiran (Ordubad şəhərində dağıdılmış şəhər), Laçın, Tiflis, Varsan, Kəbran, bəzi 

tapıntılara əsasən isə Urmiyə, Lulu, Dəbil və Ləşxərdə zərb edildiyi məlum olmuşdur. Bəzi 

dirhəmlərə “dirhəm”, nadir hesab edilən digər sikkələrə “dinar” sözü həkk edilib.  

Monqolların köçəri həyat tərzini, əsasən ovçuluqla məşğulluğunu büruzə edən faktlardan biri 

də Çingizilər dövrünə aid sikkələrdəki ox atan atlı, yay və ox təsvirləridir. Belə sikkələrdəki 

dovşan, ilan, əjdaha təsvirləri həm də zodiak işarələrini bildirir (1241 - 1246 illərə aid Gəncə və 

Təbriz dirhəmləri). Uyğun dövrün Təbriz dirhəmlərindəki “Süleyman möhürü” və ya “Davud 

ulduzu” adlandırılan simvol - xristian və İslam simvolikasının birgə təqdimini büruzə verir.  

Çingizi sikkələrindəki əsas elementlər – “kəlimeyi tovhid”, hicri tarixi, müsəlman ayları 

imperiyada İslam dininin əsas olduğunu sübut edir.  

Çingizi sikkələrindəki üçtiyəli deşici silah təsviri orta əsr döyüş sənəti haqqında təsəvvür 

yaradır.  
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Əlavələr 

Uqedey qaan – 1232-1233 

  Şəkil 1. NF 1064. Çingizilər. Anonim, d – 18-19 mm, 2,45 q (yay təsviri ilə) 

Turakinə xatun - 1241 – 1246 

  İlan  

Şəkil 2. Çingizilər. Anonim, Gəncə, 642 = 1244-1245, d – 20.8 mm, 2,75 q (ilan təsviri ilə) 

Əjdaha  

Şəkil 3. Çingizilər. Anonim, Gəncə, 642 = 1244-1245, d – 22 mm, 2,77 q, (əjdaha təsviri ilə) 

Dovşan 

Şəkil 4. Çingizilər. Anonim, Təbriz, 642 = 1244-1245, d – 22-23 mm, 2,7 q (dovşan təsviri ilə) 

Altıgüşəli Süleyman möhürü və ya Davud ulduzu 

` Şəkil 5. Çingizilər. Anonim, Təbriz, 643 = 1245 - 1246, d – 22-23 mm, 2,8 q  

  Şəkil 6. Çingizilər. Anonim, Kiran (Naxçıvan MR, Ordubad rayonunda yaşayış yeri), d – 23 mm, 2,67 q  

  Göyük qaan (644-647 = 1246 – 1249) 

  Şəkil 7. Çingizilər. Göyük qaan (644-647 = 1246 – 1249) və VI David Narin (1245-1259). Tiflis, 2,1 q 

Munqke qaan (1251 – 1259) 

Şəkil 8. NF 7935. Çingizilər. Munqke qaan (1251 – 1259), Təbriz, 652 = 1254 - 1255, d – 24-25 mm, 2,48 q  

  Şəkil 9. NF 10890. Çingizilər. Munqke qaan (1251 – 1259), Təbriz, d – 24 mm, 2,6 q (“həzə dinar” – “bu dinar” sözləri ilə) 

  Şəkil 10. Çingizilər. Munqke qaan (1251 – 1259), Gəncə, 655 = 1257, d – 22 mm, 2,8 q (üç ədəd ulduz)  

Üçtiyəli silah 

Şəkil 11. NF 6671. Çingizilər. Munqke qaan (1251 – 1259), Tiflis, 657 = 1258-1259, d – 25 mm, 2,92 q (üçtiyəli silah təsviri ilə) 
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XÜLASƏ 

Quba qəzası keçmiş Quba xanlığının ərazisində yaradılmışdır. 1840-cı il məhkəmə-inzibati 

islahatlar nəticəsində yaradılmış Quba qəzası əvvəlcə Dərbənd hərbi dairəsinə daxil edilmişdir. 

1846-cı il inzibati-ərazi bölgüsü nəticəsində Quba əyaləti yeni yaradılmış Dərbənd quberniyasının 

tərkibində qalmışdır. Lakin 1860-cı ildə Dərbənd quberniyası ləğv olunduğu üçün Quba qəzası 

Bakı quberniyasının tərkibinə daxil edildi. 1920-ci ildə Azərbaycan SSR-nin tərkibinə verilmiş 

Quba qəzası 1929-cu ildə ləğv edilmişdir. Qəzanın mərkəzi Quba şəhəri idi.  

AÇAR SÖZLƏR: ləzgilər, əhali, Quba, etnik, tərkib 

 

GİRİŞ 

Qeyd edilən tədqiqat işində əsas məqsəd XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Quba 

qəzasının ləzgi və azərbaycanlı əhalisinin etnik tərkibində baş vermiş dəyişiklikləri araşdırmaqdır. 

Tədqiqat işinin aktuallığı baxımından bu dövrdə Quba qəzasının milli tərkibində əsas yer tutmuş 

tat, azərbaycanlı və ləzgilərin say dinamikasının 1897-ci və 1926-cı illər əhalinin siyahıyaalınması 

materialları vasitəsilə müqayisəli təhlilinin aparılaraq araşdırılmasıdır. Tədqiqat işinin yerinə 

yetirilməsi zamanı bu mövzuda çap olunmuş məqalələrdən, qəzet materiallarından, statistik 

məlumatların verilməsi məqsədilə rəsmi saytlardan istifadə olunmuş və müxtəlif elektron 

resurslardan əldə olunmuş materiallar təhlil edilərək nəticə əldə olunmuşdur.Tədqiqat işi giriş, bir 

fəsil, nəticə və ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. 

Quba qəzasının tərkibinə Quba şəhəri, Qusar və Xaçmaz şəhər tipli qəsəbələr, Əniq, Dəvəçi, 

Qonaqkənd, Qusar, Nüqədi, Həzrə, Rustov, Xaçmaz, Xudat, Gümür-Dəhnə dairələri daxil idi. 

Qeyd olunan illərdə də indiki illərdə olduğu kimi ləzgilər əsasən Qusar şəhər tipli qəsəbəsində və 

Qusar dairəsində məskunlaşmışdılar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1886-cı statistik məlumatlara görə Rusiya İmperiyasının ərazisinə 

daxil olan Azərbaycanın ümumi əhalisi 1.403.169 nəfər idi ki, bunun da 846.092 nəfər (60.3 %) 

azərbaycanlılar və 50.102 nəfər (3.6%) ləzgilər təşkil etmişdir. Quba qəzasının daxil olduğu Bakı 

quberniyasının isə ümumi əhalisinin sayı 712.703 nəfər idi. Bakı quberniyasının etnik tərkibinə 

azərbaycanlılardan əlavə ləzgilər, ermənilər, tatlar, talışlar, ruslar, yəhudilər və s. daxil idi. 

Quberniyada 377.521 nəfər (53.0%) azərbaycanlı, 41.849 nəfər (5.9%) ləzgi yaşamışdır. (Cədvəl 

1) [4] 
Cədvəl 1. 1886-cı il statistik məlumata əsasən etnik tərkib 

Ümumi  Azərb. Ləzgi Erməni Tat Talış Gürcü Rus Yəhudi  Digər 

Azərbaycan 1.403.169 

(100%) 846.092 

(60.3%) 50.102 

(3.6%) 163.131 

(11.6%) 119.489 

(8.5%) 50.510 

(3.6%) 12.625 

(0.9%) 48.423 

(3.5%) 10.357 

(0.7%) 100.509 

(7.2%) 

Bakı quberniyası 712.703 
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(100%) 377.521 

(53.0%) 41.849 

(5.9%) 55.459 

(7.8%) 118.165 

(16.6%) 50.510 

(7.1%) 11 

(0.1%) 42.432 

(6.0%) 8603 

(1.2%) 17021 

(2.3%) 

Quba qəzası 174.101 

(100%) 49.058 

(28.2%) 41.849 

(24.0%) 1853 

(1.1%) 58.623 

(33.7%) - - 1937 

(1.1%) 6519 

(3.7%) 14264 

(8.4%) 

 

1886-cı il statistik məlumatlarında, həmçinin 1897-ci il əhalinin siyahıyaalınması 

materiallarında azərbaycan dili ayrıca dil kimi tanınmırdı, tatar dilinin tərkibində göstərilirdi. 

Azərbaycanlılar isə “azərbaycan tatarları” və ya “Zaqafqaziya tatarları” kimi adlandırılırdı.[6]. 

Ləzgilər isə kürinlər kimi qeyd olunmuşdur. 

1897-ci ildə həyata keçirilmiş əhalinin siyahıyaalınması materiallarına əsasən bütünlüklə 

Quba qəzasının ümumi əhalisi 183242 min nəfər təşkil etmişdir. [1] Bunlardan 96771 nəfəri kişi, 

86471 nəfəri isə qadın olmuşdur. Əhalinin etnik tərkibinə azərbaycanlılar, tatlar, gürcülər, ləzgilər, 

ruslar, ermənilər, yəhudilər və s. daxil idi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu dövrdə Quba qəzasının 

əhalisinin əsas hissəsini 38.3 % olmaqla azərbaycanlılar, 25.3 % olmaqla tatlar və 24.4 % olmaqla 

ləzgilər təşkil etmişdir.(Cədvəl 2) [4] 
Cədvəl 2. 1897-ci il əhalinin siyahıyaalınmasına əsasən Quba qəzasının etnik tərkibi 

 Ümumi  Azərb. Ləzgi Erməni Tat Talış Gürcü Rus Yəhudi  Digər 

 

Quba qəzası 183.242 

(100%) 70.150 

(38.3%) 44.756 

(24.4%) 1191 

(0.6%) 46.430 

(25.3%) 67 

(0.1%) 2516 

(1.4%) 3972 

(2.2%) 12298 

(6.8%) 

 

Quba qəzasının ümumu əhalisindən 70150 nəfər (37494 nəfər kişi, 32656 nəfər qadın) 

azərbaycan dilində, 44756 nəfər (23045 nəfər kişi, 21711 nəfər qadın) ləzgi dilində və 46430 

nəfər (24455 nəfər kişi, 21975 nəfər qadın) tat dilində danışırdı.  

1897-ci il məlumatlarına əsasən Quba şəhərinin əhalisi isə 15363 nəfər olmuşdur ki, bunların 

da 8160 nəfəri kişi, 7203 nəfəri isə qadın olmuşdur. Lakin 1926-cı il siyahıyaalınma ilə müqayisə 

etsək görərik ki, bu dövrdə Quba şəhərinin əhalisinin sayı 13613 nəfərə düşmüşdür. 

Məlum olduğu kimi 1918-ci ildə mayın 1-dən 9 gün müddətində erməni və bolşevik silahlı 

quldur dəstələri tərəfindən Quba qəzasında azərbayanlılar və ləzgilər kütləvi şəkildə qətlə 

yetirilmişdir. Doqquz gün ərzində 3000-ə yaxın müsəlman kişi, qadın və uşaq qətlə yetirilmişdir. 

Bundan əlavə, Amazaspın dəstələri təkcə Quba şəhərində 105 evi və digər tikililəri yandırıb 

dağıtmış, bununla da onların sahiblərinə 100 milyon manatdan yuxarı zərər dəymişdi. 

Ümumilikdə Quba qəzasında bir neçə dəfə törədilmiş qırğın nəticəsində 16 min dinc əhali qətlə 

yetirilmiş, 122 kənd və 26 məscid yandırılmışdır. 
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Ümumiyyətlə, 1918-ci ilin mart-iyul aylarında Quba qəzasında erməni və bolşevik silahlı 

quldur dəstələri tərəfindən təxminən 8 min ləzgi məhv edilmiş, bir neçə ay ərzində 60-dan çox 

ləzgi kəndi dağıdılmış və yandırılmışdır. Bu zaman 6 kənd tamamilə məhv edilmişdir.  

SSRİ-nin 1926-cı il əhalinin siyahıyaalınması materiallarında Quba qəzasının əhalisinin sayı 

189.916 nəfər olduğu qeyd olunur. Ümumi əhalinin 137.157 nəfərini (72.2 %) azərbaycanlılar, 

24.125 nəfərini (12.7 %) ləzgilər, 10.734 nəfərini (5.7 %) isə tatlar təşkil etmişdir. [3]. Bunlardan 

99184 nəfər kişi, 90732 nəfər isə qadın idi. Quba qəzasının tərkibinə 3 şəhər, 614 kənd daxil 

olmuşdur ki, ümumi əhalinin yalnız 17902 nəfər (9.4 %) şəhərdə yaşayırdı. Yerdə qalan 172014 

nəfər isə kənd yerlərində məskunlaşmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 1897-ci il ilə müqayisədə 

1926-cı ildə Quba qəzasında yaşayan ləzgilərin sayı 50 %-ə yaxın azalmışdır. (Cədvəl 3) 

 
Cədvəl 3. 1926-cı il siyahıyaalınmaya əsasən Quba qəzasının etnik tərkibi 

 Ümumi  Azərb. Ləzgi Erməni Tat Talış Gürcü Rus Yəhudi  Digər 

Quba qəzası 189.916 

(100%) 137.157 

(72.2%) 24.125 

(12.7%) 894 

(0.5%) 10.734 

(5.7%) 71 

(0.1%) 8272 

(4.4%) 6488 

(3.4%) 12298 

(6.8%) 

 

Ümumiyyətlə isə, 1926-cı il siyahıyaalınma məlumatlarında ümumi Azərbaycan SSR-in 

əhalisi 2.189.271 nəfər göstərilmişdir. Bu sayda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin əhalisi 

göstərilməmişdir. Bunlardan 37.251 (1.7%) ləzgilər təşkil etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

1926-cı il siyahıyaalınmasında azərbaycanlılar türk, ləzgilər isə artıq ləzgi kimi göstərilmişdir 

XIX əsrin sonunda aparılmış siyahıya alma materialları ilə müqayisə etsək görərik ki, 

dəyişikliklər təkcə ləzgilərin sayında olmamışdır. Burada yaşayan rus və yəhudilərin sayında 

artım, tatların sayında isə nəzərəçarpan azalma müşahidə etmək olar. 

Hal-hazırda Quba rayonu Quba-Xaçmaz bölgəsinə daxildir. XX əsrin əvvəllərində olduğu 

kimi 2009-cu ildə həyata keçirilmiş əhalinin siyahıyaalınması məlumatlarına əsasən Quba 

rayonunun milli tərkibində əsas yeri yenə də azərbaycanlılar, tatlar və ləzgilər tutur. Belə ki, 

ümumi əhalinin 120774 nəfərini və ya 79.22 %-i azərbaycanlılar, 13880 nəfərini və ya 9.10 % 

tatlar, 8952 nəfərini və ya 5.87 % ləzgilərdir. Sonrakı yerlərdə isə yəhudilər, türklər, xınalıqlar və 

s. dayanır.  

TƏDQİQAT METODU 

Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsi zamanı əsasən əldə edilmiş məlumatların və əhalinin 

siyahıya alınması materiallarının müqayisə, təhlil edilməsi və məlumatların ümumiləşdirilərək 

nəzərə çatdırılması metodlarından istifadə edilmişdir.  

NƏTİCƏ 

Beləliklə, 1897 və 1926-cı illərdə aparılmış əhalinin siyahıya alınma materialları əsasında 

Quba qəzasının əhalisinin etnik tərkibinin say dinamikasında baş vermiş dəyişiklikləri təhlili 

nəticəsində aydın oldu ki, qəzanın əsas əhalisi azərbaycanlı, ləzgi və tatlardan ibarət idi. 

Araşdırmalar zamanı öyrənildi ki, Quba qəzasının əhalisinin böyük əksəriyyəti əsasən kənd 

yerlərində yaşayırdılar. 
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XÜLASƏ 

Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı ilə bağlı daha dolğun fikir formalaşdırmaq üçün ilk öncə 

maarifçilik anlayışının hansı məna kəsb etdiyini müəyyənləşdirmək vacibdir. Maarifçilik dedikdə 

elm, savad və ədəbi fikrin geniş ictimaiyyətə çatdırılması ilə bağlı olan fəlsəfi bir cərəyan başa 

düşülür. Cəmiyyəti maarifləndirmək vəzifəsi müxtəlif dövrlərdə düşüncəsinə görə digərlərindən 

fərqlənən mütəfəkkirlərin üzərinə düşmüşdür. Bəzi tədqiqatçılar Azərbaycanda maarifçilik 

hərəkatının ilk qığılcımının orta əsrlərin dahi mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin əsərlərində ortaya 

çıxdığını vurğulayırlar. Lakin maarifçilik fəlsəfəsi bir hərəkat kimi XVIII əsrdə formalaşmağa 

başlamışdır. XIX yüzillik isə maarifçilik hərəkatının intibah dövrü kimi xarakterizə olunur. 

Maarifçilik işinin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi hər bir dövr üçün aktual məsələdir. Çünki 

hər bir ölkənin inkişaf etməsi bilavasitə cəmiyyətin maariflənmə səviyyəsindən asılıdır. 

Maarifçiliyin əsas vəzifəsi cəmiyyəti savadsızlıqdan, cahillikdən azad etmək hesab olunur. Bəhs 

etdiyimiz dövrdə maarifçilərin istifadə etdikləri metod və üsullardan bugünkü günümüzdə 

yararlanmaq mümkündür. Belə ki, indiki dövrdə maarifçilər həm keçmiş mütəfəkkirlərin həyata 

keçirdiklərindən, həm də müasir dövrün yeniliklərindən bəhrələnərək cəmiyyət üçün daha faydalı 

ola bilərlər. Məhz bu səbəbdən maarifçilik hərəkatının dərindən araşdırılması əhəmiyyətli və 

aktualdır. XIX əsr maarifçilərinin fəaliyyəti nəticəsində həm əldə edilən uğurları, həm də 

çatışmazlıqları müəyyənləşdirmək müasir dövr üçün üstünlükdür. Beləliklə, onların etdiklərindən 

nəticə çıxarıb tətbiq etmək cəmiyyəti maarifləndirmək yolunda böyük addım olacaqdır. 

AÇAR SÖZLƏR: Azərbaycan, tarixşünaslıq aspekti, mülki tarix 

GİRİŞ 

Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının ən dolğun və belə demək 

mümkünsə, yüksəliş dövrü XIX əsri əhatə edir. Bu fəlsəfi cərəyanın xüsusiyyətləri haqqında 

məlumat əldə etmək üçün iki baxış bucağı mövcuddur. İlkin olaraq bu məsələyə tarixşünaslıq 

aspektindən baxa bilərik. Azərbaycanın ilk tarixçisi hesab olunan Abbasqulu ağa Bakıxanovun 

maarifçilik fəaliyyəti haqqında öyrənmədən bu məsələni daha dəqiq tədqiq etmək mümkün 

deyildir. Çünki, Azərbaycan tarixinin ən ağrılı dövrlərinin birində: torpaqlarının bölüşdürülməyə 

başlandığı bir zamanda A. Bakıxanov bu proseslərin canlı şahidi olmuşdur. Bakıxanovun belə bir 

çətin dövrdə Azərbaycan xalqını “bataqlıq” dan azad etmək üçün yorulmadan maarifçilik 

fəaliyyəti ilə məşğul olması bu günümüz üçün belə əvəzedilməz bir nümunədir. İndiki dövrdə 

maarifçiliklə məşğul olan hər bir şəxsin A. Bakıxanovdan bəhrələnməyə ehtiyyacı vardır. 

A.Bakıxanovun həyat və fəaliyyəti haqqında Z. Məmmədov, F. Qasımzadə, Ə. Əhmədov kimi 

görkəmli tarixçilər məlumat vermişlər. A.Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm” əsəri ilə Azərbaycan 

tarixşünaslığının əsası qoyması tarixçilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.  

Tarixşünaslıq aspekti ilə yanaşı maarifçilik hərəkatının mülki tarixini, daha dəqiq desək 

Abbasqulu ağa Bakıxanovdan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qədər uzanan yolu nəzərdən 

keçirmək daha məqsədəuyğundur. Məhz bu dövrün tədqiq edilməsində əsas məqsəd maarifçilik 

yolu ilə çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə vurulan ağır zərbəni və onun xalqımız üçün 

nəticələrini öyrənməkdir. 

TƏDQİQAT METODU 

Bəşər cəmiyyətinin inkişafını, tərəqqi üçün gərəkli olan elm, savad və bilik olmadan təsəvvür 

etmək mümkünsüzdür. Tədqiqat apardığımız dövrdə, yəni XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda 

Baku Engineering University 187 Baki/Azerbaijan



maarifçilik hərəkatının daha dolğun şəkildə yayılmasını tələb edən həmin dövrdə olan siyasi 

zəmin idi. Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı mübarizə aparmaq üçün kifayət qədər 

hərbi gücümüz olmadığına görə ən məqsədəuyğun mübarizə üsulu əhalini maarifləndirmək hesab 

olunurdu. Azərbaycandakı maarifçilik hərəkatını Avropa və Rus maarifçiliyi ilə müqayisə 

etməklə onun xüsusiyyətlərini ortaya çıxarmaq mümkündür. Artıq XVIII əsrdə Avropada, daha 

dəqiq desək Fransa, Almaniya, İngiltərədə maarifçilik hərəkatı, böyük bir yol qət edərək təşəkkül 

tapmışdı. Eyni sözləri Rusiya maarifçiliyi haqqında da demək olar. Belə olan halda sual yaranır: 

niyə Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı Avropa və Rusiyadan müəyyən qədər sonra təşəkkül 

tapmağa başlamışdır? Belə ki, XVIII əsrdə həm Avropa ölkələri, həm də Rusiya uzun müddət idi 

ki, müstəqillik əldə etmişdilər. Onların maarifçilik hərəkatını daha da inkişaf etdirmək üçün 

şəraitləri mövcud idi. Lakin Azərbaycan xalqının boyunduruq altında olması bu hərəkata da 

təsirsiz ötüşməmişdir. Təbii ki, Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının təşəkkül tapması birdən-birə 

baş tutmamışdır. Bu hərəkatın təşəkkülü üç inkişaf mərhələsindən keçmişdir. Feyzulla 

Qasımzadənin fikrincə XIX əsrin 30-40-cı illəri I mərhələni, 50-60-cı illər II mərhələni, 70-90-cı 

illər isə son olaraq III mərhələni əhatə edir.  

Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının yüksək səviyyəyə qalxmasında maarifçilərimizin 

misilsiz xidmətləri danılmazdır. A.Bakıxanov, M.Kazımbəy, M.Ş.Vazeh, M.F.Axundov, 

S.Ə.Şirvani, N.Nərimanov, C.Məmmədquluzadə və s. mütəfəkkirlərimiz eyni amal uğrunda 

yorulmadan fəaliyyət göstərmişlər. İlkin olaraq, M.F.Axundovun bədii yaradıcılığına və baxış 

bucağına nəzər salsaq görərik ki, onun məqsədi cəmiyyəti geriyə aparan cəhalətin aradan 

qaldırılması olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatında dramaturgiyanın banisi hesab olunan 

M.F.Axundov ilk dəfə olaraq əsərlərində elm və dini qarşı-qarşıya qoymuşdur. N.Nərimanov isə 

geriliyin əsas səbəbini nadanlıqda görürdü. O, məhz müəllimlik fəaliyyəti boyunca buma qarşı 

mübarizə aparmışdır. Həmçinin onun siyasi fəaliyyətlə də məşğul olması bu yolda ona müəyyən 

qədər köməklik göstərmişdir. Maarifçilik hərəkatının inkişafına təkan verən növbəti ictimai xadim 

C.Məmmədquluzadə olmuşdur. O da pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olaraq cahilliyə, savadsızlığa, 

dini xurafata qarşı mübarizə aparmışdır. Beləliklə, mütəfəkkirlərin maarifçi düşüncələri demək 

olar ki, eyndir. Həmçinin onlar ana dilin saflığı uğrunda mübarizə aparırdılar. Maarifçi 

mütəfəkkirlərimiz digər inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrindən yararlanaraq bu geridəqalmanı 

yalnız əhalini maarifləndirməklə aradan qaldırmağın mümkünlüyünü dərk edirdilər. Onlar 

Azərbaycan xalqını digər inkişaf etmiş xalqlar arasında görmək istəyirdilər. Maarifçilərimizin səyi 

nəticəsində müəyyən qədər inkişafı, irəliləməni görmək mümkündür. Lakin təbii olaraq belə bir 

tərəqqi tam şəkildə baş verə bilməzdi. Yaşadıqları dövrdə belə olmasa ondan sonrakı dövrlərdə, 

hətta bu günə kimi onların əsasını qoyduqları istiqamətlər öz təsirini göstərməkdədir. 

NƏTİCƏ 

Beləliklə, aparılmış tədqiqat işindən məlum olduğu kimi, bəşər cəmiyyətinin hər bir 

dövründə maarifçi düşüncələrə malik mütəfəkkirlərin, bu amalla çıxış edən insanların olması 

lazımdır. Ancaq belə olan halda ümumilikdə dünyanın inkişaf səviyyəsinə uyğunlaşmaq 

mümkündür. 
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XÜLASƏ 

Multikulturalizm bir termin kimi ilk dəfə ötən əsrin 60-cı illərində Kanadada meydana gəlmiş 

və rəsmi olaraq 1971-ci ildə qəbul edilmişdir.Bir termin kimi son dövrdə yaransa da,bəşər tarixi 

daha dəqiq desək insan cəmiyyəti yaranan gündən mövcud olmuşdur.Birbaşa cəmiyyət və dövlət 

ilə bağlı olduğundan minilliklər keçsə də bu gün öz aktuallığını itirməmişdir.Multikulturalizm 

anlayışı ingilis dilindən tərcümə də çox mədənililik deməkdir. Bu tətqiqat işində əsas məqsəd 

müasir mədəni tarixdə multikulturalizmin nailiyyətlərini və problemlərini oxucuya çatdırmaqdır. 

Qədim yunan fəlsəfəsində göstərilən cəmiyyət, dövlət və onun prinsiplərinə baxsaq məlum 

olur ki, yalnız bir termin kimi elmdə yenidir.Prinsip və ideologiyası isə keçmişə dayanır.Multikul-

turalizmin bu gün müasir dünyamızda həm müsbət həm də mənfi tərəfləri vardır.Sosial,mədəni və 

siyasi baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əsas məqsədi müxtəlif mədəniyyətlərin birgə 

inteqrasiyasıdır.Bu tətqiqat işində multikulturalizmin Hollandiya,Böyük Britaniya,ABŞ,Fransa və 

Azərbaycan modellərinə toxunaraq onun problem və perspektivlərini göstərəcəyik. 

AÇAR SÖZLƏR: Çoxmədəniyyətlilik;multikulturalizm;ideologiya 
 

GİRİŞ 

Bu gün multikulturalizm dünyanın əksər ölkələrində mövcuddur.Bunun əsas səbəbi müasir 

dünyamızda mədəni əlaqələrin,insanların daimi yerdəyişməsinin,miqrasiya prosesinin 

mövcudluğudur.Bu proseslərin davam etdiyi bir məkanda multikulturalizmin aktuallığı vacib 

şərtlərdən biridir. 

Elizabeth Fox Genovese bir konsepsiya kimi multikulturalizmin tarixinə dair mühazirəsində 

qeyd edir ki, “multikulturalizm'' müəyyən bir cəmiyyətin və ya mədəniyyətin təsviri deyil 

ideologiya kimi istifadə olunur.Tarixşünaslıqda multikulturalizm həm siyasət,həm strategiya və 

həm də ideologiya kimi üç anlayış ilə qəbul edilir.Tətqiqat işinin önə çıxarmaq istədiyi əsas 

nüanslar bu üç anlayışın və günü-gündən artmaqda olan mədəni sivilizasiyaların sosial və siyasi 

həyatda yarada biləcəyi ziddiyət və nailiyyətləri təhlil etməkdir.Multikulturalizm anlayışı əksər 

zamanlarda liberalizmlə oxşar hesab edilmiş,müqayisə edilmiş və ayrı-ayrı siyasətçi və 

debatçıların müzakirə obyekti olduğundan bu araşdırma da multikulturalizmin modellərindən və 

dövlət siyasətindən istifadə etməklə müxtəlif müqayisələr aparılmışdır. 

  TƏDQİQAT METODU 

Bildiyimiz kimi insanların hazırkı yaşam durumu birbaşa onların sosial və siyasi tarixi ilə 

əlaqəlidir. Hər bir cəmiyyət müəyyən bir tarixi inkişaf yolu keçmişdir və çağdaş dönəmdə istər 

mədəni,istərsə də siyasi baxımdan hər biri öz keçmiş tarixinə bağlıdır.Əgər hesablasaq ki , insan 

cəmiyyəti formalaşmağa başladığı gündən indiki dövrə qədər saysız hesabsız dil , din , adət-ənənə 

, mədəniyyət də vardır,o zaman onların bir çoxu zamanında müəyyən qrum və qruplar tərəfindən 

qorunsa bu gələcək tarix üçün fəsadlara yol aça bilər.Bir çox tarixçi,siyasətçi,debatçıların da (Lord 

Bhikhu Parekh ; Brian Barry )aktual müzakirə mövzusu elə multikulturalizmin gələcək 

fəsadlarıdır.Belə ki, multikulturalizmin leksik izahına nəzər salsaq bir çox sual yaranır.Əgər ayrı-

ayrı xalqların birgəyaşayının sülh və ədalət çərçivəsində nizamlanmasını dəstəkləyən bir ideya 

olaraq yaranıbsa onda liberalizm nə üçün vardır ? Digər sual doğuran məsələ bütün mədəniyyət-

lərin hörmətlə qarşılanması fonunda dünyada baş verə biləcək qarışıqlıqdır.İlk qarşılaşdırma 

liberalizm anlayışı ilədir.  
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Liberalizm:fərdi azadlıqları(buraya mülki azadlıq; ifadə azadlığı daxildir) və insan hüququnu 

müdafiə edən bir siyasi sistemdir. Liberalizmin əsas tərəfdaşlarından biri hesab edilən Brian Barry 

multikulturalizm anlayışını tamamilə rədd edir və hesab edir ki, liberalizm kifayət qədər bu 

imkanları yarada biləcək bir sistemdir.Multikulturalizmi liberalizmlə fərqləndirərkən əsas diqqət 

etməli olduğumuz nüans məhz tarixi faktordur.Tarixi təcrübə onu göstərir ki,bir cəmiyyət 

daxilində müəyyən sayda mədəniyyət varsa mütləq ki , mədəni baxımdan daha üst səviyyədə 

olanı digərinə qalib gəlir.Məsələn: Ərəblərin Sasanilər üzərində ağalığı və ya monqolların 

Azərbaycanda hakimiyyəti illərinə baxsaq həmin dövr üçün zəif olan ərəb və monqollar idarəçilik 

və bir sıra sahələrə dəyib toxunmurlar.İdarəetmə bacarıqlarının özü də bir mədəniyyət hesab 

edilərsə o zaman buradan belə nəticəyə gələ bilərik ki , çoxmədənililik anlayışı pozulur.Bunu 

daha dəqiq qeyd etmək üçün başqa bir nümunəyə baxaq ( Brian Barry / Mədəniyyət və bərabərlik 

/ 2001 / səh.254 ) : balina və suiti ovu ilə məşğul olan adam öz hərəkətini müdafiə edərək bildirsə 

ki : “ Biz artıq bunu uzun müddətdir edirik “, o zaman elə bu nümunə göstərir ki , çoxmədənililik 

sosial baxımdan bəzən təhlükə yarada bilir.Bundan başqa idarəçilikdə də müəyyən çətinliklər 

tarix boyu özünü göstərib. Bununla bağlı multikultiralizmin keçmiş modellərindən 

Hollandiyanı,Avstiraliyani,ABŞ,Böyük Britaniyanı,Fransanı nümunə çəkə bilərik.Siyasi və 

mədəni problemlər yaratdığından dolayı azsaylı xalqlar müəyyən tarixi dövr ərzində sıxışdırılıb. 

Bu proses bəzi hallarda bu gündə davam edir. 

Multikulturalizmin Azərbaycan modelinə əsasən burada lap qədimdən türklərdən başqa 

ləzgilər , udinlər , tatlar , talışlar yaşamış və yaşamağa davam edirlər , onlar bu gün müəyyən 

icmalar daxilində kompakt şəkildə yaşayır,öz mədəniyyətlərini, adət-ənənələrini saxlayırlar. 

Multikulturalizm və Ümumilik anlayışlarına baxsaq burada da müəyyən ziddiyətlərin olduğunu 

görə bilərik : Brian Barry qeyd edir ki , ümumi iş və yaxşı təhsilin olması baxımından bir 

cəmiyyət daxilində vahid dilin olması çox önəmlidir. Bu baxımdan deyilir ki, multikulturalizm 

bəzən cəmiyyət daxili fəsadlar yarada bilər.  

Perspektivləri: Multikulturalizmin müsbət cəhətlərindən biri onun demokratik cəmiyyət 

daxilində yaranması və ya multikultural cəmiyyətlərdə demokratiyanın mövcud olmasıdır. 

Demokratik cəmiyyətlər siyasi və sosial sahədə hər bir üzvünün mülki və ifadə azadlığını habelə 

idarəçilikdə iştirakını dəstəklədiyindən burada sülh və əmin-amanlıq ön planda olur. Sülh 

şəraitində düzgün siyasi durumun yaradılması elə multikultural cəmiyyəti yaratdığından onun 

demokratiya ilə qarşılıqlı əlaqəsinin olduğunu deyə bilərik. Bundan başqa bir cəmiyyət daxilində 

başqa mədəniyyətlərin olması gələcək fərqli vahid mədəniyyətin yaranmasına zəmin yaratmış 

olur. 

Bu gün multikultural dəyərlərin yarada biləcəyi təhlükə nailiyyətindən az olsada mütləq qeyd 

edilməlidir. Azsaylı müxtəlif qrupların çoxsaylı cəmiyyətlərdə sıxışdırılmaması və sülh 

çərçivəsində yaşamını əldən verməmək üçün bu ideologiya ( və ya siyasət ) insan cəmiyyəti 

mövcud olduğu müddətdə qorunun saxlanılmalıdır. 

  NƏTİCƏ 

Tətqiqat işinin nəticəsi olaraq mədəniyyətin insan cəmiyyətində nə qədər vacib bir amil 

olduğunu bildirmək istəyirik.Bunun üçün qədim Roma natiqi Siseronun mədəniyyət haqqındakı 

fikirlərini siz oxuculara çatdıracağıq. 

Siseron mədəniyyəti barbarlığın müxtəlif təzahürlərinin dəf edilməsi vasitəsilə insanın 

mükəmməl bir vətəndaşa çevrilməsi aləti kimi görürdü. Biz hamımız müəyyən bir mədəniyyətə 

mənsubuq. Mədəniyyət-bizim əxz edib gələcək nəsillərə ötürdüyümüz insani bilik inam və 

davranış tərzlərinin məcmusudur. Gündəlik fəaliyyətdən qlobal iqtisadiyyatın fəaliyyətinə qədər 

insan münasibətlərini tənzimlədiyindən cəmiyyətdə onun rollarının rəngarəngliyi normaldır.Ümid 

edirik ki, oxucuya mədəniyyət anlayışının çoxçalarlılığını və cəmiyyətdə önəmli məsələlərdən biri 

olduğunu çatdıra bildik. 
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XÜLASƏ 

Multikulturalizm bir termin kimi ilk dəfə ötən əsrin 60-cı illərində Kanadada meydana gəlmiş 

və rəsmi olaraq 1971-ci ildə qəbul edilmişdir.Bir termin kimi son dövrdə yaransa da,bəşər tarixi 

daha dəqiq desək insan cəmiyyəti yaranan gündən mövcud olmuşdur.Birbaşa cəmiyyət və dövlət 

ilə bağlı olduğundan minilliklər keçsə də bu gün öz aktuallığını itirməmişdir.Multikulturalizm 

anlayışı ingilis dilindən tərcümə də çox mədənililik deməkdir. Bu tətqiqat işində əsas məqsəd 

müasir mədəni tarixdə multikulturalizmin nailiyyətlərini və problemlərini oxucuya çatdırmaqdır. 

Qədim yunan fəlsəfəsində göstərilən cəmiyyət, dövlət və onun prinsiplərinə baxsaq məlum 

olur ki, yalnız bir termin kimi elmdə yenidir.Prinsip və ideologiyası isə keçmişə 

dayanır.Multikulturalizmin bu gün müasir dünyamızda həm müsbət həm də mənfi tərəfləri 

vardır.Sosial,mədəni və siyasi baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əsas məqsədi müxtəlif 

mədəniyyətlərin birgə inteqrasiyasıdır.Bu tətqiqat işində multikulturalizmin Hollandiya,Böyük 

Britaniya,ABŞ,Fransa və Azərbaycan modellərinə toxunaraq onun problem və perspektivlərini 

göstərəcəyik. 

AÇAR SÖZLƏR: Fəsadlar;multikulturalizm;nailiyyət 

GİRİŞ 

Bu gün multikulturalizm dünyanın əksər ölkələrində mövcuddur.Bunun əsas səbəbi müasir 

dünyamızda mədəni əlaqələrin,insanların daimi yerdəyişməsinin,miqrasiya prosesinin 

mövcudluğudur.Bu proseslərin davam etdiyi bir məkanda multikulturalizmin aktuallığı vacib 

şərtlərdən biridir. 

Elizabeth Fox Genovese bir konsepsiya kimi multikulturalizmin tarixinə dair mühazirəsində 

qeyd edir ki, “multikulturalizm'' müəyyən bir cəmiyyətin və ya mədəniyyətin təsviri deyil 

ideologiya kimi istifadə olunur.Tarixşünaslıqda multikulturalizm həm siyasət,həm strategiya və 

həm də ideologiya kimi üç anlayış ilə qəbul edilir.Tətqiqat işinin önə çıxarmaq istədiyi əsas 

nüanslar bu üç anlayışın və günü-gündən artmaqda olan mədəni sivilizasiyaların sosial və siyasi 

həyatda yarada biləcəyi ziddiyət və nailiyyətləri təhlil etməkdir.Multikulturalizm anlayışı əksər 

zamanlarda liberalizmlə oxşar hesab edilmiş,müqayisə edilmiş və ayrı-ayrı siyasətçi və 

debatçıların müzakirə obyekti olduğundan bu araşdırma da multikulturalizmin modellərindən və 

dövlət siyasətindən istifadə etməklə müxtəlif müqayisələr aparılmışdır. 

TƏDQİQAT METODU 
Bildiyimiz kimi insanların hazırkı yaşam durumu birbaşa onların sosial və siyasi tarixi ilə 

əlaqəlidir. Hər bir cəmiyyət müəyyən bir tarixi inkişaf yolu keçmişdir və çağdaş dönəmdə istər 
mədəni,istərsə də siyasi baxımdan hər biri öz keçmiş tarixinə bağlıdır.Əgər hesablasaq ki , insan 
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cəmiyyəti formalaşmağa başladığı gündən indiki dövrə qədər saysız hesabsız dil , din , adət-
ənənə, mədəniyyət də vardır,o zaman onların bir çoxu zamanında müəyyən qrum və qruplar tərə-
findən qorunsa bu gələcək tarix üçün fəsadlara yol aça bilər.Bir çox tarixçi,siyasətçi,debatçıların 
da (Lord Bhikhu Parekh ; Brian Barry )aktual müzakirə mövzusu elə multikulturalizmin gələcək 
fəsadlarıdır.Belə ki, multikulturalizmin leksik izahına nəzər salsaq bir çox sual yaranır.Əgər ayrı-
ayrı xalqların birgəyaşayının sülh və ədalət çərçivəsində nizamlanmasını dəstəkləyən bir ideya 
olaraq yaranıbsa onda liberalizm nə üçün vardır? Digər sual doğuran məsələ bütün mədəniyyət-
lərin hörmətlə qarşılanması fonunda dünyada baş verə biləcək qarışıqlıqdır.İlk qarşılaşdırma libe-
ralizm anlayışı ilədir.  

Liberalizm:fərdi azadlıqları(buraya mülki azadlıq; ifadə azadlığı daxildir) və insan hüququnu 
müdafiə edən bir siyasi sistemdir. Liberalizmin əsas tərəfdaşlarından biri hesab edilən Brian Barry 
multikulturalizm anlayışını tamamilə rədd edir və hesab edir ki, liberalizm kifayət qədər bu 
imkanları yarada biləcək bir sistemdir.Multikulturalizmi liberalizmlə fərqləndirərkən əsas diqqət 
etməli olduğumuz nüans məhz tarixi faktordur.Tarixi təcrübə onu göstərir ki,bir cəmiyyət 
daxilində müəyyən sayda mədəniyyət varsa mütləq ki , mədəni baxımdan daha üst səviyyədə 
olanı digərinə qalib gəlir.Məsələn: Ərəblərin Sasanilər üzərində ağalığı və ya monqolların 
Azərbaycanda hakimiyyəti illərinə baxsaq həmin dövr üçün zəif olan ərəb və monqollar idarəçilik 
və bir sıra sahələrə dəyib toxunmurlar.İdarəetmə bacarıqlarının özü də bir mədəniyyət hesab 
edilərsə o zaman buradan belə nəticəyə gələ bilərik ki , çoxmədənililik anlayışı pozulur.Bunu 
daha dəqiq qeyd etmək üçün başqa bir nümunəyə baxaq ( Brian Barry / Mədəniyyət və bərabərlik 
/ 2001 / səh.254 ) : balina və suiti ovu ilə məşğul olan adam öz hərəkətini müdafiə edərək bildirsə 
ki : “ Biz artıq bunu uzun müddətdir edirik “, o zaman elə bu nümunə göstərir ki , çoxmədənililik 
sosial baxımdan bəzən təhlükə yarada bilir.Bundan başqa idarəçilikdə də müəyyən çətinliklər 
tarix boyu özünü göstərib. Bununla bağlı multikultiralizmin keçmiş modellərindən 
Hollandiyanı,Avstiraliyani,ABŞ,Böyük Britaniyanı,Fransanı nümunə çəkə bilərik.Siyasi və 
mədəni problemlər yaratdığından dolayı azsaylı xalqlar müəyyən tarixi dövr ərzində sıxışdırılıb. 
Bu proses bəzi hallarda bu gündə davam edir. 

Multikulturalizmin Azərbaycan modelinə əsasən burada lap qədimdən türklərdən başqa 
ləzgilər , udinlər , tatlar , talışlar yaşamış və yaşamağa davam edirlər , onlar bu gün müəyyən 
icmalar daxilində kompakt şəkildə yaşayır,öz mədəniyyətlərini, adət-ənənələrini saxlayırlar. 
Multikulturalizm və Ümumilik anlayışlarına baxsaq burada da müəyyən ziddiyətlərin olduğunu 
görə bilərik : Brian Barry qeyd edir ki , ümumi iş və yaxşı təhsilin olması baxımından bir 
cəmiyyət daxilində vahid dilin olması çox önəmlidir. Bu baxımdan deyilir ki, multikulturalizm 
bəzən cəmiyyət daxili fəsadlar yarada bilər.  

Perspektivləri: Multikulturalizmin müsbət cəhətlərindən biri onun demokratik cəmiyyət 
daxilində yaranması və ya multikultural cəmiyyətlərdə demokratiyanın mövcud olmasıdır. 
Demokratik cəmiyyətlər siyasi və sosial sahədə hər bir üzvünün mülki və ifadə azadlığını habelə 
idarəçilikdə iştirakını dəstəklədiyindən burada sülh və əmin-amanlıq ön planda olur. Sülh 
şəraitində düzgün siyasi durumun yaradılması elə multikultural cəmiyyəti yaratdığından onun 
demokratiya ilə qarşılıqlı əlaqəsinin olduğunu deyə bilərik. Bundan başqa bir cəmiyyət daxilində 
başqa mədəniyyətlərin olması gələcək fərqli vahid mədəniyyətin yaranmasına zəmin yaratmış 
olur. 

Bu gün multikultural dəyərlərin yarada biləcəyi təhlükə nailiyyətindən az olsada mütləq qeyd 
edilməlidir. Azsaylı müxtəlif qrupların çoxsaylı cəmiyyətlərdə sıxışdırılmaması və sülh 
çərçivəsində yaşamını əldən verməmək üçün bu ideologiya ( və ya siyasət ) insan cəmiyyəti 
mövcud olduğu müddətdə qorunun saxlanılmalıdır. 

NƏTİCƏ 
Tətqiqat işinin nəticəsi olaraq mədəniyyətin insan cəmiyyətində nə qədər vacib bir amil 

olduğunu bildirmək istəyirik.Bunun üçün qədim Roma natiqi Siseronun mədəniyyət haqqındakı 
fikirlərini siz oxuculara çatdıracağıq. 
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Siseron mədəniyyəti barbarlığın müxtəlif təzahürlərinin dəf edilməsi vasitəsilə insanın 
mükəmməl bir vətəndaşa çevrilməsi aləti kimi görürdü. Biz hamımız müəyyən bir mədəniyyətə 
mənsubuq. Mədəniyyət-bizim əxz edib gələcək nəsillərə ötürdüyümüz insani bilik inam və 
davranış tərzlərinin məcmusudur. Gündəlik fəaliyyətdən qlobal iqtisadiyyatın fəaliyyətinə qədər 
insan münasibətlərini tənzimlədiyindən cəmiyyətdə onun rollarının rəngarəngliyi normaldır.Ümid 
edirik ki, oxucuya mədəniyyət anlayışının çoxçalarlılığını və cəmiyyətdə önəmli məsələlərdən biri 
olduğunu çatdıra bildik. 
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Qaynaqlardan və tədqiqat əsərlərindən aydın olur ki, Anadolu cəlalilərini dəvət etmiş Səfəvi 

şahı bu qüvvədən qiyamçı kürd tayfalarına və Osmanlı dövlətinə qarşı istifadə etmək fikrində 

olmuşdur. Səfəvi rəsmilərinin düşüncələrinə əsasən cəlalilərin əsas dəstələri Həsən Ustaclı başda 

olmaqla şah qoşunları ilə birgə Marağaya doğru irəliləyib “Kürdüstanı” tutmalı, oradan Osmanlı 

dövlətinin ərazisinə daxil olaraq Di¬yarbəkrə qədər irəliləyib, Çuxur-Səəd hakimi Əmirgünə 

xanla birləşməli idilər. Hə¬min məlumata görə, Əmirgünə xan 2 min cəlalinin başında Ərzruma 

basqın etmə¬liydi. I Şah Abbasın xidmətində 2 ilə yaxın qulluq etmiş sıravi cəlalilər onların təsiri 

ilə bir sıra cəlali rəhbəri ilə artıq bu zaman Səfəvi siyasətindən narazı qal¬mışdılar. İs¬gəndər bəy 

Münşinin məlumatından görünür ki, Osmanlı dövlətinə qarşı müha¬ribəyə başlamaq qərarına 

gəlmiş I Şah Abbas belə hesab edirdi ki, "... bizim irsi hümayun mül¬kü¬müz olan Azərbaycan 

və Şirvan məmləkətlərini öz pad¬şahı ilə üsyan mə¬qamında olan bir dəstə cəlalilər kimi zavallı 

adamın ixtiyarında qoymaq və fürsəti əldən ver¬mək ağıllı insana xas rəftar ola bilməz. Əgər bir 

neçə gün ərzində Təbriz bəylərbəyisi ilə əsgərlərin kürdlər üzərinə hücuma getdikləri və qalada 

heç kimin olmadığı bir vaxtda bizim hümayun yürüşümüz o istiqamətə başlayarsa və biz Əli 

paşanın geri dönməsindən əvvəl Təbrizə gedəriksə, ehtimal ki, qala asanlıqla alınar, beləliklə də 

irsi mülkümüz olan Azərbaycanı fəth etmək və düşmənləri cəzalan¬dır¬maq bizə qismət olar” 

[1,1160; 2,53; 3,188]. 

Təbiidir ki, Osmanlı zülmünə qarşı üsyan etmiş insanlar İsfahanda xidmət edə bilməzdilər. 

Səfəvi-Cəlali münasibətlərinin pozulmasında Osmanlı sarayının xid¬mətləri də danılmaz idi və 

Osmanlı hakimiyyəti müxtəlif vədlərlə üsyançıları geri qay¬tarmağa çalışırdı [2,58;]. 1610-cu ildə 

Səfəvi şahının xidmətində yalnız Qara Səidin və Məhəmmədin başçılığı ilə cəmi 500-ə yaxın 

cəlali dəstəsi qalmışdı. Təd¬qiqatçıların birmənalı olmayan qənaətinə görə, həmin dövrdə 

Azərbaycan ərazi-sində fəaliyyət göstərmiş cəlali dəstə başçıları arasında ən məşhuru Koroğlu 

olmuş-dur. Son¬ralar onun surəti eyni adlı dastanın baş qəhrəmanına çevrilməsinə təkan verdi 

[3,186; 4,265; 5,426-443]. 

Tariх ədəbiyyatından məlumdur ki, Cəlalilərlə Osmanlı qoşunları arasında ən böyük döyüş 

1608-ci ildə Ərzrumda olmuşdur. Dastanın da qollarından birinin adı “Ərzrum səfəri”dir [6,50; 

7,50] və dastanın əksər variantlarında bu qolla rastlaşırıq. Dövrün qaynağının təsdiq etdiyi kimi, 

Koroğlu Ərzrumda qanlı döyüşə başlayır. Dastan variantlarının əksəriyyətində “Bağdad səfəri” 
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qolu diqqəti cəlb edir. “Koroğlu” dasta¬nının variantlarında Dərbəndin adı çəkilir və burada 

“Dağıstan səfəri” [6,264; 7,316] xüsusi yеr tutur. A.Təbrizlinin məlumatına görə, Cəlalilər 

hərəkatı Dəmir-qapıya (Dərbəndə) qədərki ərazini əhatə еtmişdir [8,95]. Maraqlıdır ki, 

Dərbənddəki qalalardan biri də “Koroğlu qalası” adlanır [9,165]. 

Cəlalilər hərəkatının və onun rəhbərlərindən biri olan Koroğlunun fəaliyyətini dövrün 

qaynaqları əsasında araşdırmaq öz aktuallığını hələ də saxlamışdır. Koroğlu bütün zamanlarda 

xalqın ən çətin, ən ağır məqamında gözlədiyi qurtarıcılıq missi¬yasının daşıyıcısı olmuş, milli 

oyanışı, zülmə dirənməyi, ədaləti qorumağı, əzilənlərin yanında olmağı özünə vəzifə bilmişdir 

[10,4]. Koroğlu təkcə haqqın, doğrunun, əzi¬lənin tərəfində olması ilə deyil, həm də insanlığı, 

mərdliyi, əyilməzliyi, sadəliyi ilə insanların qəlbində taxt qurmuşdur. O, gah sultandır, gah karvan 

yolları üstündə du¬rub gəlib gedənlərdən xərac alan bir yol kəsəndir, gah saz çalıb nəğmə qoşan 

aşıqdır, gah döyüş meydanında yenilməz ərəndir, gah dərvişdir, gah da kürəyi yerə gəlməyən 

igiddir, ancaq bir insan kimi xətaları ilə bütündür[10,4,5].  

Koroğlu və onun şəxsiyyəti haqqında müxtəli fikirlər vardır. Avropa təd¬qi-qatçıları arasında 

Koroğluya və onun obrazına maraq hələ XIX əsrin 30-cu illərində oyanmışdı [11,12-25; 12,23-

24]. Bu qəhrəman haq¬qında məlumatlar bəzi qaynaqlarda və eyniadlı dastanda öz əksini 

tapmışdır. Lakin qeyd edilməlidir ki, “Koroğlu” dastanı əhatə dairəsinə görə bənzərsiz bir eposdur 

[6,16]. “Koroğlu” dastanı hal-hazırda 13 xalq arasında yayılmışdır [12,183]. Çoxsaylı 

gü¬man¬lar, variantlar, müstəqil qollar, hekayətlər, məclislər, epizodlar, habelə nəğmələr 

şəklində yaranıb təşəkkül tapmış bu folklor incisi əsasən iki şəkildə - bəzi xalqlar arasında 

tamamilə nəzm, bəzilərində isə nəzmlə nəsrin qarşılaşması şəklində yayıl-mışdır [6,58]. Məzmun 

və süjet fərqinə görə “Koroğlu” dastanı əsasən 3 yerə bö-lünmüşdür: 1) Türkmən; 2) Azərbaycan; 

3)Anadolu variantları. 

  P.N.Boratav həmin versiyaları araşdırıb birmənalı qənaətə gəlmişdir ki, bütün bu 

variantların əsasını Azərbaycan eposu təşkil edir və hadisələrin baş verdiyi yer bilavasitə 

Azərbaycandır [13,13; 3,16; 14,139]. X.K.Koroğlu bu fikirləri etiraf etməklə yanaşı, “çox güman” 

ifadəsindən istifadə edib oxucuda şübhə üçün yer qoy¬muş,onu daha çox Türkmənistan ellərinə 

yönəltmək istəmişdir. “Koroğlu türk¬mən¬dir, onlar isə Azərbaycanda yalnız XI-XII əsrlərdə 

məskən salmışlar” [15,169]. B.A. Karrıyev də bu cür yanlışlığa yol verir [13,13]. Onun eposda 

“Ceyhun (Amu-Dərya-A.K.) çayının adının çəkilməsi ilə əlaqədar olaraq dastanın daha erkən 

variantının Orta (Mərkəzi) Asiyada təşəkkül tapması” haqqında fikrini A.A.Rəhmani tənqid 

etmişdir [2,58]. Lakin dastanın Paris nüsxəsində bu məlumatla bağlı olan məntiqi uyğunluq: 

Orada “Ceyhun” adı xatırlanır, lakin bu dastanın Azərbaycanda təşəkkü¬lünü inkar etmir. 

“Koroğlunun tarixi şəxsiyyət olması” haqqında fikri elmi ədəbiyyatda ilk dəfə P.H.Boratav 

irəli sürmüşdür [13,13]. Sonralar sovet tarix elmində bu məsələni ilk dəfə olaraq İ.P.Petruşevski 

səsləndirmişdir [16,328]. Koroğlunu tarixi şəxsiyyət kimi qələmə verməyə çalışan tədqiqatçıların 

hamısı onu Osmanlı dövlətində və Azər¬baycanda baş vermiş Cəlalilər hərəkatının “başçılarından 

biri” kimi təqdim etmək istəmişlər [17,486].  

Tədqiqatçılar Koroğlunun “tarixi şəxsiyyət olduğunu” sübut etmək üçün qay¬naq¬lardakı bir 

sıra faktlara əsaslanırlar. Məsələn, bəzi məlumatlara istinad edən təd¬qiqatçılar hesab edirlər ki, 

Koroğlunun şəxsiyyəti haqqında məlumata ilk dəfə 1651-1662-cı illərdə yazılmış salnamələrdə 

rast gəlmək olar. Aydındır ki, bu salnamə Arakel Təbrizlinin “Tarixlər kitabı”ndakı məlumatdır 

[18,18]. Arakel Təbrizli Koroğ¬lu haqqında yazır: “Ko¬roğlu... Bu həmin Koroğludur ki, onun 

haq-qında hal-hazırda aşıqlar tərəfindən oxunan saysız-hesabsız nəğmələr qoşulmuşdur...” [8,95].  

Arakel Təbrizli ilə yanaşı, XVII əsrdə Koroğlu haqqında yazmış müəlliflərdən biri də Övliya 

Çələbidir. Övliya Çələbi Koroğlu haqqında ətraflı bəhs etməsə də [17,487], Cəlalilər arasında iki 

Koroğlunun adlarını çəkir – Koroğlu və Köroğlu . Vaxtilə iki Koroğlunun mövcudluğu 

məsələsinə P.N.Boratav da diqqət yetirmişdir. Onun qeydinə görə, XVI əsrdə “Koroğlu” adını 

daşımış iki nəfər ol-muşdur, onlardan biri Cəlalilər hərəkatının iştirakçısı, digəri isə şair imiş. Bu 
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fikri sonralar Mithət Sədullah Səndər “Şair və yazıçıların həyatı” adlı əsərində təkrar etmişdir 

[17,494]. 

Eposun Təbriz versiyasının son hissəsində (məclis) yuxarıda təqdim etdiyimiz məlumatlara 

bənzər bir əhvalatdan bəhs olunur. Lakin orada deyilir ki, şah qor¬xusundan Koroğlunu aradan 

götürmək üçün onu pulla şirnikləşdirib İsfahana dəvət etmək istəmişdi. Bu məqamda Qırat da 

ölmüşdü [18,696]. Nəhayət, atasının qisasını şahdan almaq istəyən Koroğlu dəlilərini buraxıb 

təkbaşına İsfahana yola düşmüş və uzun yol gedəndən sonra paytaxtın “həvalisində” olan 

“Mirçəxurd” [18,712,] adlı bir kənddə bərk xəstələnmişdi. Bu vaxtlarda daha da qorxuya düşmüş 

I Şah Abbas Koroğlunun dirisini, yaxud ölüsünü İsfahana gətirmək üçün “vüzəradan bir neçə 

adam”ı [19,712,] onun ardınca göndərmişdi. Bu dəstə Koroğlunu həmin kənddə ağır vəziyyətdə 

tapmış və şahın iradəsini ona bildirmişdi. Lakin vəziyyəti ağır olan qəh¬rəman, onlara vəsiyyət 

edərək rəhmətə getmiş, gələnlər isə onun vəsiyyətini icra et¬mişdilər [19,712,713].  

“Koroğlu” dastanının Tiflis nüsxəsində isə tamamilə başqa mənzərə ilə qar-şılaşırıq: Tüfəng 

istifadəyə verildikdən sonra Koroğlu türkü dedi, “Misri qılıncı be-lindən açıb yerə tulladı və dedi: 

”Namərd əyyamdı. Daha mən Koroğluluğumu yerə qoydum” [7,446-447]. Koroğlu xəzinəni 

yarmağa çalışan oğrulara mane oldu, xond¬kara yetişdi. Xondkar onun Koroğlu olduğunu 

bildikdən sonra onu dilə tutub öz tərəfinə çəkmək istədi. Lakin rədd cavabı aldıqdan sonra hiylə 

ilə onu tutmağa cəhd göstərdi. Nigar gizlətdiyi Misri qılıncı ona verdi [7,450]. Koroğlu onu 

tutmağa gə¬-lə¬n¬ləri qırıb Cənlibelə qayıtdı. Bundan xəbər tutmuş dəliləri onun yanına 

qayıtdılar və Koroğlu Aşıq Cünuna xitabən dedi: “Aşıq Cünun! Mən Koroğluluqdan əl 

çəkmişdim. Lakin görürəm ki, xondkarlar, paşalar, bəylər, xanlar sağ qaldıqca Koroğluluğumu 

yerə qoya bilməyəcəyəm” [7,458]. Beləliklə, bütün yazılı məlumatlardan görünür ki, dastanın 

müxtəlif variantlarında Koroğlunun sonu ilə bağlı olan rəvayətlər bir-biri ilə uzlaşmır. 

Ümumiyyətlə, “Koroğlu”dastanında və yazılı qaynaqlarda elə məqamlar var ki, onlar 

problemin müqayisəli öyrənilməsinin davam etdirilməsini zəruri edir. 

Koroğlu adının mənşəyi bizi maraqlandıran mühüm səbəblərdəndir. Dastanın Azərbaycan 

versiyasına görə, “Koroğlu” adının mənşəyi “Rövşənin atasının kor edil¬məsi” ilə bağlıdır. [7,24-

29]. Lakin dastanın Paris nüsxəsində Koroğlunun atasının adının “Mirzə Sərraf” olması 

göstərilmiş, o, Türküstan (Osmanlı-A.K.) pad¬şahı sultan Muradın ilxıçısı olmuş, hökmdarın əmri 

ilə kor edilmişdi [20,13]. Das¬tanın digər variantında Koroğlunun atası Alı kişi Həsən xanın 

mehtəri (atabaxanı) idi, sonralar isə onun əmri ilə kor edilmişdi. Dastanın Paris nüsxəsində bu 

hadisədən sonra sultan Murad Rövşənə buyurdu: “Getmə, Allaha and olsun, səni qoşunuma 

sər¬kərdə qoyacağam”. Lakin Rövşən Ceyhun çayını keçərək, atasının yanına gəlir və Mirzə ona 

“Ay oğul, Heratın yaxınlığında bir ada var, məni oraya apar” [20,13] deyir. Dastanın digər 

versiyasında kor edilmiş Alı oğlu Rövşənlə birlikdə Həsən xanı oldür¬dükdən sonra “çölə üz 

qoydular”. Xeyli yol keçdikdən sonra ata oğuldan bir dağın belində soruşdu: “Rövşən, bu necə 

yerdir?” Rövşən dedi: “Ata, bura hər tərəfi sıl-dırım qayalıq, çənli, çiskinli bir dağ belidir” .... Ata 

dedi: ”Oğul, axtardığım yer bu¬radır ... Buraya Çənlibel deyərlər” [7,54-55]. Dastanın Təbriz 

nüsxəsində isə deyilir: “Cəlali Koroğlunun atası Mirzə bəg vəfat eyləyəndən sonra gəlüb İsfəhana, 

Şah Abbasla dava eylədi ki, öz atası Mirza bəgün gözlərinin intiqamıb Şah Ab¬basdan alsun...” 

[21,84]. Beləliklə, eyni mühitdən çıxmış bu nüsxələrin müqayisəsi burada olan ziddiyyətləri tam 

büruzə verir. Bir tərəfdən, Koroğlu “mehtər oğlu” kimi qələmə verilir, digər yerdə o, “bəy 

oğlu”dur. Dastanın birində onun atası Alı kişidir, digə¬rində Mirzə Sərrafdır, amma Təbriz 

nüsxəsində isə o, artıq “Mirzə bəg” kimi təqdim edilir. Nəhayət, dastanın birində Alı kişi Həsən 

xanın mehtəridir, digərində Mirzə Sərraf “Türküstan sultanı Muradın ilxıçısı idi, Təbriz 

nüsxəsində isə Mirzə bəg I Şah Abbasın xidmətində olmuşdur. 

Bəzi məlumatlara görə, Koroğlu “cəlali” adlanır. Məzmun cəhətdən Azər-bay¬can 

“Koroğlu” dastanına daha yaxın olan türkmən versiyasında qəhrəman “Gö-roq¬lu”dur. Hər iki 

variant türkman eli ilə bağlıdır və Azərbaycan dastanında bu hərəkatın cəlalilərlə bağlı olduğu 
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aydın olduğu halda, türkmən variantında söhbət yalnız tay¬falar arası münasibətlərdən gedir 

[15,172]. Dastanın “tərəkəmə eli” ilə bağlılığı isə fikirlərimizin X.Q.Koroğlunun maraqlı faktı ilə 

təsdiqlənməsi üçün imkan yaradır. Tədqiqatçının fikrincə, dastanın Tiflis əlyazmasının XIX 

məclisində “Rumda Təkə, Yomut və Cəlali tayfalarının yaşadığı” haqqında məlumat var. Bəzi 

məlumatlara görə isə hətta XX əsrdə də Cənubi Azərbaycan ərazisində “Cəlali” adlı tayfa qeydə 

alın¬mışdır [15,183]. “Koroğlu” dastanının Azərbaycan variantlarında Kor¬oğ¬lunun cəla¬lilərlə 

bağlı olduğu aydın hiss olunur və orada bu hərəkatın cə-lalilərlə bağlılığına dair işarələr vardır. 

Bəzi məlumatlara görə, Koroğlu Cəlalilər hərəkatının bir başçısı kimi özlərini “cəlali rəhbəri” 

kimi qələmə verənlərə qarşı əvvəlcə döyüşür, sonra isə on¬larla qardaşlaşır [15,183-184]. 

Koroğlunun yaxın silahdaşları Dəli Həsən, Giziroğlu Mustafa bəy, Kosa Səfər və Tanrıtanı-

maz tarixi qaynaqlarda cəlalilərin geniş şöhrətə malik rəhbərləri arasında yad edilir. Qardaşı Qara 

Yazıcının əməlini davam etdirən Dəli Həsən 1602-ci ilin fev¬ralında Şərqi Anadoluda Cəlalilər 

hərəkatına rəhbərlik etməyə başladı. Lakin bu za¬mana qədər cəlalilərin başçısı olmuş Qara 

Yazıcı 1603-cü ildə Osmanlı sultanı tərə-fınə keçdi. Giziroğlu Mustafa bəy dastanda Koroğlunun 

ən yaxın silahdaşı kimi təq¬dim olunur. Müstəqil surətdə fəaliyyət göstərən Cəlali dəstələrinin 25 

rəhbəri ara¬sın-da onun adı şərəfli yer tutur. Kəmahlı Vardapet Griqorun “Vakayi¬namə”sin¬də 

verdiyi məlumatdan aydın olur ki, Cəlali üsyanının rəhbərlərindən olan Giziroğlu Mustafa bəy 

Divrigi və Kəmah yaxınlığındakı Dost-Əli kəndindən olmuşdur. Onun şöhrəti İstanbula qədər 

yayıldığı üçün Sultan III Murad onun ələ keçirilərək İstanbula gön¬dərilməsi barədə yerli paşalara 

əmrlər göndərmişir [22,34-35]. N.Birdoğanın fikrincə, Koroğlu kimi Cəlali üsyan rəhbərlərindən 

biri olan Giziroğlu Mustafa bəy xalq arasında əfsanəvi qəhrəmana çevrilmiş və onunla bağlı çoxlu 

rəvayətlər yaran¬mışdır [18,69]. Digər cəlali rəhbərindən biri olan Kosa Səfərin tarixi şəxsiyyət 

oldu¬ğunu İsgəndər bəy Münşi də təsdiq edir. Onun məlumatından aydın olur ki, öncə cəlalilər 

hərəkatında iştirak edən, sonralar Ərzurum hakimi olan Kosa Səfər Osmanlı ordusunun Azərbay-

cana yürü¬şündə iştirak etmiş, osmanlıların 1605-ci il noyabrın 7-də Sufıyan yaxınlığındakı ağır 

məğlubiyyətindən sonra əsir alınmış və edam olunmuşdur [23,249]. 

Folklor tədqiqatları, tarixi və ədəbi araşdırmalar sübut edir ki, "Koroğlu" das¬tanının əsası 

XVI əsrin sonu - XVII əsrin əvvəllərində, Azərbaycanda Cəlalilər hə¬rə¬katının yüksəlişi zamanı 

qoyulmuşdur. Bu hərəkat xalq qəhrəmanı Koroğlunun şə¬rəfli mübarizəsinin bütün 

mərhələlərinin ətraflı surətdə tədqiqi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir [6,249]. 

Yadelli işğalçılara, feodal zülmünə qarşı barışmaz mövqeyi və mübarizliyi xalq kütlələrində 

Koroğluya sonsuz hörmət və sevgi qazandırmışdı. Real tarixi şəxsiyyət olan Koroğlu ədalətli xalq 

müdriki, yenilməz qəhrəman, mahir aşıq kimi xalqın se¬vimlisinə çevrilmişdi. Xalqın 

qəhrəmanlıq və ədalətli hakim idealları Koroğlu obra¬zında əksini tapmışdır [17,190]. 

Koroğlu dastanının təhlili belə nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, Cəlalilər hərəkatı məğlub 

olsa da, bu hərəkatı öz bətnində yaşadan dastanda Cəlalilər Koroğ-luya sadiqdirlər. Çünki 

Koroğlu hərəkatında xalq kütlələrinin mənafeyi müdafiə olunur. Geniş mənada Cəlalilər 

hərəkatında isə şəxsi mənafelər ictimai mənafeni üstələdiyi üçün hərəkat daxilində müəyyən 

mənəm-mənəmliyə, ayrı-seçkiliyə, Cəlali dəstələri arasında nifaqa, hətta qarşıdurmaya səbəb olur.  

Koroğlunun əfsanəvi qəhrəman kimi məşhurlaşmasının əsas səbəbi onun ya-dellilərin 

təzyiqinə, feodalların, varlı tacirlərin, sələmçilərin istismarına qarşı barış-maz mübarizə aparan 

xalq kütlələrinin hədsiz məhəbbətini, rəğbətini qazanması idi. Qəhrəmanlıq cəsarəti, xalq müdrik-

liyini, ədaləti özündə birləşdirən, nəğməkar, aşıq sənətinin bilicisi, ilhamlı Koroğlunun real tarixi 

şəxsiyyət olmasını israr etməyə ciddi əsas vardır [24,495]. Bunu görə də Koroğludan danışan 

Təbrizli Arakel bunu bir qədər də dəqiqləşdirir: “Koroğlu... Bu həmin Koroğludur ki, onun 

haqqında hal-hazırda aşıq¬lar tərəfindən oxunan saysız-hesabsız nəğmələr qoşulmuşdur” [8,94]. 

Ko¬roğ¬lu¬nun dastana daxil olunmuş və şəxsi yaradıcılığına aid edilən qoşmalardan başqa, 

dastanın heç bir variantında əksini tapmayan müstəqil şeirləri də onun tarixi şəxsiyyət olduğunu 

sübut edir. 
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Koroğlunun silahdaşlarının prototipləri, habelə dastandakı mənfi personajların çoxu tarixi 

şəxsiyyət hesab olunur. Cəlalilərin qyrı-qyrı dəstə başçıları – Qara Yazıcı, Dəli Həsən, Giziroğlu 

Mustafa bəy, Kosa Səfər, Canpoladoğlu Əli bəy, Kənəkirli Məhəmməd və Abaza paşa xüsusilə 

fərqlənirdilər. Dəli Həsən Koroğlunun yaxın dostu və silahdaşı, 1602-ci ildədək Şərqi Anadoluda 

Cəlalilər hərəkətın rəhbəri olan qara Yazıcının qardaşı və varisi idi. Sonralar o, cəlalilərə dönük 

çıxmış və sultan tərəfindən Bosniya valisi təyin edilmişdir [24,496]. 

Koroğlunun ən yaxın silahdaşlarından biri də Giziroğlu Mustafa bəy olmuşdur. Cəlali dəstə 

başçıları arasında onun adı şərəfli yer tutur. Arakel Təbrizli yazır: “Giziroğlu Mustafa bəy min 

nəfərlə birlikdə Koroğlunun mahnılarında adı çəkilən yoldaşdır. O, real şəxsiyyətdir” [8,87; ].  

Biz “Koroğlu” eposunu araşdırarkən digər araşdırmaların əksər hissəsində Koroğlunun tarixi 

şəxsiyyət, şair-aşıq, dahi sərkərdə, dastan qəhrəmanı, həm də hərə¬kat başçısı kimi təqdim 

edildiyinin və bu haqda fərqli fikirlər söyləndiyinin şahidi oluruq [10,46]. Belə qənaətə gəlmək 

olur ki, başdan-başa qəhrəmanlıq motivləri ilə zəngin olan “Koroğlu” dastanı bir Azərbaycan 

dastanı olmaqla təkamül və inkişaf yolunu məhz tarixin axarında formalaşdırmışdır. Məhz XVI 

əsrin sonu – XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycan və onun ətrafında baş verən ictimai-siyasi 

hadisələri, müx¬təlif üsyanları, hərəkatları ilə aramsız olaraq onillikləri əhatə edən azadlıq 

müha¬ribələri və mübarizələri əsasında formalaşmış bu qəhrəmanlıq eposu tarixi həqiqətləri əks 

etdirən bir xalq romanıdır. 

“Koroğlu” Azərbaycanın milli dəyərlərini, azərbaycançılıq ənənələrini, onun uzun illər boyu 

apardığı azadlıq mübarizəsini özündə hərtərəfli təcəssüm etdirən unudulmaz, xalqın yaddaşına 

hopmuş, özünə dərin izlər qoymuş ədəbi abidədir. Bu eposun bütövlükdə daha ətraflı, daha 

dərindən öyrənmək Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə yeni töhfələr verə bilər. 
“KOROĞLU” DASTANINDA CƏLALILƏR HƏRƏKATI. 

XÜLASƏ 

Azərbaycan xalqının tarixi mübarizələrlə doludur. Bu mübarizələrdə xalqın azadlıq arzusu, zülmə qarş durmaq 

meyli öz əksini tapır. Çox zaman bu mübarizə ictimai hərəkat səviyyəsinə ucalır. Bu ictimai hərəkat yüzminlərlə insanı 

öz ətrafında birləşdirir. Xalq bu hərəkata başçılıq edən insana inanır, hər yerdə onun adına hərmət edir və müəyyən 

zaman keçdikdən sonra onu tarixi qəhrəmana çevirir. Cəlalilər hərəkatı da belə ictimai hərəkatlardan biri idi. 

THE JALAIRID MOVEMENT IN THE EPIC "KOROGLU" 

SUMMARY: 

The history of Azerbaijan is full of with struggles. The freedom desire of people, position to stay against 

oppressing is reflected in these struggles. This struggle rises to the level of public movement most of times. This public 

movement joints hundreds of people in the around. The people belevies the person leading this movement, respects to 

its name in everywhere and makes it a historical hero after certain period of time. Jalalilar movement was one of such 

public movements. Learning of this movement by the position of folk epos issued important contribution to the study 

on Koroghlu. Koroghlu epos is an important source by the point of learning of Jalalilar movement.  

Key words: Koroghlu epos, Jalalilar movement, Koroghlu, struggle  

ДВИЖЕНИЕ ДЖАЛАИРИДОВ В ЭПОСЕ "КЕРОГЛУ". 

РЕЗЮМЕ: 

История азербайджанского народа полна борьбой. В данной борьбе желание народа приобрести 

независимость находит свое отражение в склонности противостояния гнету. Часто эта борьба возвышается до 

уровня общественное движения. Это общественное движение объединяет вокруг себя сотни тысяч человек. 

Народ верит человеку, возглавляющему данное движение, повсюду чтит его имя и по истечению 

определенного периода времени превращает его в исторического героя. Движение Джалалидов также было 

одним из таких общественных движений. Изучение данного движения с точки зрения народного дастана 

внесло важный вклад в Короглуведение. Дастан Короглу является важным источником с точки зрения 

изучения Движения Джалалидов.  

Ключевые слова: Дастан Короглу, Движение Джалалидов, Короглу, борьба. 
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Mövzunun məqsədi. Milli mənəvi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsi olan din siya-

sətinin tarixi aspektlərdən araşdırılması, bütövlükdə ölkə rəhbərliyinin milli mənəvi dəyərləri-

mizin qorunması və inkişaf etdirilməsi sahəsindəki fəaliyyətiini araşdırmaqla, Azərbaycanda 

dövlət-din münasibətlərinin inkişaf mərhələlərini, din siyasətinin əsas istiqamətlərini, dini etiqad 

azadlığının vəziyyətini və ölkədə müasir mərhələdə din siyasətinin başlıca aspektlərini təhlil 

etməkdən, ölkədə konfessiyalararası münasibətlər, tolerantlıq və multikulturalizm sahəsində 

toplanmış təcrübəni öyrənməkdən ibarətdir. 

Miqrasiyanın genişlənməsi mədəniyyətlərarası təması daha da yaxınlaşdırır və dünyanın 

mədəni mənzərəsini daha rəngarəng görüntülərlə sərgiləyir. Bir tərəfdən milli mənəvi dəyərlərin 

dirçəlməsi, digər tərəfdən isə dini dəyərlərə qayıdış cəhdləri demokratik cəmiyyətdə dinin ictimai 

statusuna, onun cəmiyyətdəki yeri və rolu məsələlərinə diqqəti artırır. 

Məlumdur ki, dini dəyərlər ilk növbədə humanizmin və ədalətin rəhnidir. İnsanları dinə cəlb 

edən də ilk növbədə onun məhz ədalətə çağırış konsepsiyası idi. Din humanizmin, insanpərvər-
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liyin bir simvolu olmuşdur. Lakin zaman keçdikcə cəmiyyətdə möhkəmlənən sosial təbəqələşmə 

onu məzlumları itaətdə saxlamaq üçün ideoloji vasitəyə çevirmişdir. Bu proses yalnız İslamla 

bağlı deyil, taix göstərmişdir ki, istər xristianlıqda, istərsə də iudaizmdə və digər dinlərdə dini 

ideologiyanın hökmü mövcud olmuşdur(4, 23). Təkcə Katolik Kilsəsinin səlib yürüşlərini, 

inkvizisiya dövrünü xatırlamaq kifayət edər. Təsadüfi deyil ki, məhz bu kimi aksiyalar Avropaya 

digər dinlərin nüfuz etməsinə imkan verməmişdir (1, s.24). 

Uzun illər dünya cəmiyyəti Qərb inkişaf nümunəsini gələcəyin yeganə inkişaf modeli olaraq 

qəbul edirdi. Təsadüfi deyil ki, qeyd etdiyimiz sosioloq, “mədəniyyətlərarası toqquşma” 

nəzəriyyəsinin banisi S.Hantiqton qeyd edir ki, Qərb sivilizasiyasının tarixi-mədəni irsini 

tamamlayan ünsürlərdən biri də xristianlıqdır (2, s.109). Onun sözlərindən belə çıxır ki, xristianlıq 

olmasa, biz bu sivilizasiyaya Qərb deyə bilmərik. Lakin müasir Qərb mədəniyyəti digər 

mədəniyyətlərlə münasibətlərini konkret modelləşmə mahiyyətinə əsaslandırmaqla iqtisadi uğuru 

mədəni inkişafın əsas elementi, onu müdafiə edən təfəkkürü isə dəyişikliklərin hərəkətverici 

qüvvəsi kimi təqdim etməkdədir. İndiyədək Qərb sivilizasiyası öz inkişaf meyilləri, yaşam tərzi 

ilə dünya ölkələri üçün bir nümunə hesab edilirdi.  

Dünyanın Qərb modeli üzərində modernləşməsi son iki yüz il ərzində İslamı siyasi və sosial 

həyatdan uzaqlaşdırmışdır. Din və dini dəyərlər insanların həyatında arxa plana keçmişdir. 

Bununla belə, son onilliklərdə dünyanın yeni inkişaf meyilləri, informasiya texnologiyalarının 

geniş imkanları, insan fəaliyyətinin çoxşaxəliliyi və dinamikliyi onu əhatə edən sosial-mədəni 

atmosferi köklü şəkildə dəyişdirə bildi. Qərbin homogenliyi, mədəni müxtəlifliyin heterogen 

tendensiyalarının təsiri altında yeni institutlaşma, çoxukladlı demokratiya, yeni iqtisadi və siyasi 

təşkilatlanma (çoxlu mərkəz) formalaşdıra billmışdır. Din müəyyən mənada, sosial həyata nüfuz 

etməyə başladı(8). 

Şərqdə multikulturalizm ideyalarının reallaşması həm də müasir mənəvi normaların ictimai 

təcrübədə istifadəsinə nail olmaq və İslam ənənələrinə müraciət etməklə müasirliyin cağrılarına 

cavab verməkdir. Bu gün müasirliyin tələblərinə cavab verməyi bacaran İslamın yeni dirçəliş 

hərəkatı güclənmişdir. Bu hərəkat müsəlmanlar arasında tolerantlıq ideyalarının kök salmasına, 

sülh mədəniyyətinin təbliğinə, insan hüquqlarının həyata keçirilməsinə, mədəni, dini, etnik 

müxtəlifliyin qəbul olunmasına kömək edə bilər. Qürurla qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan 

Respublikasının apardığı multikulturalizm kimi dövlət siyasəti məhz belə ideyaların reallaşmasına 

xidmət edir. 

Multilkulturalizm tərəfdarları iddia edirlər ki, çoxlu mədəniyyətin bərabər şəkildə inkişafı 

dövlətin stabil inkişafını təmin edə bilər. Bu mənada, tanınmış Azərbaycanlı alim Z.Quluzadə 

qeyd edir ki, multikulturalizm konsepsiyası siyasi ideologiyanın bir parçası kimi müxtəlif 

mədəniyyətə, iqtisadi və siyasi statusa malik qrupların Qərbin inkiaşaf etmiş ölkələrində stabil 

quruluşun mövcudluğuna, dözümlülük və harmonik fəaliyyətin hüquqi-siyasi tələblərinin 

müəyyənləşməsinə istiqamətlənmiş bir məfhumdur (3). 

Müasir Avropada multimədəni cəmiyyətin formalaşmasını qeyri-real bir təcrübə kimi qəbul 

edənlərə qarşı çıxış edən M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının 

rektoru, professor Nərgiz Paşayeva bildirir ki, Avropada multikulturalizmin iflası əslində multi-

kulturalizmin fərqli şərhlərdən asılılığının ifadəsidir. O, sosial və siyasi məsələlərdə iflasa uğraya 

bilər, belə ki, “aparıcı millət” qloballaşmaqla öz üstünlüyünü təcəssüm etdirməkdədir. Bununla da 

azlıqları sıxışdıraraq onlarda müəyyən çatışmazlıq kompleksi formalaşdıra bilər. Bu zaman 

cəmiyyətdə yaranan sosial xarakterli münaqişələrin qarşısını ala bilməz. Lakin multikulturalizm 

anlayışının izahında humanizmi, bəşəri dəyərləri əks edən ifadələrə üstünlük verməklə hər bir 

fərdin özünü fərqli, müstəqil hiss etməsinə imkan vermək, ümumi maraqlarla fərdin maraqlarını, 

dövlətin və dünyanın maraqları arasında münaqişələrin qarşısını almaq olar (5). 

Multikulturalizm tərəfdarı olan hər bir ölkə yeni multikulturalizm modelləri ilə nümunə ol-

mağa çalışır. Son illər Azərbaycan öz dinc yaşama təcrübəsi ilə daha çox diqqəti cəlb etməkdədir. 
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Bu mənada, biz bu gün qürurla əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və İlham Əliyev tərəfin-

dən uğurla davam etdirilən Azərbaycan Respublikasının öz multikulturalizm modelindən danişa 

bilərik. 
Bu gün də Azərbaycanlıların sayca çoxluq təşkil etməsinə baxmayaraq, ölkəmiz polietnik 

dövlətdir. Azərbaycan udinlər, qrızlar, xınaqlıqlar, tatlar, talışlar, ləzgilər, avarlar, dağ yəhudiləri 
kimi millətlərin tarixi vətənidir. Sovet illərində və ondan sonra gəlib yaşamış xeyli sayda digər 
milli və mədəni qruplar da var. Hər bir qrup öz millətinin unikal dəyərlərinin daşıyıcısı kimi çıxış 
etməkdədir. Bu gün təkcə Bakı şəhərində 20-dən çox etnik qrupun mədəniyyət cəmiyyətləri 
fəaliyyət göstərir.  

Multikulturalizm ideyalarının hüqiqi bazası da ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuşdur. Onun bilavasitə iştirakı ilə tərtib olunmuş Azərbaycan qanunları hər bir mədəniyyə-
tə bərabər hüquqlar təmin etməklə birinin digərinin üzərində üstünlüyünə imkan vermir. 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci, 40-cı, 44-cü, 45-ci, 46-cı, 48-ci və bir sıra digər 
maddələri bütün vətəndaşların mədəniyyətini, milli mənsubiyyətini, ana dilindən istifadə etməsini, 
şərəf və ləyaqətinin qorunmasını, vicdan azadlığını bərabər şəkildə təmin edir. Həmçinin 
respublikamız beynəlxalq cəmiyyətin bu istiqamətdə qəbul etdiyi bütün prinsiplərlə həmrəy 
olduğunu da bildirmişdir.  

Multikulturalizm həm də mədəniyyətlərin daha zənginləşməsinə xidmət edir. Şərq və Qərb 
mədəniyyətinin qovuşuğunda yerləşən və bu mədəniyyətlərin yüksək mənəvi dəyərləri ilə 
zənginləşən Azərbaycan xalqı tarixən öz milli mənəvi irsi və tolerantlıq ənənələri ilə nümunə ola 
biləcək təcrübə nümayiş etdirmişdir. Çoxmillətli və çox konfessiyalı ölkə kimi respublikamız bu 
sahədə öz təcrübəsi ilə dünya miqyasında çıxış etməkdən çəkinmir. İlham Əliyev multikultura-
lizmlə bağlı qeyd etmişdir: “Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və həyat tərzidir. Bu 
gün Azərbaycan artıq dünyada tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir. Biz diqqəti ona 
görə bu məsələlər üzərində cəmləşdiririk ki, bu mövzuya yanaşmalar müxtəlifdir. Təəssüf ki, belə 
fikirlər də var ki, bəzi ölkələrdə multikulturalizm iflasa uğrayıb, özünü doğrultmayıb. Bunlar çox 
narahatlıq doğuran bəyanatlar, tendensiyalardır. Əgər bu həqiqətən belədirsə, onda bu ciddi 
müzakirə mövzusudur. Azərbaycanda isə belə hesab edirəm ki, biz öz siyasətimizlə də, 
cəmiyyətin durumu ilə də sübut edirik ki, elə deyil, multikulturalizm yaşayır. O yaşayır, 
möhkəmlənir, dərin köklərə malikdir və gələcəkdə bəşəriyyətin inkişafının yeganə yoludur” (6). 

Dövlətimizin həyat fəaliyyətinin bütün sahələrində olduğu kimi, mədəniyyətlərarası 
münasibətlər və etnokonfessional sferada siyasət də misilsiz uğurlara imza atmışdır. Dünyada 
yetərincə mürəkkəb siyasi proseslərin cərəyan etdiyi, iqtisadi böhran və depressiyaların geniş 
miqyas kəsb etdiyi, hərbi qarşıdurmaların, sosial və geosiyasi münaqişələrin təhlükəli həddə 
çatdığı bir zamanda Azərbaycan nəinki qlobal təhdidlərə müvəffəqiyyətlə sinə gərmiş, həmçinin 
bir çox inkişaf etmiş ölkə üçün belə örnək sayıla biləcək öz unikal modelini əməli müstəviyə 
çıxarmışdır(8).  

Tarixdə ilk dəfə olaraq Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə Avropa Şurasının 
mədəniyyət nazirlərinin toplantısı Bakıda keçirildi və bu tədbirə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 
mədəniyyət nazirləri də dəvət edildi. Bu tədbirin böyük siyasi mənası var idi. Belə ki, 48 ölkənin, 
8 beynəlxalq təşkilatın və bir sıra beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının yüksək səviyyəli 
nümayəndələrinin iştirak etdikləri bu konfransda Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq 
“Mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqinə dair Bakı Bəyannaməsi” qəbul edilmişdir. 2009-cu ildə 
Bakıda keçirilmiş İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransına Azərbaycanın 
təşəbbüsü ilə Avropa Şurasının mədəniyyət nazirləri dəvət edildi.  

2010-cu ildə BMT Baş Məclisinin 65-ci sessiyasında çıxış edərkən Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev növbəti il Bakıda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu-
nun keçirilməsini elan etmişdir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq Fərmanı ilə Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu hər iki ildən bir Azərbaycanda keçirilir. İndiyədək Bakıda üç 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilmişdir. Bu Forumlar YUNESKO, BMT-
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nin Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası, Avropa Şurasının Şimal-Cənub Mərkəzi, İSESKO, 
BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının tərəfdaşlığı ilə reallaşmışdır. Həyata keçirilmiş digər 
mühüm tədbirlərdən ölkəmizdə 2010-cu il 26-27 aprel tarixlərində keçirilmiş Dünya Dini 
Liderlərinin Sammitini, 2011-ci ildən indiyədək keçirilmiş dörd Beynəlxalq Humanitar Forumu 
(2011, 2012, 2013 və 2014) və 2016-cı ilin 25-27 aprel tarixlərində keçirilmiş Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunu göstərmək olar. Yeri gəlmişkən, 
sonuncu tədbirin Bakıda keçirilməsi Azərbaycan dövlətinin nüfuzunun daha da artmasında, eləcə 
də xalqımızın tarixi-mədəni irsinin dünya miqyasında tanıdılmasında və təbliğində böyük önəmə 
malikdir. Eyni zamanda bu, dünya ictimaiyyətinin Azərbaycanın özünəməxsus multikultural 
modelinə marağını da ifadə edir. 

Bu mənada, İlham Əliyev təsadüfi yerə qeyd etməmişdir: “Hesab edirəm ki, multikulturaliz-

mi gələcəyi olmayan məfhum kimi təqdim etmək təhlükəlidir, əksinə səylərimizi dayandırsaq, 

dünyada vəziyyət daha da pisləşəcək”. 

Son illərdə İlham Əliyevin başçılığı ilə tolerantlığın və multikulturalizm ideyalarının təbliği 

sahəsində, dinlərarası diaqloqa həsr edilmiş xeyli sayda forum, konfrans, görüşlər keçirilmişdir. 

Onların arasında “Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər” 

mövzusunda Beynəlxalq Konfrans, (Bakı, 3-4 aprel 2007-ci il ), “Mədəniyyətlərarası Dialoq 

Forumu” (Bakı 2011-ci il ), “Dövlət və din: dəyişən dünyada tolerantlığın gücləndirilməsi” 

Birinci Beynəlxalq Bakı Forumu (2012-ci il 19-21 dekabr), Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu 

(2014-cü il 2-3 oktyabr) kimi tədbirləri xüsusilə vurğulamaq lazımdır(8). 

Bu cür tədbirlərin Bakıda keçirilməsi bir daha təsdiqləyir ki, bütün insanlarnn və cəmiyyətlə-

rin dialoq şəraitində yaşaması vacibdir və bu mənada Azərbaycan təcrübəsinin öyrənilməsi bir 

çox dünya ölkələri üçün faydalıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdəki mövcud 

durumun və tarixi təcrübənin buna imkan verdiyini bildirərək demişdir: “Azərbaycanın tarixi və 

keçmişi göstərir ki, bunu etmək mümkündür. Bu gün Azərbaycan müstəqil ölkə kimi həm Avropa 

Şurasının, həm də İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının üzvüdür. Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, 

hər iki təşkilatda üzvdür və eyni zamanda, fəal üzvdür. Sivilizasiyaları, dünya dinlərini 

birləşdirmək, əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün hesab edirəm ki, bizim ölkə kifayət qədər böyük 

səylər göstərir. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, bu səylər öz nəticəsini verməkdədir. Çünki əgər 

belə olmasaydı, Azərbaycanın bu sahədəki təcrübəsi maraq doğurmazdı” (7, s. 73). 

Azərbaycan rəhbərliyi multikulturalizm sahəsində dövlətimizin strateji prinsiplərinin 

institusional səviyyədə təsbiti istiqamətində daha təsirli addımlar atmaqdadır. Prezident İlham 

Əliyev 28 fevral 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, 

multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət Müşavirinin Xidmətini yaratmışdır. Bu gün bu 

xidmət ölkənin ideoloji həyatının önəmli istiqamətlərini əlaqəli şəkildə öyrənən, obyektiv 

səbəbdən özünü göstərən müəyyən boşluqların doldurulmasını təmin edən vacib bir orqan kimi 

fəaliyyətini qurmaqdadır. 
Prezident İlham Əliyevin multikulturalizm siyasətinin növbəti əhəmiyyətli addımı Bakı 

Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılmasına dair 15 may 2014-cü il tarixində imzala-
dığı fərman oldu. Bu mərkəzin yaradılmasının əsas məqsədi ölkəmizdə əsrlər boyu formalaşmış 
tolerantlığın, etnik-mədəni, dini müxtəlifliyin qorunmasını və çiçəklənməsini təmin etmək, habelə 
Azərbaycanı dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi tanıtmaq və mövcud multikultural modellə-
rini tədqiq və təşviq etməkdir. Mərkəz millətlərarası, konfessiyalararası və mədəniyyətlərarası 
münasibətlər sahəsində ölkəmizin təcrübəsinin öyrənilməsi və təbliği üzrə müxtəlif layihələr 
həyata keçirir.  

Prezident İlham Əliyevin 2015-ci il noyabrın 17-də Parisdə UNESKO Baş Konfransı 38-ci 
sessiyasının Liderlər Forumunun tribunasından Ermənistanın mədəni irsə qarşı vandalizm 
siyasətinin ifşası səciyyəvidir: “İşğal nəticəsində ölkəmizin 600-dən çox tarixi və memarlıq 
abidəsi, 40 min eksponatı olan 22 muzey, 10 məscid məhv edilmişdir. Buna baxmayaraq, siz bu 
gün Bakının mərkəzində Azərbaycan hökuməti tərəfindən bərpa edilmiş erməni kilsəsini görə 
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bilərsiniz... Ermənilər bizim tarixi irsimizi məhv ediblər, lakin onlar bizim iradəmizi məhv edə 
bilməzlər, evlərinə geri qayıtmaq istəyən qaçqın və məcburi köçkünlərin, Bakıda və Azərbaycanın 
digər şəhərlərində dünyaya gələn, öz tarixi torpaqlarını heç vaxt görməyən, lakin doğma 
torpaqlarına qayıtmaq üçün qəlbində böyük iradə ilə yaşayan insanların nəvə və nəticələrinin 
iradəsini məhv edə bilməzlər” (7). 

Uğurla gerçəkləşdirilən siyasi kurs çərçivəsində İlham Əliyev cənabları Azərbaycanda 

multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanılması, daha da inkişaf etdirilməsi və geniş təbliğ 

olunması məqsədilə 2016-cı il yanvarın 11-də 2016-cı ilin “Multikulturalizm İli” elan edilməsi 

haqqında Sərəncam imzalamışdır. Daha sonra, mart ayının 11-də Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin növbəti sərəncamı ilə “Multikulturalizm ili elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı” 

təsdiqlənmişdir (6). Bu mühüm dövlət sənədi Azərbaycan hökumətinin sözügedən sahədə 

prioritet vəzifələrini müəyyənləşdirir. Əslində multikultural sferada “Tədbirlər Planı” kimi 

təfərrüatlı bir proqramın qəbulu ölkəmizdə bu məsələyə verilən önəmi vurğulamaqla yanaşı, 

dövlətin humanitar siyasətinin institusional cəhətdən təkmilləşməsini göstərir və bu siyasəti 

keyfiyyətcə yeni mərhələyə çıxarır. 

Cəmiyyətdə fərqli baxışlara, mədəniyyətlərə, dinlərə hörmətin bərqərar olması üçün gənc 

nəslin bu ruhda yetişdirilməsi mühüm məsələlərdən biridir. Gənclər hələ uşaq yaşlarından öz 

həmyaşıdlarına, onların milli mənsubiyyətinə, dini baxışlarına, dünyagörüşlərinə sayğı ilə 

yanaşma vərdişlərinə yiyələnməlidirlər. Belə ki, insanlar təkcə multikulturalizm ideyalarının 

əhəmiyyətli tərəflərini bilməli deyil, həm də onları öz əməlləri ilə nümayiş etdirməyi 

bacarmalıdırlar. Bu mənada, müasir təhsilin üzərinə az iş düşmür. Multikulturalizmin gənclər 

arasında təbliğ edilməsi də mütərəqqi hallardandır. Bu baxından Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti yanında fəaliyyət gösətərən Bilik Fondunun bu sahədə apardığı işləri də təqdirəlayiq 

hesab etmək olar. 

Beləliklə, dünyada baş verən hadisələr mədəni mühitin münaqişəli xarakterinə böyük təsir 

edən amillərdən biridir. Etnik və dini qrupların adaptasiya xüsusiyyətləri fərqlidir. Onların sərbəst 

şəkildə, assimilyasiyaya məruz qalmadan yaşaması sabitlik və əminamanlığın rəhni olaraq günün 

şərtinə çevrilmişdir. Bu mənada, müasir multikulturalizm dövlətin sosial mədəni strategiyasını 

müəyyən-ləşdirən məsələdir. Belə ki, alternativliyi, plüralizmi, demokratik baxışları müdafiə 

etməklə sosial mühitdə baş verən müxtəlif münaqişələrin aradan qaldırılmasında, stabil inkişafın 

yaradılmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Tədqiqatın obyektini ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana siyasi rəhbərliyi dövründə 

həyata keçirdiyi din siyasəti və bu siyasətin davamçısı İlham Əliyevin gördüyü işlər təşkil edir.  

Tədqiqatın predmetinə dövlət-din münasibətləri, milli mənəvi dəyərlər, tolerantlıq və 

dinlərarası dialoqla bağlı məsələlər daxildir. 

Tədqiqatın elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Məqalə elmi-tədqiqat işlərinin yazılmasında, 

Azərbaycan tarixinə dair dərslik, dərs vəsaiti və digər ümumiləşdirilmiş əsərlərin hazırlanmasında, 

ali və orta ixtisas məktəblərinin müvafiq fakültələrində mühazirələrin oxunmasında, seminarların 

keçirilməsində və buraxılış işlərinin yazılmasında istifadə edilə bilər.  
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XÜLASƏ 

Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında milli dəyərlərin, habelə tolerantlığın və multikulturalizmin qorunması 

üçün görülən tədbirlərdən bəhs olunur. Azərbaycan rəhbərliyi multikulturalizm sahəsində dövlətimizin strateji 

prinsiplərinin institusional səviyyədə təsbiti istiqamətində daha təsirli addımlar atması, Prezident İlham Əliyev 28 

fevral 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər 

üzrə Dövlət Müşavirinin Xidmətini yaratması haqqında faktlar öz əksini tapmışdır. Uğurlu siyasi kursun tərkib hissəsi 

olaraq cənab İlham Əliyev Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanılması, daha da inkişaf 

etdirilməsi və genişləndirilməsi məqsədi ilə 2016-cı il 11 yanvar 2016-cı ili “Multikulturalizm ili” elan etmək haqqında 

Fərman imzaladı. Sonra martın 11-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Multikulturalizm ili” elan edilməsi ilə 

bağlı Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi haqqında növbəti sərəncamı və bu kimi məsələlər məqalədə öz əksini 

tapmışdır.  

PЕЗЮМЕ 

В этой статье рассматриваются меры, принятые для защиты национальных ценностей, а также 

толерантности и мультикультурализма в Азербайджанской Республике. Факты свидетельствуют о том, что 

азербайджанское руководство предприняло более эффективные шаги для установления стратегических 

принципов нашего государства на институциональном уровне в области мультикультурализма, а президент 

Ильхам Алиев своим указом от 28 февраля 2014 года учредил службу государственного советника по 

международным, многокультурным и религиозным вопросам. В рамках успешного политического курса г-н 

Ильхам Алиев подписал указ, объявляющий 11 января 2016 года «Годом мультикультурализма» с целью 

сохранения, дальнейшего развития и расширения традиций мультикультурализма в Азербайджане. Затем, 11 

марта, в статье было отражено очередное распоряжение Президента Азербайджанской Республики об 

утверждении Плана действий по провозглашению «Года мультикультурализма» и аналогичные вопросы. 

SUMMARY 

This article discusses the measures taken in the Republic of Azerbaijan to protect national values, as well as 

tolerance and multiculturalism. The facts show that the Azerbaijani leadership has taken more effective steps to 

establish the strategic principles of our state at the institutional level in the field of multiculturalism, and President 

Ilham Aliyev established the Service of the State Counselor for International, Multicultural and Religious Affairs by 

the decree of February 28, 2014. As part of a successful political course, Mr. Ilham Aliyev signed a Decree declaring 

January 11, 2016 the “Year of Multiculturalism” in order to preserve, further develop and expand the traditions of 

multiculturalism in Azerbaijan. Then, on March 11, the next decree of the President of the Republic of Azerbaijan on 

the approval of the Action Plan on the proclamation of the "Year of Multiculturalism" and similar issues were reflected 

in the article. 
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Xülasə 

Şah I Abbasın ( 1587- 1629) hakimiyyəti illəri Səfəvilər imperiyasının Avropa ilə əlaqələrin-

də yeni bir mərhələ hesab olunur. Şah Abbasın zamanında Səfəvi dövləti Avropada geniş 

tanınmağa başladı. Səfəvi şahının diplomatik əlaqələr qurduğu ölkələr arasında Polşa krallığı 

xüsusi yer tuturdu. Osmanlı imperiyasına qarşı ittifaq yaratmaq və digər tərəfdən də Osmanlı 

imperiyası ərazisindən keçən şərq-qərb quru ticarət yolunun istiqamətini şimal-cənub dəniz 

ticarətilə əvəz etmək istəyi Polşa krallığı və Səfəvilər imperiyasını yaxınlaşdırırdı. 

Mənim tədqiqatımın məqsədi Səfəvi imperiyası və Polşa krallığı arasında qurulan əlaqələri 

karmelitlərin qeydlərinə əsasən araşdırmaq və müqayisəli təhlil etməkdir. Araşdırma göstərir ki, 

bu iki dövlət arasında sıx elçilər və hədiyyələr mübadiləsi getmişdi. Digər tərəfdən də karmelitlə-

rin hesabatlarından məlum olur ki, XVII əsrin sonlarında İsfahanda daimi səfirlik yaradan Polşa 
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krallığı yezuit missioner orden üzvlərinin Şamaxıda məskunlaşmasına nail oldu. Yezuitlərin əsas 

fəaliyyəti Səfəvi imperiyasının erməni icmasının katolikləşdirilməsinə yönəlsə də bu fəaliyyət 

uğursuz oldu. Mövcud tədqiqat Polşa krallığının himayə etdiyi yezuitlərin uğursuzluqlarının 

səbəblərinə işıq tutur. 

Açar sözlər: III Sigizmund Vaza, Bernard Moçiejovski, yezuitlər 

 

Giriş 
Polşa ilə Azərbaycan dövlətlərinin əlaqələri XV əsrə təsadüf edir. 1460-70-ci illər arasında 

Uzun Həsən Osmanlı imperiyasına həm Şərqdən, həm də Qərbdən hücum planı hazırlamaq üçün 
Papalıqdan başqa, Macarıstan, Polşa və Venesiya Ağqoyunlu saraylarına da elçilər göndərmişdi. 
Katerino Zenonun qeydlərində Uzun Həsənin qızını Polşa kralı ilə evləndirmək üçün danışıqlar 
apardığını və qızının katolik dinini qəbul etməyə razı olduğunu yazır (1, s.178-198). Amma digər 
mənbələrdə bu öz təsdiqini tapmır. Uzun Həsənin adları çəkilən Avropa saraylarına elçilər 
göndərməsinə səbəb Fateh II Mehmedin həyata keçirtdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində 
Ağqoyunlu dövlətinin Qara və Aralıq dənizinə çıxışdan məhrum olması idi. Qərb ölkələri ilə ipək 
ticarətinin zəifləməsi Ağqoyunlu dövlətinin iqtisadiyyatına ağır zərbə idi.  

1501-ci ildə yaranan Səfəvilər dövləti Avropa ilə əlaqələri genişləndirmişdi. Katolik kilsəsi-
nin dini siyasətinin bir hissəsi kimi Səfəvi imperiyası ərazilərinə katolik missioner ordenlərinin 
nümayəndələri göndərilmişdi. Bu missioner ordenlərindən biri olan karmelitlər Səfəvi torpaqların-
da rəsmi olaraq yerləşdiyi vaxtdan, yəni 1608-ci ildən 1753-cü ilə qədər Azərbaycan Səfəvi 
imperiyasının siyasi, sosial, mədəni və dini fəaliyyəti haqqında qeydlər aparmış və hesabatlar 
yazmışdılar. Bu hesabatlar ilk dəfə olaraq 1939-cu ildə H.Çik tərəfindən toplanaraq tərcümə 
olunmuş və iki cild şəklində çap olunmuşdu 

Karmelitlərin xronikası”nda Papa X Leonun Polşa kralı Sigizmunda Səfəvi şahı I İsmayıl 
haqqında yazdığı məktub verilmişdir: ”Türklərin tiranlığına qarşı uzun zamandır nifrət bəslədiyini 
bəyan etmiş İran kralı bir müddət əvvəl Rodos ustadına bütün xristianlara, yəni bizim 
tərəfimizdəki kral və şahzadələrə adı çəkilən türkə qarşı cəsarətlə və ürəklə silaha sarılmalarını 
bildirmək və onları təşviq etmək məqsədilə, bütün imkanların istifadəsinin lazım olduğunu 
söyləmək üçün bir elçilik heyətini göndərdiyi haqda Rodos ustadı tərəfindən məktublarıyla 
məlumat aldıq. İran kralı bizim də bu böhran üçün eyni şəkildə hazır və silahlanmış olduğumuzu 
görərsə onun (Rodos ustadı) yanında olacağına, düşmən torpaqlarındakı yerlərə hücum edəcəyinə 
və əvvəlki vaxtlarda xristianlara aid olan vütün şəhərləri zəbt edib idarə etmək üçün xristianlara 
verəcəyinə öz rizası ilə söz verib.” Papa bu məktubla Polşa ilə Habsburq imperiyası arasında 
ittifaqın yaranacağına ümid edirdi. Məktubdan da göründüyü kimi Şah I İsmayıl 1514-cü ildə 
Çaldıran döyüşündə osmanlılara məğlub olduqdan sonra Avropaya elçilər göndərmişdi və 
müharibəni davam etdirmək üçün hərbi yardım almaq niyyətində idi (2, s.15). 

Səfəvi elçisi Robert Şirley 1608-ci ildə Şah I Abbasın məktubunu ilk olaraq Polşa kralı III 
Sigizmund Vazaya aparmışdı. Xronikadan aydın olur ki, 1608-ci ilin 3 yanvarında, karmelitlər 
şahın hüzuruna qəbul edilərkən Şah I Abbasa hədiyyələr təqdim etmişdilər və bu hədiyyələrin 
arasında Polşa krallığının kardinalı Bernard Moçiejovskinin göndərdiyi 86 perqamentdən ibarət 
İncil də vardı. Tədqiqatın nəticəsi deməyə imkan verir ki, karmelitlərin xronikasına əsasən Roma 
papaları Polşa krallarını Səfəvilərlə əlaqələr yaratmağa təşviq edən əsas tərəflərdən biri idilər (3, 
s.166). Xronikada verilən məktubların və hesabatların təhlili bunu sübut edir. 

Polşa krallığının Səfəvi imperiyası ilə qarşılıqlı əlaqələri XVII əsrin II yarısında da davam 
etdi. Şah I Süleymanın ilk qəbul etdiyi səfir Boqdan Qurcinski oldu ki, Polşa krallığını təmsil 
edirdi (4, s.140). Əslən gürcü olan səfir 1667-ci ildə Andrusova sülh müqaviləsindən sonra çar 
Aleksey Mixayloviç tərəfindən osmanlılar əleyhinə ittifaq məsələsini müzakirə etmək üçün 
Polşaya göndərilmişdi. Çar elçini təlimatlandırmışdı ki, Polşa kralı Jan Kazimirə Azərbaycan 
Səfəvi imperiyasını da ittifaqa cəlb etməyin onlar üçün faydalı olacağına inandırsın. Beləliklə, 
Səfəvilərlə ittifaq məsələsinə razılıq verən Polşa kralı Boqdan Qurcinskini 1668-ci ildə 34 nəfərlik 
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heyətlə İsfahana göndərdi. Kral tərəfindən tapşırılmışdı ki, elçi Şah I Süleymanı taxta çıxması 
münasibətilə təbrik edəcəkdi, Polşa-Rusiya arasında Andrusova müqaviləsi haqqında şahı 
məlumatlandıracaqdı, missionerlərin göndərilməsilə bağlı icazə alacaqdı və nəhayət Osmanlı 
imperiyası əleyhinə ittifaqa girmək məsələsini müzakirə edəcəkdi. Boqdan Qurcinski 1670-ci ildə 
Novruz bayramı şənlikləri vaxtı Şah I Süleyman tərəfindən qəbul olundu. O, missionerlər üçün 
imtiyazlar, hətta İrəvanda kilsə tikilişinə icazə alsa da, osmanlılar əleyhinə ittifaq məsələsinə şahı 
razılaşdıra bilmədi (5. s.660-671) 

Səfəvi imperiyasının Avropa ölkələrilə əlaqələri araşdırılsa da Polşa-Səfəvi əlaqələrinə geniş 

diqqət yetirilməmişdir. Mövcud tədqiqatın məqsədi Polşa-Səfəvi əlaqələrini Karmelit missioner 

ordeninin keşişlərinin hesabatları və qeydləri əsasında gündəmə gətirməkdir. Tədqiqat işi giriş, 

tədqiqat metodları,iki fəsil, nəticə və ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Birinci fəsil Şah I Abbasın 

(1587-1629) hakimiyyəti illərində olan Polşa-Səfəvi əlaqələrindən bəhs edir. İkinci fəsildə isə Şah 

I Süleymanın (1666-1694) zamanında Səfəvi sarayına gələn Polşa elçilərinin fəaliyyəti tədqiq 

olunub. 

Tədqiqat metodu 

Tədqiqat işinin mənbəşünaslıq bazası Karmelit ordeninə məxsus olan keşişlərin hesabatlarına, 

məktublarına və qeydlərinə əsaslanır. Birtərəfli və qərəzli yanaşmanın qarşısını almaq üçün həm 

Avropa, həm də yerli tarixçilərin əsərlərinə müraciət olunub və müqayisəli təhlil aparılmışdır. 

Həmçinin mənbələrdən 1603-1606-cı illərdə Papalıq, Səfəvi və Habsburqlar əlaqələrini təd-

qiq etmək məqsədilə Berlində nəşr olunmuş “Praqanın Papalıq elçisi Covanni Stefano Ferrerinin 

Almaniyadan hesabatları” adlı hesabatlar kitabından istifadə edilmişdir.Papalıq elçisi Covanni 

Stefano Ferrerinin Almaniyadan hesabatları” adlı hesabatlar kitabından istifadə edilmişdir. 

Yezuit keşişlərin təşkil etdikləri dini debatlar və katolik-şiə disputları, ümumiyyətlə yezuitlə-

rin fəaliyyətləri haqda Aleksandr Rodosun səyahətnaməsində öz əksini tapır. Mövzunun tədqiqi 

üçün bir çox səyahətnamələrdən istifadə edilmişdir. Bunlardan Oruc bəy Bayatın, Pyetro della 

Vallenin, Katerino Zeno, Ambroco Kontarini, Adam Oleari, Tom Pires, Antoni Şirley və başqala-

rının əsərlərində Səfəvi-Polşa arasında elçilər mübadiləsi və mədəni əlaqələr haqda geniş məlu-

matlar var. 

Nəticə 

Tədqiqatın nəticəsi olaraq onu deyə bilərik ki, Karmelit missionerləri Şah İ Abbasın zama-

nında imtiyazlar əldə etmişdilər. Lakin bu imtiyazların verilməsinə baxmayaraq katolikliyi yayma 

cəhdləri uğursuz oldu. Bunu isə onunla əlaqələndirə bilərik ki, Səfəvi imperiyasının qanunlarına 

görə din dəyişdirmənin cəzası ölüm idi və bundan da əlavə müsəlman əhali xristianlığa 

meyllənmədi, şiə ruhaniləri xristianlığın yayılmasına qarşı ciddi müqavimət göstərdilər. Lakin 

dövrün mənbələrinə nəzər salarkən ümumi nəticəyə gəlirik ki, Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində 

genişlənən Səfəvi-Avropa əlaqələri Səfəvi imperiyasının Avropada tanınmasına səbəb oldu. 

Missioner hesabatları bizə Səfəvi imperiyası haqda detallı məlumat verir. Geniş diplomatik 

əlaqələr yaradılan dövlətlərdən biri də Polşa krallığı idi. Polşa krallığı ilə Səfəvi imperiyasını 

yaxınlaşdıran əsas cəhət Osmanlı imperiyasına qarşı ittifaq idi. Polşa həm də Yezuit 

missionerlərinin Səfəvi imperiyası ərazisində yerləşməsinə nail oldu. Lakin digər ordenlər kimi 

yezuitlərin də fəaliyyəti uğursuz oldu.  
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XÜLASƏ 

Sosial dəyişikliklərin əsas xarakterindən biri-birindən cəmiyyətin çərçivəsi daxilində həyatın 

müxtəlif sahələrindəki dəyişikliklər arasında, təsərrüfatların ayn-ayrı sahələri və bölmələri 

arasında ayn-ayrı sosial qruplar və təbəqələr arasında, ayn-ayn regionlar, ayn-ayn ölkələr və 

xalqlar arasında uyğunsuzluq kimi təzahür edən qeyri-bərabərlikdir.Sosial strukturda baş verən 

dəyişiklik bütün sistemin transformasiyasına gətirib çıxarır. Bu halda sosial dəyişiklik cəmiyyətin 

normal vəziyyəti deyil, disfunksiyası hesab edilir. Cəmiyyətdə baş verən əsaslı dəyişikliklər sosial 

strukturdakı ziddiyyətlərlə bağlıdır, insanların fəaliyyəti heç bir şeyi müəyyən etmir. Cəmiyyətin 

sosial dəyişikliklərində sosial mobillik böyük rol oynayır, Mobillik dedikdə ölçülərin hər hansı 

birində: varidat, idarəetmə sistemində mövqelər (hakimiyyət resursu), status sahəsində fərdin 

yerdəyişmələri nəzərdə tutulur. Hər bir ölçünün sosial nərdivanı vardır ki, onun da pillələrində 

fərdlər yerləşir. Göstərilən bütün sosial ölçülər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. 

AÇAR SÖZLƏR: SOSİAL, STRUKTUR, CƏMİYYƏT 

 

GİRİŞ 

Sosial strukturun bu xüsusiyyəti cəmiyyətdə bütün üç ölçüdə mövqelərin ciddi surətdə 

müəyyən birləşməsi, uyğunluğu ilə səciyyələnən sosial qrupları fərqləndirməyə imkan verir. 

İnsanlar yalnız struktur determinasiyasının daşıyıcılarıdırlar.Rasionalis nəzəriyyələrdə sosial 

dəyişiklik aktiv fərdlərin “tarixin istehsalı” kimi məqsədyönlü fəaliyyətinin məhsulu, bəhrəsi kimi 

nəzərdən keçirilir. Sosioloqların çoxu bu əqidədir ki, heç bir sosioloji paradiqmanın ümumi 

nəzəriyyəsi sosial dəyişikliklərin təhlili üçün kifayət qədər adekvat ola bilməz. Aksent getdikcə 

daha tez-tez bütövlükdə cəmiyyətin transformasiyasına deyil, ayn-ayn institutların, sosial 

qrupların, konkret ideyaların təhlilinə və izahı üzərinə keçirilir. İnsanların gündəlik həyatındakı 

tədrici dəyişikliklərin cəmiyyətdəki sosial qaydaya təsirini öyrənən praktikalar nəzəriyyələri 

getdikcə daha geniş yayılmaqdadır. 

TƏDQİQAT METODU 

Uzun tarixi Sosial mobilliyin çox mühüm parametrlərindən biri onun istiqamətliliyidir. Sosial 

mobilliyni iki əsas tipi vardır: üfüqi və şaquli. 

Üfıqi sosial mobillik və ya yerdəyişmə fərdin yaxdun qrupun bir sosial strukturdan statusu 

(sosial mövqeyi) itirmədən başqasına keçəməsi deməkdir. Üfıqi mobilliyə nümunə işçinin bir 

firmadan başqasına eyni vəzifəyə keçməsim göstərəmək olar. 

Şaquli sosiaı mobillik fərdin və ya sosial qrupun (təbəqənin, sinfin) ictimai ierxıyanın bir 

səviyyəsindən başqasına keçməsini göstərir.  

Yerdəyişmənin istiqamətindən asılı olaraq şaquli sosial mobilliyin iki tipini ayırd etmək olar: 

yüksələn və enən. Öz növbəsində, yüksələn mobillik iki əsas formada olur:  

1) fərdin ieraxiyanın aşağı səviyyəsindən daha yüksək səviyyəsinə nüfuz etməsi fərdi 

yüksələn mobillik;  

2) fərdlərin yeni qrup yaratması və bütün qrupun sosial strukturun daha yüksək səviyyəsinə 

nüfuz etməsi qrup halında yüksələn mobillik. 

Buna müvafiq enən mobilliyin də iki forması vardır:  
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1) fərdin daha yüksək sosial mövqedən onun əvvəllər mənsub olduğu qrupu dağıtmadan daha 

aşağı səviyyəyə enməsi, fərdi enən mobillikdır. 

2) müəyyən bir qrupun birliyinin dağılması və onun başqa qrupların fonunda rütbəsinin 

enməsi-qrup halında enən mobillikdir. 

Nəzəri cəhətdən şaquli sosial mobilliyi siffa bərabər olan stratifıkasiyalı cəmiyyət ola bilər. 

Bu o deməkdir ki, belə cəmiyyətin daxilində yüksəlmə və enmə yoxdur; bu cəmiyyət üzvlərinin 

heç fərd doğulduğu sosial təbəqəyə həmişəlik təhkim edilib. Belə cəmiyyətdə bir təbəqəni o 

birindən ayırma hüdudu tamamilə müdaxilə edilməzdir. Onlarda hər hansı təbəqə 

nümayəndələmin digərinə keçə biləcəyi heç bir imkan yoxdur. Belə cəmiyyəti tan qapalı cəmiyyət 

kimi müəyyən etmək olar. 

Daxili strukturun nəzəri cəhətdən əks tipi şaquli mobilliyin olduqca intensiv və ümumi 

xarakter daşıyan tipidir. Burada bir pillədən digərinə keçmə imkanları böyükdür. Adamlar eyni bir 

“sosial pılloədə” uzun müddət dayanmadan “yuxarı və aşağı” hərəkət edirlər. Bu tip cəmiyyəti 

açıq cəmiyyət kimi müəyyən etmək olar. Cəmiyyətin hər iki tipi-qapalı və açıq elmi abstraksiya, 

ideal modeldir; müxtəlif tarixi dövrlərdə real surətdə olan mövcud cəmiyyətdə şaquli mobilliyin 

intensivliyi və ümumulıyi dəyişir. Belə ki, Qədim Hindistanda kastalar qruluşu qapalı cəmiyyət, 

Fransa isə sosial inqilablar dövründə açıq cəmiyyət tipinə daha yaxındır. 

Şaquli mobillik cəmiyyətdə müəyyən dərəcədə mövcud olduğuna görə ictimai ierarxiyamn 

səviyyələri arasında fərdlərin bir təbəqədən başqasına yuxan və ya aşağı yerləşdirilməsinin yollan 

olmaldır. Onlar “sosial mobillik kanallan” adlanır. Bu, insanın ictimai ierarxıyada öz vəziyyətini 

dəyişdirdiyi sosial institutlar və təşkilatlardır. Sosial mobilliyin əksər cəmiyyətlərdə mövcud olan 

ən mühüm kanalları ordu, kilsə, məktəb, siyasi, iqtisadi və ailədir. Şübhəsiz ki, bu kanallardan 

başqa ayn yolar da vardır, lakin onlar az əhəmiyyətlədir. 

Bütün dövrlərədə bu institutlann hər biri müəyyən cəmiyyətdə konkret anda bu və ya digər 

dərəcədə mühüm rol oynayıb. Ordu müharibə və sosial sarsıntılar dövründə böyük rol oynayır, 

lakin sülh şəraitində onun əhəmiyyəti nisbətən azalır. Orta əsrlərdə kilsənin əhəmiyyəti böyük idi. 

Hazırda isə onun əhəmiyyəti xeyli azalmışdır. 

Öz konkret formalarını dəyişən şaquli mobillik kanallan stratifıkasiyalı cəmiyyətdə 

mövcuddur və mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Müasir cəmiyyətdə sosial strukturu sabit, davamlı hadisə kimi nəzərdən keçirmək mümkün 

deyildir. Bu, cəmiyyətin təkrar istehsal prosesi deməkdir. 

Mülkiyyət, bölgü, əməyin ictimai təşkili münasiəbətləri sistemində, sosial mobilliyin meylləri 

və istiqamətlənndə radikal dəyişikliklər davam etməkdədir. Bu da yeni sosial birliklərin, onlann 

qarşılıqlı əlaqələrinin, iyearxiyasının meydana gəlməsinə gətirib çıxarır. 

Cəmiyyətdə müşahidə olunan transformasiya prosesləri çox və ya az dərəcədə üç qrup 

amillərlə şərtlənmişdir. 

Birinci qrup amillər - burada dünya məkanının qloballaşması, bir tərəfdən iqtisadiyyat, 

siyasət, təhsil, informazsiya sayəsində inteqrasiya, digər tərəfdən, dezinteqrasiya kimi ən ümumi 

amillərdən söhbət gedir. Bu proseslər bütün cəmiyyətlərdə, onlann bütün səviyyələrində müşahidə 

olunur. 

Amillərin ikinci bazar münasibətlərinə əsaslanan ictimai sistemə keçid prosesində olan 

ölkələr üçün ümumidir. “Transformasiya” anlayışı çox vaxt baş verən coşqun proseslərin ifadə 

eidlməsi üçün işlədilir. Bu terminlə, eləcə də, “modemizasiya” termini ilə baş verən 

dəyişikliklərin ideoloji xarakter daşımadığını nəzərə çatdımıağa çalışırlar . 

Lakin əslində onların hər ikisi ideoloji ruha malikdir. Məsələn, əgər müəyyən ölkələr üçün 

tranformasiya dünənki sosializm ölkələri səmərəili inkişaf etməkdə olan demokratik vətəndaş 

cəmiyyətlərinin sırasına daxil olsunlar deyə, hər çür müdafiə olunmalı olan pozitiv prosesdirsə, 

digər ölkələr transformasiyanı xaricdən (Qərb tərəfindən) qəbul etdirilmiş bu cəmiyyətlərin 

iqtisadiyyatının, sosial quruluşunun və mənəvi əsaslarının qəfil iflicinə səbəb olmuş mənfi, 
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dağıdıcı proses kimi nəzərdən keçirirlər. Transformasiya prosesinin xüsusiyətlərinin müxtəlifliyi 

hələlik onu bütövlükdə dərindən təhlil etməyə və üstəlik də onun əss istiqamətini heç olmazsa, 

aşkara çıxarmağa imkan vermir. Buna görə də transformasiyanın “labüd surətdə kapitalizmə 

qayıtma” kimi müasir 

Qərb cəmiyyətləri üçün tipik olan ictimai institutların və həyat tərzinin formalaşması prosesi 

kımı geniş yayılmış anlayış düzgün olmayaraq bir tərəfli təsəvvür edilir. 

Amillərin üçüncü qrupu müstəsna dərəcədə hər bir dövlətdə mövcud olan millətin milli 

mentalitetinə əsaslanır. Hər şeydən əwəl ölkənin yenidənqurulması sahəsində nəzəri və praktiki 

cəhətdən əsaslandırılmış siyasətin olmamasını qeyd etmək lazımdır. Bu səbəbdən də ölkədə baş 

verən proseslər kortəbii, qeyri-ardıcıl şəkildə baş verir. Son illərdə mövcud olan tədqiqatlar da 

sosial strukturun son dərəcə qeyri-sabit olmasını, qeyri-müəyyənliyini qeyd olunur. 

Makrosəviyyədə və sosial istehsal strukturları əsəviyyəsində sosial dezinteqrrasiya və 

diferensiasiyanın yem formaları meydana gəlir. Mülkiyyət formalarının nisbəti çıxır, digərləri 

yaranır, üçüncülər parçalanırlar, dördüncülər isə sosial rollarını və statuslarını dəyişdirilir və s. 

Hazırki vaxtda sosial strukturun transformasiyanın əsas meyllən əmlak diferensasiyası ilə 

müşayiət olunan sosial təbəqələşməyə doğru 

1) muzdla işləyənlər (muzdlu işçilər),  

2) muzdla işləməyənlər (bunlar müstəqil məşğul olan işverənlərdir, istehsal kooperativlərinin 

üzvlərdir). 

Cəmiyyətin sosial transformasiyasını bu gün stratifıkasiya sistemində əvvəllər mövcud 

olmamış mövqelərin - hər şeydən əwəl iri və xırda sahibkarlar sinfinin, “yeni yoxsullar” 

təbəqəsinin işsizlər ordusunun meydana gəlməsi, eyni zamanda onların yeni status-rol 

funksiyalarına adaptasiyası, sosial və şəxsi identikliyin yenidən qiymətləndirilməsi 

səciyyələndirir. Cəmiyyətdə differensasiya çoxaldıqca əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında 

qütbləşmə də dərinləşir. Nəticədə sosial qrupların və təbəqələrin nəinki təkcə sosial vəziyyətində 

həmdə həyat şəraitində müxtəliflik daha kəskin şəkildə özünü göstərir. 

NƏTİCƏ 

İnsanlann maddi vəziyyətlərinə görə fərqlənən aşağıdakı qruplan göstərmək olar. 

I qrup - Zənginlər. Bu qrupun üzvləri yüksək həyat səviyyəsini təmin etmək üçün kifayət 

qədər maddi vasitələrə, imkanlara malikdirlər. 

II qrup - Ortabablar. Bu qrupun üzvləri kreditin və ya yardımçı vasitələrin köməyi ilə həyat 

şəraitini orta səviyyədə saxlamaq imkanına malikdirlər. 

III qrup - Aztəminatlılar. Bu qrupun üzvləri yalnız gündəlik xərcləri minimum vasitələrlə, ən 

aşağı fonnada həyata keçirmək imkanına malikdirlər. 

IV qrup - Yoxsullar. Bu qrupun üzvləri yalnız hesablarını təmin etmək üçün çalışırlar və 

bəzən buna da imkanları çatmır. 

Azərbaycan cəmiyyətinin sosial strukturunun dəyişməsinin müsbət meylləri ilə yanaşı 

mənfimeylləri daha çox artmışdır.Bazar münasibətlərinin sərt qanunları ziyalılara daha çox təsir 

edir. Zehni əmək işçilərin maddi vəziyyətində çətinliklər, onların fəaliyyətində inamsızlıq yaradır. 

Ziyalıların cəmiyyətdə nüfuzunda arzuolunmaz hallar baş verir. Nəticədə yüksək nüfuzlu 

mütəxəssislərin respublikadan kənara axını müşahidə olunur. 

Beləliklə, həddən artıq bərabərsizlik cəmiyyətin sabitliyinin pozulmasına doğru apanr. 
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XÜLASƏ 

Təqdim olunan məqalədə Azərbaycanda mövcud olmuş qala tipli yaşayış məskənləri araşdı-

rılır. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, bu qala tipli məskənlərin əsas cəhətləri yaşayış forması ilə bağlı 

idi. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan tikililər yaşayış evlərindən, təssərrüfat sahəsindən, 

müdafiə divarlarından, əsas tikilidən ibarət idi. Köçəri və yarımköçəri tayfaların qala tipli yaşayış 

məskənlərinə ehtiyacı var idi. İlkin protoşəhərlərin yaranması ilə bağlı müxtəlif fikirlər 

mövcuddur. Qala şəhərlərin ətrafının möhkəmləndirilməsi əsas faktor idi. E.ə.III-II minilliklərdə 

iri tayfa ittifaqlarının yaranması, məhsuldar qüvvələrin artması, istehsal münasibətlərinin inkişaf 

etməsi tayfa ittifaqlarının inşaat sənətinə təsir etdi. Orta tunc və son tun dövrü tikililərinin ətrafına 

qala hasarı çəkilirdi. Qarabağın "Üzərliktəpə" adlı ilkin şəhər mədəniyyətinin ünsürləri 

cəmiyyətin həyatında baş vermiş dəyişikliklərlə bağlı idi.  

AÇAR SÖZLƏR: qala şəhərlər, orta tunc, son tunc. 

 

GİRİŞ 

Eneolot-Erkən Tunc dövrlərində formalaşmağa başlayan ilk şəhər tipli məskənlərimizin 

inkişaf xüsusiyyətlərinə həsr olunan məqalədə Qarabağ və Naxçıvan bölgəsinin arxeoloji 

materialı əsasında urbanizasiyanın mühüm mərkəzləri haqqında lakonik məlumatları çatdırmaqla 

şəhərsalma ənənələrinin hansı mərhələlərdən keçdiyininə nəzər salınır. Qarşıya qoyulan problem 

xalqımızın qədim inşaat sənəti ilə bilavasitə bağlı olduğundan böyük elmi aktuallıq kəsb edir və 

tarixdə maraq doğuran mövzulardan biridir. Tədqiqatın aktuallığı həm də onunla müəyyən olunur 

ki, Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış qədim tayfaların şəhərsalma vərdişlərinin 

araşdırılmasına həsr olunmuşdur. 

TƏDQİQAT METODU 

Məqalənin əsasını obyektiv elmi tədqiqat metodu təşkil edir. Məqalədə arxeoloji qazıntıların 

obyektiv müqayisəli təhlil metoduna və bunun nəticəsində əldə olunan elmi nəticələrə üstünlük 

verilmişdir. 

Azərbaycanda şəhər mədəniyyətinin öyrənilməsi sahəsində ilk addımlar görkəmli arxeoloq 

alim Vəli Əliyev tərəfindən atılmışdır. E.ə.II minillikdə Şərqin ilk sivilizasiya mərkəzi olan 

Mesopotamiya ilə əlaqələrin yaranması, şəhər-dövlətlərinin meydana gəlməsi qədim inşaat 

sənətinin inkişafında əsas rol oynadı. Son tunc dövründə meydana gələn siklopik tikililər daha da 

təkmilləşərək e.ə. I minilliyin əvvəllərində Aşşur və Urartu hücumlarına qarşı Manna dövlətinin 

ərazisində də mövcud idi. Tunc dövründə əhali dağlıq və dağətəyi ərazilərdə məskunlaşmağa 

başladı. Yaşayış yerləri bir-birinə daha yaxın yerləşirdi. Yaşayış yerlərinin dağətəyi ərazilərdə 

salınması əkinçiliyin və maldarlığın inkişafına zəmin yaratdı. Oturaq əhali isə əsasən kənd və 

şəhər tipli yaşayış yerlərində məskunlaşırdı. Onların əsas məşğuliyyəti sənətkarlıq və ticarət idi. 

Dağlıq ərazilərdə yaşayan əhalinin isə müdafiə tikililərinə daha çox ehtiyacı var idi. Xarici 

hücümlardan qorunmaq məqsədi onlarda ilkin müdafiə istehkamlarını yaratmaq məcburiyyəti 

yaratdı. Qala tipli yaşayış yerlərinin tədqiqi son illərdə arxeoloqlar sayəsində mümkün olmuşdur. 

İlk qala şəhərləri Naxçıvanda məskunlaşan tayfalar tərəfindən yaradıldı. Qarabağ ərazisində də bu 

tip şəhər qalalar mövcud olmuşdu. Tunc dövründə başlayan bu inşaat sənətinin əsası əslində 

Neolit və Eneolit dövrlərində qoyulmuşdu. 

Baku Engineering University 209 Baki/Azerbaijan



Kür-Araz mədəniyyətinin mərkəzi olan Naxçıvan ərazisində mədəniyyətin bu tipinə maddi-

mədəniyyət abidələrinin kompleks tədqiqi göstərdi ki, o, qədim mədəniyyət olmaqla yerli Qafqaz 

tayfalarına məxsus olmuş, heç də Kiçik Asiya və Anadoluda yox, məhz Azərbaycan torpağında 

təşəkkül tapmışdır. E.ə. III minilliyin sonlarında Kür-Araz mədəniyyəti tayfaları iqtisadi inkişafın 

sonrakı tərəqqisi zəmini əsasında tayfa ittifaqlarında birləşdilər. Onların yaşayış yerləri daşdan 

tikilmiş qala tipli məskənlərdən ibarət olmuşdur. Bu qalaların, əsasən varlı tayfa başçılarının 

yaşayış yeri və müdafiə vasitələri kimi fərqlənməsi faktı bir daha III minilliyin sonlarından 

etibarən sinfi təbəqələşmənin də izlərinin meydana gəldiyini söyləməyə təminat verir. 

Araşdırmalar göstərir ki, bu möhtəşəm ilk şəhər-qala tipli məskənlərin inşa edilməsində istifadə 

edilən materialların daşınmasında icma "qullarının" əməyi mühüm rol oynamışdır. Qalaların inşa 

edilməsində hələ eneolit dövründə (e.ə.V-IV minillikdə) çiy kərpicdən geniş istifadə edilmişdir. 

Çiy kərpicin hazırlanmasında hərbi toqquşmalar zamanı ələ keçirilən əsirlərin əməyi geniş istifadə 

edilmişdi. Azərbaycanda bu dövr üçün Xocalı-Gədəbəy, Naxçıvan və Talış-Muğan 

mədəniyyətləri əsas idi [6, s.30]. Xarici basqınlardan qorunmaq üçün sonrakı dövrlərdə siklopik 

tikililər yarımköçəri maldar tayfalar tərəfindən salınmağa başlanıldı.  

Tədqiqatlar göstərir ki, Naxçıvan ərazisində yaşamış qədim tayfalar yaşadıqları məkanların 

ümumi müdafiə divarları ilə çevrələnməsi ənənəsinə hələ Neolit-Eneolit dövrlərində 

yiyələnmişlər. Bunu Naxçıvançay və Arpaçay vadilərindəki qədim yaşayış yerlərindən aşkar 

edilmiş divar qalıqlarının timsalında görmək olar [4, s.15]. Orta tunc dövrünün ən səciyyəvi cəhəti 

ilk şəhərsalmanın meydana gəlməsi idi. Bu dövrə aid Naxçıvan və Qarabağ ərazisində şəhər tipli 

yaşayış məskənləri tapılmışdır. Naxçıvanın orta tunc dövrü mədəniyyəti boyalı keramika qablar, 

ilkin şəhər mərkəzləri ilə məşhurdur. Orta tunc dövrü yaşayış yerləri güclü müdafiə divarları ilə 

əhatə olunmuşdur. Bu ərazidə güclü tayfa ittifaqları formalaşmışdır. Orta tunc dövrünə aid ən 

möhtəşəm abidələrinin Naxçıvanda yerləşməsi bu bölgənin qədim mədəniyyət əsas mərkəzi 

olduğunu təsdiq edir. Urmiya hövzəsi və Naxçıvandan fərqli olaraq Şərqi Anadoludakı yaşayış 

yerlərində orta tunc dövrü təbəqəsinin rastlanması bu dövrə aid arxeoloji abidələrin başlıca olaraq 

qəbiristanlıqlarla təmsil olunması həyatın köçəri xarakterdə olduğunu göstərir. Arxeoloji 

qazıntılar göstərir ki, Naxçıvan, Urmiya hövzəsi, Şərqi Anadoluda yaşayan tayfalar oturaq və 

köçəri həyat tərzi keçirmişdir [1, s.76]. Oğlanqala, II Kültəpə Şahtaxtı-Govurqalanın qədim 

sakinləri şəhər mədəniyyətinə malik olaraq möhtəşəm qalalar tikmişlər ki bu da Naxçıvan 

bölgəsini Azərbaycanın ilk şəhər mədəniyyətinin yarandığı mərkəzə çevirmişdir.  

Möhtəşəm qala divarları ilə əhatələnən iri yaşayış yerlərinin müəyyən hissəsində 

zadəganlara, varlı ictimai təbəqəyə məxsus narınqala olmuşdur. Bayır qala divarları və narınqala 

dördkünc və yarımdairəvi plana malik bürclərlə möhkəmləndirilmişdir. Qala-şəhər iri yaşayış 

yerləri planlı tikilmiş, binaların əksəriyyəti çoxotaqlı olub, aralarından enli düz küçələr 

keçir.Naxçıvanın müdafiə istehkamları yonulmuş iri daşlardan tikilməklə, 3-10 ha sahəni əhatə 

edir. Qazıntılar nəticəsində tapılmışdır ki, əksəriyyəti bir tondan ağır daşlarla hörülmüşdür. 

Onların yonulması və hörgüdə səliqə lə bərkidici məhluldan istifadə olunmadan çox məharətlə 

düzülməsi minlərlə işçi qüvvəsi tələb edirdi [2, s. 167]. Orta tunc dövründə-III minilliyin sonu-II 

minilliyin üçüncü rübündə böyük etnik yerdəyişmələrin baş verdiyi ehtimal olunur; hərçənd bu 

haqda fikir müxtəlifliyi mövcuddur. Düzənlik ərazilərdə yaşayan məskənlərin sayı azalması, 

insanların müdafiə üçün əlverişli olan dağlıq və dağətəyi ərazilərdə məskən salması bu dövrün 

xarakterik xüsusiyyəti idi. Təsərrüfatda yaylaq heyvandarlığı əsas yer tutmağa başladı. Sosial 

münasibətlərin bu dövrdə inkişafı bilavasitə istehsal qüvvələrinin artması ilə bağlı idi. Orta tunc 

dövrü Azərbaycanda Mil düzündə daha çox öyrənilmişdir. Həmçinin bu dövr Qarabağ, Dəvəçi, 

Abşeron və Qobustan abidələrində də əks olunub.  

Tayfalararası ziddiyyətlərin meydana gəlməsinə səbəb olan iri mal-qara sürülərinin, zəngin 

taxıl ehtiyatının olması toqquşmalarla nəticələnirdi ki, bu da təbii olaraq yaşayış yerlərinin 

görkəminə də təsir edirdi. Yaşayış yerləri maksimum şəkildə müdafiə qabiliyyətini artırmağa 
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başladı. Müdafiə istehkamlı və müdafiə qurğulu yaşayış yerləri bu dövrdə meydana gəldi. 

Mükəmməl tikinti texnikasını öyrənən əhali inşaat materialı kimi çiy kərpicdən, möhrədən, 

daşdan, qamışdan istifadə edirdi. Mürəkkəb qurluşlu müdafiə istehkamları dördkünc bürclərlə 

daha da möhkəmləndirilirdi. Bu dövrdə də eləcə də tunc dövrlərinin sonlarında Sarıtəpə, 

Babadərviş, Mingəçevir kimi müdafiə qalalı və hasarsız daimi yaşayış yerləri ilə yanaşı 

mövsümlük yurd yerləri də yaranmağa başlayırdı. Əhali çoxluğu son tunc dövründə yaşayış 

yerlərində yarımqazma tipli evlərin geniş yayıldığını göstərir (Yastıtəpə, Novruzlutəpə, 

Qiyamtəpə yaşayış yerləri) [5, s.11]. Naxçıvan ərazisinin əlverişli coğrafi mövqeyi onun Yaxın 

Şərq ölkələri ilə bilavasitə qonşuluqda yerləşməsi nəticəsində bu ərazi Yaxın Şərqlə Cənubi 

Qafqaz arasında iqtisadi-mədəni əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Naxçıvanın daş 

duz və mineral xammal mənbələri ilə zəngin olması, habelə bu ərazinin Cənubi Qafqazı Yaxın 

Şərqlə birləşdirən ticarət yolunun qovşağında yerləşməsi ticarətin və sənətkarlığın inkişafına 

əlverişli şərait yaratmışdır. Son illərin tədqiqatları e.ə.V-IV minilliklərdə Cənubi Qafqazı Yaxın 

Şərqlə birləşdirən obsidian ticarətindı Naxçıvanın mühüm yer tutduğunu göstərir [1, s.78].  

Qala tipli yaşayış məskənlərin-siklopi, hansı məqsədlərlə salınması, memarlıq və tikinti 

xüsusiyyəti haqqında tədqiqatçıların fikirləri müxtəlif olsa da, onların əldə etdiyi nəticələrdə bir 

neçə faktlarla eynilik təşkil edir. Həmin elmi nəticələr Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu 

kimi, Naxçıvanda da siklopik yaşayış məskənlərinin əsasən dağlıq və dağətəyi yerlərdə 

salınmasından, yerin relyefinə uyğun tikilməsindən, çox az mədəni təbəqəyə malik olmasından 

ibarətdir. Tədqiqatçıların fikirlərindən, aparılan müqayisəli araşdırmadan belə bir nəticəyə gəlmək 

olar ki Azərbaycan ərazisində qala tipli yaşayış məskənlərinin-siklopik tikintilərin hansı məqsədlə 

tikilməsindən asılı olmayaraq, bu vərdişlərin insanların həyat tərzi ilə bağlılığı var idi. İstər oturaq, 

istərsə yarımköçəri həyat tərzi keçirən əkinçi-maldar tayfalar, qala tipli yaşayış yerlərindən 

istifadə etmişlər [3, s.130]. 

NƏTİCƏ. Bütün deyilənlər Eneolit-Tunc dövründə Azərbaycanın qədim yaşayış yerlərində 

ilkin şəhərsalma sivilizasiyasının formalaşmasını təsdiq edir. Naxçıvan bölgəsində yaranan qədim 

şəhərsalma mədəniyyəti digər bölgələrə də təsir etdi. Arxeoloji araşdırmalar göstərdi ki Mesopo-

tamiya ilə tranzit əlaqə, demoqrafik artım, əlverişli coğrafi arealda yerləşmə və mal mübadiləsinin 

yaranması şəhərsalma mədəniyyətinin formalaşmasında əsas faktorlar idi.  
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