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Bildiyimiz kimi, GPS müşahidələri ilə qəbuledici antenanın ECEF koordinantları 
əldə edilir. Bu koordinatlar daha sonra müəyyən bir referens ellipsoidə bağlı olaraq 
ellisoidal koordinantlara (en dairəsi; uzunluq dairəsi; ellipsoid yüksəkliyi) çevrilir. Digər 
tərəfdən mühəndis məsələlərində GPS-dən istifadə olunmasının səbəb olduğu ən vacib 
problemlərdən biri istifadə olunan yüksəklik sistemlərinin fərqli olmasıdır. Başqa sözlə, 
GPS ilə ellipsoidal yüksəkliklər əldə edilməkdədir, lakin xəritəçəkməkdə və milli, 
beynəlxalq layihələrdə ortometrik yüksəkliklərdən istifadə olunur. Bildiyimiz kimi, 
ortometrik yüksəkliklər, ölçmə nöqtəsi ilə geoid arasında şaqul boyunca ölçülən şaquli 
məsafələr olaraq qeyd olunur. Geoid həndəsi nivelirləmə ölçmələri üçün referens səthdir. 
Digər tərəfdən, Azərbaycanın da daxil olduğu bir çox ölkədə geoid, mareoqraf  nöqtələrin- 
də həyata keçirilən dəniz səviyyə səthini müəyyənləşdirmə ölçmələrindən faydalanaraq 
əldə edilən orta dəniz səviyyəsi (ODS) ilə eyni qəbul edilməkdədir. Ancaq bu vəziyyətdə 
belə orta dəniz səviyyəsi ilə sıfır yüksəkliyi bir-biri ilə üst-üstə düşməyə bilər. Hal-hazırda 
geoid ilə ODS vasitəsilə aparılan təcrübi nəticə arasında uyğunluq 1-2 m-dir. ODS ilə 
geoid arasındakı fərq "Dəniz səthinin topoqrafiyası" olaraq başa düşülür. Dəniz səthi 
topoqrafiyası isə zamana və mövqeyə bağlı olaraq dəyişir. 

Ellipsoid riyazi cəhətdən düzgün bir səthdirsə, geoid fiziki olaraq bərabər 
potensiallı bir səthdir və yerin qravitasiya sahəsindəki dəyişiklikləri əks etdirir. Buna görə 
də ellipsoid yüksəkliklərinin həndəsi, ortometrik yüksəkliklərin isə fiziki mənası vardır. 
Geoid ilə ellipsoid arasındakı fərq geoid yüksəkliyidir və N ilə işarə olunur [3]. 

GPS ilə əldə edilən ellipsoid yüksəkliyindən (h) ortometrik yüksəklikləri (H) əldə 
etmək üçün 

H = h - N   (1) 

bərabərliyindən istifadə olunur. GRS 80 ellipsoidinə görə geoid yüksəklikləri bütün dünya 
üçün (+75) ilə (-104) metr arasında dəyişir. Azərbaycan üçün bu fərq 6-40 m arasındadır. 
(1) bərabərliyi ilə birbaşa ortometrik yüksəkliyi müəyyənləşdirmək üçün geoidin 
yüksəkiyi (N) məlum olmalıdır. Geoidin yüksəkliyinin təyin olunması üçün bir çox 
metodlar vardır: 

a. Astro-geodezik geoid təyin etmə;
b. Yerin qravitasiya sahəsinin geopotensial modelləri ilə geoid təyin etmə;
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c. Qravimetrik metodla geoid təyin etmə;
d. Həndəsi metod və ya interpolyasiya ilə geoid təyin etmə.

Bunlardan astro-geodezik metodla geoid yüksəkliyi yerli ellipsoidə (geodeziya 
şəbəkəsinə) görə təyin edilir. Bu metoddan yalnız astronomik koordinantların mövcud 
olduğu bölgələrdə  istifadə edilməkdədir. Geoidin yüksəlikləri həqiqətdə astro-geodezik 
nöqtələr arasındakı mailliyi ifadə edir. Geopotensial modellərlə geoidin təyin edilmə 
metodlarından istifadə edərək əldə edilən geoid yüksəklikləri geosentrik ellipsoidə görədir. 
Bu metoddakı başlanğıc məlumatlar yerin harmonik əmsallarıdır. ABŞ və Avropada 
müxtəlif təşkilatlarda fərqli modellərdən istifadə olunur. Bunlara misal olaraq OSU91A 
modeli və NASA/NIMA/OSU yer geoid modeli EGM96-nı göstərmək olar. 

Qravimetrik metodla geoid müəyyənləşdirmə metodunda, Stoksun inteqralı 
köməyi ilə yerin qravitasiya ölçmələrinin inteqralı alınır. Normal olaraq inteqral bütün yer 
üzü üçün alınır. Hal-hazırda isə bu metod Stoksun inteqralı ilə yerin harmonik 
modellərinin toplusu olaraq istifadə edilməkdədir. 

Bu metoddakı başlanğıc məlumat hesab nöqtəsinin ətrafındakı lokal qravitasiya 
ölçmələridir. Hesablamalar qravitasiya anomaliyalarının orta qiymətinə görə aparılır. 
Hesablanan geoidin yüksəkliyi yer mərkəzli bir ellipsoidə əsaslanır. Bu metod lokal 
qravitasiya ölçüsünün sıx olduğu bölgələr üçün uyğun olub 100 km-ə qədər olan 
məsafələrdə bir neçə ppm dəqiqliklə relativ geoid yüksəkliyin təyin edilməsi üçün 
xarakterikdir. 

Həndəsi (interpolyasiya) metodu ilə geoid təyinetmə (1) bərabərliyindən N-in 
birbaşa hesablanmasına əsaslanır. Əgər şəbəkədə N-in qiymətləri məlum olan çoxlu sayda 
nöqtə varsa, digər nöqtələrdə N-in qiymətləri hər hansı bir interpolyasiya yolu ilə 
müəyyənləşdirilə bilər. Bu metoda GPS nivelirlənməsi (GPS geoidi) adı verilmişdir. GPS 
geoidi ümumi  aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirilə bilər: 

Layihə ərazisində birbaşa nivelirləmə nöqtələrində nivelirləmə aparılması və səthi 
uyğunlaşdırma (surface fitting) texnologiyası ilə əldə ediləcək bir geoid xəritəsindən 
istifadə etmək əvəzinə, ortometrik və ellipsoidal yüksəkliklərdən istifadə edərək  iki fərqli 
müstəvi müəyyənləşdirilir. Əgər hər iki yüksəklik  bir nivelirləmə nöqtəsində eyni qəbul 
edilirsə, digər nivelirləmə nöqtələrinin iki fərqli yüksəkliyi olacaqdır. Bunun üçün sadə 
riyazi model olaraq 

Ax+By+C   (2) 

şəklində verilir. (2) bərabərliyi ilə bu iki müstəvinin (səthin) şərq-qərb və şimal-cənub 
istiqamətində meyilliyi (tilt) və geoidi yüksəkliyi  əldə edilməkdədir. Bu bərabərlikdə A, B 
və C əmsallar, (x; y) isə UTM koordinantları götürülə bilər. 

Bu metodda layihə ərazisində yüksəkliyi həm GPS müşahidələri, həm də 
nivelirləmə ilə əldə edilən üç nöqtə kifayətdir. A, B, C əmsallarını (2) bərabərliyində 
yerinə qoysaq istənilən nöqtənin ortometrik və ellipsoidal yüksəkliyi əldə edilir. Layihə 
ərazisində çoxlu sayda ortometrik və ellipsoidal yüksəklik varsa A, B, C əmsalları ən kiçik 
kvadratlar metodu ilə tapılır. Yüksək dəqiqlikli geoid modeli olmadığı halda yuxarıdakı 
metodla 50 km-ə qədər olan ərazilərdə geoid dəyişikliklərin düzgün olduğu ərazilərdə 
olduqca yaxşı nəticələr verir [2]. 
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Ölkəmizdə bu istiqamətdə müəyyən işlər gedir, lakin geoid məsələsi tam həllini 
tapmamışdır. Buna görədə qardaş Türkiyə ərazisi üçün xəritə komandanlığı tərəfindən 
TUTGA ilə birlikdə geoid hesablanmış və TG-99 adlandırılmışdır.  Bu  geoid  NTG99,  
GPS ellipsoid yüksəklikli hGPS və Türkiyə Milli Şaquli Nəzarət Şəbəkəsi-1999 əsasən 
hesablanan ortometrik yüksəkliklər Hgy ilə göstərilərsə, bütün bu böyüklərdə olan 
sistematik sapmalar ya da datum qeyri-müəyyənliyi ortaya çıxır. Bu səbəblə (1) 
bərabərliyi 

hGPS+ ϭ hGPS=(H99+ ϭ H99)+(NTG99+ ϭ NTG99)  (3) 

şəklində ifadə edilir. Burada "ϭ" yüksəklik komponentindəki xətadır. Digər tərəfdən bu 
xətalar bir-birinə yaxın iki nöqtə arasında (3) bərabərliyinin fərqləri götürüldükdə aradan 
qalxır. İki nöqtə arasındakı fərq ∆H99 ilə göstərilərsə, 

∆H99=∆hGPS-∆NTG99  (4) 

yazıla bilər. Bu bərabərlikdən göründüyü kimi GPS və geoidin yüksəklikləri ilə "GPS 
nivelirlənməsi" adı verilən tapşırıq yerinə yetirilməkdədir. Ancaq bu metodla nöqtələr 
arası yüksəklik fərqi əldə edilərək referens səthinin məlum olması üçün mövcud şaquli 
nəzarət şəbəkəsinə bağlanmaq lazımdır. 

Türkiyə üçün bu şəbəkə TUDKA-99 olaraq müəyyən edilib. Digər tərəfdən 
ellipsoidal yüksəkliklər ilə ortometrik yüksəkliklər arasında keçidlərin baş verməsi üçün 
(1) və (4) bərabərliklərindən göründüyü kimi TUTGA və TUDKA şəbəkələriylə uyğun 
olan geoidin yüksəkliklərinin bilinməsi vacibdir. Türkiyə üçün bu işlər davam etdirilir və 
yeni metodlar yerində işlənib hazırlanır. Türkiyədə istifadə olunan geoid TG-09 (Türkiyə 
Hibrid Geoid modeli-2009) olub, dəqiqliyi təqribən 10 sm-dir [1]. 

Ortometrik yüksəkliklərin (4) bərabərliyindən istifadə edərək heablanması olduqca 
yorucu prosesdir. Çünki ∆H-ların ən kiçik kvadratlar (ƏKK) üsulu ilə tarazlaşdrılması 
lazımdır. Bunun yerinə praktik əhəmiyyətli metodla ən azı (yoxlama məqsədi ilə iki və ya 
daha artıq) nöqtənin ortometrik yüksəkliyi sabit qəbul edilərək GPS baza vektorları 
tarazlaşdırlır. Beləliklə, GPS şəbəkəsi yerli şaquli datum üzərinə gətirilir. Digər tərəfdən  
ellipsoidal yüksəkliklər şaquli datum və geoiddən əmələ gələn xətalar daşıyır. 
Tapşırıqlarda maraqlı olan yalnız  ortometrik yüksəkliklər olduğundan, ellipsoidal 
yüksəkliyin xətalı olması heç bir problem yaratmır. Lakin bu metodun tətbiqi hər nə qədər 
asan olsa da, əhəmiyyətli dərəcədə risk daşıyır. Tək bir nivelirləmə nöqtəsinə istinadən 
aparılan hesablamalar zamanı xətalı nəticələr ortaya çıxar. Məsələn, nöqtə yerindən 
tərpənibsə və ya təsadüfən başqa bir nöqtə yüksəkliyi daxil edilibsə ya da yüksəkliyin 
hesablanması zamanı bir xəta digər nöqtələrə də təsir edəcəkdir. Bu səbəblə məsələnin 
həlli zamanı birdən çox nivelir məntəqələrindən istifadə edilməklə qapanma xətası 
yoxlanılmalıdır. 

Türkiyədə istifadə olunan geoidin (hibrit geoid) dəqiqliyi 10 sm-dir (Şəkil 1). Bunu 
ölkəmizdə tətbiq etməklə, mükəmməl nəticələr əldə etmək mümkündür [2]. 

Nəticə 
1. Relativ geoid yüksəkliklərindən istifadə olunması əsas şərtlərdən hesab  edilmiş- 

dir. 
2. Relativ geoid hər hansı bir referens sistemindən asılı deyildir (əgər  GPS  nəticə-
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ləri yerli datuma çevrildikdən sonra tətbiq olunarsa, nəticələr lokal datumda, çevrilmədən 
tətbiq olunarsa, nəticələr qlobal datumda olur) 

3. GPS nivelirləmə metodu klassik nivelirləməyə görə daha ekonomik  metod  kimi
düşünülə bilər (lakin dəqiqliyi daha aşağıdır). 

Ədəbiyyat 
1. Ackroyd N., R.Lorimer. Global Navigation, A GPS User's Guide. Lloyd's of

London Press, 1990
2. Ayhan M.E. və b. Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA-99A). Harita Dergisi

özel sayı: 16, Harita Genel komutanlığı, 2002
3. ICG: Current and Planned Global and Regional Navigation Satellite Systems. 2010

FEATURES OF DETERMINING THE HEIGHTS OF 
EARTH SURFACE POINTS USING GPS 

  S.B.Verdiyev 

  SUMMARY 

This article explores the methods for determining the height of a geoid. The use of 
relativistic geoid heights is studied. It is also noted that the GPS difference can be 
obtained by linking a point to an existing vertical control network so that a reference 
surface can be obtained. 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТ ТОЧЕК ЗЕМНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ GPS 

С.Б.Вердиев 

РЕЗЮМЕ 

В статье исследуются методы определения высоты геоида. Изучается 
использование релятивистских высот геоидов. Также отмечается, что разность GPS 
может быть получена путем привязки точки к существующей вертикальной сети 
управления, чтобы можно было получить опорную поверхность.  

Məqalə redaksiyaya 5 noyabr 2019 tarixində daxil olmuş, 12 fevral 2019 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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В современную эпоху значимость и масштаб рынка информационных 
технологий значительно возросли. Информационные технологии можно 
рассматривать как одну из важнейших движущих сил революционных изменений 
методов реализации бизнеса. Они являются незаменимым инструментом для 
взаимодействия всех субъектов рынка, а также инструментами, используемыми 
компанией для реализации большинства бизнес-процессов. 

Сегодня, фокусируясь на будущее, Азербайджан содействует развитию науки 
и техники, добивается устойчивого развития во всех секторах экономики и проводит 
государственную политику, которая служит благосостоянию каждого члена 
общества. В рамках этой политики развитие сектора связи и информационных 
технологий в Азербайджане должны получить дальнейшее развитие. 

В наши дни значимость и масштаб рынка информационных технологий 
значительно возросли. В последние годы компании, которые традиционно 
занимались коммерческой деятельностью, фактически вошли в виртуальное 
пространство и внедрили свою деятельность напрямую, используя возможности 
информационных технологий. Это дало им возможность расширить деятельность, 
ускорить экономические операции, построить эффективные коммерческие 
отношения и в конечном итоге увеличить доходы.  

Следует отметить дифференциацию следующих типов информационных 
технологий: обработка информации; управленческая автоматизация офиса; 
информационные технологии для принятия решений и экспертных систем и т.д.  

Обработка данных отличается от других операций, поскольку она напрямую 
связана с преобразованием и передачей данных. Прежде всего, она предназначена 
для решения проблем, которые необходимы для предприятия.  

Используется подробная информация, которая создает благоприятные 
условия для проведения инспекции, предшествующей хронологии событий и 
операций.  

Основная цель управленческой информационной технологии – удовлетворять 
информационные потребности всех сотрудников, участвующих в принятии решений 
по управлению предприятием. База данных преобразуется  в  периодические  и  кон- 
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кретные отчеты с помощью соответствующего программного обеспечения. 
Впоследствии эти отчеты направляются экспертам, участвующим в управлении 
предприятием и руководству организации. 

Рынок информационных технологий характеризуется использованием 
имеющихся технологий в качестве набора процессов для хранения, обработки и 
передачи информации между организационными подразделениями. Этот процесс в 
контексте глобализации дает более яркий импульс. Существуют разные взгляды на 
формирование и развитие рынка информационных технологий, а определение его 
этапов зависит от выбранного знака. Общий момент для всех этих подходов 
заключается в том, что новый этап в развитии информационных технологий начался 
в связи с появлением персональных компьютеров. Его основная цель – 
удовлетворить как профессиональные потребности человека, так и его личные 
потребности.  

  Наиболее распространенными продуктами в формировании рынка 
информационных технологий являются продукты информационно-
коммуникационных технологий, в том числе телекоммуникационные оборудования, 
электронное оборудование, аудио и видеооборудование, а также другие продукции 
ИКТ.  

  Мировая экономика в настоящее время переживает формирование 
информационного общества. Мир смог не только создать производственные 
процессы на основе новых вычислительных трудовых и информационных 
технологий, но и построить социально-экономические отношения и услуги на 
уровне высоких технологических процессов. Каждый год триллионы долларов 
расходуются на информационные технологии, созданные и используемые во всем 
мире. В результате исследований каждый сотрудник в США, Канаде, Японии и 
развитых европейских странах был оснащен новейшими технологиями и средствами 
связи и использует новейшие возможности в области информационных технологий 
[1]. 

В последние годы импорт и продажа этих продуктов в Азербайджане очень 
быстро внедрялись, что оказало значительное влияние на формирование и развитие 
рынка. Коммуникационные технологии занимают особое место на общем рынке 
информационных технологий и имеют большое значение. Применение маркетинга 
на рынке ИКТ создает прочную основу для формирования и развития этого рынка. 
Происходят быстрые тенденции развития и позитивные изменения на рынке ИТ. 
Одним из аспектов наблюдаемых тенденций развития является, возникновение и 
применение новых технологий для обработки информации. В настоящее время 
новые технологии для развития экономической информации стали одним из 
ведущих направлений научно-технического прогресса и оказывают сильное влияние 
на динамичное развитие общества. Быстро растет применение новых методов и инс- 
трументов для создания информационной поддержки управления отдельными поля- 
ми на основе прогрессивных технологий и научно-технических достижений во  всех 
развитых странах мира, а также масштабов работы по расширению существующих 
информационных сетей.  

Наряду с этим, в Азербайджане продолжают развиваться основные три 
направления развития информации: 

- развитие государственного управления, телекоммуникационных средств; 
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 - информатизация производственных зон, включая информационные техноло- 
гии и транспорт;  

 - информатизация территорий территориального управления [7]. 
Мировой опыт показывает, что информационный продукт является 

ключевым элементом в развитии новых информационных технологий. Второй 
аспект тенденций развития - взаимодействие логических элементов, таких как 
инициирование и завершение различных типов информации и человеческих чувств. 
Внедрение новых информационных технологий гарантирует, что информация легко 
понятна и доступна потребителям для непосредственного использования. Это третья 
тенденция в новых информационных технологиях для устранения промежуточных 
звеньев [2].    

Глобализация является основной тенденцией в развитии новых 
информационных технологий. В последние годы динамично развиваются 
фундаментальные исследования в области искусственного интеллекта и 
распространения информации. В этой области появляются неожиданные 
применения новых информационных технологий, на основе которых появляются и 
быстро развиваются новые научно-исследовательские программы, конкретные 
проекты и международные ассоциации, производящие новые информационные 
технологии. В качестве глобального процесса общество включает в себя ряд 
важнейших вопросов, включая информатику общества, создание новых 
информационных технологий и этапы его реализации. Сегодня интернет стал 
неотъемлемой частью индустрии коммуникаций. Эксперты прекрасно понимают, 
что чем ближе контакт с потребителями, тем эффективнее будет его 
результативность. 

Существует много ошибок в способе передачи информации. Самое главное – 
получить необходимую информацию об интернет-аудитории. Это очень интересное, 
новое направление в системе интернет-коммуникаций, и продавцы пытаются 
увеличить массу реального покупателя, чтобы продавать свою продукцию, 
используя его. Использование интернета в системе связи постепенно улучшается и 
быстро развивается с новыми проектами. Таким образом, следует отметить, что 
система коммуникации постоянно совершенствуется, затем происходят изменения. 
Эти изменения позволяют фирмам получить конкурентные преимущества на рынке, 
повысить эффективность коммуникаций и обеспечить общий прогресс клиента.  

Сегодня Азербайджан, фокусируясь на будущее, содействует развитию науки 
и техники, добивается устойчивого развития во всех секторах экономики и проводит 
государственную политику, которая служит благосостоянию каждого члена 
общества. В рамках этой политики развитие сектора связи и информационных 
технологий в  Азербайджане  должны  получить  дальнейшее  развитие.  В  Государ- 
ственной программе первым этапом построения информационного общества являет- 
ся проведение реформ в области  коммуникационных  и  информационных  техноло- 
гий, разработка нормативно-правовой базы на местах, создание  информационной  и 
коммуникационной  инфраструктуры,  отвечающей   современным   требованиям   и 
внедрение электронных услуг, включая образование, здравоохранение, науку, 
культуру и было бы целесообразно реализовать проекты в области ИКТ и в других 
областях [2]. Будучи самой динамично развивающейся страной в регионе,  Азербай- 
джан сегодня имеет большие возможности для расширения сектора ИКТ.  Наше  об- 
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щество извлекает выгоду из этих возможностей и считает интеграцию в мировое 
сообщество своей важнейшей задачей [5]. 

Направления по развитию ИКТ рынка в Азербайджане – это обеспечение 
реализации основных целей и деятельности информационного общества в рамках 
Национальной стратегии [6]. Для достижения задач предусматривается выполнение 
нескольких назначений.  

1) Развитие инфраструктуры ИКТ с учетом текущих и будущих потребностей,
предоставление качественных услуг и доступа. 

2) Расширение транзитного информационного коридора  страны,  предоставле-
ние альтернативных и высококачественных соединений с международными 
автомагистралями.  

3) Развитие конкурентоспособного и  высокотехнологичного  сектора  высоких
технологий, производство высокотехнологичной продукции и доступ к мировому 
рынку, стимулирование отечественных и зарубежных инвестиций, внедрение 
передового опыта новых технологий и их передача.  

4) Подготовка научных и квалифицированных кадров, отвечающих требовани-
ям высокотехнологичной области, поддержка научной деятельности ученых и 
специалистов, обучение в системе профессионального образования для повышения 
качества рабочей силы в стране и формирования конкурентоспособного кадрового 
потенциала. Это все содействует развитию ИКТ рынка в Азербайджане и 
укреплению партнерских отношений между государством и предпринимателями в 
области информационного общества, а также расширению международного 
сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. 

После выполнения этих целей ожидается, что реализация мер, 
предусмотренных государством, даст следующие результаты:  

1) Начнет развиваться ИКТ в стране,  включая  инфраструктуру  широкополос-
ной сети, будет обеспечен рост спроса на безопасные, дешевые и 
высококачественные услуги ИКТ. 

2) Будет расширяться использование ИКТ в  социально-экономических  облас-
тях и в обществе в целом создадутся благоприятные условия для блага граждан. 

3) Будут созданы все условия для обеспечения гражданам доступа к  информа-
ции в условиях информационного общества. 

4) Доля ИКТ, почтового  и  информационного  сектора  увеличится  в  валовом
внутреннем продукте и в иностранных и местных инвестициях, включая их 
финансирование.  

Конкурентоспособный, экономический потенциал в секторе ИКТ расшириться 
и создание высокотехнологичной продукции получит доступ на мировой рынок.  

5) Обеспечится безопасность  информационного  пространства  страны,  повы-
сится уровень готовности и осведомленности населения, частных и других 
организаций в области кибербезопасности.  

6) Для защиты национального и  культурного  наследия  количество  электрон-
ных ресурсов повысится, а на азербайджанском языке будут развиваться интернет-
ресурсы.  

7) Начнется увеличение продвижения достижений информационного общества
на международной арене. 
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По мере того, как отношения людей и мышление меняются, а наука 
развивается, то новая экономика требует изменений, и появляются новые продукты 
информационно-коммуникационных технологий. Если в прошлом веке мировая 
экономика и рынок был построен на нефти, газе и золоте, то теперь они 
сформированы на ИКТ. С этой точки зрения роль ИКТ в мировой экономике 
неоспорима. 

Одним из ключевых направлений повышения роли ИКТ в экономическом 
развитии является создание и использование корпоративных информационных 
систем. Для достижения лучших результатов в этом направлении требуется его 
внедрение в нашей стране. В настоящее время информационные технологии широко 
используются в сфере управления, финансов и банковского бизнеса. Использование 
ИТ в промышленных продуктах растет с каждым днем, но только применение в 
аграрном секторе не на высоком уровне. Однако в последние годы в Азербайджане 
информационные технологии использовались для производства некоторых 
сельскохозяйственных продуктов, включая новые культуры. Применение ИКТ в 
экономике, как и в каждой новой проблеме, имеет свои особенности. На первый 
взгляд, внедрение новых технологий можно считать эффективными, приносящими 
доход и, как правило, высокими темпами роста. Использование ИТ в современном 
мире и включение новых инвестиций в их развитие связаны со многими 
проблемами. В настоящее время мировые страны ежегодно тратят около 1 трлн. 
долларов на информационные технологии. Вот почему для всех стран важно, 
насколько эффективны эти расходы для мировой экономики.  

Следует отметить, что это важно для всех государств независимо от их 
географического положения и развития. На современном этапе существуют 
различные подходы к оценке эффективности инвестиций в информационные 
технологии и их роль в развитии информационных систем, которые имеют особое 
значение для экономического развития. Одним из таких подходов является метод 
оценки отдельных показателей и аспектов с учетом текущего состояния страны, 
региона или предприятия отдельно.  

Как правило, с внедрением информационных технологий производится 
расчет и сопоставление финансовых коэффициентов. Однако этот подход не 
позволяет полностью оценить результаты применения информационных 
технологий. Во втором групповом подходе предпочтительным является 
использование экспертных методов. Его использование может быть 
предопределено, даже если оно предсказуемо, с использованием информационных 
технологий. ИТ-услуги на мировом рынке имеют большие преимущества. Сейчас 
уровень развития ИКТ в стране фактически определяется уровнем развития этой 
страны.  

Помимо таких развитых стран, как Япония, Южная Корея, Сингапур, 
тенденции в этой области в последние годы являются высокими также в Китае, 
Индии, во многих арабских странах. В результате этого в начале XXI века был 
достигнут успех в применении новых технологий, производстве оборудования, 
производстве мощного программного обеспечения и продуктов. В  следствие чего 
азиатские страны в последние годы сильно конкурируют с США и  западноевропей- 
скими странами в индустрии программного обеспечения. Количество  специалистов 
и квалифицированного персонала в этих странах неуклонно растет [2]. 
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В последнее время особое внимание уделяется производству ИТ-
оборудования и программных продуктов в странах Восточной Европы, а также в 
странах СНГ. Внимание уделяется широкому применению ИКТ во всех сферах и 
созданию информационных услуг в соответствии с современными требованиями. 
Принимая во внимание опыт развитых стран мира, берутся нововведения для 
удовлетворения потребностей информационного общества, в результате чего 
электронное правительство, управление, коммерция, образование и другие области 
соответствуют самым современным требованиям, определяющим новые системы и 
тенденции. 

  Применение ИКТ в Азербайджане привело к возникновению новой 
экономики, ее глобализации, изменениям в составе факторов и более современному 
широкому спектру факторов экономического развития. Сегодняшняя экономика 
только начала развиваться на новой информационной базе, используя опыт лучших 
своих предшественников. В новом обществе первое место занимает сбор и передача 
информации, где основным положением является производство и распространение 
ценных материалов, а также взаимоотношения с этими процессами. Таким образом, 
внимание к экономическим процессам и материальным ценностям ориентировано 
на информационное развитие. Внедрение ИКТ в современную эпоху порождает 
проблему вложения денег, во главу угла для каждого участника процесса ставится 
увеличение производства или создание информационных систем. Потому что 
сегодня любое предприятие должно иметь эффективную информационную систему, 
чтобы сохранить свое место на рынке. Именно эффективные информационные 
системы, созданные при помощи ИКТ, обеспечивают автоматизированную систему 
управления производством [3]. 

В настоящее время для каждого предприятия невозможно решить 
существующие экономические проблемы без знания товарного рынка, финансового 
положения его конкурентов и динамики показателей мирового рынка.  

Новейшие информационно-коммуникационные технологии в огромной 
степени позволяют моделировать и предсказать развитие непростых  массовых  дей- 
ствий, что содействует их рационализации и увеличению уровня стабильности. Но в 
Азербайджане имеется недостаточное развитие ИКТ, что усложняется рядом 
условий, которые создают  препятствия  для  обширного  введения  результативного 
применения ИКТ в экономике. [7] 

К числу подобных неблагоприятных факторов относятся: 
- недостаток информационной инфраструктуры и результативной  информаци- 

онной помощи рынкам товаров и услуг в сфере электронной торговли; 
-  неудовлетворительная степень подготовка кадров в  области  создания  и  ис- 

пользования ИКТ; 
- преграды, возникающие из-за недостатков в регулировке экономической дея- 

тельности при выходе азербайджанских предприятий и разных организаций сферы 
ИКТ на мировой рынок. 

- большая степень  монополизации  сетей  связи,  образующих  препятствия  на 
пути их применения и приводящие к перекосам в тарифной политике; 

- неидеальная нормативная  правовая  база,  которая  существует  в  отсутствии 
учета  возможностей современных ИКТ; 

- неполное развитие ИКТ  в  сфере  управления  государством,  неподготовлен- 
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ность органов власти к использованию действенных технологий в управлении и 
организации работы с гражданами и хозяйствующими субъектами.  

В Азербайджане для устранения этих недостатков проводится значительная 
работа. Электронное правительство в стране быстро развивается. Каждый 
государственный орган ежедневно увеличивает количество и типы своих 
электронных услуг. Указом, подписанным Президентом Азербайджанской 
Республики Ильхамом Алиевым, создано Государственное агентство электронного 
правительства [6]. Оно также будет осуществлять  эти  мероприятия  централизован- 
ным образом и повышать их эффективность. В стране внедряются различные 
мероприятия по созданию увеличения роли ИКТ в экономике.  

Эти задачи были выдвинуты в качестве приоритетной области и их 
дальнейшая разработка была поставлена в качестве конечной цели. Именно поэтому 
глава государства подписал распоряжение о создании Государственного фонда 
развития ИТ при Министерстве связи информационных технологий [6]. Фонд будет 
стимулировать производство продуктов ИКТ в стране, предоставлять долгосрочные 
и низкопроцентные кредиты для малых и средних предприятий. Государственная 
политика в области ИКТ будет осуществляться через Фонд, посредством которого 
будет поддерживаться предпринимательство, стимулироваться инновационные и 
исследовательские проекты, развиваться современная инфраструктура, будет 
оказана финансовая поддержка малым и средним предприятиям, будут 
привлекаться внутренние и иностранные инвестиции. Таким образом, производство 
и импорт продуктов ИКТ будут ускорены. 

В конечном итоге мы можем прийти к такому выводу, что одним из аспектов 
наблюдаемых тенденций развития ИТ является появление и применение технологий 
для обработки информации. В настоящее время для формирования экономической 
информации они стали одним из ведущих направлений научно-технического 
прогресса и оказывают сильное влияние на динамичное развитие нашего общества.  

Отсюда следует, что развитие ИТ следует рассматривать как наиболее 
важный фактор глобализации мировой экономики. 

В этой области появляются неожиданные применения новых технологий, на 
основе которых появляются и быстро развиваются научно-исследовательские 
программы, конкретные проекты и международные ассоциации, производящие их.  

Сегодня Азербайджан проводит государственную политику, направленную 
на развитие науки и техники, и ориентирован на устойчивое развитие каждого 
сектора национальной экономики и проводит государственную политику, которая 
способствует благосостоянию каждого члена общества. 

Таким образом, для улучшения позиции Азербайджана на мировом рынке 
производителям нужно решить технологические проблемы и выявлять свои слабые 
стороны. 

ИКТ-сектор и рынок информационных технологий в Азербайджане растут в 
соответствии с темпами роста экономики. Но чтобы сохранить этот темп, наша 
страна должна превратиться от импортера ИКТ товаров и услуг в экспортера. 

Государственная экономическая политика должна быть продолжена, так 
чтобы в Азербайджанской Республике наряду с сектором связи и информационных 
технологий могли бы развиваться и другие секторы экономики. Таким образом, 
будет сокращена зависимость страны от добычи нефти и газа. 
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AZƏRBAYCANDA DÜNYA İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI
BAZARININ VƏ İNFORMASİYA BAZARININ İNKİŞAFI 

  M.A.Rzayev 

  XÜLASƏ 

Məqalədə Azərbaycanda dünya informasiya texnologiyaları bazarının inkişafı, 
həmçinin Azərbaycanda informasiya bazarının daha da yaxşılaşdırılması problemləri 
araşdırılır. İKT-nin iqtisadiyyatda səmərəli istifadəsinin geniş tətbiqinə əngəl yaradan bir 
sıra şərtlərlə mürəkkəbləşən məsələlər aşkar olunmuşdur. Baxılan məsələyə dair 
ümumiləşdirmə aparılır və müvafiq nəticələr çıxarılır. 

DEVELOPMENT OF GLOBAL MARKET OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES AND INFORMATION MARKET IN AZERBAIJAN 

  M.A.Rzayev 

  SUMMARY 

This article deals with the development of global market of information technologies 
in Azerbaijan, as well as the problems of further improvement of the information market 
in Azerbaijan. Problems complicated by a number of conditions that create obstacles to the 
extensive introduction of effective use of ICT in the economy are revealed. A 
generalization is carried out on the issue under consideration and the corresponding 
conclusions are drawn. 

Məqalə redaksiyaya 10 yanvar 2020 tarixində daxil olmuş, 26 fevral 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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граммное обеспечение 

Kompüter-telekommunikasiya texnologiyasının yaranması və sürətli inkişafı 
ictimai həyatda köklü dəyişikliklərə səbəb olaraq, cəmiyyətin sosial institutlarının 
inkişafını zəruri edən yeni sosial sifarişlər doğurur. Bu sosial sifarişlərdən biri də 
kitabxanaların kompüterləşdirilməsidir. 

Kitabxanaların kompüterləşdirilməsi bəzi şəxslərin hesab etdiyi kimi 
kitabxanaların kompüter texnikası ilə təchiz olunması və bu qiymətli avadanlıqlardan 
yalnız kargüzarlıq fəaliyyətində və İnternet xidmətindən istifadə etmək üçün istifadə 
olunması deyil. Kitabxanaların kompüterləşdirilməsi kitabxanaların avtomatlaşdırılması-
nın tərkib hissəsi olub, kitabxanalarda yerinə yetirilən mürəkkəb, bir-birilə əlaqəli 
texnoloji proseslərin informasiya-telekommunikasiya texnologiyaları əsasında avtomatlaş-
dırılmasıdır. Kitabxana proseslərinin kompüterləşdirilməsinə dair tədqiqat işlərinə XX 
əsrin 50-cı illərindən başlanılmışdır. 

Lakin bu işlərin kitabxanalarda tətbiq edilməsi müvafiq texniki təminatsızlıq 
üzündən yalnız 70-ci illərdə mümkün olmuşdur. Belə ki, həmin müddətdə istifadə olunan 
kompüterlər böyük həcmli olub, istifadəsi mürəkkəb, çoxsaylı xidmət heyəti tələbedən, 
həddən artıq bahalı qurğular idi. Bu keyfiyyətlər isə onların kitabxanalarda istifadəsini 
qeyri-rentabelli edirdi. 

Yalnız fərdi kompüterlərin istehsalı, şəbəkə texnologiyasının meydana gəlməsi 
kitabxanaların kompüterləşdirilməsini elmi və iqtisadi cəhətdən əlverişli etdi. İlk elektron 
kitabxana proyekti “Qutenberq proyekti” (1971) olmuşdur.  Kitabxanaların kompüterləşdi-
rilməsinə ilk dəfə ABŞ Konqresinin kitabxanasında, daha sonra isə həmin ölkənin 
akademik kitabxanalarında başlandı. Kompüterləşdirmənin əhəmiyyəti və perspektivliyi 
qısa müddətdə özünü təsdiq etdi və bu gün o, muasir kitabxanaların yaradılması üçün əsas 
şərtlərdən biri hesab olunur. Kompüter informasiya texnologiyasının sürətli inkişafı 
kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin kəmiyyət və keyfiyyət səviyyəsinin yüksəlməsini 
təmin edir. Məsələn, əvvəllər əsasən kompüterləşmənin lokal məsələləri həll olunurdusa, 
İnternetin yaranması və inkişafı nəticəsində bu gün oxuculara uzaq məsafədən on-line 
xidmət, kitabxanalararası elektron sənəd göndərişi və s. xidmətlər yerinə yetirilir, 
korporativ kitabxana-informasiya şəbəkələri, virtual elektron kitabxanalar yaradılır. 
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Bunun nəticəsində bir sıra kitabxanalar artıq öz sosial funksiyalarını 
genişləndirərək, həm də analitik-informasiya mərkəzlərinə çevrilmişdir. Kitabxananın 
kompüterləşdirilməsi yüksək ixtisaslı kitabxanaçıların, informasiya mütəxəsisslərinin 
birgə əməyi və düzgün təşkilati işlər nəticəsində yerinə yetirilən, müəyyən vaxt və maliyyə 
vəsaiti tələb edən bir prosesdir. ABŞ, Kanada və Qərbi Avropa ölkələrində kitabxanaların 
kompüterləşdirilməsi təcrübəsinə əsaslanaraq kitabxanaların kompüterləşdirilməsi üçün 
aşağıdakı baza prinsipləri qeyd etmək olar. 

1. Kitabxananın kompüterləşdirilməsi ayrı-ayrı şəxslərin təşəbbüsü əsasında deyil,
cəmiyyətin sosial sifarişi əsasında yerinə yetirilməlidir. 

2. Kompüterləşdirmə kompleks şəkildə və informasiyanın, kompüter-
telekommunikasiya avadanlıqlarının və proqram məhsullarının tez “köhnəlməsi” 
səbəbindən sürətlə aparılmalıdır. Bunun üçün müvafiq maddi və insan resursları cəlb 
edilməlidir. 

3. Kompüterləşdirməyə başlamazdan əvvəl geniş maariflənmə işi aparılmalı,
kompüterləşmənin zəruriliyi əsaslandırılmalıdır. 

Bununla, kompüterləşmə əvvəl kitabxanada müşahidə olunan psixoloji baryer 
(işçilərin ixtisarı, lazımsız olması və s.) aradan götürülməlidir. 

4. Kitabxananın kompüterləşdirilməsinə kitabxananın Texniki sənədinin
hazırlanmasından başlanılmalıdır. Texniki sənəd kitabxananın kompüterləşdirilməsinin 
pasportu olub, çox «savadlı» hazırlanmalıdır. Texniki sənəddə kitabxananın 
kompüterləşdirilməsinin hansı zərurətdən yarandığı əsaslandırılmalı və bu 
kompüterləşdirmədən nə gözlənildiyi öz əksini tapmalıdır. Texniki sənəd xüsusi 
komissiya tərəfindən hazırlanır. Həmin komissiyanın sədri müəssisənin rəhbəri və ya onun 
həvalə etdiyi məsul şəxsdir. Komissiyada informasiya mütəxəssisinin iştirakı vacibdir. 
Sənədə həmçinin kitabxananın struktur sxemi, vəzifə göstəriciləri və təlimatları əlavə 
olunmalıdır. Sənəd yuxarı təşkilatla (nazirlik), kompüterləşdirilməni maliyyələşdirən 
donor və ya sponsor təşkilatlarla razılaşdırılmalıdır. Bu sənəddə kitabxana haqqında tam 
məlumat: strukturu, idarə olunması, kadr potensialı, fondu, oxucu kontingenti, xidmət 
növləri, texniki və informasiya təchizatı, maliyyə mənbələri, kitabxanalararası və 
beynəlxalq kitabxana təşkilatları ilə əlaqələri, statistik göstəriciləri, avtomatlaşdırmanın 
məqsədi və əhəmiyyəti, kitabxananın texniki-informasiya tələbatı əksini tapmalıdır. Sənəd 
hazırlanarkən, dərin təhlil aparılmalı, kitabxanaların avto-matlaşdırma təcrübəsi, 
kitabxana-informasiya texnologiyası sahəsində qabaqcıl nəzəri və praktiki biliklər 
öyrənilməli, kitabxananın heç olmasa gələcək 10 illik inkişaf perspektivləri və s. nəzərə 
alınmalıdır. 

5. Texniki sənəd əsasında Kitabxananın kompüterləşdirilməsi layihəsi
hazırlanmalıdır. Kitabxananın kompüterləşdirilməsi layihəsi kompüter-informasiya 
texnologiyası mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanır. Layihənin priampula hissəsi layihə 
qabağı tədqiqatdan ibarətdir. Bu hissə texniki sənəd əsasında hazırlanır və kitabxanada 
tətbiq olunan texnologiyanın təhlilindən, kəmiyyət göstəricilərindən ibarətdir. 

Bundan sonra layihədə kitabxananı kompüterləşdirmək üçün tələb olunan işlərin 
siyahısının əsaslandırılması öz əksini tapır. Layihədə mütləq iki vacib komponent- 
kompüterləşdirmənin Texniki və proqram təminatı xüsusi bölmələrdə öz əksini tapmalıdır. 

Layihənin Texniki təminat bölməsində kitabxananın kompüterləşdirilməsi üçün zə- 
ruri olan texniki qurğular və vasitələrə: kompüter, şəbəkə-kommunikasiya, elektrik, müha- 
fizə və s. avadanlıqlarına, rabitə xətləri və kanallarına tələbat şərh  olunmalı  və  əsaslandı- 
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rılmalıdır. Bu bölmədə həmçinin quraşdırılacaq avadanlıqların, rabitə vasitələrinin texniki 
göstəriciləri, onları satan ən azı üç firmanın qiymətlər siyahısı, yerləşmə və quraşdırma 
sxemləri öz əksini tapmalıdır. 

Layihənin Proqram təminatı bölməsində istifadə olunacaq proqram təminatı, onun 
funksiyaları şərh olunmalıdır. Proqram təminatının seçilməsi üçün kompüter-informasiya 
texnologiyası bazarında mövcud proqram təminatı təhlil olunmalı və onun içərisindən ən 
optimalı seçilməlidir. Müasir dövrdə kompüterləşmənin kompüter-informasiya 
texnologiyası sürətlə inkişaf etdiyindən və tez «texniki baxımdan qocaldığından» proqram 
təminatının seçilməsi həddən artıq tərəfindən yerinə yetirilməlidir. 

6. Maliyyə-smeta sənədlərinin hazırlanması. Maliyyə-smeta sənədləri konkret işə
uyğun olaraq və layihədə təsdiq olunmuş iş qrafikinə əsasən hazırlanır. Bu sənədlər 
layihənin rəhbəri tərəfindən maliyyələşdirici təşkilata göndərilir və müvafiq maliyyənin 
vaxtında ayrılması üçün bütün vəsitələrdən istifadə olunur. 

7. Layihə qabağı işlərin görülməsi. Bu maliyyə vəsaitinin ayrılmasını,
avadanlıqların alınmasını və texniki quraşdırma işlərinin görülməsini, müvafiq kadrların 
hazırlanmasını nəzərdə tutur. Kadrların hazırlanması məsələsi ən önəmli bir məsələdir. 
Avtomatlaşdırma istər informatikanı, istərsə də müasir kitabxana işini yüksək səviyyədə 
bilməyi tələb edir. Bu məqsədlə yeni gənc kadrların, artıq avtomatlaşmış kitabxanalarda 
təcrübə keçmiş kitabxanaçıların cəlb olunması, hazırlıq kurslarının yaradılması  tələb  olu- 
nur. Avtomatlaşdırma ilə bağlı kitabxanada struktur dəyişikliklərin aparılması zəruridir. 
Belə ki, avtomatlaşdırma yorucu və uzunmüddətli insan əməyindən imtina etməyə, bir  ne- 
çə şöbənin işinin bir Avtomatlaşmış İşçi Yeri vasitəsilə görülməsinə  şərait  yaratdığından, 
kitabxana informasiya-kompüter şəbəkəsinə xidmət zərurəti struktur islahatlarının 
aparılmasını diktə edir. 

8. Layihənin yerinə yetirilməsi. Layihənin yerinə yetirilməsi böyük zəhmət, xərc
və müəyyən vaxt tələb etdiyindən ilk öncə istiqamətlər seçilməlidir. Kompüterləşmənin 
əsas məqsədi oxucuların informasiya tələbatını coğrafi uzaqlıqdan asılı olmayaraq, 
operativ və tam ödəmək olduğundan prioritet istiqamət olaraq aşağıdakıları qəbul etmək 
olar: 

● Ənənəvi kitabxana texnoloji proseslərinin kompüterləşdirilməsi.
Bu istiqamətdə işlər ağır və yorucu kitabxanaçı əməyini yüngülləşdirmək, əmək 

məhsuldarlığını və effektivliyini yüksəltmək, informasiya məhsullarını, xidmət növlərini 
keyfiyyət və kəmiyyət baxımından artırmaq, kitabxana fondunun etibarlı sürətdə 
mühafizəsi və bu fonddan daha geniş oxucu kontingentinin səmərəli istifadəsini təmin 
edir. Ənənəvi texnoloji prosesləri kompüterləşdirməklə kitabxanaçı əməyinin 
korporasiyasına nail olmaq, bununla da kitabxanada görülən bir sıra işlərin təkrar 
görülməsinin qarşısını almaq olar. Həmçinin görülən işlərin keyfiyyətinə mərkəzləşmiş və 
qarşılıqlı nəzarət təmin olunur, kollektiv əmək mədəniyyəti formalaşır. Bunun nəticəsində 
də iş vaxtından və kadr ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək, maliyyə vəsaitlərinə 
qənaət etmək mümkün olur. Kitabxana proseslərinin kompüterləşməsi həmçinin 
«ədəbiyyatın hərəkətinə» nəzarət etməyə, kitabların fonda vaxtında qaytarılmasına və 
bununla ondan səmərəli istifadəni təmin edir. 

● Elektron kataloqun yaradılması.
Elektron kataloq kitabxana fondunun «güzgüsüdür». Elektron kataloq vasitəsilə  

oxuculara uzaq məsafədən operativ informasiya xidməti, fondun idarə olunması həyata ke- 
çirilir. Kitabxananın İnternetdə yerləşdirilmiş Elektron kataloqu dünyanın istənilən  nöqtə- 
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sindən oxucuya kitabxananın fondu ilə tanış olmağa, çoxaspektli axtarış vasitələri ilə 
ədəbiyyat axtarışını aparmağa və tapılmış ədəbiyyatı sifariş etməyə, ədəbiyyatın elektron 
nüsxəsi olduqda isə onu əldə etməyə imkan verir. Ən-ənəvi kataloqdan fərqli olaraq 
elektron kataloq oxucuya axtarılan ədəbiyyat haqqında geniş məlumat - ədəbiyyatın 
nüsxələrinin sayı, istifadə üçün «azad» nüsxələrin sayı, cari anda fondda olmayan 
nüsxələrin vəziyyəti, kimdə olması, nə vaxt qaytarılacağı və s. informasiyalar verir. 
Elektron kataloq biblioqrafik  informasiya  bazasının daha etibarlı qorunmasını təmin edir 
və oxucunun onu xarab etməsi praktiki olaraq qeyrimümkündür. Lakin ənənəvi kataloqda 
təəssüf ki, biblioqrafik informasiya daşıyıcıları olan kartoçkaların itməsinə, istifadə 
nəticəsində «oxunmaz» vəziyyətə düşməsinə hələ də rast gəlmək olur. Digər tərəfdən 
çoxminli ənənəvi kataloqda kartoçkanın itməsi faktının aşkar olması üçün müəyyən 
vaxtlazım gəlir və bəzən də bu mümkün olmur. Elektron kataloq kitabxanalararası 
biblioqrafik informasiya mübadiləsini təmin edir. Bunun üçün biblioqrafik məlumatlar 
bazası beynəlxalq maşınla oxunan formatlar əsasında yaradılmalıdır. Elektron kataloq 
həmçinin hər bir kitabxananın «imicini» formalaşdırır. 

Kitabxananın yüksək nüfuza və reytinqə malik olması üçün elektron kataloq 
zəngin məlumat bazasına və mükəmməl axtarış aparatına malik olmalıdır. Məhz bununla 
kitabxana coğrafi uzaqlıqdan asılı olmayaraq özünə dünyanın istənilən ölkəsində oxucu 
cəlb edərək xidmət göstərə bilər. 

● Elektron sənəd mübadiləsi xidmətinin təşkili;
Bu xidmət oxucu sifarişini uzaq məsafədən yerinə yetirmək, kitabxanalararası 

elektron sənəd mübadiləsini təmin edir. Elektron sənəd göndərişi «ödənişli» xidmətdir. 
Kitabxanada düzgün menecment və marketinq siyasəti aparılarsa, bu xidmət nəticəsində 
kitabxana əlavə gəlir əldə edə bilər. Bundan başqa bu xidmət kitabxana fondunun 
komplektləşdirmə  qıtlığının qarşısını qismən də olsa ala bilər. 

● Elektron kitabxanaların yaradılması
Elektron kitabxanalar müasir dövrün əsas tələbi olub, cəmiyyətin 

informasiyalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən elektron 
kitabxanaların təşkili hər ölkənin informasiya siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. 
Elektron kitabxanalar informasiya mübadiləsi sistemlərinin, virtual informasiya mühitinin 
yaradılmasına, distan təhsilin inkişafına, cəmiyyətin peşə və ümumi mədəniyyət 
səviyyəsinin artmasına xidmət edir. Onun vasitəsilə oxucular dünyanın istənilən 
nöqtəsindən 24 saat müddətində kitabxananın informasiya ehtiyatından istifadə edə 
bilirlər. 

Qeyd edək ki, kitabxananın kompüterləşməsi zamanı inzibati-amiranə idarəetmə 
üsulu yolverilməzdir. Kompüterləşdirmə kitabxanada müasir idarəetmə üsullarının 
tətbiqini, işçilər üçün müvafiq iş şəraitinin təşkilini, stimullaşdırmanı, düzgün menecment 
və marketinq siyasətininhəyata keçirilməsini tələb edir. Kompüterləşməyə cəlb olunan 
bütün əməkdaşlar kompüterləşdirmənin əhəmiyyətini və məsuliyyətini dərk etməlidir. 
Kitabxananın kompüterləşdirilməsi kollektiv əmək tələb etdiyindən və informasiyanın 
dəqiqliyinin zəruri olduğundan işçilər arasında sağlam və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan 
münasibətlər formalaşmalıdır. Bu tələbata cavab verməyən işçilər işdən, xüsusilə də 
informasiya təminatı işindən uzaqlaşdırılmalıdır. 

Layihə yerinə yetirilərkən hər bir şəxsin konkret vəzifələri müəyyən edilməli və bu 
vəzifələrin konkret vaxtda yerinə yetirilməsi təmin olunmalıdır. Bu işə  xüsusi  nəzarət  ol- 
malı, bu və ya digər səbəbdən vəzifələr yerinə yetirilmədikdə həmin  vəzifələr  başqalarına  
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həvalə olunmalıdır (müvəqqəti və uzun müddətli). Buna görə işçilərin «daha geniş» 
ixtisaslaşmaya sahib olmasına xüsusi fikir verilməlidir. Kompüterləşdirmənin müsbət 
nəticələnməsi üçün nizam-intizama əməl olunmasına xüsusi fikir verilməlidir. 
Kompüterləşdirmə layihəsini yerinə yetirmək üçün kitabxanalarda lokal kompüter 
şəbəkəsinin yaradılması zəruridir. Lokal kompüter şəbəkəsi kitabxana daxilində şəbəkə 
ehtiyatlarından birgə istifadəni və kompüterlər arasında operativ informasiya mübadiləsini 
təmin edir. İnformasiya mübadiləsi standart şəbəkə protokolları əsasında həyata keçirilir. 
Kitabxanada lokal kompüter şəbəkəsinin yaradılması üçün aşağıdakı minimal texniki 
təminat tələb olunur: 

- kompüterlər; 
- kabellər; 
- şəbəkə kartı; 
- kommunikasiya qurğuları. 
Şəbəkədə istifadə olunan kompüterlər işçi stansiya və server funksiyasını yerinə 

yetirir. Server fasiləsiz işləməli olduğundan server funksiyasını yüksək texniki göstəricili 
kompüterlər yerinə yetirir. Server şəbəkənin işlənməsinə nəzarət, montorinq və 
informasiyanın qorunması funksiyalarını həyata keçirir. 

Şəbəkədə bir və ya bir neçə server ola bilər. Məsələn, şəbəkədə fayl-serverlə 
yanaşı kommunikasiya, məlumatlar bazası, elektron poçt, Web, FTP serverlər və s. ola 
bilər. İşçi stansiyalar bu və ya digər xüsusiyyətlərinə görə işçi qruplarda birləşirlər. Hər bir 
işçi qrup serverdə qeydiyyatdan keçir. Bu isə informasiya ehtiyatlarının axtarılmasını və 
qorunmasını asanlaşdırır. 

Şəbəkədə kompüter və periferya avadanlıqları arasında informasiya əlaqəsi əsasən 
kabel vasitəsilə həyata keçirilir. 

Şəbəkədə istifadə olunan kabelləri üç böyük qrupa bölmək olar: 
1. Koaksial (coaxial);
2. İki cütlük (twisted pair);
3. Optik lifli.
Koaksial kabellərdə siqnal polivinilxlorid və ya teflon izolyasiyalı mis naqil boyu 

ötürülür. Siqnalın zəifləməsinə səbəb olan elektromaqnit dalğaların təsirini aradan 
qaldırmaq üçün ötürücü mis naqil torşəkilli qoruyucu ilə əhatə olunmuşdur. İki tip 
koaksial kabellər istehsal edilir (Şək. 1). 

1. Nazik;
2. Qalın.

Şəkil 1. Nazik və qalın koaksial kabellər 
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Nazik koaksial kabellər 0,5 sm qalınlığa malik olub siqnalı 185 m məsafəyə 
sönmədən, maneəsiz ötürməyə qadirdir, elastik olduğu üçün montaj üçün rahatdır və 
praktiki olaraq bütün növ şəbəkələr üçün yararlıdır. BNC, BNC T konnektorları vasitəsilə 
şəbəkə kartına qoşulur (Şək. 2). 

Şəkil 2. Şəbəkə kartı və konnektor 

Qalın koaksial kabellər 1 sm diametrə malikdirlər və siqnalı daha uzaq məsafəyə - 
500 m məsafəyə ötürə bilir. Ondan əsasən nazik koaksial kabellər əsasında yaradılmış bir 
neçə kiçik şəbəkələri birləşdirən əsas kabel - magistral kabel kimi istifadə olunur. 
Magistral kabelə qoşulmaq üçün xüsusi transiverdən istifadə olunur. Transiver iti 
«dişlərə» malik konnektorla təchiz olunmuşdur ki, məhz bu dişlər kabelin izolyasiyasına 
daxil olaraq ötürücü naqillə birbaşa əlaqəyə girir. 

Transiver şəbəkə kartı AUI portuna transiver kabeli vasitəsilə qoşulur (Şək. 3). 

Şəkil 3. Transiver kabeli vasitəsilə şəbəkəyə qoşulma 

21 Aprel, 2009 Dünya Elektron Kitabxanası saytının rəsmi açılışı olub. Bu 
kitabxanada pulsuz olaraq dünyanın hər yerindən nadir kitabları, əlyazmalarını oxumaq 
olar; filmlərə, şəkillərə baxmaq olar. Veb-saytın ünvanı: wdl.org. 

Saytdakı mətnlər dünyanın 7 əsas dilindədir − ərəb, çin, ingilis, fransız, portuqal, 
rus və ispan dili. UNESCO-nun və dünyanın 32 kitabxanasının birgə yaratdığı yeni 
kitabxananın məqsədi qiyməti olmayan nadir materialları hamı üçün əl çatan etməkdir. 

Dünya Elektron Kitabxanası yaratmağı 2005-ci ildə Amerika Konqresi 
Kitabxanasının rəhbəri Ceyms Billinqton təklif edib. 

Azərbaycanda Milli Virtual Kitabxana www.kitabxana.net saytında fəaliyyət 
göstərir. 
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Milli Virtual Kitabxanada (e-axtarış sistemli) 1-5 saniyə ərzində Azərbaycan, türk, 
rus, ingilis və başqa dillərdə elmi, tarixi, bədii, dini, ictimai-siyasi kitabların elektron 
variantını əldə etmək mümkündür. Saytda dünya ədəbiyyatının ana dilimizə çevrilmiş 
müxtəlif tərcümələr, maraqlı, intellektual yazılar, bilginin əsas istiqamətlərini əhatə edən 
oxunaqlı materiallar, şəbəkə əsərləri, yazarların rəngarəng bloq - şəbəkə gündəlikləri, 
qeydlər, şərhlər, ən yeni ədəbiyyat nümunələri, İnternet əsərləri və b. mətnlər yer alıb. 
Şəbəkə resursunun əksər hissəsindən istifadə etmək pulsuzdur. Portalda, eləcə də, sizi 
maraqlandıran kitabların kağız və elektron daşıycılar formatında əldə etmək imkanı var, 
yenicə işıq üzü görmüş kitabların reklamı, PR-ı təşkil olunur. Ölkə və xarici yazılı, 
İnternet, on-layn KİV-dəki ən maraqlı yazıların cəmilə vaxtaşırı tanış olmaq mümkündür. 

Milli və dünya Elektron Kitabxanaların ünvanları, yazarların saytları, yazılı, eləcə 
də elektron KİV-in şəbəkə ocaqları, daha başqa maraqlı keçidləri də məhz burada axtarıb 
tapmaq imkanı var. 

Milli Virtual Kitabxanada dünya ədəbiyyatının - ədəbi-bədii, elmi-filoloji, fəlsəfi-
kulturoloji düşüncəsinin maraqlı, bir sözlə bəşəriyyətin indiyə qədər yaratdığı dəyərli 
nümunələrindən ibarət intellektual e-resurs həm də Türk Dünyasının qlobal mədəni 
birləşməsinə, eləcə də mədəniyyətlərarası dialoqa, sivilizasiyaların yaxınlaşmasına  xidmət 
edir. Eyni zamanda onu da bildiririk ki, bu unikal Milli Virtual Kitabxananın inkişaf 
etdirilməsinə böyük ehtiyac duyulur.  

       Qlobal dünyada informasiya təhlükəsizliyi problemini nəzərə alıb, bu e-
kitabxananı Azərbaycanın gələcəyi baxımından inkişaf etdirmək vacibdir. 

www.KİTABXANA.NET portalı - şəbəkə resursu Yeni Yazarlar və Sənətçilər 
Qurumunun (sədri: yazıçı-kulturoloq Aydın Xan) 2007-ci ildən həyata keçirtdiyi 
VİRTUAL AZƏRBAYCAN Milli-Kulturoloji layihənin bir hissəsi sayılır. Portal YYSQ 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımıyla həyata keçirtdiyi "İnternetdə Milli Virtual 
Kitabxananın, eləcə də İnnovativ 

Şəbəkə Resursunun yaradılması" Kulturoloji Layihəsi çərçivəsində yaradılıb. Milli 
Virtual Kitabxananda (e-axtarış sistemli) Azərbaycan, türk, rus, ingilis və başqa dillərdə 
elmi, tarixi, bədii, dini, ictimai-siyasi kitabların elektron variantını əldə etmək 
mümkündür. Elektron kitabxana ümumi istifadə üçün açıq olan lokal və uzaq məsafədə 
yerləşən paylanmış informasiya ehtiyatlarına malikdir. Elektron kitabxanaların 
informasiya ehtiyatı rəqəmli formada hazırlanmış müxtəlif formatlı sənədlərdən ibarətdir. 
Bu sənədlərin bir qismi kitabxananın mülkiyyəti olub, mərkəzləşmiş formada elektron 
kitabxananın Web serverlərində toplanmışdır və ənənəvi ədəbiyyatın elektron 
nüsxələrindən və kitabxana tərəfindən ödənişli və ya mübadilə üsulu ilə alınmış elektron 
sənəd və nəşr toplusundan ibarətdir.  
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        TRADITIONAL LIBRARY –  
  COMPUTERIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES 

  I.Q.Jabrayilov 

  SUMMARY 

The issues of improving library activities in Azerbaijan, the dynamics of library 
information development, the creation of a modern mechanism for completing library 
collections, as well as the use of a computerized library information network and its 
information software are considered in this article. 

        ТРАДИЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА –  
 КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

  И.К.Джабраилов 

  РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются вопросы улучшения деятельности библиотек в 
Азербайджане, динамика развития библиотечно-информационной сферы, создание 
современного механизма комплектации библиотечных фондов, а также 
использование компьютеризированной библиотечно-информационной сети и ее 
информационного программного обеспечения.  

Məqalə redaksiyaya 7 fevral 2020 tarixində daxil olmuş, 19 aprel 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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“Elektron hökumət” anlayışı, ingilis dilində “digital government” ifadəsinin hərfi 
tərcüməsidir, başqa sözlə “e-gov” kimi qeyd olunur. İnformasiya texnologiyalarının yaran- 
ması XX əsrin 60-cı illərinə təsadüf edir. 

İnternetin inkişafı, yeni-yeni proqram və sistemlərin yaradılması, qloballaşma XX 
əsrin 90-cı illərindən İnformasiya texnologiyalarının inkişafının daha sürətlə getməsinə 
təkan vermişdir. 

ABŞ-da “e-hökumət” termini 90-cı illərin əvvəllərində formalaşmağa başladı. Bill 
Klinton ABŞ prezidenti olarkən, İnternetin və informasiya texnologiyalarının inkişafına 
xüsusi əhəmiyyət vermişdir. 1999-cu ildən bəri “elektron hökumət” mövzusu ABŞ-ın 
böyük qəzetlərində tez-tez müzakirə edilirdi. Halbuki, “elektron hökumət” termininin 
universal səviyyədə qəbul edilmiş elmi tərifi bu gün də yoxdur. Tədqiqatçılar iqtisadi, 
texniki, tətbiqi və təsviri fikirlər irəli sürərək, bu termini fərqli üsullarla nəzərdən 
keçirirlər. 

Aparılan tədqiqatlar onu göstərir ki, İKT-dən istifadə etməklə dövlət fəaliyyətinin 
informasiya aspektlərini həyata keçirən “elektron dövlət” (e-dövlət) yalnız informasiya 
texnologiyalarının tətbiqi kimi deyil, həm də onun dövlət xidmətlərinin idarə edilməsi 
üçün vasitə kimi getdikcə daha geniş tətbiq edilir. Bəzən e-dövlətin müvəffəqiyyətinin 
açarı kimi müştərilərlə münasibətlərin idarə olunması sistemləri (Customer Relationship 
Management) əsas göstərilir. 
   Hazırda bütün dünyada, hökumətlər vətəndaşlara təqdim edilən xidmətlərin daha da 

təkmilləşdirilməsi və xərclərin azaldılması üçün  e-dövlət  layihələrinin  reallaşdırılmasına 
külli miqdarda sərmayə qoyurlar. Hökumətlər İKT-dən istifadə etməklə fəaliyyətlərinin 
səmərəliliyini artıra və inzibati əməliyyatları daha asan həyata keçirə bilərlər. Bu mühüm 
faktı nəzərə alaraq, beynəlxalq təcrübədə e-dövlət quruculuğu istiqamətində aparılan 
tədqiqatların və eləcə də tətbiq olunan ən uğurlu modellərin müəyyənləşdirilməsi və 
tədqiq olunması olduqca zəruridir. 

UOT № 004.9
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Elektron hökumət anlayışı, onun məzmunu, mahiyyəti, 
yaranması və inkişaf istiqamətləri 

Elektron hökumət konsepsiyasının təşəkkülündə informasiya cəmiyyətinin 
formalaşması və inkişafı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu prosesdə “elektron hökumət” 
anlayışına yanaşmanın aktuallığı ilə fərqlənən bir sıra mühüm cəhətləri qeyd etmək olar: 
• İKT-dən istifadə edən müəssisələrə və vətəndaşlara xidmətlər göstərmək, o cümlədən
dövlət qurumları üçün veb-sayt yaratmaq; 
• Dövlət fəaliyyətinin bütün sahələrində İKT-nin tətbiqinə şərait yaratmaq, bundan əlavə,
iqtisadi siyasətin səmərəliliyini artırmaq, şəffaflığı yüksəltmək və buna ictimai  nəzarəti 
gücləndirmək üçün dövlət orqanlarının bir-biri ilə, həmçinin müəssisələr və əhali ilə fəal 
qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək; 
• “Elektron hökumət” termini dövlət idarəçiliyinin çevrilməsi kimi başa düşülür, bundan
əlavə İKT dövlət sektorunun dəyişdirilməsinin əsas katalizatorlarından biri hesab olunur. 
         “Elektron hökumət” termininin Qərb təriflərinə nəzər salsaq, məsələn, ABŞ və 
Böyük Britaniyada alimlər bütövlükdə dövlət idarəçiliyində səmərəliliyin artırılmasına 
yönəlmiş “elektron hökumət” konsepsiyasını irəli sürürlər. Bu yol dövlət sektoru ilə 
cəmiyyət arasındakı münasibətlərin bütöv bir kompleksinin çevrilməsini təmin 
edir. “Elektron hökümət”in əsas məqsədi texnologiya vasitəsilə quruluşları, əməliyyatları 
və idarəetmə mədəniyyətini dəyişdirməkdir. Bütün bunlara görə qeyd olunur ki, “elektron 
hökumət” “yaxşı idarəetmə” təcrübəsinin formalaşdırılması üçün əsas 
mexanizmdir. Burada əsas diqqət məsələnin texniki tərəfinə deyil, yeni İKT-lərin dövlət 
idarəçiliyini necə dəyişməsinə, konseptual quruluşuna və cəmiyyətlə münasibətlərinə 
yönəlib. 

Yuxarıda göstərilən bütün şərhləri ümumiləşdirərək, “elektron hökumət” anlayışının 
aşağıdakı tərifini verə bilərik: 

“Elektron hökumət” - vətəndaşlara, müəssisələrə, habelə informasiya 
texnologiyalarının mümkün qədər istifadə olunduğu digər hakimiyyət qollarına məlumat 
vermək və ictimai xidmətlər göstərmək üçün ən effektiv yoldur. 

Elektron hökumət planı əlaqələrin dörd sahəsini müəyyənləşdirir: 
• dövlət xidmətləri ilə vətəndaşlar arasında (G2C-hökumətdən vətəndaşa);
• dövlət və özəl şirkətlər arasında (G2B-hökumətdən biznesə);
• hökumət təşkilatları ilə onların işçiləri arasında (G2E-hökumətdən işçiyə);
•müxtəlif dövlət orqanları və hökumət səviyyələri arasında (G2G-hökumətdən hökumətə).
         “Elektron hökumət”in yaradılmasında başlıca məqsəd informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) fəal istifadəsinə əsaslanan hökumətlə əhali 
arasında qarşılıqlı əlaqənin yeni bir yolunu müəyyənləşdirmək, dövlət və bələdiyyə 
xidmətlərinin göstərilməsinin səmərəliliyini artırmaqdır. 
         “Elektron hökumət”in xidmət strukturunun tətbiqi eyni məlumatların müxtəlif 
şöbələr tərəfindən məcburi istifadəsini nəzərdə tutur ki, bu da idarələrarası məlumat 
mübadiləsi üçün alətlərin işlənib hazırlanmasını və işlənmiş məlumatların mübadiləsi və 
ya birgə işlənməsi standartını tələb edir. 

“İdarələrarası elektron” qarşılıqlı əlaqə sistemi məlumat sistemlərinə girişi təmin 
edən orqan və təşkilatların istifadə etdikləri proqram və avadanlıqlar haqqında  məlumatla- 
rı, “elektron mesaj” isə qarşılıqlı əlaqə sistemindəki hərəkət tarixi haqqında məlumatları 
özündə cəmləşdirən dövlət məlumat sistemidir. Dövlət və bələdiyyə xidmətləri də elektron 
fəaliyyət göstərir. Doğrudan da, “elektron hökumət”in tam hüquqlu işi idarələrarası  elekt- 
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ron qarşılıqlı əlaqənin yaxşı işləyən mexanizmləri olmadıqda mümkün deyil. Adi  qaydada 
bütün dövlət xidmətləri alan vətəndaşlar və hüquqi şəxslər bir çox qurum və idarələrdə 
tələb olunan bütün sənədləri şəxsən toplamalıdırlar. Lakin bunun üçün şöbələrin özünün 
informasiya sistemləri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olmalı, bütün zəruri məlumatları 
avtomatik rejimdə mübadilə etməlidir. 

“Elektron hökumət” layihəsinin icrası milli miqyasda vahid informasiya sisteminin 
yaradılması və ya heç olmasa, hökumət məlumat massivlərinin və informasiya 
ehtiyatlarının təqdimatı, təsviri, ötürülməsi və işlənməsi üçün ümumi metodların 
hazırlanması zərurəti ilə üzləşir. 

Qeyd etmək vacibdir ki, “elektron hökumət” anlayışı vətəndaşlara “bir pəncərə” 
rejimində dövlət və bələdiyyə xidmətləri göstərmək prinsipinə əsaslanır. 

Bu prinsip ərizəçilərin (vətəndaşların, hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların) 
müxtəlif orqanlardan sənədlərin toplanması prosesində iştirakının istisna edilməsi və ya 
mümkün qədər məhdudlaşdırılması, ərizəçilərin dövlət xidmətləri almaq hüquqlarını 
təsdiq etmək üçün zəruri sertifikatları müxtəlif orqanlara təqdim etməsi deməkdir. 

“Bir pəncərə” prinsipinin həyata keçirilməsinin əsas məqsədi aşağıdakılardır: 
• “Dövlət - vətəndaş” prinsipi əsasında vətəndaşların dövlət qurumlarında hüquqi və

fiziki şəxs təyinatı üzrə qeydiyyata alınması prosedurunun həyata keçirilməsi, xidmətlər 
və onların verilmə müddətlərinin azaldılması; 

• Vətəndaşların və hüquqi şəxslərin qəbul rahatlığının artırılması;
• Ərizəçilərin dövlət xidmətlərinin göstərilməsi (verilməsindən imtina) barədə qərar

qəbul edən vəzifəli şəxslərlə şəxsi əlaqələrinin istisna edilməsi; 
• Korrupsiyaya qarşı mübarizə və kommersiya təşkilatları tərəfindən geri qaytarıla

bilən əsaslarla dövlət xidmətləri göstərilən zaman vasitəçi xidmətlər bazarının ləğvi. 
         “Bir pəncərə” prinsipinin həyata keçirilməsində qarşılıqlı fəaliyyətin prioritet sahəsi 
dövlət hakimiyyəti orqanlarının subyektlərində yaradılan, saxlanan, işlənən və istifadə 
olunan sənədlər və məlumatlarla elektron mübadilənin təşkilidir. 
         “Elektron hökumət”in yaradılması, vətəndaşlarla bütün orqanlar arasında qarşılıqlı 
əlaqənin üç vahid kanalının təşkilini, başqa sözlə, bir vətəndaşın bütövlükdə dövlət sistemi 
ilə qarşılıqlı əlaqədə olduğu bir sistemin formalaşmasını təmin edir. Belə üç kanallı 
modelə aşağıdakılar daxildir: 

• Vətəndaşlar üçün telefon dəstəyi və xidmətlərin təşkili mərkəzləri;
• Federal və regional səviyyədə dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin internet portalları;
• Müxtəlif  şöbələrin,  başqa  sözlə  dövlət  və  bələdiyyə  xidmətlərinin  göstərilməsi

üçün çoxfunksiyalı mərkəzlərin xidmətlərini özündə əks etdirən vahid şəbəkə. 
Bütovlükdə, “e-dövlət” icra hakimiyyəti strukturlarının ixtisaslaşdırılmış kompleks 

sisteminin İnternet vasitəsi ilə vətəndaşlar, vətəndaş cəmiyyəti və biznes strukturları ilə 
qarşılıqlı əlaqəsi kimi müəyyən edilir. Qarşılıqlı əlaqənin növbəti səviyyələri kimi C2B 
(customer-to-business) - vətəndaş və biznes sektoru arasında; B2B (business-to-business) - 
özəl şirkətlər arasında; G2C (government to-citizen) - dövlət xidmətləri (hökumət, 
bölmələr və regionlar səviyyəsində) və vətəndaşlar arasında; G2B (government-to 
business) - dövlət və biznes sektoru arasında; G2G (government-to government) - dövlət 
orqanları arasında olmasını göstəmək olar. 

Bununla yanaşı, nəzərə almaq lazımdır ki, e-dövlət mühitində cəmiyyət yalnız infor- 
masiyaya çıxış imkanı deyil, həm də dövlət qərarlarının qəbulu prosesinə təsir  etmək,  on- 
ların hazırlanması prosesində interaktiv iştirak etmək  imkanını  əldə  edirlər,  nəticədə  isə 
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dövlət sektorunun işinin şəffaflığı artır. 
E-dövlət, bütövlükdə, demokratiyanın inkişafı üçün yeni imkanlar yaradır. O, İKT-

nin imkanlarından istifadə edərək əhali və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə hakimiyyət 
orqanlarının qarşılıqlı informasiya əlaqəsini təmin edir. Başqa sözlə, e-dövlət İnternet 
vasitəsi ilə vətəndaşlar, vətəndaş cəmiyyəti və biznes strukturları ilə icra hakimiyyəti 
strukturlarının qarşılıqlı əlaqə sistemini təşkil edir. Müxtəlif ölkələrdə dövlətin 
fəaliyyətinə İKT-nin tətbiqi, dövlət informasiyasının şəffaflığı və əlçatan olması, əhali və 
hakimiyyət orqanları arasında əks əlaqə prinsipi, qəbul edilən qərarlar üçün dövlətin 
məsuliyyəti və s. kimi məsələlər e-dövləti səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdir. 

Təbiidir ki, zaman keçdikcə informasiya cəmiyyətinə keçid, demokratik dəyərlərə 
əsaslanan e-dövlət strategiyası dövlət modelinin tədricən dəyişməsini, vətəndaş və biznes 
strukturlarının payının artmasını, hökumətin payının isə minimum olmasını şərtləndirir. 

E-dövlət konsepsiyasına əsasən, icra hakimiyyəti orqanlarının bütün sistemi, əhaliyə 
xidmətlərin göstərilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vahid təşkilat kimi fəaliyyət göstərir. 
E-dövlətin fəaliyyəti vətəndaşlar üçün kifayət qədər açıq, informasiya baxımından şəffaf 
və əlçatan olmalıdır. Mərkəzləşdirilmiş sistemlərdən geniş istifadə vasitəsilə xüsusi diqqət 
əks əlaqə mexanizminin qurulmasına, xidmətin göstərilməsinin səmərəliliyinə və icra 
müddətinə yönəldilir. Bütün bunlar əhaliyə dövlət tərəfindən xidmətlərin göstərilməsinin 
keyfiyyətini, həm də dövlətin özünün fəaliyyətinin effektivliyini yüksəltməyə imkan verir. 

  E-dövlətin formalaşdırılması prosesinin ölçülməsi və menecmenti problemləri 

E-dövlətlə bağlı aktual məsələlərdən biri onun formalaşdırılması prosesinin 
ölçülməsi və monitorinqidir. Bu, onunla əsaslandırıla bilər ki, e-dövlət olduqca mürəkkəb 
struktura malik onlayn mühitdir. Digər tərəfdən, e-dövlət şaquli və üfüqi istiqamətdə 
qarşılıqlı əlaqədə olan korporativ informasiya ehtiyatlarının məcmusundan ibarətdir. 

Dövlət idarəçiliyində səmərəliliyin və İKT-nin müxtəlif sahələrdə istifadə 
səviyyəsinin monitorinqi üçün indikatorların kompleks sisteminin yaradılması məsələsi, 
onların praktiki tətbiqinin metodologiyası 1990-cı illərin sonlarında formalaşmağa 
başlamışdır. Hal- hazırda dünyada elektron hazırlığın qiymətləndirilməsi, monitorinqinin 
aparılması, ölkələrin potensialının analizi və müqayisəli təhlili üçün mövcud praktiki 
təcrübə və metodiki potensial vardır. Buna misal olaraq, Ümumdünya Telekommunikasiya 
İttifaqının İnformasiya cəmiyyətinin ölçülməsinə dair İKT-nin inkişaf indeksi (ICT 
Development Index (IDI)), BMT-nin e-dövlətin formalaşdırılması və istifadəsinə dair e-
dövlətin inkişaf indeksi (e-government development index), Ümumdünya İqtisadi 
Forumunun şəbəkə hazırlıq indeksi (The networked readiness index), rəqəmsal imkanlar 
indeksi (Digital Opportunity Index), Avropa Birliyi ölkələrinin e-dövlətin inkişaf 
səviyyəsinin ölçülməsi üçün istifadə etdiyi indikatorlar sistemi (Capgemini şirkəti) 
göstərilə bilər. 

E-dövlətin formalaşdırılması prosesinin ölçülməsi və monitorinqi metodikasının 
işlənməsi üçün beynəlxalq indekslərin tədqiq olunmasını mühüm amil hesab etmək olar.  

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin beynəlxalq səviyyəli reytinq 
cədvəllərində hansı pillədə qərarlaşmasında həmin ölkənin regionda tutduğu mövqenin 
qiymətləndirilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu indikator isə ölkənin informasiya 
cəmiyyətinin inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsi səviyyəsinin göstəricisidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, istər milli, korporativ, istərsə də, müəssisə səviyyəsində 
rəqəmsal fərqlərin qiymətləndirilməsi, monitorinqi ilə yanaşı, həm də hədəfdə  olan  elekt- 
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ron mühitin (e-mühitin) formalaşdırılması prosesi olduqca vacibdir. 
         Hal-hazırda monitorinq və qiymətləndirmə məsələsi, xüsusilə, e-dövlət layihələrinin, 
proqramlarının həyata keçirilməsi üçün aktuallıq kəsb edir. Bəzən müxtəlif mənbələr 
özləri müəyyən nəticə çıxarmaqla doğruluğa və etibarlılığa söykənməyən informasiyaya 
əsaslanır. Bu baxımdan, qiymətləndirmənin və monitorinqin kompleks sisteminin 
yaradılmasına ehtiyac vardır. Sistemin özünə isə beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş 
indikatorlar və lokal ehtiyaclara cavab verən parametrlər daxil edilməlidir. 

E-dövlət mühitində fəaliyyət göstərən  
İnternet resurslarının intellektual analizi problemləri 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində həyata keçirilən e-dövlət proqramlarına nəzər 
yetirdikdə belə aydın olur ki, tezliklə yaxın gələcəkdə e-dövlət “vahid pəncərə” prinsipi 
əsasında daha səmərəli olacaqdır. Bu, əsasən, kontent analizi metodlarının, internet 
texnologiyalarının, sosial şəbəkələrin sürətli inkişafı ilə bağlıdır. Bu baxımdan, e-dövlət 
layihələrinin həyata keçirilməsində internet resurslarının analizi və idarəetmə 
mexanizmlərinin işlənməsi olduqca mühüm məsələdir. 

Veb-kontent analizinin (web content mining), veb-analitikanın və sosial şəbəkələrin 
tətbiqi e-dövlətin idarəetmə effektivliyinin yaxşılaşdırılmasına və əks əlaqə mexanizminin 
yaradılmasına güclü təsir göstərir. Nəzərə alsaq ki, e-dövlət proqramlarının həyata 
keçirilməsində ən mühüm məsələlərdən biri veb-resursların analizi və effektiv idarəetmə 
siyasətinin formalaşdırılmasıdır, onda innovasiyaların, yeni texnologiyaların tətbiqi 
kommunikasiya imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir. Bu isə dövlət, biznes 
sektoru və vətəndaşlar arasında yeni inteqrasiya formalarına nail olmağa imkan verir. 

Aydındır ki, dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən hər bir qurumun veb-resursu 
yaradılır. Nəticədə e-dövlətin veb-infrastrukturu formalaşır. Yaradılan veb-resurslar 
hakimiyyət orqanları ilə vətəndaşlar arasında onlayn interaktiv sosial kommunikasiya 
mühiti yaradır. Bu mühitdə zaman keçdikcə daha çox informasiya toplanır. Ona görə də 
veb-infrastrukturun intellektual analizi və cəmiyyətin daha səmərəli idarə olunması üçün 
yeni imkanlar yaranır. 

Hər bir onlayn mühitin daxilində qeyri-aşkar şəkildə mövcud olan müxtəlif 
esosiumların daxili strukturunu sosial şəbəkələr nəzəriyyəsini tətbiq etməklə aşkarlamaq 
olar. Sosial şəbəkələrin analizi metodlarının köməyi ilə qraflar nəzəriyyəsində olduğu 
kimi, həmin qrafın təpələrinin və tillərinin parametrlərini qiymətləndirmək mümkündür. 
Bunun da əsasında həmin sosial şəbəkələrdə gedən prosesləri qiymətləndirib, səmərəli 
idarəetmə mexanizmləri işlənilə bilər. 

E-dövlətin veb-infrastrukturunun analizi 

İnternetdən istifadənin analizi (web-mining) texnologiyasını tətbiq etməklə 
aşağıdakı məlumatları əldə etmək olar: 

• vətəndaşlar hansı məsələlər üzrə daha çox müzakirə aparırlar;
• müzakirələrin dövlət sektoruna aid olub-olmamasının monitorinqi;
• hansısa qurumlara daha çox müraciət edən vətəndaşların müxtəlif əlamətlərə

görə (məkan, zaman, yaş, cins, peşə, aktivlik və s.) təsnifatı; 
• veb-resurslara qoyulan tələblərin yerinə yetirilmə vəziyyətinin onlayn

monitorinqi; 
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• xarici ölkələrdən e-dövlət mühitində fəaliyyət göstərən veb-resurslara olan
müraciətlərin müxtəlif əlamətlərə görə (ölkələr, qurumlar, məsələlər, zaman və s.) təsnifatı 
və s. 

E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması problemləri 

Cəmiyyət informasiyalaşdıqca insanlar informasiyadan daha asılı vəziyyətə düşürlər. 
İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmaması isə cəmiyyət üçün böyük fəsadlar törədə 
bilər. Hər hansı bir ölkədə informasiya təhlükəsizliyinin prioritetləri dövlətin, cəmiyyətin 
və vətəndaşların maraqlarının balanslı nisbəti əsasında müəyyənləşir. Ölkədəki siyasi, 
hərbi, fövqəladə və s. vəziyyətlərdən asılı olaraq bu nisbət dəyişə bilər. Cəmiyyətin 
təhlükəsizliyinin əsas komponentlərindən biri kimi informasiya təhlükəsizliyinin vəzifələri 
informasiyanın konfidensiallığı, tamlığı, əlyetərliliyi və ziyanlı kontentlərlə mübarizədir. 

E-dövlət proqramının həyata keçirilməsi üçün texniki və inzibati-hüquqi xarakter 
daşıyan bir sıra məsələlər həll olunmalıdır. Bunların arasında idarələrarası qarşılıqlı əlaqə 
reqlamentlərinin hazırlanması, dövlət xidmətlərinin təsnifatının yaradılması, eləcə də, 
vahid texniki arxitektur, proqram-aparat platformasının reallaşdırılması və informasiya 
təhlükəsizliyinin təmin olunması əsas yer tutur. 

E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin  
təmin olunması çərçivəsində aktual məsələləri 

• E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi və dayanıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi
və idarə olunması üçün konseptual-arxitektur modellərin işlənməsi; 

• İnformasiya təhlükəsizliyi risklərinin analizi və idarə olunması üçün modellərin
işlənməsi; 

• Kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə texnologiyalarının işlənməsi;
• E-dövlət mühitinə təhlükə yaradan qeyri-aşkar kriminal sosial şəbəkələrin

aşkarlanması və analizi metodlarının işlənməsi; 
• Korporativ şəbəkə mühitinin intellektual monitorinq sisteminin işlənməsi;
• Verilənlərin intellektual analizi texnologiyalarının köməyi ilə spamlarla

mübarizə metod və alqoritmlərinin işlənməsi; 
• E-dövlət mühitində fərdi məlumatların qorunması və istifadəçilərə xas mühafizə

mexanizmlərinin işlənməsi; 
• E-dövlət mühitində Kompüter İnsidentləri üzrə Yardım Komandaları (Computer

Emergency Response Team, CERT) şəbəkəsinin yaradılması; 
• E-dövlət mühitində informasiya müharibəsi, informasiya hücumu və

informasiya hücumundan müdafiə texnologiyalarının araşdırılması, yeni metodların və 
alqoritmlərin işlənməsi. 

Magistr dissertasiya işinin hazırlanmasında bir sıra metodlardan istifadə edilmişdir: 
1) Tarixi metod. Müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mahiyyəti

və onun tarixi inkişaf yolunun tədqiqində tarixi metoddan istifadə edilmişdir; 
2) Müqayisə və analiz metodu. Bu metod vasitəsilə beynəlxalq arenada müəyyən

inkişaf göstəricisinə sahib olan aparıcı ölkələrin dövlət xidmətləri müəsisələrindəki metod 
və mexanizmləri ilə Azərbaycanda olan dövlət müəssisələri arasındakı metod və 
mexanizmlər müqayisəli şəkildə təhlil olunmuşdur. 

32



N.İ.Quluzadə 

3) SWOT təhlil. Qloballaşan dövrdə müasir informasiya-kommunikasiya mexanizm- 
lərinin səviyyəsini (güclü, zəif və rəqabətə davamlı olan cəhətlərini) müəyyən etmək üçün 
bu təhlil metodundan istifadə edilmişdir. Bu isə magistr dissertasiya işinin daha düzgün 
tədqiqinə zəmin yaradır. Təklif və tövsiyələrin formalaşmasında əsas metodlardan biridir. 

4) Sistemli yanaşma metodu. Magistr dissertasiya işində müasir İKT mexanizmlərin- 
dən istifadə edən dünya ölkələrinin təcrübəsini Azərbaycandakı dövlət müəssisələrində 
bütövlükdə xarakterizə etmək və onun təkamülü prosesini tədqiq etmək üçün istifadə 
olunmuşdur. 

  Analiz 

Biz vurğulayırıq ki, “elektron hökumət” inkişafın son mərhələsinə çatmağı 
hədəfləyən, lakin yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanaraq 
dövlət idarəçiliyinin davamlı təkmilləşdirilməsini əhatə edən qısamüddətli bir layihə ola 
bilməz. “Elektron hökumət” dövlət idarəetmə sistemini daha şəffaf və hesabatlı edir, 
vətəndaşların idarəetmə qərarlarının qəbulu prosesinə çıxışını açır. Yeni texnologiyaların 
təkmilləşdirilməsi vətəndaşın ölkənin siyasi həyatında və siyasi qərar qəbuletmə 
prosesində iştirak səviyyəsinin artmasına, nəticədə vətəndaş cəmiyyətinin ideallarının 
təkamülünə səbəb olur. 

Nəticə 

Aparıcı ölkələrin təcrübəsinə nəzər saldıqda aydın olur ki, mövcud e-dövlət 
layihələrinin müxtəlif məqsədləri vardır və icraçı qurumlar, təşkilatlar tərəfindən 
e-dövlətin inkişafı üçün fərqli modellər, konseptual yanaşmalar təklif olunur. Bu mühüm 
faktı nəzərə alaraq, beynəlxalq təcrübədə e-dövlət quruculuğu istiqamətində aparılan 
tədqiqatların araşdırılması olduqca zəruridir. Aydındır ki, e-dövlət cəmiyyətin bütün 
sferalarını əhatə etdiyi kimi, onunla bağlı elmi-tədqiqat işləri də bir çox elm sahəsi üçün 
aktualdır. Bu baxımdan, e-dövlətin formalaşmasının elmi-nəzəri əsaslarının işlənilməsi 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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SOME PROBLEMS OF E-GOVERNMENT FORMATION 
AND PROSPECTS FOR THEIR SOLUTION 

  N.I.Guluzadeh 

  SUMMARY 

Conceptual and architectural foundations of the formation of e-government are 
studied in this article. Some suggestions are made concerning the monitoring of the 
processes of e-government formation, intellectual analysis of web resources, information 
security, e-democracy and e-citizen. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ 

  Н.И.Гулузаде 

  РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются концептуальные и архитектурные основы 
формирования цифрового правительства. Сделаны некоторые предложения по 
мониторингу процессов формирования цифрового государства, интеллектуальному 
анализу веб-ресурсов, проблеме информационной безопасности, электронной 
демократии и электронного гражданина.  

Məqalə redaksiyaya 4 may 2020 tarixində daxil olmuş, 8 may 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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Son zamanlar İnternet marketinq və reklamın ən mühüm vasitələrindən birinə 
çevrilib ki, bu da müəssisə qarşısında nəinki alıcı ilə səmərəli əks əlaqə yaratmaq və onun 
tələbatını operativ surətdə öyrənmək, həm də dəyişən iqtisadi vəziyyətə uyğun olaraq öz 
marketinq planlarını və reklam layihələrini çevik şəkildə dəyişmək imkanı yaradır. 
İnternet – kommersiya fəaliyyəti, marketinq məlumatları əldə etmək üçün əvəzsiz alət və 
vasitədir. 

Elektron biznesin və İnternet reklamının inkişafında bəzi xüsusiyyətlər və 
çətinliklər vardır ki, bunların əksər hissəsi reklam informasiyasından istifadə olunması ilə 
bağlıdır. 

Reklam informasiyası  çoxmənalı bir anlayışdır. Reklam məlumatlarına marketinq 
sisteminin bir hissəsi kimi baxmaq olar, və bu termin altında reklamın məzmununu 
anlamaq olar. Reklam məlumatlarının təsnifatı onların həyata keçirdiyi funksiyalardan 
asılıdır. 

Reklam sahəsində mütəxəssisin peşəkar fəaliyyəti aşağıdakıları nəzərdə tutur: 
- reklam araşdırmalarının aparılması; 
- reklam strategiyasının planlaşdırılması və yaradılması; 
- reklam məhsulunun işlənilməsi. 
Reklam şöbəsi, reklam xidməti, reklam agentliyi, istənilən reklam müəssisəsi 

məlumatların toplanması (tədqiqi), emalı (planlaşdırılması) və ötürülməsi üzrə fəaliyyət 
göstərir və bu zaman müəyyən informasiya sistemi kimi fəaliyyət göstərir. 

İnformasiya sistemi (İS) – qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün məlumatların 
toplanması, ötürülməsi, emalı üzrə kommunikasiya sistemidir ([3]). 

İstənilən fəaliyyət sahəsində İS-nin yaradılması və istifadəsi aktual, etibarlı, 
relevant, tam və sistemləşdirilmiş informasiyanın istehsalı məsələsinin həllinə xidmət edir 
([3]). Bu zaman sistem müvafiq peşə sahəsinin mütəxəssisləri üçün başa düşülən 
olmalıdır. 

UOT № 659
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Metod 

Reklam fəaliyyətində İnternet və şəbəkə texnologiyalarından istifadə olunması 
istiqamətlərinin təhlil olunması və bu sahədə müasir dövrün çağırışlarının nəzərdən 
keçirilməsi istehlak bazarında sanballı qərarların qəbul olunması prosesini sürətləndirəcək. 
Tədqiq olunan məsələ üzrə elmi ədəbiyyatda və İnternet məkanında olan fikir və 
mülahizələrin təhlili reklam fəaliyyətində İnternet və şəbəkə texnologiyalarının tətbiqi 
istiqamətlərini müəyyənləşdirəcəkdir.   

Araşdırma modeli 

Tədqiqatın məqsədi müasir kompüter şəbəkələrinin inkişaf səviyyəsini və onlardan 
reklam bazarının formalaşmasında istifadə olunması yollarını öyrənməkdən ibarətdir. Bu 
məqsədə nail olmaq üçün İnternet informasiya resurslarının iyerarxik strukturunun tərkib 
hissələrinin araşdırılması aparılmışdır.  

Analiz 

Kompüter şəbəkəsi – rabitə kanalları (xətləri) ilə birləşdirilmiş kompüterlər 
qovşaqlarının məcmusudur. Qovşaqlar arasında informasiya mübadiləsi aparılır ki, onun 
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün kompüterlərdə xüsusi proqram təminatı 
quraşdırılmalıdır. Rabitə xətləri telefon, radio, peyk və ya fiber optik ola bilər. Sonuncu, 
məlumatların böyük sürətlə uzun məsafələrə ötürülməsini təmin edir. Şəbəkə 
texnologiyası həm rabitə kanallarının təşkili üsullarından, həm də şəbəkə idarəetmə 
proqramlarından asılıdır. 

Müasir şəbəkələrin səciyyəvi xüsusiyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir: bir-birindən 
uzaq olan çoxlu sayda kompüterlərin vahid işlənilib emal etmə sistemində birləşdirilməsi;  
aparat vasitələrinin və rabitə kanallarının birləşdirilməsi üsullarının unifikasiyası, bu da 
avadanlığın asan quraşdırılmasına və dəyişdirilməsinə imkan verir; emal və idarəetmə 
funksiyalarının ayrı-ayrı tərkib hissələrinə bölünməsi; istifadəçilərin informasiya və 
hesablama resurslarına sürətli və etibarlı çıxışının təmin edilməsi; resursların kollektiv 
istifadəsinin təşkili və s.  

Şəbəkələrin aşağıdakı növlərini ayırırlar (Шишов, 2017:125): 
lokal hesablama şəbəkələri (LAN  - Local Area Net) - bir neçə fərdi iş 

stansiyasının vahid məlumat ötürmə kanalına birgə qoşulması;  
paylanmış (və ya regional) şəbəkələri (MAN - Metropolitan Area Net) bir-birindən 

əhəmiyyətli  uzaqlıqda olan kompüterləri birləşdirir; 
qlobal şəbəkələr (WAN – Wide Area Net, geniş sahə şəbəkəsi) müxtəlif ölkələrdə, 

müxtəlif qitələrdə yerləşən kompüterləri birləşdirir. Onlar yüksək sürətli rabitə kanalları 
ilə bağlıdır ki, bu da istifadəçilərə onların üzərində saxlanılan müxtəlif məlumatları tez bir 
zamanda əldə etməyə imkan verir. Hal-hazırda artıq iyirmi qlobal informasiya şəbəkələri 
var. Onların ən məşhur olanı İnternet şəbəkəsidir. Pulsuz əsasda dünyanın həvəskar FİDO 
şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. Qlobal şəbəkələrə MSN - Microsoft on Line, America on Line 
və s. şəbəkələri daxildir. 

Lokal kompüter şəbəkələri. Kompüterin LAN-a qoşulması onun imkanlarının  əhə- 
miyyətli dərəcədə genişləndirilməsini təmin edir: informasiya  ilə  ayrılmış  kanalların  kö- 
məyilə təşkil edilir. Bir qayda olaraq, belə bir şəbəkənin istifadəçiləri bir  təşkilatın  əmək- 
daşlarıdır. 
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Görüşlər, danışıqlar zamanı LAN videokonfrans təşkil etməyə kömək edir, bu 
zaman hər bir kompüter videokamera və səs adapteri ilə təchiz olunur və s. Burada 
kompüterlərin birləşməsinin və cütləşməsinin sxeminə əsaslanan iki əsas növ LAN var: 
peer-to-peer və iyerarxik şəbəkələr. 

Birranqlı peer-to-peer şəbəkələrində  (peer-to-peer – bərabər) bütün kompüter və 
ya iş stansiyaları eyni bərabər hüquqa malik olurlar və hər bir kompüter digər PC ilə 
birləşdirilə bilər. Peer-to-peer şəbəkələri, bir qayda olaraq, kiçik ofislərdə təşkil edilir və 
kompüterlərin kiçik (10-15) sayını birləşdirir. 

İyerarxik şəbəkələr çoxlu sayda iş stansiyasında yaradılır. Bu halda, daha güclü 
kompüter öz resurslarını işçi stansiyalara (müştərilərə) təqdim etmək üçün ayrılmış 
serverə çevrilir. Şəbəkə kompüterlərinin qarşılıqlı təsirinin belə bir texnologiyası 
«müştəri-server» adını almışdır. Bir qayda olaraq, server böyük operativ yaddaş həcminə, 
daha geniş sərt diskə yüksəksürətli prosessora malik olur. Bu tələblər onunla əsaslandırılır 
ki, server eyni zamanda bir neçə müştəridən olan sorğuları idarə etməlidir.  

Fayl serverində birgə işlənilən fayllar və birgə istifadə olunan proqramlar 
yerləşdirilir. Məlumat bazası serverində məlumat bazası mövcuddur. Server iş 
stansiyalarının sorğuları üzrə məlumat verir. Print-serverə yüksək məhsuldar printer 
qoşulur ki, bu da, informasiyanı bir neçə iş stansiyasından çap etməyə imkan verir. Poçt 
server həm təşkilatın yerli şəbəkəsi, həm də modem bağlantısı vasitəsilə xaricdən 
göndərilən və alınan məlumatları qoruyub  saxlayır. 

İnternetin qlobal informasiya şəbəkəsi. İnternet TCP/IP protokolu (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) əsasında informasiya mübadiləsini həyata keçirən 
kompüter şəbəkələrinin ümumdünya məcmusudur. TCP/IP protokolu onların növü və 
konfiqurasiyasından asılı olmayaraq hər hansı bir kompüterə məlumat ötürməyə imkan 
verir. 

İnternetə  ünvanlandırma. İnternetə qoşulmuş hər bir kompüterin unikal IP-ünvanı 
vardır ki, bunun əsasında ona giriş həyata keçirilir. İstifadəçilərin rahatlığı üçün domen 
adları sistemi (DNS-Domain Name System) yaradılmışdır.  

İnternetə qoşulma. Qlobal şəbəkəyə qoşulmaq üçün istifadəçi modem və uzaq giriş 
vasitələri vasitəsilə rabitə əlaqəsi olan provayder (kommersiya əsasında İnternetə qoşulma 
xidməti göstərən təşkilat) ilə xidmət müqaviləsi imzalamalıdır.  

İnternet informasiya resursları (xidməti). Elektron poçt (e-mail) - İnternet 
istifadəçiləri arasında informasiyanın (mətn və ya digər yazışmaların) saxlanması və 
göndərilməsi sistemidir. 

E-poçt ünvanı ümumiyyətlə aşağıdakı kimi görünür. İstifadəçi adı@mashın_adı, 
istifadəçi adı və ya login – poçt ünvanı sahibinin qeydiyyat adı, @ - elektron ünvan 
əlaməti (kommersiya at adlanan), mashın_adı  – istifadəçinin poçt serverinin ünvanıdır. 

Elektron poçt ünvanlarının yaradılması zamanı öz domen adı olan bir çox şirkətlər 
müəyyən bir standarta riayət edirlər. Belə ki, hər hansı bir şirkətin şöbələrinin adları 
əsasında yaradılmış ünvanlar aşağıdakı kimi ola bilər: 

info@namecomp.az (informasiya şöbəsi); 
marketing@namecomp.az (marketinq şöbəsi); 
sales@namecomp.az (satış şöbəsi); 
support@namecomp.az (şöbə, xidmət). 
E-poçtun işinə məsul olan işçi adətən postmaster@namecomp.az ünvanına malik 

olur. 
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Poçt mesajının formatı ümumi qəbul edilmiş standartdan istifadə edir və bu da 
məktubda başlığın və mesajın özünün mövcud olmasını nəzərdə tutur. 

Telekonferans sistemi (xəbərlər qrupları-UseNet xəbərləri, müzakirələr, 
diskussiyalar qrupları) - müzakirə mövzularında qruplaşdırılmış məcmusunu özündə əks 
etdirən İnternet xidmətidir. 

İnternet - “Dünya şəbəkəsi”, kompüter naviqasiya, Axtarış və Hypertext vasitəsilə 
İnternet Multimedia resurslarına giriş sistemi. Bu səhifədəki məlumatlar qrafiklərdən, 
video ardıcıllıqlardan, animasiyadan ibarət olan səhifələrdən (sənədlərdən) ibarətdir. 
Hypertext (və ya Hypertext link) - xüsusi səhifə element (şəkil və ya mətn) eyni və ya 
digər kompüter yerləşdirilmiş bizim digər sənədlər links olan. 

Sayt (və ya veb-sayt) vahid mövzu, ümumi tərtibat, qarşılıqlı hipermətnli 
istinadlarla və bir qayda olaraq, internet yerləşdirmə standartlarına (adətən bir domen 
daxilində) yaxın olan onlarla, yüzlərlə və ya hətta minlərlə veb - səhifədən ibarətdir. 

İntranet Şəbəkəsi  internet texnologiyasından istifadə edən korporativ şəbəkədir ki, 
bu da TCP/IP protokolunun tətbiqini nəzərdə tutur və onun əsasında işlənib hazırlanmış 
istifadəçi kompüterindən serverdə yerləşdirilmiş məlumatlara giriş vasitəsidir.  

İnternetin tətbiqi sahələri olduqca müxtəlifdir. İlk növbədə, İnternet-verilənlər 
bazalarını, elektron kitabxanaları, kataloqları, soraq kitabçalarını, lüğətləri və s.özündə 
birləşdirən böyük informasiya məkanıdır. İnternet müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif qitələrdə 
yaşayan insanlara informasiya mübadiləsi aparmağa imkan verən kommunikasiya 
vasitəsidir. 

Yeni texnologiyaların tətbiqi sahələrindən biri də reklam fəaliyyətdir. Qloballaşma 
şəraitində biznes prosesinin formalaşmasında reklamın rolu çox böyükdür və bunun əsas 
səbəblərindən biri də reklam fəaliyyətinin müasir dövrdə mövcud olan yeni 
texnologiyalara və innovasiyalara cəld və çevik surətdə adaptasiya etmə qabiliyyəti ilə 
bağlıdır. 

Reklam fəaliyyətində tətbiq olunan yeni informasiya texnologiyalarını aşağıdakı 
əsas prinsiplərə görə  ayırmaq olar ([7]): 

- kompüter ilə dialoq (interaktiv) iş rejimində olan texnologiyalar; 
- proqram məhsullarının inteqrasiyası (qarşılıqlı əlaqəsi) üzrə texnologiyalar; 
- məlumatların çevik şəkildə dəyişdirilməsi və vəzifələrin qoyulması üzrə  texnolo- 

giyalar. 
İnformasiya texnologiyaları hazırda aşağıdakı əlamətlərə görə təsnifləşdirilirlər 

([6]): 
- idarəetmə məsələlərinin əhatə dairəsinin dərəcəsinə görə; 
- həyata keçirilən texnoloji əməliyyatların siniflərinə görə; 
- avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə; 
- xidmət olunan mövzu sahələrinə görə;  
- istifadəçi interfeysinin növünə görə; 
- kompüter şəbəkəsinin qurulması üsuluna görə. 
Belə ki, məsələn, idarəetmə məsələlərinin əhatə dairəsinin dərəcəsinə görə: 

məlumatların emalı üzrə İT, ofisin idarə edilməsi, ofisin avtomatlaşdırılması (elektron 
ofis) İT, qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən İT, ekspert sistemləri İT kimi 
texnologiyaları ayırmaq olar. 

Kompüterlərin istifadəsinə əsaslanan reklam fəaliyyətində müasir informasiya  tex- 
nologiyalarının tətbiqi sahəsi çox müxtəlifdir və sadə mətn sənədlərinin və elektron  yazış- 
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maların yaradılmasından reklam kampaniyasının səmərəliliyinin  planlaşdırılması  və  qiy- 
mətləndirilməsinə və reklam məhsullarının hazırlanmasına qədər müxtəlif aspektləri  əhatə 
edir. Şəbəkə texnologiyalarının və İnternetin inkişafı mal və xidmətlərin təşviqi, 
informasiya axtarışı, müştərilərin inkişafı üçün yeni imkanlar açmışdır. 
 (https://knowledge.allbest.ru/marketing). 

Proqram-texniki vasitələr reklam tədqiqatlarının keçirilməsində, reklam 
məhsulunun işlənib hazırlanmasında və istehsalında, təqdimatların təşkilində, media 
planlaşdırılmasında, reklam kampaniyalarının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində 
istifadə olunur. 

Reklam tədqiqatlarının aparılması zamanı informasiya texnologiyaları əldə edilmiş 
informasiyanın toplanması və emalı məqsədlə xüsusi sistemlər hazırlanır və tətbiq olunur: 
sorğuların layihələndirilməsi sistemləri;  fərdi intervyu aparma sistemləri;  telefon 
sorğularının keçirilməsi sistemləri; internet-sorğuların keçirilməsi sistemləri; sorğunun 
nəticələrinin emalı sistemləri; tədqiqat nəticələrinin interpretasiyası və vizuallaşdırılması 
texnologiyaları və s. ([5]) 

Reklam məhsulunun hazırlanması və istehsalı zamanı (çap reklamının, 
televiziyada, radioda, televiziyada reklamın yaradılması zamanı İnternet), həmçinin 
təqdimatların yaradılması və keçirilməsi üçün kompüter qrafikası və kompüter çapı 
vasitələrindən;  multimedia texnologiyalarından; telekommunikasiya texnologiyalarından; 
texniki vasitələrdən  – müxtəlif növ məlumatların daxil edilməsi və çıxarılmasını təmin 
edən kompüter periferik qurğularından istifadə olunur. 

Reklam fəaliyyətində, həmçinin təşkilat daxilində və xarici mühitlə 
kommunikasiya proseslərinin təşkilini və dəstəklənməsini təmin edən qərarların qəbul 
edilməsi üzrə İT, ekspert sistemləri, ofis fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması texnologiyaları 
da tətbiq edilir. 

Nəticə 

Son zamanlar İnternet marketinq və reklamın ən mühüm vasitələrindən birinə 
çevrilib ki, müəssisə qarşısında nəinki alıcı ilə səmərəli əks əlaqə yaratmaq və onun 
tələbatını operativ surətdə öyrənmək, həm də dəyişən iqtisadi vəziyyətə uyğun olaraq öz 
marketinq planlarını və reklam layihələrini çevik şəkildə dəyişmək imkanı yaradır. 
İnternet-kommersiya fəaliyyəti, marketinq məlumatları əldə etmək üçün əvəzsiz vasitədir 
(Kotler, Keller, 2012). 

Bir sıra mütəxəssislər hesab edirlər ki, İnternetdə elektron ticarətin və reklamın və 
bütövlükdə biznes mühitinin uğurlu inkişafı üçün istifadəçilərin sayının çoxolması 
vacibdir. Hazırda bu rəqəm dinamik olaraq dəyişməkdədir. Azərbaycanda İnternet 
istifadəçilərinin əhəmiyyətli bir hissəsini gənclər təşkil edirlər və reklamın inkişaf 
perspektivlərində bunu nəzərə almaq lazımdır. İnternetə çıxış xərcləri ölkə əhalisinin 
böyük hissəsi üçün əlverişli bir göstəriciyə gətirilməlidir, xüsusilə dövlət qurumları 
tərəfindən rabitə infrastrukturunun inkişafına dəstək verilməlidir.  
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  INTERNET AND NETWORK TECHNOLOGIES IN ADVERTISING 

  A.N.Ibadov 

  SUMMARY 

This article discusses the use of modern information technologies in designing an 
advertising product. It is noted that the sphere of application of modern information 
technologies in advertising is very diverse, and the development of network technologies 
and the Internet has opened up new opportunities for promoting goods and services, 
searching for information, and further development of working with clients.  

  ИНТЕРНЕТ И СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ 

  А.Н.Ибадов 

 РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются вопросы использования современных 
информационных технологий в создании рекламного продукта. Отмечается, что 
сфера применения современных информационных технологий в рекламной 
деятельности очень разнообразна и развитие сетевых технологий и интернета 
открыло новые возможности для продвижения товаров и услуг, поиска информации, 
дальнейшего развития работы с клиентами. 

Məqalə redaksiyaya 3 may 2020 tarixində daxil olmuş, 12 may 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur. 
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активность 

Məqalədə Aspergillius flavus BDU-44 və Penicillium notatum BDU-M5 kif  
göbələyi ştamlarında proteolotik enzimlərin biosintezinə temperaturun təsiri öyrənilmişdir. 
Müəyyən edilmişdir ki, hər iki göbələk ştamında turş, neytral və qələvi proteazaların 
maksimum biosintezi üçün optimal temperatur 350 C olub, onların optimal inkişaf 
temperaturu (25-300) ilə üst-üstə düşmür. Göbələk ştamlarında turş proteazaların aktivliyi 
qələvi və neytral proteazaların aktivliyindən yüksək olmuşdur. Belə ki, ph 5,5 turş 
proteazalarının aktivliyi neytral və qələvi proteazaların aktivliyindən A.flavus BDU-44 
ştamında  1,6 və 1,4 dəfə, P.notatum BDU-M5 ştamında isə 1,7 və 2,0 dəfə çox olmuşdur. 
Bununla belə, P.notatum BDU-M5 ştamının turş və neytral proteazalarının aktivliyi 
A.flavus BDU-44 ştamının  müvafiq proteazalarının aktivliyindən 1,4 və 1,3 dəfə çox 
olmuşdur. 

       Bioloji sistemlərin toxuma, hüceyrə və molekul səviyyələrində proteolitik enzimlər 
xüsusi tənzimləyici rola malikdirlər. Bu enzimlərin əsas funksiyası zülalları hidroliz 
etməkdən ibarətdir (1,6,11). 

       Proteazalar sənayedə və tibbdə geniş tətbiq olunan enzimlərdir. Belə ki, ətin 
yumşaldılması, hidrolizatinin alınması və ət sənayesi tullantılarının işlənməsi üçün 
proteazadan istifadə olunur. Zülal təbiətli çirklənmələri təmizləmək üçün yuyucu 
vasitələrə və arzuolunmaz zülalların əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçun dərman 
preparatlarına əlavə olunur. Cərrahiyədə irinli yaraların və yanıqların müalicəsində ölmüş 
toxumanı kənarlaşdırmaq üçün proteazalar lipazalarla birlikdə tətbiq olunur (8,10). Buna 
görə də proteolitik enzimlərin aktiv və səmərəli produsentlərinin axtarışı qarşıda duran 
aktual məsələlərdən biri sayılır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün canlılar proteolitik enzimləri  sintez  etmək  qabiliy- 
yətinə malikdirlər. Lakin enzimlərin tətbiqi məqsədilə alınması üçün mikroorqanizmlərdən 
(göbələklər və bakteriyalardan) istifadə olunur (9-11). 

Əvvəlki tədqiqtlarımızda Azərbaycan torpaqlarından ayrılmlş Aspergillus (4) və 
Penicillium (1) cinsli göbələklərin proteolitik aktivliyi öyrənilmişdir. Təqdim olunan işin 
məqsədi aktiv produsentlər kimi seçilmiş Aspergillius  flavus  və  Penicillium  notatum  kif 
göbələklərində proteolitik enzimlərin biosintezinə temperaturun təsirini öyrənmək 
olmuşdur. 
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 Material və metodlar 
     Tədqiqat obyekti kimi Baki Dövlət Universitetinin mikrobiologiya kafedrasinin 

kulturalar kolleksiyasında saxlanılan Aspergillius flavus BDU44 və Penicilillum notatum  
BDU-M5 kif göbələkləri istifadə  olunmuşdur. Göbələklərin inkişafına ve proteolitik 
aktivliyinhə müxtəlif temperatur (25,30,35,40 və 450C) göstəricilərinin təsiri 
öyrənilmişdir. Təcrübələr maye qidalı mühitdə aparılmış və termostatda 72 saat 
müddətində inkubasiya olunmuşdur. 

       Kulturanın becərilməsi üçün aşağıdakı tərkibə malik qidalı mühitdən istifadə 
olunmuşdur: saxaroza - 3,0%, pepton - 1,0%, NaCl - 0,2%, MgSO4 - 0,5%, KH2PO4 - 
0,05%. 

       Göbələyin inkişafı (böyüməsi) əmələ gətirdiyi biokütlənin miqdarına görə 
müəyyən edilmişdir (3). 

       Süzülmüş kultural mayedə turş (pH 2,5 və pH 5,5), neytral (pH 7,2) və qələvi (pH 
9,5) proteazaların aktivliyi Ansonun modifikasiya olunmuş spektrofotometrik metodu ilə 
təyin edilmişdir. Hər bir enzimin aktivlik vahidi kimi onun elə miqdarı götürülmüşdür ki,1 
dəq ərzində 300C temperaturda natrium kazeindən 1 mkmol tirozin əmələ gətirə bilsin. 
Aktivlik V/mq-1 zülal kimi ifadə olunmuşdur (5). 

       Enzimin aktivliyini müəyyən edərkən reaksion qarışıqda olan zülalın miqdarı 
spektrofotometrik üsulla təyin edilmişdir (12). 

     Bütün təcrübələr 4 təkrarda qoyulmuş və statistik işlənmişdir (7). Cədvəllərdə 
verilən rəqəmlər xətası (m) 5-6% dən cox olmayan ortalamadan (M) ibarətdir. 

  Nəticələr və onlarin müzakirəsi 
       Mühit turşuluğunun pH 2,5 göstəricisində  aktivlik gəstərən turş proteazanın 

Aspergillius flavus BDU-44 göbələk ştamında maksimum biosintezi  350C temeraturda 
müşahidə olunmuş və bu aktivlik 25 və 300C temperaturdakı aktivlikdən müvafiq olaraq , 
1,3 və 1,1 dəfə çox olmuşdur. Temperaturun 40 və 450C göstəricilərindəki enzimin 
aktivliyi isə 350C-dəki aktivlikdən, müvafiq olaraq, 1,3 və 3,4 dəfə az olmuşdur (Cədvəl 
1). Mühit turşuluğunun pH 5,5 göstəricisində aktivlik göstərən turş proteazanın 350C 
temperaturdakı aktivliyi 25 və 300C temperturlardakı aktivlikdən, müvafiq olaraq, 1,2 və 
1,1 dəfə çöx olmuşdur. Lakin 40 və 450C temperaturdakı aktivlik 350C-dəki aktivlikdən, 
müvafiq olaraq, 1,3 və  3,7 dəfə az olmuşdur. Neytral (pH 7,2) proteazanın 350C 
temperaturdakı  aktivliyi 25 və 300C temperaturdakı aktivlikdən, müvafiq olaraq, 1,3 və 
1,1 dəfə çox olmuşdur. Temperaturun 40 və 450C göstəricilərində olan aktivlik 350C 
temperaturdakı aktivlikdən, müvafiq olaraq, 1,5 və 3,0 dəfə az olmuşdur. Qələvi (pH 9,5) 
proteazanın 350C temperaturdakı aktivliyi və 300C göstəricisindəki aktivlikdən, müvafiq 
olaraq, 1,3 və 1,1 dəfə, 40 və 450C göstəricilərdəki aktivlikdən isə 1,6 və 2,9 dəfə çox 
olmuşdur (Cədvəl 1).  

         Aspergillius flavus BDU-44 göbələk ştamının maksimum inkişafi 25-300C 
temperaturda müşahidə olunmuş və bu göstəricilərdə əmələ gələn biokütlə  35, 40 və 450C 
temperaturdakı biokütlədən, müvafiq olaraq, 1,2; 2,0 və 5,8 dəfə çox olmuşdur (Cədvəl 1). 
Göbələyin maksimum inkişaf  temperaturu 25-300C olduğu halda, enzimlərin maksimum 
biosintezi 35oC temperaturda baş vereir. Deməli, göbələyin optimal inkişaf temperaturu ilə 
proteazaların optimal biosintez temperaturu fərqli olub üst-üstə düşmür. Aspergillius 
flavus BDU-44 göbələyində turş proteazaların aktivliti neytral və qələvi  proteazaların  ak- 
tivliyindən müvafiq olaraq, 1,3-1,6 və 1,2-1,4 dəfə çox olmuşdur. Bununla belə, mühit tur-  
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        Cədvəl 1 
Aspergillius flavus BDU-44 göbələyinin  proteolitik enzimlər əmələ gətirməsinə 

   temperaturun təsiri 

Temperatur, 
0C 

Biokütlə, 
q/l 

Enzimin aktivliyi V/mq-1 zülal 

Turş 
proteaza, 
pH 2,5 

Turş proteaza, 
pH 5,5 

Neytral 
proteaza, 
pH 7,2 

Qələvi 
proteaza, 
pH 9,5 

25 
30 
35 
40 
45 

0,45 
0,46 
0,40 
0,23 
0,08 

54±2,2 
64±3.0 
71±3,2 
52±2,5 
21±1,0 

66±3,1 
77±3,2 
84±4,2 
67±3,3 
23±1,2 

41±2.0 
48±2.2 
54±2.1 
35±2.2 
16±0.6 

47±2.3 
56±2.2 
60±3.0 
38±3.0 
21±1.2 

şuluğunun  pH 5,5 göstəricisindəki proteaza aktivliyi, pH 2,5 göstericisindəki proteazanın 
aktivliyindən 1,2 dəfə yüksək olmuşdur (Cədvəl 1). 

       Penicillum notatium BDU-M5 göbələində turş, qələvi və neytral proteazaların 
maksimum biosintezi də temperaturun 350C göstəricisində müşahidə olunmuşdur (Cəd.2). 
Belə ki, mühit turşuluğunun  pH 2,5 göstəricisində aktivlik göstərən turş proteazanın  350C 

        Cədvəl 2 
Penicillum notatum BDU-M5 göbələyinin proteolitik enzimlər əmələ gətirməsinə 

  temperaturun təsiri 

Temperatur, 
  0C 

Biokütlə, 
q/l 

  Enzimin aktivliyi,V/mq-1 zülal 

Turş 
proteaza, 
pH 2,5 

Turş 
proteaza, 
pH 5,5 

Neytral 
proteaza, 
pH 7,2 

Qələvi 
proteaza, 
pH 9 

25 
30 
35 
40 
45 

0,36 
0,38 
0,30 
0,18 
0,07 

56±2,2 
66±3.2 
74±3,1 
56±2,0 
24±1,2 

70±3,2 
92±4,1 
116±5,0 
85±4,1 
32±2,1 

52±2.0 
60±3.0 
68±2.3 
54±2.2 
18±0.6 

48±2.0 
54±2.2 
60±3.1 
48±2.2 
15±0.7 

temperaturdakı aktivliyi 20 və 250C temperaturlardakı aktivlikdən, müvafiq olaraq, 1,3 və 
1,1 dəfə çox olmuşdur. Temperaturun 40 və 450C göstəricilərindəki aktivlik 350C 
göstəricisindəki aktivlikdən, müvafiq olaraq, 1,3 və 3,4 dəfə çox olmuşdur. Mühit 
turşuluğunun pH 5,5 göstəricisində aktivlik göstərən turş proteazanın 350C dəki aktivliyi 
25 və 300C temperaturlardakı aktivlikdən, müvafiq olaraq, 1,9 və 1,3 dəfə çox olmuşdur. 
Temperaturun 40 və 450C göstəricilərindəki  enzimatik aktivlik  350C temperaturdakı 
aktivlikdən 1,4 və 3,6 dəfə az olmuşdur. Neytral (pH 7,2) proteazanın 350C 
temperaturdakı aktivliyi 25 və 30 0C  temperaturlardakı aktivlikdən, müvafiq olaraq, 1,3 
və 1,1 dəfə çox olmuşdur. Temperaturun 40 və 450C göstəricilərində olan enzimatik 
aktivlik 350C-dəki aktivlikdən, müvafiq olaraq, 1,3 və 3,8 dəfə az olmuşdur. Qələvi (pH 
9,5) proteazanın 350C temperaturdakı aktivliyi 25 və 300C göstəricilərindəki aktivlikdən, 
müvafiq olaraq, 1,3 və 1,1 dəfə çox olmuşdur. Lakin temperaturun 40 və 450C  göstəricilə- 
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rindəki enzimatik aktivliyi 350C-dəki aktivlikdən, müvafiq olaraq, 1,3 və 4,1 dəfə az 
olmuşdur (Cədvəl 2). 

       Penicillium notatum BDU-M5 ştamının maksimum biokütlə əmələ gətirməsi 300C 
temperaturda  özünü göstərir  və bu miqdar 35, 40 və 450C temperaturlarda əmələ gələn 
biokütlənin  miqdarından , müvafiq olaraq, 1,3; 2,1 və 4,3 dəfə çoxdur (Cədvəl 2). Deməli, 
bu göbələk ştamında proteazaların optimal biosintez temperaturu, onun optimal inkişaf 
temperaturu ilə üst-üstə düşmür. Penicillum notatum BDU-M5 göbələyinin  pH 5,5 
göstəricisindəki proteaza aktivliyi pH 2,5 göstəricisindəki proteaza aktivliyindən 1,6 dəfə, 
neytral proteazadan  1,7 dəfə və qələvi proteazadan 2,0 dəfə çox olmuşdur (Cədvəl 2). 

Qeyd etmək lazımdir ki, pH 2,5 turş proteaza, neytral və qələvi proteazaların 
aktivliyinə görə A.flavus və P.notatum göbələk ştamları bir-birindən kəskin 
fərqlənməmişdir. Lakin pH 5,5 turş proteazanın aktivliyi Penicillium notatum BDU-M5 
ştamında 1,4 dəfə  A.flavus BDU-44 ştamında olan akivlikdən çox olmuşdur. 

     Beləliklə, müəyyən edilmişdir ki, Aspergillius flavus BDU-44 və Penicillium 
notatum BDU-M5 kif göbələyi ştamlarında proteazaların maksimal biosintezi üçün 
optimal temperatur 350C  olub, onların optimal inkişaf temperaturu (25-300C) ilə üst-üstə 
düşmür. Hər iki göbələk ştamında turş proteazaların aktivliyi qələvi və neytral 
proteazaların aktivliyindən yüksəkdir. Turş (pH 5,5) proteazanın aktivliyi qələvi və neytral 
proteazaların aktivliyindən A. flavus BDU-44 ştamında  1,6 və 1,4  dəfə, P. notatum BDU-
M5  ştamında isə 1,7 və 2,0 dəfə çox olmuşdur. Bununla belə, P. notatum BDU-M5 
ştamının turş və neytral proteazalarının aktivliyi A.flavus BDU-44 ştamının müvafiq 
proteazalarının aktivliyindən 1,4 və 1,3 dəfə çox olmuşdur. 
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  THE IMPACT OF TEMPERATURE ON PROTEASE BIOSYNTHESIS 
OF FUNGI ASPERGILLIUS AND PENICILLIUM 

A.Kh.Safarova 

SUMMARY 

The influence of themperature on proteolytic enzymes biosynthesis of  mould 
fungi  Aspergillius flavus BDU-44 and Penicillium notatum BDU-M5 has been studied. It 
has been revealed that maximum biosynthesis of acidic, neutral and alkaline proteinases 
occurs at 350 C. But the optimum growth temperature of fungi was 25-350C. Acidic 
proteinase activity of fungi proved to be more than activity of neutral and alkaline 
proteinases. So, acidic (pH 5,5) proteinase activity, as compared to neutral and alkaline 
proteinases activity, turned out to be 1,6 and 1,4 times more in  A. flavus BDU-44 and 1,7-
2,0 times more in P. notatum BDU-M5. However, acidic and neutral proteinases activity 
of  P.notatum BDU-M5  proved to be 1,4 and 1,3 times more than corresponding 
proteinases activity of A.flavus BDU-44. 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА БИОСИНЕЗ ПРОТЕАЗ У ГРИБОВ 
РОДА ASPERGILLIUS И PENICILLIUM 

 А.Х.Сафарова 

  РЕЗЮМЕ 

       В статье изучено влияние температуры на биосинтез протеолитических 
ферментов у плесневых грибов Aspergillus flavus BDU-44 и Penicillium notatum BDU-
M5. Выявлено, что у обоих грибов максимум биосинтез кислой, нейтральной и 
щелочной протеиназы происходит при температуре 350С, что не совпадает с 
температурой (25-350С) оптимального роста. Активность кислых протеиназ у обоих 
грибов оказалась больше по сравнению с нейтральной и щелочной протеиназами. 
Так, активность кислой (5,5) протеиназы по сравнению с нейтральной и щелочной 
протеиназой у гриба A.flavus BDU-44 оказалась в 1,6 и 1,4 раза, а у гриба P.notatum 
BDU-M5 в 1,7 и 2,0 раза больше. Тем не менее, активность кислой и нейтральной 
протеиназы гриба P.notatum BDU-M5 оказалась в 1,4 и 1,3 раза больше активности 
соответствующих протеиназ у гриба  A.flavus BDU-44. 

Məqalə redaksiyaya 18 dekabr 2019 tarixində daxil olmuş, 7 fevral 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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Yeniyetmə və gənc futbolçuların hazırlıq prosesinin effektivliyinin yüksəldilməsi 
və ustalardan ibarət komandalar üçün ehtiyatın hazırlanması ilə bağlı məsələlər son 
dövrlərdə daha da aktuallaşmışdır [2,5]. Artıq uzun illər ərzində davam edən bu problemin 
həllinə yönəldilmiş tədqiqatların nəticəsində belə bir qənaətə gəlinmişdir ki, yığma 
komandalara keçid ala bilən gənc futbolçuların sayında ümüdverici faktlar çox az nəzərə 
çarpmaqdadır. Bu məsələdə futbol mütəxəssisləri və məşqçilər belə bir fikir etiraf etməli 
olurlar ki, yeniyetmə və gənc futbolçuların hazırlığı dünyanın aparıcı futbol klublarından 
nəzərəçarpan dərəcədə geri qalır. Oyunçularımız onlardan sürətdə, oyun fəaliyyətinin 
həcmində və dözümlülükdə xeyli geri qalırlar. Bunun əsas səbəbi yeniyetmə və gənc 
futbolçuların fiziki və xüsusi hazırlığının müasir tələblər səviyyəsində aparılmamasıdır. 
Bütün bunlar yeniyetmə və gənc futbolçuların hazırlığının ustalardan ibarət komandalar 
üçün xarakterik olan intensivlik səviyyəsində aparılmasına imkan vermir [3,4]. 

 Futbolçuların hazırlığı ilə məşğul olan uşaq-gənclər idman məktəblərində istifadə 
olunan proqramların analizi göstərmişdir ki, onlarda məşq prosesinin təşkilində bir çox 
xüsusiyyətlər nəzərə alınmamış, bu da yeniyetmə və gənclərin hazırlığında müasir 
yanaşmanın tətbiqini aktual edir. Həmçinin, tətbiq olunan tədris proqramlarında məşq 
yüklərinin həcm nisbətləri energetik istiqamət nöqteyi-nəzərindən də öyrənilməsi nəzərə 
alınmamışdır. Nəticədə yeniyetmə və gənc futbolçuların hazırlığında, məşqlərin təşklində 
bir sıra həll olunmamış metodiki məsələlər ortaya çıxır, bunların da idman 
ixtisaslaşmasına keçid mərhələlərində əhəmiyyəti çox böyükdür. Burada ən əsas məsələ 
idmançıların lazımi fiziki hazırlığının formalaşmasıdır ki, onların peşəkar futbola daha 
asan adaptasiya olunmasına zəmin yaransın. Lakin yeniyetmə və gənc futbolçuların fiziki 
hazırlığı və idman təkmilləşdirilməsi mərhələlərində məşqlərin illik makrotsikllərdə 
aparılması ilə bağlı eksperimental əsaslandırılmış metodikanın olmaması işin 
səmərəliliyini xeyli azaldır, nəticədə ustalardan ibarət komandalar xeyli sayda gənc 
futbolçulardan “məhrum” olurlar [3]. 

Yeniyetmə və gənc futbolçuların çoxillik fiziki hazırlığının məzmunun  optimallaş- 
dırılması sahəsində bir sıra tədqiqatlar aparılsa da, xüsusi fiziki keyfiyyətlərin inkişafı və 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər az öyrənilmiş, fraqmental xarakter daşıyır, məşq pro- 
qramları metodik cəhətdən  əsaslandırılmamış,  məşq  yükləri  energetik  istiqamətlər  üzrə 
differensiallaşdırılmır və nəticədə aparılan məşqlər gözlənilən nəticələri vermir [3,10]. 

UOT № 796.01:612
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Beləliklə, yeniyetmə və gənc futbolçuların hazırlığı ilə bağlı elmi-metodiki 
ədəbiyyatda əksini tapmış fikirlər gənc futbolçuların hazırlığı səviyyəsinin 
yüksəldilməsinin tələblərinə uyğun gəlmir, nəticədə onlar hazırlığı dayndırır və ya 
yarımçılıq ustalardan ibarət klublara keçməyə üstünlük verirlər. Onların fiziki hazırlığının 
səviyyəsi ilə meydançada qoyulan vəzifələrin həllində müəyyən uyğunsuzluqlar ortaya 
çıxır. Digər tərəfdən, uşaq-gənclər idman məktəblərinin müasir metodikalarla və 
vasitələrlə təmin olunması sayəsində hazırlığın gedişində qeyri-səmərəli yüklərin aradan 
götürülməsinə, məşqin gedişinə düzəlişlərin olunmasına imkan verir. Məşq prosesi daha 
səmərəli qurulur, fiziki hazırlıq prosesi rəvan gedir, qarşıda duran vəzifənin həlli asanlaşır, 
məşq yüklərinin planlaşdırılmasına differensiyal yanaşmanı təmin etmiş olur. Bütün bu 
sadalanların həll olunmasının proqramın elmi cəhətdən, fizioloji-pedaqoji prinsiplərə əməl 
etməklə həyata keçirmək mümkündür və bu da tədqiqatın aktuallığından ortaya çıxan 
fikirdir, həllini gözləyən məsələdir. 

Tədqiqatın təşkili və metodları. Tədqiqatlar “Vətən” futbol məktəbində məşq 
edən yeniyetmə futbolçular üzərində aparılmışdır. Yeniyetmə futbolçuların fiziki 
hazırlığını qiymətləndirmək üçün bir sıra sınaqlar seçilmişdir [6,7]. 

İnteqral fiziki hazırlıq (İFH) – dörd fiziki keyfiyyətlərin sınaq nəticələrinin 
toplanmasından ibarətdir: sürət, qüvvə, sürət-güc və dözümlülük. Bu zaman alınan 
nəticələr mövcud normativ göstəricilərlə (yüksək dərəcəli idmançıların nəticələri əsasında) 
müqayisə olunaraq, qiymətləndirmə aparılmışdır [7]. 

İFH = I + II + III + IV 
I – sürət = N1/R1 . N2/R2 . N3/R3 ; 
II – qüvvə = R1/N1 . R2/N2 . R3/N3 . R4/N4 ; 
III – sürət-güc = R1/N1 . R2/N2 . R3/N3
IV – dözümlülük = N1/R1 . N2/R2 . N3/R3
R – idmançının nəticəsi, 
N – mövcud normativ 
Sürət – 30 metr, 100 metr qaçış, 4x8 metr məkik qaçış; 
Qüvvə - dartılma, 2 dəqiqə proses, bir ayağı üzərində oturmaq; 
Sürət-güc - yerindən uzununa tullanma, yerindən üçqat tullanma, yerindən 

hündürlüyə tullanma; 
Dözümlülük - 400 metr, 1000 metr qaçış. 
İFH nəticələrinin qiymətləndirilməsi: < 3,25 çox pis hazırlıq; 
3,25 - 3,55 - qeyri-kafi hazırlıq; 
3,56 - 3,85 - kafi hazırlıq; 
3,86 - 4,15 - yaxşı hazırlıq;  
>4,16 - əla hazırlıq. 
Xüsusi funksional hazırlıq (XFH) testi - yeniyetmə idmançıların orqanizminin 

funksional sistemlərinin submaksimal yüklərin icrasına hazırlığın səviyyəsini müəyyən 
etməyə imkan verir. Test bir dəqiqə müddətində icra olunan yükün icrasından sonra baş 
verən funksional dəyişiklikləri müəyyən etməyə imkan verir. Yükün sonunda ÜVS sayılır, 
sonra bərpanın birinci dəqiqəsinin tamamında ölçmə əməliyyatı yenidən təkrarlanır 
(Набатникова, 1984). 

XFH = N/ (P1 + P2) 
N – bir dəqiqə müddətində icra olunan hərəkətin sayı (oturub-durma); 
P1 – ÜVS  yükün icrasından dərhal sonra; 
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P2 – ÜVS – bərpanın birinci dəqiqəsinin sonunda. 
XFH-ın nəticələrinin qiymətləndirilməsi. 
<0,10 – çox pis hazırlıq;  
0,11 – 0,15 – qeyri-kafi hazırlıq; 
0,16 – 0,20 – kafi hazırlıq; 
0,21 – 0,25 – yaxşı hazırlıq. 
>0,25 - əla hazırlıq. 
Aparılan yoxlamaların nəticələri Styudentin - t meyyarının, variasiya metodunun 

və riyazi statistikanın ümumi qəbul olunmuş metodların köməyi ilə aparılmışdır. Alınan 
nəticələr orta riyazi (M) və standart xətaları (±m) ifadə edilmişdir. Orta qiymətlər arasında 
etibarlı fərq Styudentin (t) meyyarları əsasında mühakimə irəli sürülmüşdür. Bundan 
əlavə, ayrı-ayrı qruplara daxil olan idmançılar üçün II və III qruplarda yaranan 
dəyişikliklər I qrupla müqayisədə müəyyən olunmuşdur (I qrupda göstəricilər 100% qəbul 
olunmuşdur) [10,11]. 

Alınan nəticələr və onların müzakirəsi. Fiziki hazırlıq idmançıların hazırlığında 
ən başlıca hazırlıq növlərdən biridir. İdmançıların inteqral hazırlığı, xüsusi fiziki hazırlığı 
və xüsusi funksional hazırlığının göstəricilərinin analizi göstərmişdir ki, yeniyetmə 
futbolçuların hazırlığı sistemli yanaşma ilə xarakterizə olunur [8]. 

Orqanizm sistemlərində funksional tənzimlənmənin müxtəlif mərhələlərində idman 
nəticələrinin əldə olunması zamanı müsbət dəyişiliklər müşahidə olunmuş və bunlar da 
yeniyetmə futbolçuların təlim-məşq  prosesinin xüsusiyyətlərini tam əks etdirmişdir 
(Cədvəl 1). 

    Cədvəl 1 
Futbol məşğələlərinin yeniyetmələrin fiziki hazırlığının göstəricilərinə təsiri (M±) 

Fiziki hazırlığın 
göstəriciləri 

I qrup, 10-11 yaş, 
n═14 

II qrup, 12-13 yaş, 
n═14 

III qrup, 14-15 yaş, n═14 

İnteqral fiziki 
hazırlıq 

3,40±0,63 100 % 3,82 ± 0,62 112 % 4,10 ±0,62 119 % 

Xüsusi fiziki 
inteqral hazırlıq 

3,28 ±0,53 100 % 3,77 ± 3,52 117,0 % 4,08 ±0,75 125,0 % 

Xüsusi funksional 
hazırlıq 

0,11 ±0,24 100 % 0,17 ± 0,23 162,3 % 0,20 ±0,33 190,7 % 

Qeyd: – p≤ 0,05 , – p≤ 0,001 , I qrupun nəticələri ilə müqayisədə etibarlılıq 

Yeniyetmə futbolçuların fiziki hazırlığının inteqral göstəriciləri daha önəmli dörd 
fiziki keyfiyyətin sürətin, qüvvənin, sürət-gücün və dözümlüyün sınaq testlərinin 
göstəricilərinin cəmindən ibarət olub, onların mövcud normativlərlə müqayisəsi 
nəticəsində müəyyənləşir. Bu testdə qiymətləndirmə apardıqda məlum olur ki, bu göstərici 
I qrupda 3,40±0,63 bala bərabər olub, ümumiinkişafetdirici yüklərə qarşı fiziki hazırlığın 
qeyri-kafi olması ilə xarakterizə olunur. II qrupda bu göstərici 12 % artaraq 3,82±0,62 bala 
bərabər olmuşdur, bu da yaxşı fiziki hazırlığa malik olma ilə xarakterizə olunur. III qrupda 
isə inteqral fiziki hazırlıq 4,10±0,62 bala bərabər olur, bu da I qrupla müqayisədə 19 %-ə 
qədər yüksəlmiş olur. Lakin, bu göstərici hazırlığın əla zonasına keçə bilməmiş və yaxşı 
zonada qalmışdır. Bu da fiziki hazırlığın inkişafının potensialını göstərir və gələcək idman 
uğurunun təməlini təşkil etmiş olur.  
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İnteqral xüsusi fiziki hazırlığı dörd vacib fiziki qabiliyyətlərin göstəricilərin 
cəminin test  tapşırıqlarının təsirindən sonra müəyyənləşməsinə əsaslanır. Alınan nəticələr 
model göstəricilərlə müqayisə olunaraq ballarla ifadə olunmuş olur. Bu sınaqda 
qiymətləndirmə inteqral ümumi fiziki hazırlığında olduğu kimi aparılır. İnteqral xüsusi 
hazırlığın göstəricisi I qrupda 3,28±0,53 bala bərabər olmuşdur, bu göstərici xüsusi məşq 
yüklərinə  qarşı fiziki və texniki hazırlığın qeyri-kafi səviyyədə olması ilə xarakterizə 
edilir. II qrupda bu göstərici etibarlı olaraq 17 %-ə qədər artaraq 3,77±0,52 bala çatmışdır 
ki, bu da fiziki və texniki hazırlığın kafi səviyyədə olduğunu xarakterizə edir. Yeniyetmə 
futbolçuların III qrupunda sınaq yüklərinin icrasından sonra inteqral xüsusi fiziki 
hazırlığın göstəriciləri orta hesabla 25,0 % artaraq 4,08±0,8 bala bərabər olmuş, fiziki və 
texniki hazırlığın yaxşı zonasına daxil olmuşdur. 

Yeniyetmə futbolçularda xüsusi funksional hazırlığın göstəriciləri orqanizmdə 
gedən anaerob-qlikolitik enerji sisteminin inkişafının xarakterizə etməklə yanaşı, həm də 
orqanizmin bütün funksional sistemlərinin əlaqəli və səmərəli işinin, dərəcəsini əks etdirir. 
Yeniyetmə futbolçuların icra etdikləri maksimal və submaksimal intensivliyə malik olan 
yüklərin icrası zamanı alınan göstəricilərin qiymətləndirilməsi üçün mövcud model 
göstəricilərdən istifadə edilmişdir. Bu testlərdə qiymətləndirmə zamanı 0,10 baldan yuxarı 
xüsusi fiziki hazırlığın çox  pis vəziyyətdə olduğunu göstərir. Qiymətləndirmə zamanı 
göstəricinin 0,11-dən 0,15 bala qədər olması hazırlığın qeyri-kafi  olduğunu, 0,16-dфn 
0,20 bala qədər olması hazırlığın kafi səviyyədə olmasını, 0,21 baldan 0,25 bala qədər 
olması isə yaxşı fiziki hazırlığın, 0,75 baldan yuxarı olma isə əla səviyyəli fiziki və texniki 
hazırlığa malik olmanı əks etdirir [6]. Aşağıdakı şəkildə xüsusi funksional hazırlığın 
qiymətləndirilməsinin dinamikası əksini tapmışdır.  
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*
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0.2
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A B C 

Şəkil 1. Xüsusi funksional hazırlığın qiymətləndirilməsinin dinamikası 
Ordinat oxu: xüsusi funksional hazırlığın göstəriciləri balarla; 
Absis oxu: A– I qrup, 10–11 yaş, B– II qrup, 12–13 yaş, C– III qrup, 14-15 yaş. 
Qeyd: - p≤ 0,05, - p≤ 0,01– I  qrupa daxil olan yeniyetmələrin nəticələri ilə müqayisədə 

etibarlılıq. 
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Göründüyü kimi, I qrupa daxil edilən yeniyetmələrdə  xüsusi funksional hazırlığın 
göstəricisi 0,11±0,24 bala bərabər olmuş və bu yeniyetmələrin maksimala yaxın məşq 
yüklərinə qarşı xüsusi funksional hazırlığı qeyri-kafi səviyyədə olduğunu xarakterizə 
etmişdir. İkinci qrupda bu göstərici etibarlı olaraq  62,3%  artaraq  0,17±0,23 bala bərabər 
olmuşdur, bu da xüsusi funksional hazırlığın göstəricisinin kafi səviyyədə olması ilə 
xarakterizə olunmuşdur. Yeniyetmə futbolçuların II qrupunda xüsusi funksional hazırlığın 
göstəricisi I qrupla müqayisədə 90,7 %-ə qədər artaraq 0,20 bala çatmışdır. Nəticədə, III 
qrupa daxil edilən yeniyetmələrdə fiziki və texniki hazırlığın səviyyəsi xüsusi funksional 
hazırlığının göstəricilərinə əsasən yaxşı zonaya daxil olmuş,  anaerob-qlikolitik işin 
icrasına funksional cəhətdən tam hazır olması ilə xarakterizə olunmuşdur. 

Beləliklə, yeniyetmə futbolçuların fiziki yüklərə inteqral fiziki hazırlığının  xüsusi 
fiziki hazırlığının və xüsusi funksional hazırlığının göstəricilərinin analizi belə bir qənaətə 
gəlməyə imkan vermişdir ki, təlim-məşq prosesinin gedişində idman ustalığının artması ilə 
yanaşı yeniyetmə futbolçuların orqanizmində adaptiv fizioloji dəyişikliklər baş verir, 
onların ümumi və xüsusi fiziki hazırlığının səviyyəsinin yüksəldilməsinə rəvac verməklə 
yanaşı onlarda sistemli olaraq struktur izin formalaşması baş verir, morfofunksional 
dəyişikliklərin və sistemlərarası qarşılıqlı təsirlərin daha koordinasiyalı xaraketerli olması 
ilə xarakterizə olmuş olur. Bütün bunlar idman hazırlığı sisteminin keyfiyyətcə 
yüksəldiyini göstərir. Çünki idmançıların hazırlığı sistemində fiziki hazırlıq digər 
hazırlıqlar sistemində (psixoloji, taktiki-texniki) aparıcı rola malikdir [9]. Yeniyetmə 
futbolçularda fiziki hazırlığın səviyyəsinin artması orqanizmin işgörmə qabiliyyətinin 
yüksəlməsinə, kardiorespirator sisteminin üzərinə düşən gərginliyin azalmasına da təsir 
edir. Fiziki yüklərin sistemli təsiri ilə orqanizmin energetik imkanlarının artmasına 
(neytral yağların oksidləşməsi hesabına) və pesistentliyinin yüksəlməsinə (antioksidant 
müdafiənin güclənməsi sayəsində) səbəb olur. Çünki, yağların enerji substratı kimi 
oksidləşməsi nəticəsində çoxlu miqdarda peroksid birləşmələr yaranır və onlar hüceyrə 
membramda  destruktiv dəyişiliklər yaradır. Normal fizioloji ölçülər çərçivəsində 
aktioksidant müdafiənin sayəsində bu məhsullar neytrallaşdırılır. Yeniyetmə idmançıların 
orqanizmin sistemlərində idman nəticələrinin yaxşılaşmasına təmin edən simvat 
dəyişiliklərin yarandığı da müşahidə olunur və bu dəyişiliklər hazırlığın müxtəlif 
səviyyələrində funksional tənzimlənməsini həyata keçirir. Nəticədə, inteqral fiziki 
hazırlığın göstəricilərinin 19 %, inteqral xüsusi hazırlığın 26 % və xüsusi funksional 
hazırlığın  isə  90%  yüksəldiyi müşahidə olunmuşdur. Yeniyetmə futbolçuların çoxillik 
hazırlığı gedişində tətbiq olunan yüklərin intensivliyinin və həcminin fizioloji cəhətdən 
əsaslandırılması idman təkmilləşdirilməsinə kömək edir, idman ustalığının yüksəlməsi 
prosesində adaptasiyaya şərait yaradır və onların sağlamlığını  daha  da  möhkəmləndirir. 
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  DYNAMICS OF PHYSICAL TRAINING INDICATORS OF TEENAGERS 
DURING FOOTBALL EXERCISES 

  I.S.Aliyev, S.A.Aliyev 

  SUMMARY 

This article deals with the functional state and physical fitness of teenagers 
practicing football. The obtained results are of interest from the point of view of the 
impact of sports training on the growth of integral physical fitness, integral special 
physical fitness and special functional readiness and adaptation of teen athletes involved in 
football, as well as planning an adequate training regime taking into account the regularly 
adaptive status of teen football players for the purpose of early prediction of overtraining 
and prevention of non-adaptive conditions. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ПОДРОСТКОВ В ХОДЕ ФУТБОЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК 
 

                                            И.С.Алиев, С.А.Алиев 
 

                                                       РЕЗЮМЕ 
 

В статье рассмотрены вопросы функционального состояния и физической 
подготовленности подростков в процессе занятий футболом. Полученные 
результаты представляют интерес с точки зрения влияния спортивной тренировки 
на процессы роста интегральной физической подготовленности, интегральной 
специальной физической подготовленности и специальной функциональной 
готовности и адаптации организма юных спортсменов, занимающихся футболом, а 
также планирования адекватного тренировочного режима с учетом регулярно-
адаптивного статуса юных футболистов с целью раннего прогноза 
перетренированности и профилактики дезадаптивных состояний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə redaksiyaya 20 dekabr 2019 tarixində daxil olmuş, 7 fevral 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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NAXÇIVAN MR-NIN QARIŞQA ASLANLARI  
(NEUROPTERA: MYRMELEONTIDAE) 

 
         İ.Q.Kərimova 
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      Bakı, A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504  
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Ключевые слова: Нахчыван, сетчатокрылые, триба, муравьиные львы, фауна  
 
Torqanadlılar (Neuroptera) qədim həşərat dəstələrindən biridir. Növlərinin sayına 

görə dəstə kiçik olub, dünya faunasında 6000-dək növlə təmsil olunmuşdur [1; 2]. 
Dəstənin nümayəndələri dəniz sahillərindən tutmuş, yüksək dağlaradək geniş ərazilərdə 
məskunlaşmışdır. Bu dəstəyə daxil olan qarısqa aslanları (Myrmeleontidae) fəsiləsinin 
dünyada 2000, Palearktikada 213-dək növü yayılmışdır [3]. Bizim tədqiqatlaradək, 
Azərbaycanda qarışqa aslanları xüsusi olaraq öyrənilməmişdi [4]. Azərbaycan 
entomoloqlarından B.A.Boqaçov və H.H.Qurbanov respublika ərazisində 11 növ qarışqa 
aslanının yayıldığını göstərmişlər [5; 6]. Bizim tədqiqatlarımızdan sonra bu rəqəm 25-ə 
yüksəlmişdir [4]. 

 Azərbaycanın faunasının formalaşmasında Naxçıvan MR-nın yeri böyükdür. Bu 
region relikt, endemik bitki və heyvan növlərinin mövcudluğu ilə seçilir. MR-nın 
torqanadlılar faunasının tədqiqi zamanı material toplanışı ərazinin bütün rayonlarında 
həyata keçirilmişdir. Ümumiyyətlə, tədqiqat müddətində 18 növ torqanadlı 
(Myrmeleontidae, Ascalaphidae, Mantispidae, Nemopteridae) qeydə alınmışdır, lakin bu 
məqalədə biz onlardan yalnız bir neçəsi barədə məlumat veririk. Məqalədə 2016-2018-ci 
illər ərzində Naxçıvan MR-nın ərazisində qeydə alınmış qarışqa aslanlarının 
Pseudoformycaleontini, Delfimeini, Myrmeleontini, Gepini, Myrmecaelurini tribaları və 
Acanthaclisinae yarımfəsiləsi barədə məlumat verilir. 

Digər növlər barəsində məlumatlar AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri 
jurnalında çapa qəbul edilmiş məqaləmizdə öz əksini tapmışdır.  

Məqalədə 2016-2018-ci illər ərzində Naxçıvan MR ərazisindən toplanmış 
Myrmeleontidae (qarışqa aslanları) fəsiləsinin Pseudoformycaleontini Hölzel, 1987, 
Delfimeini Krivokhatsky, 1998, Myrmeleontini Latreille, 1802, Gepini Markl, 1954, 
Myrmecaelurini Esben-Petersen, 1919, Acanthaclisini Navás, 1912 tribalarına aid olan 7 
növ və 1 yarımnöv barədə məlumat verilir. Qeyd edilən növlərdən Pseudoformicaleo 
gracilis (Klug, 1834) yalnız Naxçıvan MR ərazisində qeyd edilmişdir. 
 

MATERİAL VƏ METODİKA 
 

Qarışqa aslanlarına aid növlər 2016-2018-ci illərdə Naxçıvan MR-nın Babək və 
Ordubad rayonlarında may ayından sentyabr ayınadək toplanmışdır (Şək.1).  

UOT № 595.741-19 
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Şəkil 1. Materialın toplandığı ərazilər 
 

Materiallar ümumi entomoloji üsullarla gündüz əl toru, gecə isə işıq tələsi 
vasitəsilə tutulmuşdur [7]. Növlərin və biotopların şəkilləri (Şəkil 1; 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
müəllif tərəfindən Canon fotoaparatı vasitəsilə çəkilmişdir. Toplanmış material AMEA 
Zoologiya institutunun kolleksiya fondunda saxlanılır. Növlər təyinat kitablarının 
köməyilə təyin edilmişdir [8]. Zoocoğrafi analiz V.A.Krivoxatski və A.F.Yemelyanovun 
təsnifinə əsasən aparılmışdır [9]. 

 
NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 

 
Triba Pseudoformycaleontini Hölzel, 1987 

Pseudoformicaleo gracilis (Klug, 1834) 
(Şək.2) 

 
Material: 1♂, Ordubad, Tivi, Ağdərə, 28.VII.2018 (N 39° 6'10.77"; 

E45°54'50.25"; 1945m) (Şəkil 2.7). 
Azərbaycanda yayılması: Naxçıvan MR. 
Qeyd. Qədim Aralıqdənizi növüdür. Şimali Afrika və Orta Asiyada qeyd 

edilmişdir. Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə qeyd edilir.  
 

Триба Delfimeini Krivokhatsky, 1998 
Delfimeus irroratus (Olivier, 1811) 

 
Material: 3♂, 3♀, Ordubad, Tivi, Ağdərə, 29.VII.2018 (N39°6'37.61"; 

E45°54'52.59"; 1956m). 
Azərbaycanda yayılması: Naxçıvan MR, Mingəçevir. 
Qeyd. Şərqi Aralıqdənizi növüdür. Naxçıvan faunası üçün ilk dəfə qeyd edilir.  
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Şəkil 2. Pseudoformicaleo gracilis (Klug, 1834) 

 
Triba Myrmeleontini Latreille, 1802 

Euroleon nostras (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 
 
=Euroleon europeus (McLachlan, 1873) 
=Formicaleo nostras Geoffroy, 1785 
=Hemerobius formicaleo Linnaeus, 1758 
=Hemerobius formicaleonis Linnaeus, 1746 
=Myrmeleon europeus McLachlan, 1873 
=Myrmeleon formicaleo (Linnaeus, 1758) 
=Myrmeleon nostras (Geoffroy, 1785) 
 
Material: 1♂, 1♀, Ordubad, Tivi, 25.VII.2017 (N39° 7'30.27"; E45°53'27.66"; 

1523m), (hörümçək torundan götürülmüşdür).  
Azərbaycanda yayılması: Siyəzən (Səadan), Xəzər dənizi sahili, İsmayıllı, Lerik, 

Mingəçevir, Astara (Toradi, Moltulyataq, Qosmolyan), Qəbələ (Nohurqışlaq), Naxçıvan 
MR, Ordubad,Tivi. 

Qeyd: Qərbi Palearktika nemoral növdür. 
 

Myrmeleon hyalinus Olivier, 1811 
Myrmeleon hyalinus hyalinus Olivier, 1811 

(Şəkil 3) 
 

= Morter cinereus (Klug, 1834) 
= Morter hyalinus subsp. mauritanicus Navás, 1922 
= Morter hyalinus var. mauritanicus Navás, 1922 
= Morter mauritanicus Navás, 1922 
= Myrmecoleon cinereus (Klug, 1834) 
= Myrmeleon cinereus Klug, 1834 

56



İ.Q.Kərimova 
 

 
Şəkil 3. Myrmeleon hyalinus hyalinus Olivier, 1811 

 
Material: 1♂, Babək, Sirab, 25.VII.2016 (N39°17'25.65"; E45°30'40.78"; 1070m), 

sürfələr yetkin fərd çıxanadək laboratoriyada bəslənmişdir (Şəkil 2.6). 
Azərbaycanda yayılması: Mingəçevir, Sumqayıt, Naxçıvan (Babək, Sirab), 

Siyəzən, Xəzər dənizi sahili, Şabran (Dəvəçi limanı). 
Qeyd: Şimali Afrika-Ərəbistan növüdür.  
 

Triba Gepini Markl, 1954 
Solter ledereri Navás, 1912 

(Şəkil 4) 
 
Material: 1♀, Ordubad, Tivi, 25.VII.2017 (N39° 7'30.27"; E45°53'27.66", 1523m; 

1♀, Ordubad, Ağdərə, 29.VII.2018, (N39° 6'38.24"; E45°54'53.21"; 1893m). Hər iki 
ərazidə lampa işığına tutulmuşdur (Şəkil 2.4). 

Azərbaycanda yayılması: Naxçıvan (Ordubad, Tivi, Ağdərə), Mingəçevir, 
Qobustan, Şabran (Dəvəçi limanı). 

Qeyd: Şərqi Aralıq dənizi-Turan növüdür.  
 

Triba Myrmecaelurini Esben-Peterson, 1919 
Myrmecaelurus solaris Krivokhatsky, 2002 

 
Material: 22♂, 9♀, Ordubad, Ağdərə, 30.VII.2016 (N39° 6'20.70"; E 45°55'6.34"; 

2000m), 17-22.VII.2017 (N39° 6'50.15"; E45°55'11.02"; 2000m) (Şəkil 2).  
Azərbaycanda yayılması: Şabran (Gəndab, Dəvəçi limanı), Fizuli (Qaradiz, 

Əhmədalılar), Şabran (Qalaaltı), Siyəzən, Xəzər dənizi sahili, Naxçıvan MR (Ordubad, 
Ağdərə) 
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Qeyd: İran-Turan növüdür. Azərbaycan üçün ilk dəfə bizim tərəfimizdən 
göstərilmişdir. 

 
Şəkil 4. Solter ledereri Navás, 1912 

 
Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1781) 

(Şəkil 5) 
 
=Distoleon trigrammus (Pallas, 1771) 
=Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1771) 
=Myrmecaelurus flavus (Rambur, 1842) 
=Myrmecaelurus luteus (Hagen, 1858) 
=Myrmecoleon pictus (Fabricius, 1798) 
=Myrmeleon cruciatus Hagen, 1858 
=Myrmeleon flavus Rambur, 1842 
=Myrmeleon luteus Hagen, 1858 
=Myrmeleon pictus Fabricius, 1798 
=Myrmeleon trigrammus Pallas, 1771 
 
Material: 1♂, Naxçıvan MR, Ordubad, Ağdərə 26.VII.2017 (N39°6'29.84"; 

E45°55'12.27"; 2060m) (Şəkil 2.5). 
Azərbaycanda yayılması: Lerik (Qosmolyan), Şabran (Gəndab, Dəvəçi limanı), 

Fuzili (Qaradiz, Əhmədalılar), Sizəyən, Xəzər dənizinin sahili, Naxçıvan MR (Ordubad, 
Ağdərə). 

Qeyd: Qədim Aralıq dənizi düzənlik növüdür.  
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Şəkil 5. Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1781) 

 
Y/F Acanthaclisinae Navás, 1912 
Triba Acanthaclisini Navás, 1912 

Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789) 
(Şəkil 6) 

 
=Acanthaclisis gandolphi McLachlan, 1873 
=Myrmecoleon georgianus (Fischer von Waldheim, 1822) 
=Myrmecoleon pisanus (Rossi, 1790) 
=Myrmeleo pisanus (Rossi, 1790) 
=Myrmeleon georgianus Fischer von Waldheim, 1822 
=Myrmeleon libelluloides infrasp. pisanus Rossi, 1790 
=Myrmeleon libelluloides var. pisanus Rossi, 1790 
=Myrmeleon occitanicus Villers, 1789 
=Myrmeleon pisanus Rossi, 1790 
 
Material: 2♀, Naxçıvan MR, Ordubad, Ağdərə, 22-24.VII.2017 (N39° 6'38.04"; E 

45°54'54.04"; 2001m) (işıq tələsi ilə tutulmuşdur) (Şəkil 2.2.). 
Azərbaycanda yayılması: Siyəzən (Beşbarmaq, Səadan), Xəzər dənizinin sahili, 

Şabran (Qalaaltı) Abşeron yarımadası (Bilgəh), Naxçıvan MR (Ordubad, Ağdərə). 
Qeyd: Qədim Aralıq dənizi növüdür. 
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Şəkil 6. Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789) 
 

 
 

Şəkil 7. Qarışqa aslanlarının yaşadığı biotoplar 
 

NƏTİCƏ 
 

Naxçıvan MR-nın ərazisində qeydə alınmış qarışqa aslanlarının zoocoğrafi 
yayılması aşağıdakı kimi ümumiləşdirilə bilər: Şərqi Aralıq dənizi (1), Qədim Aralıq 
dənizi (2), Şərqi Aralıq dənizi-Turan növü (1), Qərbi Palearktika nemoral növü (1), Şimali 
Afrika Ərəbistan növü (1), İran-Turan növü (1), Qədim Aralıq dənizi düzənlik növü (1). 
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     ANTLIONS (NEUROPTERA: MYRMELEONTIDAE) OF THE 
NAKHCHEVAN AR 

 

I.G.Kerimova 
 

SUMMARY 
 

This paper presents faunistic data about 8 representatives of antlions (7 species, 1 
subspecies) recorded by the author in Nakhchevan AR in 2016-2018. Pseudoformicaleo 
gracilis (Klug, 1834) was recorded in Nakhchevan AR for the first time.  
 

МУРАВЬИНЫЕ ЛЬВЫ (NEUROPTERA: MYRMELEONTIDAE) 
НАХЧЫВАНСКОЙ АР  

 

И.Г.Керимова 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В статье приводятся фаунистические данные о 8 представителях (7 видов и 1 
подвид) сетчатокрылых, зарегистрированных в Нахчыванской АР Азербайджана, 
собранные автором с 2016 по 2018 гг. Pseudoformicaleo gracilis (Klug, 1834)  был 
зарегистрирован в Нахчыване впервые. 

 
Məqalə redaksiyaya 18 fevral 2020 tarixində daxil olmuş, 26 fevral 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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Respublikamızda ərzaq bolluğu yaratmaq məqsədilə həyata keçirilən məqsədyönlü 

tədbirlər sırasında bölgələrdə becərilən kənd təsərrüfatı məhsullarının məhsuldarlığını 
artırmaq vacib məsələlərdən biridir. Çay və subtropik bitkilərin əkin sahələrini xeyli 
genişləndirmək eyni zamanda bu məhsullara zərərverici, xəstəlik və alaq otlarından dəyən 
zərəri azaltmaq məqsədilə bitkiləri qoruyan vasitələrdən geniş istifadə etmək lazımdır. 
Respublika ərazisində becərilən müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri bir çox zərərvericilərin 
mənfi təsirinə məruz qalır. Zərərvericilərə qarşı səmərəli mübarizə tədbirlərini təşkil 
etmək üçün ilk növbədə onların növ tərkibini, yaşayış xüsusiyyətlərini, vurduqları zərəri, 
coğrafi yayılma arealını yaxşı bilmək lazımdır. Yalnız bu yolla zərərvericilərə qarşı 
səmərəli mübarizə aparmaq mümkündür. Subtropik bitkilər çoxillik, həmişə yaşıl, az 
hallarda yarpaqlarını tökən, kol və ya ot bitkiləri olub, subtropik iqlimə malik ərazilərdə 
əkilir. Kənd təsərrüfatında subtropik bitkilər əsas yerlərdən birini tutur. Meyvəçiliyin əsas 
hissəsi olan subtropik bitkilər bioloji xüsusiyyətlərinə və xüsusi yetişdirilmə üsullarına 
görə müstəqil sahəyə çevrilmişdir. Azərbaycanın Lənkəran-Astara bölgəsi subtropik 
bitkilərin ən böyük bazalarından biridir. Bölgədə çay, sitrus bitkiləri, əncir, feyxoa, dəfnə, 
xurma, nar, yapon əzgili və s. becərilir.  

Lənkəran-Astara bölgəsi Azərbaycanın Cənub-Şərq hissəsində yerləşir. Şərqdən 
Xəzər dənizi, Qərbdən Talış dağları, Cənubdan İran, Şimaldan isə Viləş çayı ilə 
sərhədlənir. Bu ərazi Qafqazın Qara dəniz sahil subtropiklərindən fərqli olaraq, ilin 
fəsillərində bərabər olmayan rütubətliliyi ilə fərqlənir. Subtropik meyvəçilik, texniki 
bitkilərin becərilməsi, çayçılıq, dəyərli və tez yetişən ağac növlərinin becərilməsi, intensiv 
əkinçilik, tərəvəzçilik və gülçülük hal-hazırda kənd təsərrüfatının yüksək, intensiv inkişaf 
edən sahələridir. 

Subtropik bitkilər 3 əsas yarımqrupa bölünür. 
1. Sitrus bitkiləri: portağal, naringi, limon, qreypfrut əsas sənaye növlərdir. Bunlar 
sədokimilər fəsiləsinə aiddir. 
2. Müxtəlif meyvə bitkiləri: zeytun, əncir, nar, xurma, innab, feyxoa, muşmula. 
3. Qərzəkli bitkilər: fındıq, badam, qoz, şabalıd. 
 Sonradan onlar bizim ərazi və Gürcüstan ərazisində mədəniləşdirilib becərilmişdir.  
Subtropik bitkiçiliyinin inkişafında Gürcüstan, Azərbaycan, Rusiyanın Krasnodar əyaləti, 
Ukraynanın Krım əyaləti çox böyük uğurlar əldə etmişlər [2]. Subtropik bitkilərin mövcud  
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olan növ və sortlarınının müxtəlif torpaq və iqlim şəraitində hərtərəfli araşdırılması, yeni 
sortların becərilməsi, ayrı-ayrı bitkilərin becərilməsinin proqressiv texnologiyalarının 
işlənilməsi ilə bir çox elmi tədqiqat müəssisələri məşğul olur. Normal böyümə və meyvə 
gətirmə üçün yüksək aktiv temperatura və bioloji tələbatına görə subtropik meyvə bitkiləri 
bir dəstədə birləşir [2]. Buna görə növlərin arealı Qafqazın Qara dəniz sahili, Şərqi 
Zaqafqaziya, Krımın cənub sahili və Orta Asiyanın tək-tək bölgələri ilə sərhədlənir. 
Həmişə yaşılllılara sitrus bitkiləri, zeytun, muşmula, feyxoa, dəfnə aiddir. Qalan növlər 
yarpaq tökənlərə aiddir.  

Bu bitkilərin zərərvericilərinin sırasında mənənələr xüsusi yer tuturlar. Mənənələr 
qidalanma xüsusiyyətinə görə bitkilərdə gedən zəruri proseslərə mənfi təsir göstərən əsas 
zərərvericilərdən sayılır. Mənənələr bitkinin şirəsini sormaqla onlarda gedən fotosintez 
prosesinin zəifləməsinə və bitkinin boy artmasına mənfi təsir göstərir. Mənənələrlə 
sirayətlənmiş bitkilərdə fizioloji proseslər pozulur, müxtəlif fermentlərin fəaliyyətinin 
artıb və ya azalması müşahidə edilir. Mənənələrin  bitkilərdə bir sıra virus xəstəliklərini 
yaydığı da aşkar edilmişdir [3]. Mənənələr yarımdəstəsi (Aphidinea) Bərabərqanadlılar 
(Homoptera) dəstəsinə daxildir. Bu yarımdəstənin nümayəndələrinin bədəni dairəvi-
uzunsov, bel tərəfdən qabarıq, qarın hissəsi yastıdır. Bədən ölçüləri 0.5-8 mm-ə qədər 
olur. Əsas etibarilə bədənin rəngi sarımtıl-yaşıl və qəhvəyimtil-qara olur. Xüsusi vəzlərin 
ifraz etdiyi maddəyə əsasən bədən mum və ya ağ rəngli maddə ilə örtülü olur. Vəzli qrup 
bədənin üzərində 6 cərgədə - kənar, kənarüstü və orta hissədə yerləşir. Bədənin kutikulası 
yumşaq olub, formasına görə hamar, qırışıqlı, arakəsməli olur. Kutikula üzərində qılınca 
bənzər  və skleritli sahələr var. Bığcıqları  5-6, az hallarda isə 3-4 buğumludur. Bığcıqlar 
ön döşə çatana qədər qısa və ya bədəndən uzun ola bilər. Bığcıqların buğumları üzərində 
hiss üzvü olan rinari yerləşir. Rinari daimi və əlavə olmaqla 2 qrupa bölünür. Daimi rinari 
bığcığın sonuncudan əvvəlki və sonuncu buğum üzərində yerləşir. Əlavə rinari yalnız yaşlı 
fərdlərdə 3,4 və 5-ci, tək-tək hallarda isə 6-cı buğum üzərində yerləşir. İri, mürəkkəb və 
üçfasetli çıxıntılı olan gözlərə malikdir. Qanadlı fərdlərdə mürəkkəb gözlərdən başqa 
əlavə olaraq üç ədəd sadə göz olur ki, onlardan biri alın üzərində, digər ikisi isə mürəkkəb 
gözlər arasında gicgah üzərində yerləşir. Xortum 4 buğumlu, formasına görə qısa yaxud 
uzun olur. Qanadsız fərdlərin döş hissəsində yalnız ayaqlar yerləşir. Qanadlı fərdlərdə isə 
ayaqlarla yanaşı qanadlar da olur. Ayaqlar gəzici və nazikdir. Qanadlı formalar iki cüt 
qanada malikdir. Qanadlar bir-birinin üzərinə qatlanır. Ön qanad üzərində tutqun olan 
pterostiqma yerləşir.  Qarın 9 buğumdan ibarətdir [6].  

Azərbaycanin mənənələr faunasını və onların bioekologiyası, fenologiyası, trofik 
əlaqələri və təsərrüfat əhəmiyyəti 1952-ci ildən başlayaraq öyrənilməyə başlanmışdır. 
Mənənələr 260 növdən ibarət olub, kənd təsərrüfatı bitkilərinə ziyan vuran növləri isə 150-
dən çoxdur [1]. 

 
Material və metodika 

 
Tədqiqat işi 2017-2019–cu illərdə Azərbaycanın Lənkəran-Astara bölgəsinin  təbii 

və aqrosenozlarında olan subtropik bitkilər üzərində aparılmışdır. Laboratoriya işi  AMEA 
Zoologiya İnstitutunun “Faydalı cücülərin introduksiyası və bioloji mübarizənin elmi 
əsasları” və “Tətbiqi Zoologiya Mərkəzi”-də aparılmışdır. Bu iş Nar mənənəsi [Aphis 
punicae Passerini (Hemiptera: Aphididae)] və Çay mənənəsinin (Toxoptera aurantii B.d.f., 
1932) Lənkəran-Astara bölgəsi üçün yayılma arealının  öyrənilməsindən  ibarət  olmuşdur. 
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Tədqiqatlar 2 rayon ərazisinin (Lənkəran rayonunun Şiləvar, Digah, Viyən və Astara 
rayonunun Ərçivan, Siyakü, Pensər) kəndlərində aparılmışdır. Bu məqsədlə hər bağçada 
olan bitkilərdən 10-30 sm (uzunluğunda) olmaqla nümunələr kəsilib götürülmüşdür.   

Tədqiqatlar nəticəsində bağlar və rayonlar əsasında zərərvericinin sirayətlənmə və 
yayılma vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün may ayının ikinci yarısında aparılan 
monitorinqlər nəticəsində ortalama populyasiya sıxlığı təyin olunmuşdur. Monitorinqlər  
Satar (1999) və Ananda (2007) yararlanan metoddan istifadə edilmişdir [5,15]. 

Bu məqsədlə, bağda olan hər bir ağacdan beş nümunə, ümumi hesabla 30 nümunə 
20-30 sm olmaqla laboratoriyaya gətirilmişdir. Laboratoriyada  əl lupası və mikroskopun 
köməkliyi ilə zərərverici sayılmışdır. Bu şəkildə ərazi və bağçalar üçün zərərvericinin 
populyasiya sıxlığı hesablanmışdır.  

Tropik və subtropik  iqlim meyvəsi olan nar bitkisi buna baxmayaraq respublika 
ərazisinin isti və mülayım iqlim şəraitinə malik ərazilərində də əkilib becərilir. Hal-hazırda 
nar bitkisinin becərilməsi ABŞ, Əfqanıstan, Çin, Mərakeş, Fələstin, Hindistan, İraq, İran, 
İspaniya, İsrail, İtaliya, Kipr, Misir, Pakistan, Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı, Tayland, Tunis 
və Türkiyədə becərilir [17]. Aphis punicae ilə bağlı tədqiqatlar nəticəsində Orta Şərq, 
Efiopiya, Hindistan, Pakistan, İndoneziya, Yaponiya, Aralıq dənizi ölkələri, Koreyada, 
İranda və Misirdə nar bağlarında zərərli olduğunu müəyyən edilmişdir [11,4].  

Türkiyə ərazisində nar bağçalarında bu zərərvericinin populyasiya  sıxlığı,  bioeko- 
logiyası ilə bağlı da işlər aparılmışdır [10,12,7,13,16,18].  

 

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 
 

Fəsilə: Aphididae 
Cins: Aphis Linnaeus., 1758 
Növ: Aphis punicae Pass., 1863 Nar mənənəsi   
Nar mənənəsinin bədəni ensiz, ellips şəkilli, parlaq, yaşıl və gözləri tutqun, bığcıq, 

ayaq, quyruqcuq, borucuq parlaqdır. Bığcıq 5 buğumludur. Kənar çıxıntılar qarının I və 
VII tergitində yerləşir. Borucuq silindrşəkilli, quyruqcuq barmaqvarıdır. Üzərində  6 ədəd 
tükcük vardır. Bədəninin uzunluğu 1.60, eni 0.60, bığcığı 0.70mm-dir [1] 

Qanadsız bikri: Mənənənin bədəni yumurtaşəkilli, sarı,yaşıl yaxud parlaq yaşıl 
ləkəli olur. Bığcıq, ayaq, quyruqcuq və borucuq şəffafdır. Kutikula arakəsməli, alın zəif 
qabarıq, bığcıq 6 buğumludur. Yay fəsilindəki nümayəndələrində isə bığcıq 5 
buğumludur. Bığcığın III buğumu şpisin axırıncı buğumunun uzununa bərabərdir. 
Quyruqcuq 6 tüklüdür. Anus lövhə yarım kürəşəkilli və 7-8 tükcüklüdür.  

Qanadlı bikri: Fərdin bədəni dairəvi, baş və döşü qara, qarın yaşıl, marginal 
çıxıntılıdır. Bığcıq 6 buğumludur. Genital lövhə yarım kürəşəkilli, 10-12 ədəd tüklüdür.  
  Normal dişi: Rəngi parlaq, yaşıl, bığcıq 5 buğumludur. Borucuq qısa, 
silindrşəkilli, uzunluğuna görə borucuğa bərabərdir. Arxa baldır yoğundur və çoxlu 
miqdarda parlaq rəngli sensoriyaya malikdir. Anus lövhə yarımdairəvi, 7-8 ədəd tükcüyə 
malikdir. Qalan əlamətlər qanadsız bikrilərdə olduğu kimidir.  

Biologiyası: Qış ayında yarpaqlı nar bitkilərində cinsi formalar meydana gəlir. 
Cütlük və dişilər ("amfiqonlar") yumurtalarını yarpaq axillarına qoyurlar. Növbəti yaz 
aylarında partonogenez çoxalır. Zərərvericinin yaz və payız aylarında populyasiya sıxlığı 
müşahidə olunur. Nar bitkisi böyüdükdə zərərverici üçün optimal şərait 22-30ºC  arasında- 
dır. Bu temperaturda hər bir dişi fərd 30-a qədər nəsil verir. İnkişaf həddi 12ºC səviyyəsin- 
də hesablanmışdır. 
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Yayılması: Azərbaycan ərazisinin Şəki-Zaqatala, Ağdaş, Göyçay, Naxçıvan, 
Lənkəran, Astara, Kürdəmir nar bitkisi olan rayonların demək olar ki, hamısında 
yayılmışdır.  

Ekologiyası: Aphis punicae Pass monofaq zərərverici olub, tam inkişaf formalıdır. 
Nar bitkisinin yarpaqlarının aşağı tərəfində damar boyu, saplaq, qönçə, çiçək və 
meyvələrdə zərərvericilik edir. Nəticədə yarpaqlar tez tökülür. Nar bitkisi üzərində 
yumurta mərhələsində qışlayır. Yumurtanı budaqlar üzərinə tumurcuğa yaxın yerə qoyur. 
Əsasqoyan sürfələr mart ayının sonuncu ongünlüyündə və aprel ayının ilk ongünlüyündə 
inkişaf edir. İlk yarpaqlar əmələ gəldikdə mənənələrin sayı çoxalır. İlk vaxtlarda 
zərərverici tumurcuğun, daha sonralar isə yarpaq və çiçəklərin üzərinə keçir. Ayrı-ayrı 
illərdə nar mənənnəsi çoxlu miqdarda böyük toplular əmələ gətirir. İlin isti vaxtlarında 
zərərvericinin miqdarı azalır, payız aylarında yenidən artır. Zərərverici oktyabr ayında 
ikicinsli nəsil əmələ gətirir. Yumurtaqoyma prosesi oktyabr ayının sonuncu 
ongünlüyündə, noyabr ayının birinci ongünlüyündə müşahidə edilir.  

  Tədqiqatlar nəticəsində, rayonlar və bağların zərərverici ilə sirayətlənməsi və 
yayılma vəziyyəti may ayının ikinci yarısından başlayaraq orta sıxlığı müəyyən edilmişdir. 
Bu hesablama qəbul olunmuş ümumi entomoloji [5] metoddan istifadə etməklə 
hesablanmışdır. Bu məqsədlə, bağın hər diaqonalından ağaclar seçilmişdir. Hər ağacdan 
beş tumurcuq, yanlarından və içərisindən 20-30 sm uzunluğunda nümunələr 
götürülmüşdür  
1. Topladığımız nümunələrə əsasən deyə bilərik ki, Lənkəran ərazisində bağçalarda olan 
62 nar bitkisindən 46-da  A.punicae ilə sirayətlənmə olmuşdur. Əldə olunan nəticələrimizə 
görə ən yüksək populyasiya sıxlığı Şiləvar kənd ərazisində, ən az populyasiya sıxlığı isə 
Viyən kəndi ərazisində olan nar bitkilərində aşkar edilmişdir. 
2.  Astara ərazisində bağçalarda olan 68 nar bitkisindən 35-də  A.punicae ilə sirayətlənmə 
olmuşdur. Əldə olunan nəticələrimizə görə ən yüksək populyasiya sıxlığı Ərçivan kənd 
ərazisində, ən az populyasiya sıxlığı isə Siyakü kəndi ərazisində olan nar bitkilərində aşkar 
edilmişdir. 

 Ümumiyyətlə, bağlardan 81 tumurcuq kəsilib laboratoriyaya gətirilmişdir. 
Laboratoriyada nümunələr işlənmişdir.  

 
2017-2019-cu illərdə Lənkəran-Astara ərazisində aparılan tədqiqat zamanı   
     Nar mənənəsi  (Aphis punicae Pass., 1863) üçün əldə olunmuş nəticələr 

 
Tədqiqatın aparıldığı bütün ərazilərdə zərərvericinin populyasiya sıxlığı 2018-

2019-cu illər arasında demək olar ki, oxşar nəticələr əldə edilmişdir. Bu ərazilərdə olan 
nar bitkilərinin A. Punicae-ilə sirayətlənməsinin daha sıx görüldüyü ərazi Lənkəran 
rayonunun Şiləvar, Astara rayonunun Ərçivan kəndləri olmuşdur. Bununda səbəbi bu 
kəndlərdə temperaturun və rütubətliliyin daha çox olması və bağlarda olan bitkilərin bir-
birinə daha yaxın  əkilməsidir. 22-27˚C temperaturlarında və səhər saatlarında əlverişli 
rütubətlilik olduqda zərərvericinin inkişafı daha yaxşı gedir. 

Bu tədqiqatın aparıldığı vaxtlarda Aphis punica-nın aprel-iyul aylarında bağçada 
olan nar ağacları üzərində nisbətən yüksək populyasiya sıxlığına malik zərərvericilik 
etdiyi məlum olmuşdur. Bu vaxt ərzində zərərvericinin nar  bitkisinin həm vegetativ həm 
də generativ orqanlarında zərərvericiliyi müşahidə edilmişdir. Tədqiqatın sonunda  Lənkə- 
ran-Astara bölgəsinin bəzi ərazilərində A. punicae-nın  senozlarda  sirayətlənməsinin  yay- 
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qın olduğu müəyyən olmuşdur. Zərərvericinin populyasiya sıxlığı nar bitkisinin tumurcuq, 
qönçə, çiçək, və meyvələrində sirayətlənməsinə və vurduğu ziyana görə məhsuldarlığın 
keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur.  Zərərverici ilə sirayətlənmənin qarşısını almaq 
məqsədilə bağlarda hava sirkulyasiyasının yaxşı olması məqsədilə  bitkilərin yaxın 
məsafələrdə əkinimindən və artıq sulanmasından qaçılmalıdır.  

 
Fəsilə: Aphididae  
Cins Toxoptera Koch., 1951 
Növ: Toxoptera aurantii B.d.f., 1932 Çay mənənəsi   

 
Çay mənənəsinin  (Toxoptera aurantii B.d.f., 1932) Qanadlı və qanadsız fərdlərin 

uzunluğu 1.1-2.0 mm-ə qədər olur. Qarıncığın hər iki tərəfində kornikl vardır. Kornikl və 
kauda tünd qara rənglidir. Bığcıqları uzundur [8]. Zərərvericiyə bitkilər üzərində koloniya 
şəkilində təsadüf olunur. Qışı yumurta halında keçirir. Erkən yazda yumurtalardan çıxan 
qanadsız bikrilər bitkinin şirəsi ilə qidalanır. Partogenetik yolla çoxalan qanadsız bikrilər 
koloniyalar əmələ gətirirlər [9]. Müşahidələrimizə əsasən koloniyalarda qanadsız bikrilərlə 
yanaşı qanadlı formalar da əmələ gəlir. Qanadlı formalarda da partogenetik çoxalmanı 
müşahidə etmişik.  Qanadlı və qanadsız formalar eyni vaxtda müşahidə olunmuşdur.  
Payız aylarında  qanadlı erkək və qanadsız dişi fərdlər cütləşərək, qışlayacaq olan 
yumurtalar qoyur. Nəticələrimizə əsasən zərərverici 20-250 C temperaturda daha əlverişli 
çoxalır. Tam olmayan inkişaf dövrü keçirir. İl ərzində 20-yə qədər nəsil verir. Çay 
kollarına güclü dərəcədə zərər vurur. Nəticədə yarpaqlar nəzərə çarpacaq dərəcədə 
büzüşür, budaqlar əyilir, çay yarpaqları işlənmək üçün yararsız olur. Sitrus bitkilərində də 
zərərvericilik edir. Lənkəran-Astara ərazisində limon, naringi, portağal bitkilərinin 
həmçinin yapon əzgili, dəfnə və s. bitkilər üzərində də zərərvericilik etdiyini müşahidə 
etmişik. Aprel ayının axırlarında, 8-150C temperatur olduqda əsas qoyan sürfələr əmələ 
gəlir. Bu prosesə 9-15 gün vaxt tələb olunur. Həmin vaxtda qış diapauzasını keçirmiş 
sürfələr şişməkdə olan tumurcuqlar üzərinə keçərək, yenicə açılmaqda olan yarpaqlarla 
qidalanır və burada olan cavan mənənə toplularına başlanğıc verirlər. Sonrakı nəslin 
qanadsız olan fərdləri zərif budaqların müəyyən hissəsində toplanırlar. Qalmış bir hissə 
cavan yarpaqların əsas damar hissəsi boyunca yerləşir. Qanadsız dişilərin cinsi 
məhsuldarlığı çox böyük olur. Belə ki, hər bir dişi gün müddətində 2-8-ə qədər sürfə 
doğur, bütün həyatı müddətində isə onların sayı 70-90-a çatır. Beləliklə, mənənənin 
miqdarı kəskin surətdə artaraq bir budaq üzərində bir neçə minə çatır. Nəticə etibarı ilə 
kollar zəifləyir, çay yarpağının məhsuldarlığı aşağı düşür. Daha sıx zədələnmə nəticəsində 
budaqlar quruyur. Çay mənənəsinin  (Toxoptera aurantii B.d.f., 1932) zərərli təsiri 
xüsusilə şitillik, cavan plantasiya və toxumluq sahələrində daha da artıq olur. Çay 
plantasiyalarında aparılan ardıcıl mübarizə tədbirləri mənənənin miqdarının intensiv 
artmasına imkan vermir. Çay mənənəsinin bir nəsli üçün 9-18  gün vaxt lazım gəlir. İsti və 
rütubətli illərdə temperatur 20-300 C və 70-90%-ə qədər nisbi rütubət olduqda zərərverici 
10-20-yə qədər qanadsız, diridoğan nəsil verə bilir. Yay fəslində kifayət qədər qida 
olmaması üzündən qanadlı fərdlər – yayıcı dişilər əmələ gəlir və onlar uzaq məsafələrə 
uçmaq nəticəsində yeni mənənə topluları əmələ gətirirlər [14]. Yayın axırında əlverişli 
qidanın olmaması üzündən diridoğan mənənələr içərisində qanadlı nəsildaşıyan fərdlər 
əmələ gəlir. Sonradan əmələ gələn qanadlı erkəklərlə birlikdə onlar ikicinsli nəsil, cinsi di- 
şilər mayalanmış qışlayan yumurtalar əmələ gətirir. Havanın  temperaturu  5  dərəcə  aşağı  
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olduqda, sürfə və qanadsız dişilər çay kolları içərisində qışlayır. Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, açıq halda qışlama keçirtdikdə onların 70-80%-i tələf olur. Çay mənənəsi 
çayın müxtəlif sortlarını zədələyir.  
 

2017-2019-cu illərdə Lənkəran-Astara ərazisində aparılan tədqiqat zamanı Çay 
mənənəsi  (Toxoptera aurantii B.d.f., 1932) üçün əldə olunmuş nəticələr 

 
Lənkəran ərazisində Toxoptera aurantii-nin populyasıya sıxlığını 2017-2019-cu 

illərdə yapon əzgili bitkisi üzərində öyrənmişik. İl ərzində zərərvericinin 9 üst-üstə düşən 
nəsil növbələşməsini müşahidə etmişik. Zərərvericinin sayı iyun-iyul aylarında maksimum 
həddə çatmışdır. Bu vaxt temperatur zərərverici üçün əlverişli olan 22-27° C təşkil 
etmişdir. Belə bir nəticəyə gəlinmişdir ki, zərərverici ilə mübarizə tədbirlərinə may ayının 
axırıncı ongünlüyündən iyun ayının ikinci ongünlüyünə qədər aparılmalıdır. 
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     BIOECOLOGICAL FEATURES OF SUBSTROPICAL PLANTS PESTS  

IN LANKARAN-ASTARA REGION 
 

        N.M.Abasova 
 

        SUMMARY 
 

This article presents the results of research of two species of aphids of subtropical 
plants in the Lankaran-Astara region conducted from 2016 to 2019. Aphis punicae Pass, 
1863 Pomegranate aphid has been found on 46 out of 62 considered pomegranate trees in 
Lankaran, and 35 out of 68 in Astara. Biological characteristics, environmental data, 
development data, distribution and density of population concerning this species are given. 
Bioecological features, development data, distribution and density of Toxoptera aurantii 
B.d.f., 1932 - tea aphids spread on the tea bushes and medlar, are also included. 
 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЛЕЙ-ВРЕДИТЕЛЕЙ 
СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ В ЛЕНКОРАНО-АСТАРИНСКОЙ ЗОНЕ 

 

        Н.M.Абасова  
 

         РЕЗЮМЕ 
 

 В статье приводятся результаты исследований, проведенных за период с 2016 
по 2019 гг. 2-х видов тлей-вредителей субтропических растений в ленкорано-
астаринской зоне. Aphis punicae Pass., 1863 – гранатовая тля была отмечена на 46 из 
62 обследованных гранатовых деревьев в Ленкоранском районе, и на 35 из 68 в 
Астаринском районе. Приведены биологическая характеристика вида, данные по 
экологии, развитию отдельных стадий, распространению и плотности популяции. 
Также приводятся данные по биоэкологическим особенностям, срокам развития, 
распространению и плотности популяции вида Toxoptera aurantii B.d.f., 1932 – 
чайной тли, распространенной на чайных кустах и мушмуле. 
 
Məqalə redaksiyaya 19 fevral 2020 tarixində daxil olmuş, 26 fevral 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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 Südturşusu bakteriyaları ekoloji cəhətdən heterogen qrup olub, qrammüsbət, 
sporəmələgətirməyən və hərəkətsiz hüceyrələrdən ibarətdir. Onların xarakterik xüsusiyyəti 
metabolizmin əsas məhsulu kimi südturşusu əmələ gətirməsidir. Bunlar insana fayda verən 
yeməli bakteriyalardır. Belə ki, bu bakteriyalar enteropatogen bakteriyaların törədə 
biləcəyi infeksiyaların qarşısını almaqla sağlamlığı qoruyurlar (12; 15). 
 Bu bakteriyaların təmiz kulturaları adətən turşsüd məhsullarından (8; 9) və insanın 
bağırsağından ayırmaqla əldə olunur (11). Azərbaycan ərazisində əhali tərəfindən evdə 
hazırlanan spontan qatıqlardan (1; 2), şordan və pendirdən (4) Lactobacillus və 
Streptococcus cinsli südturşusu bakteriyalarının təmiz kulturaları alınmışdır. 
 Məlumdur ki, südturşusu bakteriyaları təbiətdə bitkilərin səthində yayılmışlar və 
bu bitkilərə  bakteriyaların təmiz kulturasının alınması üçün alternativ mənbə kimi baxılır 
(10; 14). Sürvə cinsli bitkinin 5 növünün yarpaq, çiçək və gövdəsindən südturşusu 
bakteriyalarının təmiz kulturaları alınmışdır (16). Azərbaycan ərazisindəki bitkilərin 
səthindən Pedicoccus cinsli südturşusu bakteriyalarının təmiz kulturaları əldə edilmişdir 
(3). 
          Təqdim olunan iş böyürtkən və tut bitkilərinin yerüstü səthində yayılmış südturşusu 
bakteriyalarının miqdarının öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 
 

Material və metodlar 
 Tədqiqat obyekti kimi Azərbaycan ərazisində mədəni şəkildə bitən Morus alba L. 
(Ağ tut), Morus nigra L.(Qara tut) və yabanı halda bitən Rubus saxatilis L. (bərktoxum 
böyürtkən) bitkilərinin yarpaq, meyvə və cavan budaqlarından istifadə olunmuşdur. 
Bitkilərin yarpaq, meyvə və cavan (yaşıl) budaqlarının hər birindən 10 nümunə olmaqla 
90 nümunə götürülmüşdür.  
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Nümunələr meyvələrin yetişdiyi dövrdə: tut ağaclarından may-iyun aylarında 

(Abşeron yarımadası və Lənkəran rayonu ərazisində), böyürtkən bitkisindən isə iyul-
avqust aylarında (Lənkəran rayonu ərazisində) toplanmışdır. Nümunələr aseptik olaraq 
götürülmüş, qabaqcadan hazırlanmış steril kağız zərflərə qoyulmuş, soyuducuda 
saxlanılmış və 48-72 saat ərzində işlənmişdir. 
 Hər bir nümunədən 5q xırdalanıb 50 ml steril fizioloji məhlula (0,85%-li NaCl) 
tökülmüş və ehmalca 1-2 dəqiqə qarışdırılmışdır. Qarışdırma dayanandan 2 dəqiqə sonra 
çöküntüstü mayedən 1 ml götürüb 1-ci sınaq şüşəsində olan 9 ml seril fizioloji məhlula 
əlavə olunmuş, 1-ci sınaq şüşəsindən 1 ml götürüb 2-ci sınaq şüşəsindəki 9 ml fizioloji 
məhlula, 2-ci dən isə 3-cüyə əlavə olunmuşdur. Bu minvalla 10, 100 və 1000 dəfə 
durulaşdırılmış bakterial suspenziya əldə edilmişdir. 
 Bakteriyaların sayını öyrənmək üçün 2-ci və 3-cü sınaq şüşələrindəki (100 və 1000 
dəfə durulaşdırılmış) suspenziyalardan 0,1 ml götürüb südturşusu bakteriyaları üçün 
selektiv olan aqarlı MRS qidalı mühitin səthinə qoyulmuş və şüşə yaxıcı ilə səthə 
yaxılmışdır. Petr qabında olan əkilmiş kulturalar havası çıxarılmış eksikatora 
yerləşdirilmiş və 370C temperaturda 72-96 saat müddətində inkubasiya olunmuşdur. 
 MRS qidalı mühiti aşağıdakı tərkibə malik olmuşdur (%): qlükoza-2,0; maya 
göbələyi ekstraktı-0,5; pepton-1,0; ət ekstaktı-0,1; limon turşusunun ammonium duzu-0,2; 
sirkə turşusunun natrium duzu-0,5; tvin 80-0,1; KH2PO4-0,2; MgSO4x7H2O-0,01; 
MnSO4x4H2O-0,005 (13). 
          Petr qablarındakı qidalı mühitin səthində bitmiş koloniyalar sayılmış, onların sayı 
1q nümunəyə hesablanmış və koloniya əmələgətirən vahid (KƏV/q) kimi ifadə 
olunmuşdur (7). 
 Bakteriya koloniyalarının südturşusu bakteriyalarına aid olmasını ilkin olaraq 
Qramrənglənməsinə, südturşusu əmələ gətirməsinə, katalaza, oksidaza və jelatinaza 
aktivliyinə görə təyin edilmişdir. 
 Bakteriyaların Qramrənglənməsi aşağıdakı üsulla aparılmışdır. Əşya şüşəsi üzərinə 
1 damla su qoyulmuş, bakterioloji qələmlə damlaya bakteriya hüceyrələri əlavə edilmiş, 
alınan suspenziya üzərinə kristalvialet rəngi tökülmüş,1 dəq saxlandıqdan sonra su ilə 
yuyulmuş və yaxma filtr kağızı ilə qurudulmuşdur. Sonra yaxmanın üzərinə Lyuqol 
məhlulu tökülmüş 1 dəq saxlanılmış və su ilə yuyulmuşdur.Yaxmanı qurutmadan üzərinə 
ehmalca 96%-li etil spirti əlavə olunmuş,30 saniyədən sonra spirt su ilə yuyulmuş, yaxma 
qurudulmuş və mikroskopda baxılmışdır.Qrammüsbət bakteriyalar göy rəngdə olmuşlar 
(7). 
 Bakteriyaların südturşusu əmələ gətirməsi yaşılbromkrezol vasitəsilə 
yoxlanılmışdır. Tərkibində 0,0025% yaşılbromkrezol olan aqarlı qidalı mühitə 
bakteriyalar əkilmiş, südturşusu bakteriyası koloniyaları ətrafında sarı zonanın əmələ 
gəlməsi süd turşusunun sintez olunmasını göstərmişdir (11). 
            Katalaza aktivliyini təyin etmək üçün bakteriya koloniyası üzərinə 1-2 damla 3%-li 
H2O2 məhlulu tökülmüş və köpüklənmə izlənilmişdir. Südturşusu bakteriyası koloniyaları 
köpük (qaz qovuqcuğu) əmələ gətirməmişdir (5). 

Oksidaza aktivliyini təyin etmək üçün bakteriya koloniyası üzərinə 1%-li 
tetrametil-p-fenilendiamin məhlulu tökülmüşdür. Koloniyanın qırmızı rəngə boyanması və 
10 dəq sonra qaralması onun südturşusu bakteriyasına aid olmadığını göstərmişdir (5). 
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  Süd turşusu bakteriyalarına mikroskopda baxmaqla onların forması (şar və ya 
çöpşəkilli) müəyyənləşdirilmişdir. 
 Bakteriyaların jelatinaza aktivliyini təyin etmək üçün tərkibində 15 % jelatin olan 
ətli-peptonlu qidalı mühitə bakteriya bakterioloji qələmlə əkilmiş, 7-10 gün otaq 
temperaturunda inkubasiya olunmuş və jelatinin əriməsi (hidrolizi) prosesi izlənilmişdir. 
Südturşusu bakteriyaları jelatini əritmirlər (5). 
           Bütün təcrübələr 4 təkrarda qoyulmuşdur və alınan rəqəmlər statistik işlənmişdir 
(6). Cədvəllərdə verilən rəqəmlər, xətası 5%-dən çox olmayan ortalamadan ibarətdir. 
 

Nəticələr və onların müzakirəsi 
 Bərktoxum böyürtkən, ağ və qara tut bitkilərinin yarpaq, meyvə və  gövdəsindən 
götürülmüş 90 nümunədən 320 bakteriya kulturası ayrılmışdır. İlkin təyinat əsasında 68 
kultura südturşusu bakteriyasına aid edilmişdir. Deməli, bitkilərin səthində yayılmış 
bakteriyaların 21,1%-i südturşusu bakteriyalarına aid olmuşdur. 
          Ağ tut bitkisinin yerüstü səthində südturşusu bakteriyalarının miqdarı bakteriyaların 
ümumi miqdarının 22%-ni təşkil etmişdir. Bitkinin ayrı-ayrı yerüstü orqanlarında 
bakteriyaların miqdarı fərqli olmuşdur. Belə ki, yarpaqda, meyvədə və gövdədə (yaşıl 
budaqda) südturşusu bakteriyaları hər bir orqanda olan bakteriyaların ümumi miqdarının 
müvafiq olaraq, 20,0; 22,3 və 8,0%-ni təşkil etmişdir. Meyvədə olan südturşusu 
bakteriyalarının  miqdarı  yarpaq və gövdədəki miqdardan, müvafiq olaraq,  1,7 və  100 
dəfə, yarpaqda olan südturşusu bakteriyalarının miqdarı gövdədəkindən 60 dəfə çox 
olmuşdur (Cəd.1). 
 Qara tut bitkisinin yerüstü səthində südturşusu bakteriyalarının miqdarı 
bakteriyalarının ümumi miqdarının 19,5%-ni təşkil etmişdir. Yarpaq, meyvə və gövdədə 
yayılmış südturşusu bakteriyalarının miqdarı , bakteriyaların ümumi miqdarının, müvafiq 
olaraq, 18,0; 21,1 və 7,0%-ni təşkil etmişdir. Meyvədə olan bakteriyaların miqdarı yarpaq 
və gövdədəki miqdardan, müvafiq olaraq, 1,3 və 109 dəfə, yarpaqdakı miqdarı isə 
gövdədəki miqdardan 87 dəfə çox olmuşdur (Cəd.1). 
                                                                                                                                   Cədvəl 1 

Meyvə ağaclarının səthində yayılmış südturşusu bakteriyalarının miqdarı 
 

Meyvə ağacları 
Bakteriyaların 

ümumi miqdarı 
KƏV/q substrat 

Südturşusu bakteriyalarını miqdarı 

KƏV/q substrat % 

Ağ tut 
Yarpaq 15,0x104 3,0x104 20,0 
Meyvə 22,7x104 5,0x104 22,3 
Gövdə 6,3x103 0,5x103 8,0 

Qara tut 
Yarpaq 22,2x104 4,0x104 18,0 
Meyvə 23,8x104 5,0x104 21,1 
Gövdə 5,0x103  0,46x103 7,0 

Bərktoxum 
böyürtkən 

Yarpaq 27,9x104 7,8x104 28,0 
Meyvə 30,8x104 9,9x104 32,0 
Gövdə 25,0x103 6,0x103 24,0 
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Bərktoxum böyürtkənin yerüstü hissəsində olan bakteriyaların ümumi miqdarının 

26,6% -ni südturşusu bakteriyaları təşkil etmişdir. Yarpaq, meyvə və gövdədə olan 
südturşusu bakteriyalarının miqdarı bakteriyaların ümumi miqdarının, müvafiq olaraq, 28, 
32 və 24%-ni təşkil etmişdir. Meyvədə olan südturşusu bakteriyalarının miqdarı yarpaq və 
gövdədəki miqdardan, müvafiq olaraq, 1,3 və 16,5 dəfə, yarpaqda olan miqdar isə  
gövdədəki miqdardan 13,0 dəfə çox olmuşdur (Cəd.1). 
 Bərktoxum böyürtkən bitkisinin səthində olan südturşusu bakteriyalarının ümumi 
miqdarı ağ tut və qara tut bitkilərinin səthində olan südturşusu bakteriyalarının ümumi 
miqdarından, müvafiq olaraq, 2,3 və 2,0 dəfə çox olmuşdur (Cəd.1). 
           Südturşusu bakteriyalarının həm çöp, həm də şarşəkilli olması müəyyən edilmişdir. 
Şarşəkilli formaların (kokların) miqdarı çöpşəkilli formalardan xeyli dərəcədə çox 
olmuşdur. Belə ki, ağ tut bitkisi üzərində şarşəkillilər, bakteriyaların 83%-ni təşkil etmiş 
və çöpşəkilli bakteriyalardan 4,8 dəfə çox olmuşdur. Qara tut bitkisi üzərindəki koklar 
bakteriyaların 78%-ni təşkil etmiş və çöpşəkilli bakteriyalardan 3,6 dəfə çox olmuşdur. 
Bərktoxum böyürtkən bitkisi üzərindəki koklar bakteriyaların 66%-ni təşkil etmiş və 
çöpşəkilli bakteriyalardan 2,0 dəfə çox olmuşdur (Cəd.2). Bütövlükdə koklar 
bakteriyaların ümumi miqdarının 73,2%-ni təşkil  etmiş və onların miqdarı çöpşəkilli 
bakteriyaların miqdarından 2,7 dəfə çox olmuşdur. 
                                                                                                                                         
                       Cədvəl 2 

Meyvə ağaclarının səthində yayılmış çöp və şarşəkilli  
südturşusu bakteriyaların miqdarı 

 

Meyvə ağacları 
Südturşusu bakteriyalarını miqdarı 

Çöpşəkilli Şarşəkilli (koklar) 
KƏV/q substrat % KƏV/q substrat % 

Ağ tut 1,4x104 17 6,7x104 83 

Qara tut 2,2x104 24 7,9x104 78 

Bərktoxum 
böyürtkən 6,2x104 34 12,1x104 66 

 
          Beləliklə, müəyyən edilmişdir ki, tədqiq edilən bitkilərin yerüstü səthində yayılmış 
bakteriyaların 23%-ni südturşusu bakteriyaları təşkil edir və onların çox hissəsi meyvə və 
yarpaqlar üzərində rast gəlinir. Yarpaq və meyvə üzərində olan südturşusu bakteriyalarının 
miqdarı gövdə üzərində olan miqdardan ağ tut bitkisində 60-100 dəfə, qara tut bitkisində 
87-108 dəfə, bərktoxum böyürtkən bitkisində 13-17 dəfə çox olmuşdur. Böyürtkən bitkisi 
üzərində yayılmış südturşusu bakteriyalarının miqdarı ağ və qara tut bitkilərindəki 
miqdardan 2,0-2,3 dəfə çox olmuşdur. Müşahidə olunan südturşusu bakteriyalarının 
əksəriyyəti şarşəkilli formada olmuş və onların miqdarı çöpşəkilli formaların miqdarından 
98 dəfə çox olmuşdur. 
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THE QUANTITY OF LACTIC ACID BACTERIA  

SPREAD ON THE SURFACES OF BLACKBERRY AND MULBERRY 
 

          Sh.A.Mirzayeva  

            SUMMARY 

            The quantity of lactic acid bacteria spread on the surfaces of hard seed 
blackberry (Rubus saxatilis L.), white mulberry (Morus alba L.) and black mulberry 
(Morus nigra L.) are studied in this work. It is revealed that 25% of bacteria spread on the 
surfaces of plants are lactic acid bacteria. 

 
КОЛИЧЕСТВО МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

НА НАЗЕМНЫХ ОРГАНАХ ЕЖЕВИКИ И ЩЕЛКОВИЦЫ  
 

          Ш.А.Мирзaева 

            РЕЗЮМЕ 

        В статье изучено количество молочнокислых бактерий, распространенных 
на поверхности наземных органов ежевики (Rubus saxatilis L.) и щелковицы (Morus 
alba L. и Morus nigra L.). Выявлено, что 25% бактерий, распространенных на 
наземных органах растений, относятся к молочнокислым бактериям. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Məqalə redaksiyaya 24 fevral 2020 tarixində daxil olmuş, 4 mart 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur. 
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Əvvəllər bəşəriyyət tənhalıq kimi bir problemlə heç vaxt indiki səviyyədə olduğu 

kimi qarşılaşmamışdı. İnsanlar bu vəziyyəti müxtəlif formada və müxtəlif yaş dövrlərində 
yaşayırlar, lakin  aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ən sıx və kəskin tənhalıq yeniyetməlikdə 
olur. Yeniyetməlik dövrü, uşaqlıqdan yetkinliyə keçid dövrü kimi uşaqlıq dövrünün 
tamamlanması, böyümə dövrüdür. Bir yeniyetmənin bədənində, o cümlədən uşağın 
formalaşmamış psixikasında keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir. Bu, şəxsin özünü ifadə 
etmək, özünü bütün dünyaya göstərmək istəyi ilə yanaşı bu həyatda hər şeyi bildiyinə  
əmin olduğumuz yaş dövrüdür. Bu yaş dövründə bu cür sosial ehtiyaclar, şəxsiyyətlərarası 
münasibətlərin qurulması, sosial təcrübə toplamaq, dostluq əlaqələrini genişləndirmək, 
fərqli insanlar və müxtəlif sosial qruplar tərəfindən qəbul edilmək kimi istəklər genişlənir 
və aktuallaşır. Öyrənmə fəaliyyətləri arxa plana keçir və, D.B. Elkonin dediyi kimi, bu 
dövrün gələcək fəaliyyətinə rəhbərlik edən həmyaşıdları ilə ünsiyyətə çevrilir (2, 115). 

Hal-hazırda tənhalıq hissi yaşayan yeniyetmələrin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artır.  
Təəssüf ki, yeniyetmələrdə tənhalıq depressiya, alkoqolizm, narkomaniya və intihar 
cəhdləri kimi təhlükəli nəticələrlə müşaiət olunur. Belə bir vaxtda yeniyetmə özünü 
müdafiəsiz və etibarsız hiss edir. Ona elə gəlir ki, o, görünməz bir divarla hamıdan 
ayrılmış, anlaşılmazlıq buludu ilə əhatə olunmuşdur. İndi qlobal sosial şəbəkələr getdikcə 
populyarlaşır və yeniyetmələr onlardan fəal istifadə edirlər. Bu ünsiyyət növünün xeyli 
sayda üstünlükləri ilə yanaşı bir sıra mənfi cəhətləri də var: 

1. Canlı ünsiyyətin olmaması: İnternetdəki hər hansı bir ünsiyyət, nə qədər real 
görünsə də, bir insanın həmsöhbətinin əhvalını, duyğularını, üz ifadələrini və jestlərini 
müşahidə edə biləcəyi zaman canlı ünsiyyəti heç vaxt əvəz etməz. 

  2. Asılılıq:  Bir çox yeniyetmə virtual ünsiyyəti o dərəcədə sevir ki, canlı ünsiyyət 
zamanı özünə qapılmağa başlayır və ya canlı ünsiyyəti tamamilə rədd edir. 

  3. İllüziyaların qurulması. Təəssüf ki, bir insanla yalnız onlayn ünsiyyət vasitəsilə 
ünsiyyət qursaq, onu yaxşı tanıya bilmirik, çünki monitor ekranından onun xarakterinin 
bəzi xüsusiyyətlərini aşkar etmək çox çətindir. Buna görə də belə İnternet dostları 
arasındakı əlaqə çətin ki, güclü və səmimi xarakter alsın (10, 222).  

Sosial baxımdan tənhalıq, sosial əlaqələr problemidir. Bunun natamamlığını və ya 
tam dəyərli olmamasını uşaqlar ilə bərabər yaşlı adamlar da hiss edirlər. Tənha insan bir 
çox hallarda tənhalığın mənbəyi, “daşıyıcısıdır”. Həyəcan və hissləri mürəkkəbləşdirən şə- 
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rait yaradaraq, tənha insan yaranan vəziyyətdə ətrafda olan insanlarla özünü əhatə edib, 
onları iştiraka məcbur edir. 

Tənha insanlara ən yaxşı şəkildə dəstək göstərmək üçün tənhalığın ən tipik 
təcrübəsini və tənhalıq hissini daha çox hansı insanlar hiss etməyə meyilli olduqlarını 
bilmək vacibdir. Bu məsələ tənhalığın bir formalı olmadığı səbəbindən çətinləşir. Bir çox 
insanlar üçün tənhalıq həyatın dağıdıcı dəyişikliklərinə reaksiyadır. Digər insanlar üçün 
tənhalıq baş vermiş itki və ya sosial əlaqələrin kəsilməsi ilə bağlı yox, onların şəxsi həyat 
yollarının nəticəsi ilə bağlı reaksiya ola bilər. Nümunə kimi yuxarı siniflərdə təhsil alan 
dostları olmayan və ali təhsil müəssisələrində sosial baxımdan təcrid olunmuş, xəstəlik 
səviyyəsində özünü göstərən utancaqlıqdan əziyyət çəkən  şagirdləri misal göstərmək olar.   

  Yeniyetmə tənhalığı, bir qayda olaraq, bir neçə növə bölünür (5, 450): 
• qısamüddətli tənhalıq; 
• situasiya tənhalığı (məsələn, hərəkət edərkən, bir dostun ölümünə səbəb oldu); 
• xroniki tənhalıq (uzun müddətli təcrid olunma; bir yeniyetmə təcrid olunmadan  

əziyyət çəkir.) 
 Tənhalığın görkəmli tədqiqatçılarından olan Yanq zənn edir ki, tənhalığın xroniki 

xasiyyəti tənha insanları fərqləndirən vacib ölcüdür. Onun fikrincə, xroniki tənhalıq 
insanın digər insanlar ilə ünsiyyət qurmaq bacarığının uzun müddət olmamasının 
nəticəsidir. Situativ tənhalıq isə insanın artıq qurulmuş sosial əlaqələr modelinin 
dağılmasının nəticəsidir. “Keçən tənhalıq” termini bir çox insanların bəzən yaşadıqları 
təsadüfi tənhalıq hissinə aiddir. Tənhalığın xroniki xüsusiyyəti, vacib diaqnosik 
göstəricidir. O etiologiya və müdaxilə üçün bilavasitə əhəmiyyət daşıyır. Məsələn, xroniki 
tənhalıq yaşayan insanlar öz vəziyyətlərindən daha çox faydanı sosial həyacanlara 
tutulmamaq qabiliyyətinin təkminləşdirilməsi və sosial bacarıqların inkişafı vasitəsi ilə 
əldə edə bilərlər. Əksinə, situativ tənhalıq yaşayan insanlara yenidən əldə edilmiş əminlik 
hissi və  sosial kontekstin identifikasiyasında  yeni əlaqələr aşkar emək imkanı yaradan  
dəstək daha çox fayda gətirə bilər (6, 170). 

Tənhalıq probleminin korreksiyası ilə bağlı xarici tədqiqatlarda adətən iki əsas 
metod qeyd olunur: ‘Sosial Bacarıqların Treninqi’ və ‘Koqnitiv Davranış Terapiyası.’ 
Birinci metod qrup tədbiqinə istiqamətləndirildiyi halda, ikincisi  fərdi yanaşmaya yönəlib.  

Sosial bacarıqlar təliminə:  Modelləşdirmə, rolların oynanılması, özünümüşahidə 
və ev tapşırıqları daxil edilir; kliyentlərə danışığa daxil olma, telefon danışıqlarının davam 
edilməsi, komplementlər etmək və qəbul etmək bacarığı öyrədilir; onlar sükutun 
mərhələlərinin tənzimləməsini, fiziki göstəricilərin cazibəsini qeyd etmək, ünsiyyətin 
qeyri verbal metodlarının rolunu gücləndirməyi, fiziki  yaxınlığın yanaşmalarını 
öyrənirlər. 

Koqnitiv davranış terapiyasına, müxtəlif  koqnitiv üsullar daxildir. Bunların 
arasında daha çox təfəkkürün avtomatizminin müəyyən olunması istifadə olunur, yəni 
kliyentlərə fakt kateqoriyasından olan  “avtomatik fikirləri”  hipoteza kateqoriyasından 
olmasını qəbul etməyi  öyrədilir.  

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, tənhalığın korreksiyasına aşağıdakılar 
daxildir: individual korreksiya; özünün xarici və daxili keyfiyyətləri ilə iş. Sosial 
korreksiya; effektiv qarşılıqlı əlaqənin üsul və vərdişlərinin əldə edilməsi  və  situasiyanın 
qurulması.  

Tədqiqatçıların əksəriyyətinin fikrincə, tənhalıq hissi emosional inkişafın vacib tər- 
kib hissəsidir. Müxtəlif psixoloji cərəyanların  nümayəndələri  bu  fenomenin  mahiyyətini 
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müxtəlif formada müəyyən edirlər. Şərhlərin şübhəsiz müxtəlifliyinə baxmayaraq, 
tədqiqatçıların əksəriyyəti tənhalığın həyacan, şüurun “kəskin” və ya “xüsusi” forması 
olduğu ilə razıdırlar.  

 Tədqiqatçıların əksəriyyəti tənhalığı  xöşagəlməz həyacan hesab edirlər və  onların 
yalnız bəziləri  tənhalığı tam patoloji reaksiya kimi nəzərdən keçirilər. Psixoloqların 
əksəriyyəti hesab edirlər ki, tənhalıq  əhalinin ən müxtəlif və  geniş təbəqələrinə xas olan 
fenomendir (8).  

Psixoloji tədqiqatlara əsasən, yeniyetməlikdə yalnızlığın səbəblərini aşağıdakı kimi  
ayırmaq olar: 

  • Yeniyetməlik, uşağın özünü qiymətləndirməyə və anlamağa çalışması və tez-tez 
özünü seçilmiş ideal və ya ümumiyyətlə qəbul edilmiş normanın mövqeyindən baxması ilə 
müşayiət olunur. Özünü dərketmə təcrübəsinin olmaması səbəbindən uşaqlar çox vaxt 
özlərini, daxili dünyalarını qiymətləndirə bilmirlər və başqasının da bunu edə biləcəyinə 
şübhə edirlər. 

  • Həmyaşıdları ilə qeyri-adekvat ünsiyyət, sosial qrupa və ya maraqlar qrupuna 
daxil olmaqdan imtina, uşağın maraqlarını, ehtiyaclarını və hobbilərini bölüşən insanların 
olmaması. Tez-tez ünsiyyət bacarıqlarının olmaması, dinləmək və digər insanlarla 
münasibət qurmaq səbəbindən yaranır. 

Şəxsiyyətin yaş böhranı: Uşağın "Mən"i və şəxsiyyət (başqaları ilə, cəmiyyətlə) 
arasında bir tarazlıq tapmalıdır.  Şəxsiyyətin üstünlüyü baş verərsə, uşaq "mən" ini itirir və 
öz dəyərsizliyini hiss edir; təcridetmə üstünlük təşkil edərsə, digər insanlarla münasibət 
qurmaq çətin və ya qeyri-mümkündür. 

• Özünə hörmət yaş böhranı: Yeniyetmələr daim özlərini qiymətləndirməyə və 
təhlil etməyə meyillidirlər, bəzən yüksək tələblər edirlər. Yeniyetmələr bir çox 
çatışmazlıqlarını görür, özlərindən narazıdırlar. Başqalarının da bu çatışmazlıqları 
gördüklərinə inanırlar. Yeniyetmələr tənqidlərə və şərhlərə kəskin reaksiya verir və bu da 
təkliyə və ünsiyyətdən imtina etməyə səbəb olur. 

• Xarici sosial amillər: Yaşayış yerinin dəyişdirilməsi, başqa bir məktəbə daxil 
olma, bir dostunuzun itirilməsi, sosial çevrənin  olmaması (uşaq dairələrə və bölmələrə 
getmir, hobbi yoxdur). 

  • Bir ailənin nümunəsi, ailədə anormal münasibət, tez-tez yaşanan qalmaqallar, 
fiziki zorakılıq və s.müşayət olunursa bu uşağın ünsiyyət çətinliyinin yaranacağına və 
bilərəkdən insanlarla münasibətlərdən çəkinəcəyini əvvəlcədən bildirir (xüsusilə də əks 
cinslə). 

• Valideynlərlə tam hüquqlu, etibarlı əlaqələrin olmaması, valideynlərin uşağa 
həddən artıq tələbləri, tez-tez tənqid, uşağın müstəqil bir şəxs kimi rədd edilməsi.  Bu, 
uşağın özünə inamının aşağı olmasına, özünə və ya başqalarına inanmadığı, ən azından 
kiminsə onu anlaya və sevə bilməyəcəyi hissinə səbəb olur. 

 • Hiperqayğı: Bir uşağın ailənin gözbəbəyi kimi (ərkəsöyün) böyüdülməsi eyni 
ünsiyyət problemlərinə səbəb ola bilər: başqalarına qarşı tələblərinin artması, öz 
davranışlarına nəzarətin aşağı olması, yüksək özünə hörmət, özünə qarşı tənqid olmaması. 

 Yalnız psixodinamik yanaşma tərəfdarları tənhalığın yaranmasının təməlinin son 
dərəcə uşaqlıqda qoyulmasını vurğulayırlar (9, 235).  

S.V.Malışeva və N.A.Rojdestvenskaya yeniyetmələrdə tənhalıq hissini şərtləndirən 
dörd səbəb qeyd edirlər. 

Birincisi – özünün unikal, təkrarolunmaz, heç kimə bənzəməyən şəxsiyyət  olduğu- 
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nun dərk olunması; 

İkincisi – həmyaşıdları ilə şəxsiyyətlər arası kontaktların kifayət gədər olmaması; 
Üçüncu səbəb – “həyatın mənası”  ekzistensial yeniyetmə böhranı;  
Dördüncü -  yeniyetmələrin hər hansı qruplara məcburi  inandırılması (3). 
Bu səbəbləri nəzərə alaraq, tənhalıq hissi keçirən yeniyetmələr ilə iş üçün 

korreksiya proqramı hazırlanmışdır. 
Yeniyetməlik yaşı; dəyərlərin, yeni ideyaların, xasiyyətin müəyyənləşməsi baş 

verdiyi  dəyişikliklərin, yeni insanın formalaşması dövrüdür. Bu zaman özünü, sonradan 
digər insanları tanıyıb dərk etmək, tənhalıq hissinin öhdəsindən gəlmək üçün yeniyetməyə 
kömək lazımdır. 

Kömək üçün narahatlığın, gərqinliyin, həyacanın və digər neqativ vəziyyət və 
proseslərin öhdəsindən gəlmək üçün  sosial-psixoloji təlimlər sistemindən istifadə oluna 
bilər. 

Nəzərə almaq vacibdir ki, tənhalıq daxili vəziyyət kimi neqativ ümumi  
kommunikativ və ümumi şəxsi proseslərin nəticəsidir.  

Yalnızlıq subyektiv bir təcrübə olduğundan, onu aradan qaldırmaq üçün hər hansı 
bir vəziyyətdə hər kəsə və hər bir vəziyyətə uyğundur. Buna görə də oğlan və qızlara 
kömək edərkən "qızıl orta" prinsipinə əməl etmək lazımdır. Onlara kifayət qədər diqqət 
edin və anlayış göstərin, çətin vəziyyətdə kömək etməyə hazır olduğunuzu bildirin, eyni 
zamanda müstəqilliyi, təkliyin mənfi təcrübəsini aradan qaldırmaq üçün cəhd göstərməyə  
təşviq edin. Yalnızlığı bölüşmək: bir insanın ağrısı haqqında danışmaq istədikdə onu 
dinləmək; hisslərini başa düşmək və qəbul etmək deməkdir. 

  Yeniyetməlik dövründə  tənhalığı aradan qaldırmağın yolları (4): 
  1. Zehni fəaliyyət vasitəsilə yayındırma (TV, kitab seyr etmək, musiqi dinləmək). 
  2. Hər hansı bir fəaliyyətdə uğur qazanmaq üçün çətin işlə məşğul olmaq. 
  3. Ev işləri ilə məşğul olmaq. İdman, yaradıcılıq və s.  mənfi hisslərdən qurtulmaq 

üçün. 
  4. Xarici və daxili dəyişdirin, mümkünsə çatışmazlıqlarınızı aradan qaldırın. 
  5. Tanışlığın yeni yollarını axtarın (diskotekalar,  partilər,  müxtəlif  klublar,  İnter- 

net). 
  6. Yalnızlığının səbəblərinin təhlil edin. 
  7. Təmiz havada gəzin, təbiətə çıxın. 
  8. Problemləri həll etmək üçün bir psixoloq və ya psixoterapistlə əlaqə saxlayın. 
  9. Nə etməyi sevdiyinizi, hobbinizi tapın. Bir kluba və ya sənət məktəbinə üzv olun, 

orada sizinlə ortaq maraqları olan yeni dostlar tapacaqsınız. 
10. İnkişaf edin, daha azad olun, daha maraqlı olun, sonra insanların özləri sizə 

yaxınlaşacaqdır. 
  Ancaq tənhalıq yalnız olmaq demək deyil, və ya əksinə. Lev Tolstoy bir dəfə öz 

gündəlikində yazırdı: “İnsanlarla birlikdə yaşayaraq, yalnızlıqdan öyrəndiklərinizi 
unutmayın. Yalnızlıqda insanlarla ünsiyyətdən öyrəndikləriniz barədə düşünün. "Bəzən 
hətta səs-küylü dostlar arasında özünüzü tənha hiss edirsiniz. İlk əvvəl vurğulamaq 
lazımdır ki, yalnızlığın iki növ var. Bunlardan biri - fiziki tənhalıqdir. İnsanlar bunu heç 
bir yaxını və ya dostu olmadıqda və ya heç kim evdə olmadığı zaman yaşayırlar. Optimist 
insanlar bunu özlərini, hisslərini və istəklərini başa düşmək üçün bir fürsət kimi qəbul 
edirlər. Ancaq pessimistlər və bu kimi əksə insanlar tənhalığı dəhşətli bir şey, başlarına 
gələ biləcək ən pis bir şey kimi qəbul edirlər. Başqa bir baxış - tənhalıq hissidir. Və bu  da-   
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ha ciddidir. Həqiqətən, bu vəziyyətdə ailəsi və dostları olan bir insan özünü tənha hesab 
edir və heç kimin onu başa düşmədiyini və eşitmək istəmədiyini düşünür. Bu, insanın psixi 
vəziyyəti üçün ciddi bir vəziyyətdir, çünki bu, emosional təcrübə, depressiya, 
ruhdüşkünlüyünə səbəb olur. Bu cür insanlar həyatlarında etibar edə biləcəkləri yaxın 
insanların olmaması səbəbindən özlərini çox bədbəxt hiss edirlər. Adətən bu problem 
yeniyetmələrdə təzahür edir, lakin bəzən böyüklər də bundan təsirlənə bilir. 

Yeniyetmələrdə tənhalıq probleminin aradan qadırılması üçün müxtəlif proqramlar 
təklif edilmişdir. Qeyd edək ki, yeniyetmələrlə psixoloji iş zamanı qrup terapiyaları 
xüsusilə faydalıdır. Bəs bu kimi problemlərdə, qrup terapiyasının həyata keçirilməsinin 
məqsədi, vəzifəsi, qaydaları, iş üsulları nələrdir? 

İlk öncə qeyd edək ki, yeniyetmənin özünə və ətrafdakılara özünün müstəqilliyini, 
şəxsiyyətinin dəyərli olmasını, onun unikal və təkraredilməzliyini sübüt etməyə çalışaraq, 
tənhalıq, “özü ilə söhbət” ilə  üzləşməsi qaçılmazdır. Bu hall yeniyetməyə ayrılmağa, 
fərdiləşməyə, onun şəxsiyyətinin inkişafına köməklik edir. 

Korreksiya işinin məqsədi: tənhalıq hissinin öhdəsindən gəlməyə köməklik 
etmək və buna qarşı durmağı öyrətməkdir. 

Korreksiya işinin məsələləri: 
• Qrupun hər iştirakçısının şəxsi xüsusiyyətlərinin müəyyən etmək. 
• İştirakçılara tənhalıqlarının səbəblərini  və onun öhdəsindən gəlmək yollarını dərk 

etməyə imkan yaratmaq. 
• Digər insanları, onların davranışını, ünsiyyət zamanı baş verən situasiyaları 

adekvat gəbul edilməsi üçün iştirakçıların bacarıqlarının ikişaf  edilməsinə köməklik 
etmək. 

• İştirakşılara özlərini digər insanların gözü ilə görməyə imkan yaratmaq. 
• Hər bir iştirakçıya digər insanlar ilə qarşılıqlı əlaqə gurmağın əsas üsul və yollarını 

dərk edilməsində köməklik etmək. 
• Effektiv ünsiyyətin fərdi üsullarını formalaşdırmaq. 
• Emosiyaları konstruktiv ifadə etmək, ünsiyyət partyorunun emosiyalarını adekvat 

şəkildə müəyyən etmək bacarıqlarını inkişaf etdirmək. 
• Uşaqlara sadə özünü requlyasiya bacarıqlarının mənimsənilməsində köməklik 

etmək. 
• Şəxsiyyətdaxili və şəxsiyyətlərarası konfliktləri idarə etmək bacarıqlarının inkişafı. 
• Özünə inamın formalaşması 
• Özünü təkminləşdirmə ilə bağlı sərbəst iş üçün şəraitin yaradılması. 

Qrupun iş rejimi aşağıdakı şəkildə həyata keçirilir: 
Proqram 60-80 dəqiqə davam edip 13 məşgələdən ibarətdir. Görüşlər həftədə 2 

dəfə olmaqla 7 həftə ərzində keçirilir. 
 Korreksiya işinin aparılma xüsusiyyətləri: Hazırki həyata keçirilən proqram 

humanist mövqeyini nəzərdə tutur və iştirakçıların özlərinin dərk olunmasına, tənha 
olmalarının səbəblərinə və onun öhdəsindən gəlmə yollarına yönəlib. Proqram tədricilik, 
mərhələlik prinsipinə əsaslanır: hər sonrakı mərhələ məntiqi olaraq əvvəlki mərhələdən 
irəli gəlməlidir. Bunun sayəsində “insan səmərəli ünsiyyətin əsası olan “Mən”in müxtəlif 
tərəflərini kəşv edərək, tədricən özünüdərketmə prosesinə dərinləşir” (7, 342) . 

Qarşılıqlı korreksiya əlaqəsinin gedişatında aşağıda göstərilən iş 
prinsiplərindən istifadə olunur: 

− Nəzəriyyə və təcrübənin bütövlük prinsipi; 
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− “Sadədən mürəkkəbə doğru” prinsipi; 
− Diaqnostika və korreksiyanın bütövlük prinsipi; 
− Fəaliyyətlik prinsipi; 
− Sistemlik prinsipi; 
− Aktivlik prinsipi. 

İş üsulları: 
− Bədənə yönəlmiş terapiya; 
− Oyun terapiyası; 
− Relaksasiya; 
− Psixodram elementləri. 
   Korreksiya işinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə məşğələlər növbəli şəkildə həyata 

keçirilir. Təlimçi psixoloq həm qrup terapiyalarından əvvəl, həm də sonra iştrakçıların 
ümumi vəziyyətini dəyərləndirir. 

Qeyd edək ki, tənhalıqdan əziyyət çəkən yeniyetmələrdə bu problemin korreksiya 
olunması onların gələcək həyatlarının da müvəfəqqiyətli olmasına zəmin yaradır. 
Beləliklə, onlar özlərini daha yaxşı hiss edir və tənhalığın özü ilə gətirdiyi psixoloji 
problemlərindən azad olurlar.  
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     WAYS AND MEANS TO SOLVE THE PROBLEM OF LONELINESS 
 

 F.Y.Asan 
 

 SUMMARY 
 

A brief analysis of loneliness is presented in this paper and the methods to correct 
it are discussed. Loneliness of personality is one of the most urgent problems of our time, 
the author claims.  

 
СПОСОБЫ И СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОДИНОЧЕСТВА 

 
 Ф.Я.Ашан 

 
 РЕЗЮМЕ 

 
 В статье представлен краткий обзор феномена одиночества и обсуждаются 

методы его коррекции. Автор считает одиночество личности одной из 
актуальнейших проблем нашего времени.  
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olunmuşdur.  
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 Сом является одной из важных промысловых рыб и входит в число 20 

крупнейших видов пресноводных рыб в мире [38]. Естественный ареал 
европейского сома (Silurus glanis L., 1758) простирается от Восточной Европы до 
Западной Азии [30]. В последнее время ареал сома расширился (интродуцирован) на 
запад и на юг, по крайней мере, на семь стран [25]. Европейский сом в водоемах 
Азербайджана находится на самой южной границе своего ареала. Сом в 
Азербайджане встречается в нижнем и среднем течении Аракса и Куры, в озерах 
придаточной системы, Шамкирском, Мингечевирском, Варваринском, Еникендском 
водохранилищах и в предустьевом пространстве Куры. Он ведет полупроходной 
образ жизни, иногда образует жилые пресноводные популяции [10]. 
Паразитологических работ, посвященных изучению простейших  европейского сома 
мало. Исследованиями были затронуты не все систематические группы, и 
территориально проводились мозаично, не во всех регионах. 

 В работе использована систематика паразитических организмов, 
опубликованная в Каталоге паразитов пресноводных рыб Северной Азии [14]. 
Также авторы попытались учесть новые исследования в области систематики 
инфузорий [35]. В данной работе систематика протистов приводится по 
С.А.Карпову (2001) [5]. Однако следует учитывать и существование других 
классификаций [20, 23, 37]. Таким образом, существование разнообразных и 
противоречивых систематик, наряду с нарастающим потоком молекулярных 
данных, позволяет ожидать появление новых систем. 

 Система эукариот и, в частности, простейших, до настоящего времени 
является предметом постоянных дискуссий. Практически невозможно объективно 
выбрать какой-либо из вариантов, поэтому в квадратных скобках приводятся 
сведения о систематическом положении групп по «Определителю паразитов 
пресноводных рыб» [12].  

Анализ литературных и собственных данных выявил, что у европейского или 
обыкновенного сома (S. glanis) зарегистрировано 25 видов паразитов – простейших. 
Из них Kinetoplastida – 2, Sporozoa – 2, Microspora – 6, Ciliophora – 15 видов.  
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Царство: PROTISTA Haeckel, 1866 
Тип: Kinetoplastida Honigberg, 1963 

Систематика по Крылову (1996), Levine et al. (1980), Lom, Dykova (1992). 
[Mastigophora Diesing, 1866] 

Класс: Kinetoplastidea Honigberg, 1963 
[Kinetoplastomonada Honigberg, 1963] 

Отряд: Trypanosomatida Kent, 1880 
[Trypanosomamonadida Kent, 1880] 

Сем.: Trypanosomatidae Doflein, 1901 
[Trypanosomidae Doflein, 1911] 

Род: Trypanosoma Gruby, 1943 
Вид: Trypanosoma markewitschi Lubinsky in:Salewskaja-Schapowal, 1950 
Локализация: кровяное русло 
Распространение: р. Вахш [3], Сырдарья (Карарымские озера) [7], басс. р. 

Днепр [8], Дон 5,1%, + [13], водоемы Дагестана [12], участок р. Волга у г. Самара 
6,7%; +; Куйбышевское водохранилище 6,7%; +; Саратовское водохранилище 
13,2%; + [6, 17], бассейн реки Кура (Шамкирское водохранилище 20,0%, 1) [28]. 

Отряд: Воdоmоnadida Hollande, 1952 
Сем.: Cryptobiidae 

Род: Cryptobia Leidy, 1846 
(Син.: Trypanoplasma Laveran et Mesnil, 1901; Cryptobiella Basikalowa, 1932). 

Синонимия по Хайбулаеву и Шульману (1984). 
Вид: Cryptobia ninae Kohl-Yakimovi Jakimov et Schochor, 1923 
(Син.: Trypanoplasma ninae kohl-yakimovi Yakimov, 1923) 
Локализация: кровь 
Распространение: р. Амударья 9,09 %, + и Сырдарья 46,1 %, + [8, 13], бассейн 

реки Кура (Мингечевирское и Варваринское водохранилищи) [9].  
Тип: Sporozoa Leuckart, 1872, emend. 

Krylov, Dobrovolsky, 1980 
(Syn.: Apicomplexa Levine, 1970) 
Систематика по Крылову (1996). 
Класс: Coccidea Leuckart, 1879 
[Coccidiomorpha Doflein, 1901] 

Подкласс: Coccidia Leuckart, 1879 
[Coccidiomorphina Doflein, 1901, emend Krylov, 1980] 

Отряд: Eimeriida Leger, 1911 
Сем. Eimeriidae Minchin, 1903 [Eimeridae Leger, 1911] 

Примечание. Представители семейства развиваются без  участия  беспозвоноч- 
ных в качестве партенических или  промежуточных  хозяев.  Однако  не  исключено, 
что некоторые виды в дальнейшем могут быть переведены в семейство Calyptospori- 
dae, если будут получены данные о сложном характере их жизненного цикла. 

Род: Eimeria Schneider, 1875 
Вид: Eimeria siluri Davronov, 1987 
Локализация: содержимое кишечника 
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Распространение: Водоемы Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей 
Узбекистана [24]. Широко распространенный вид в бассейнах Балтийского, Черного, 
Азовского, Каспийского и Аральского морей. В России встречается от бассейнов 
рек Нева, Днепр до р. Урал и на юге – до рек Северного Кавказа [15, 16, 27]. 

Отряд: Adeleida Leger, 1911 
Сем.: Adeleidae Leger, 1911 

Род: Haemogregarina Danilewsky, 1885 
Вид: Haemogregarina turkestanika Jakimoff et Schochor, 1917 
Локализация: эритроциты 
Распространение: бассейн реки Амударья [13]. 

Тип: Microspora Balbiani, 1882 
Систематика типа по Исси (1986). 

[Microsporidia Balbiani, 1882] 
Класс: Microsporea [Microsporidea] Corliss et Levine, 1963 

Подкласс: Nosematidia Issi, 1980 
Отряд: Glugeida Gurley, 1893 [Issi, 1983] 

Сем.: Glugeidae Gurley, 1893 
Род: Glugea Thelohan, 1891 

Вид: Glugea tisae (Lom & J. Weiser) V. Sprague 1977 
Локализация: подслизистая оболочка кишечника. 
Распространение: река Тизза (Венгрия) [34]. 

Род: Pleistophora Gurley, 1893 
Вид: Pleistophora siluri Gasimagomedov et Issi, 1970 
Локализация: стенки кишечника 
Распространение: Аграханский залив Каспийского моря 6,7%, + [4, 12, 39], 

Устье Куры 33,3% [36], по нашим данным Варваринское водохранилище 33,3%, + 
[11]. 

Тип: Cnidosporidia Doflein, 1901, emend. Schulman et Podlipaev, 1980 
Класс: Myxosporidia Bütschli, 1881 

[Myxozoa Grasse, 1970] 
Отряд: Bivalvulea [Вivа1vu1ida] Schulman, 1959 
Подотряд: Eurysporea [Eurysporina] Kudo, 1919 

Сем.: Sphaerosporidae Davis, 1917 
Род: Sphaerospora Thelohan, 1892 

(Син.: Mitraspora Fujita,1912). Синонимия по Донец, Шульману (1984). 
Вид: Sphaerospora schulmani Allamuratov, 1966 
Локализация: мочевые канальцы почек, мочеточники 
Распространение: бассейн р. Амударья (р. Сурхандарья, Южносурханское 

водохранилище) [13]. 
Подотряд: Platysporea [Platysporina] Kudo, 1919, emend. Schulman, 1959 

Сем.: Myxobolidae Thelohan, 1892 
Род: Myxobolus Bütschli, 1882 

(Син.: Disparospora Achmerov, 1954). Синонимия по Донец, Шульману (1984). 
Вид: Myxobolus muelleri Bütschli, 1882 
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Локализация: жабры, жаберные крышки, подкожная соединительная ткань, 
мышцы, сердце, плавники, брыжейка, стенки кишечника, желчного и мочевого 
пузырей, печень, гонады, селезенка, глаза. 

Распространение: бассейн реки Амударья 13,6%, + [12, 13, 33]. 
Вид: Myxobolus exiguus Thélohan, 1895 
Локализация: жабры, плавники, челюсти, стенки глотки и кишечника, 

брыжейка, почки; селезенка, желчный пузырь – только споры. 
Распространение: широко распространенный вид [12, 33]. 
Вид: Myxobolus miyairii Kudo, 1919 
Локализация: стенки кишечника 
Распространение: Азия [33]. 

Тип: Ciliophora Doflein, 1901 
Подтип: Epiplasmata de Puytorac et al., 1993 

Надкласс: Сiliоstоmatоphоra de Puytorac et al., 1993 
Класс: Phyllopharyngea de Puytorac et al., 1974 

[Cyrtostomata Jankowski, 1978] 
Подкласс: Cyrtophoria Faure-Fremietin Corliss, 1956 

Отряд: Сhilоdоnellida Deroux in de Puytorac et al., 1993 
[Hypostomatida Schewiakoff, 1896] 
Сем.: Chilodonellidae Deroux, 1970 

Род: Chilodonella Strand, 1926 
(Син.: Chilodon Ehrenberg, 1838). Синонимия по Янковскому (1984). 

Вид: Chilodonella piscicola (Zacharias, 1894) Jankowski, 1980 
(Син.: Chilodon piscicola Zacharias, 1894; Ch. cyprini Moroff, 1902; Chilodonella 

cyprini (Moroff, 1902) Kahl, 1931). Синонимия по Янковскому (1984). 
Локализация: жабры, кожа, плавники 
Распространение: бассейн реки Кура (Шамкирское 14,2%, 1-2 – наши данные; 

Мингечевирское и Варваринское водохранилища) [9, 11, 12].  
Подкласс: Suctoria Claparede et Lachmann, 1858[Класс] 

[Отряд: Trichophryida Jankowski, 1979] 
Сем.: Trichophryidae Fraipont, 1878 

[Trichophryidae Bbtschli, 1889] 
Род: Capriniana Mazzarelli, 1906 

(Син.: Trichophrya sensu multum auctoris, err.det.; Phagobranchium Jankowski, 
1976).Синонимия по Янковскому (1984). 

Вид: Capriniana piscium (Bütschli, 1889) Jankowski, 1973 
(Син.: Trychophrya piscium Bütschli, 1889; T. sinensis Chen, 1955; T. intermedia 

Prost, 1952; Caprina aurantiaca Mazzarelli, 1906; Capriniana aurantiaca Strand, 1926; 
Phagobranchium piscium Jankowski, 1967). Синонимия по Янковскому (1984). 

Локализация: жабры 
Распространение: В водоемах Чехии [12, 32]. 

Надкласс: Membranellоphоra Jankowski, 1975 
Класс: Oligohymenophorea de Puytorac et aL, 1974 

[Hymenostomata Delage et Herouard, 1896] 
Подкласс: Peritrichia Stein, 1859 
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[Класс: Peritricha Stein, 1859] 
Отряд: Sessilida Kahl, 1933 
[Peritrichida F. Stein, 1859] 

[Подотряд: Sessilina Kahl, 1933] 
Сем.: Scyphidiidae Kahl, 1935 
Род: Scyphidia Dujardin, 1841 

Вид: Scyphidia siluri Kostenko, 1968 
Локализация: жабры 
Распространение: бассейн реки Днепр (Кременчугское водохранилище) [12]. 

Сем. Epistylididae Kahl, 1933 
[Подсем. Apiosomatinae Banina, 1977] 

Род: Apiosoma Blanchard, 1885 
(Syn.: Glossatella Bütschli, 1889) 

Вид: Apiosoma amoebae (Grenfell, 1887)  
(Син.: Scyphidia amoebae Grenfell, 1887; Glossatella amoebae Kahl, 1945; 

Apiosoma cryptomicronucleata Banina, 1968; A. guhli Scheubel, 1973) Синонимия по 
Баниной (1984). 

Локализация: поверхность тела, плавники, жабры 
Распространение: бассейн реки Амударья [13]. 

Отряд: Mobilida Kahl, 1933 
[Подотряд Mobilina Kahl, 1933] 
Сем. Trichodinidae Raabe, 1959 
[Сем. Trichodinidae Claus, 1874] 
Род: Trichodina Ehrenberg, 1830 

Вид: Trichodina acuta Lom, 1961  
(Син.: Т. domerguei f. acuta Lom, 1961). Синонимия по Штейн (1984). 
Локализация: поверхность тела, плавники, реже жабры, носовые ямки, 

ротовая полость  
Распространение: широко распространен [12, 27, 33].  
Вид: Trichodina nigra Lom, 1960 (карта 50) 
(Син.: T. nigra nigra Lom, 1960; T. nigra f. gobii Lom, 1960; T. strelkovi Chan, 

1961; T. nigra f. kamchatika G. Stein, 1967; T. strelkovi f. badachschanika Aschurova et 
G.Stein, 1972). Синонимия по Штейн (1984). 

Локализация: поверхность тела, плавники, жабры, реже носовые ямки 
Распространение: Озеро Гелбашы, озеро Еймир, водохранилище Сарыяр 

(Турция) [12, 21, 22, 33]  
Вид: Trichodina reticulata Hirschmann et Partsch, 1955 
(Син.: Т. domerguei f. megamicronucleata Dogiel, 1940; T. megamicronucleata. 

Stein, 1954). 
Локализация: поверхность тела, плавники, реже жабры, носовые ямки 
Распространение: бассейн реки Амударья [12, 13]. 
Вид: Trichodina siluri Lom, 1970 
Локализация: жабры 
Распространение: водоемы Венгрии (р. Тиса) [12, 33].  
Вид: Trichodina percae Kaschkovsky et Lom, 1979 
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(Син.: Trichodina sp.) 
Локализация: носовые ямки 
Распространение: бассейн реки Амударья и река Зарафшан [13]. 
Вид: Trichodina rectangli Chen et Hsien, 1964 
(Син.: Trichodina meridionalis Dogiel, 1940) 
Локализация: носовые ямки, реже поверхность тела, жабры, ротовая полость  
Распространение: р. Сырдарья 61,5%, 1-много [13], побережье южного 

Каспия 19%, + [9], бассейн р. Кура (Мингечевирское вдхр) [1]. 
Вид: Trichodina domerguei Wallengren, 1897 
Локализация: поверхность тела, плавники, реже жабры. 
Распространение: Ирак река Заб [18, 19, 26], Каспий 20%, + [4]. 
Вид: Trichodina jadranica Raabe, 1958  
(Син.: Т. domerguei f. jadranica Raabe, 1958; T. domerguei f. pleuronectes sensu 

Raabe, 1958; T domerguei f. gobii Raabe, 1959; T. rutili Wu, 1961; T anguilli Wu, 1961). 
Синонимия по Штейн (1984). 

Локализация: жабры, поверхность тела, плавники. 
Распространение: Устье реки Кура 8,3% [36]. 

Род: Paratrichodina Lom, 1963 
(Syn.: Tripartiella Lom, 1959). Синонимия по Штейн (1984). 

Вид: Paratrichodina incisa (Lom, 1959) 
(Син.: Trichodinella (Tripartiella) incisa Lom, 1959; Т. incisa sensu G.Stein,  

1962; T. (Paratrichodina) incisa sensu Lom, 1963; Semitrichodina incisa Haider, 1964; 
Trichodina modestus Chardez, 1979). Синонимия по Штейн (1984). 

Локализация: жабры, реже поверхность тела, плавники, носовые ямки, 
ротовая полость  

Распространение: река Сырдарья 7,6%, + [13]. 
Род: Trichodinella Sramek-Husek, 1953 

Вид: Trichodinella epizootica (Raabe, 1950)  
(Син.: Trichodina domerguei f. percarum Dogiel, 1940 part.; Brachyspira 

epizootica Raabe, 1950; B. baltica Stryjiecka-Trembaczowska, 1953; Trichodinella 
epizootica f. percarum sensu Lom, 1959 part.; Trichodina percarum sensu Chan, 1961; 
Trichodinella baltica sensu G.Stein, 1962; T. carassii Haider, 1964 part.; T. carassii 
Kostenko, 1969 part.; T. cyprini Kaschkowsky, 1969). Синонимия по Штейн (1984). 

Локализация: жабры, реже поверхность тела, носовые ямки 
Распространение: бассейн реки Амударья и река Зарафшан [12, 13, 33].  

Подкласс: Hymenostomatia Delage et Herouard, 1896 
Отряд: Ophryoglenida Canella, 1964 
Сем.: Ichthyophthiriidae Kent, 1881 

[Ophryoglenidae Kent, 1882] 
Род: Ichthyophthirius Fouquet, 1876 

Вид: Ichthyophthirius multifiliis Fouquet, 1876 
Локализация: под эпителием кожи и жабр.  
Распространение: бассейн реки Амударья (Сурхандарья 18,2%, 1-5 и 

Амударья 6,4%, 1-5), р. Зарафшан 5,8%, 9; р. Сырдарья 7,6%, + [2, 13], Водно-
болотные угодья в юго-западной части Каспийского  моря  54,65%,  1-130  экз.  [29], 
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Каспий 13,3%, + [4], водоемы Латвии, рр. Даугавара, Бурдниеку, Джирма, Жуглас, 
Леилаучес, Сиверс, Слокас, Огре [31].  

Простейшие, обнаруженные у европейского сома (S. glanis), 
распространенные по всему ареалу, относятся к 4 типам, 6 классам и 25 видам. Тип 
Kinetoplastida представлен 2 (Trypanosoma markewitschi, Cryptobia ninae Kohl-
Yakimovi), тип Sporozoa 2 (Eimeria siluri, Haemogregarina turkestanika), тип 
Microspora 6 (Glugea tisae, Pleistophora siluri, Sphaerospora schulmani, Myxobolus 
muelleri, M. exiguous, M. miyairii), тип Ciliophora 15 видами (Chilodonella piscicola, 
Capriniana piscium, Scyphidia siluri, Apiosoma amoebae, Trichodina acuta, T. nigra, T. 
reticulata, T. siluri, T. percae, T. rectangli, T. domerguei, T. jadranica, Paratrichodina 
incisa, Trichodinella epizootica, Ichthyophthirius multifiliis).  

Из зарегистрированных паразитических простейших наиболее 
распространенные по всему ареалу обитания у сома являются виды Trypanosoma 
markewitschi, Cryptobia ninae Kohl-Yakimovi, Pleistophora siluri, Trichodina nigra, 
Ichthyophthirius multifiliis). Выявлено, что простейшие Haemogregarina turkestanika, 
Paratrichodina incisa, Trichodina percae, Apiosoma amoebae, Sphaerospora schulmani 
встречаются только на территории Узбекистана, Trichodina jadranica на территории 
Азербайджана, Glugea tisae на территории Венгрии, а Scyphidia siluri на территории 
Украины.  
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NAXA BALIĞININ (SİLURUS GLANİS L., 1758) YAŞAYIŞ AREALI 

DAXİLİNDƏ PARAZİTLƏRİNİN SİSTEMATİK İCMALI. PROTOZOA 
 

N.E.İbrahimova, F.Q.Rzayev 
 

XÜLASƏ 
 

İcmal məqalədə naxa balığının yaşayış arealı daxilidə parazit faunası və onların 
sistematik ardıcıllığı verilmişdir. Naxa balığında 4 tipə, 6 sinifə daxil olan 25 növ ibtidai 
parazit müəyyən  olunmuşdur.  Həmin  parazitlərin  lokalizasiyası,  rast  gəlinmə  əraziləri,  
esktensivli və intensivliyi göstərilmişdir. Müəyyən olunan parazitlərin əksəriyyəti (15 növ) 
Ciliophora tipinə daxildir.  
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SYSTEMATIC REVIEW OF CATFISH (SILURUS GLANIS L., 1758) 
PARASITES WITHIN THEIR HABITAT. PROTOZOA 

 
          N.E.Ibrahimova, F.G.Rzayev 

 
       SUMMARY 

 
This review article presents the parasitic fauna of catfish within the habitat and 

their systematics. 25 species of protozoa parasites belonging to 4 types and 6 classes were 
recorded in catfish. The localization, areas of occurrence, intensity and extensivity of 
invasion of these parasites are indicated. Most of these parasites (15 species) belong to the 
type Ciliophora. 
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İmmunopatologiyanın həm hüceyrə (T-limfositlər və onların populyasiyası), həm də 
humoral (B-limfosit və müxtəlif sinifli immunoqlobinlərin) amillərin öyrənilməsi 
sahəsində əldə olunan müasir nailiyyətləri immun sisteminin müdafiə rolu haqqında olan  
təsəvvürləri daha da genişləndirmişdir.  

İmmun sisteminin müasir dövrdə geniş öyrənilməsi immunitet haqqında bilikləri 
daha da artırmışdır. Bütün canlıların, o cümlədən, insanların orqanizmində sinir, endokrin, 
qan-damar, həzm və s. sistemlər olduğu kimi, immun sistemi də mövcuddur. Onun əsas 
vəzifəsi genetik baxımdan yad olan maddələri tapıb onları aradan qaldırmaqla, orqanizmin 
homeostazını sabit saxlamağa kömək etməkdir. İmmun sistemi bütün həyat boyu fəaliyyət 
göstərir. İmmun sisteminin morfoloji sinonimi limfoid sistemdir, onun mərkəzi fiqurası isə 
limfositlərdir. Bunlar immun sisteminin periferik orqanlarının hüceyrə və  humoral 
amillərini təşkil edirlər. Hüceyrənin “immun cavab”ı immunsəlahiyyətli hüceyrələr və həll 
olmuş faktorlar vasitəsilə həyata keçirilir. Həmin immunsəlahiyyətli hüceyrələr 3 qrupa 
bölünür: 1. AG-nı tanıdan hüceyrələr - monositlər, malkrofaqlar; immunetelial hüceyrələr, 
Langerhans hüceyrələri, dendrit immunerələr və s.; 2. Requlyator hüceyrələr - T- və B-
limfositlar, T-helperlər, T-supressorlar, yaddaş hüceyrələri; 3. Effektor hüceyrələr — T-
killerlər və əkscisim sintezini yaradan B-limfositlər. Bu prosesdə T-killerlər, T-helperlər 
və xüsusilə T-supressorlar aktiv iştirak edirlər. B-limfositlər bu zaman müxtəlif növlü 
antitellər əmələ gətirərək, antigenləri koaqulyasiya, absorbsiya, liziz, aqliütinizasiya, 
peptidizasiya və s. kimi proseslərə uğradaraq, onları məhv edir və toksinlərini 
neytrallaşdırırlar. 

Antitellər kimyəvi quruluşlarına görə immunoqlobinlərə yaxındır və onlardan 
hazırlanırlar. Antitellərin miqdarı olduqca çoxdur. Müdafiə antitelləri ilə yanaşı, aqressiv 
və müşahidəedici antitellər də mövcuddur. 

İmmun sisteminin periferik orqanları ilə bərabər mərkəzi orqanı da vardır. İmmun 
sisteminin əsas mərkəzi orqanı timus vəzidir ki, T-limfositlər orada formalaşırlar. Onların 
bir neçə funksiya yerinə yetirən subpopulyasiyaları mövcuddur. T-limfositlərin subpopul-
yasiyalarından biri B-limfositlər ilə qarşılıqlı təsirdə olaraq, onların bölünüb çoxalmasına 
və plazmatik hüceyrələrə çevrilməsinə kömək edir. 

Bu qeyd olunanlar immun sisteminin müdafiə reaksiyalarına aiddir. Bunlarla sıx 
əlaqədə olan qeyri-spesifik müdafiə reaksiyaları da mövcuddur ki,  onlara  faqositlər,  liza- 
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sim, komplement, betalizinlər və s. aiddir. 
İmmun sisteminin humoral amillərinin, qeyri-spesifik müdafiə reaksiyalarının, şok, 

stress reaksiyalarının dinamikasında dəyişikliklərinin  öyrənilməsi  göstərdi  ki,  ekstremal  
vəziyyətlərdə immun sistem tərəfindən aydın şəkildə fazalı (məthələvi) dəyişikliklər  
meydana çıxır. Bu dəyişikliklərin korreksiyası həmin ağır hallardan çıxmağa xeyli kömək 
edir. 

Spesifik və qeyri-spesifik müdafiə reaksiyaları orqanizmdə birgə fəaliyyət 
göstərirlər. İmmunitet spesifik olaraq müəyyən bir mikroba qarşı yönəlmiş olduğu halda, 
immun sistemin fəaliyyətində mahiyyət etibarı ilə qeyri-spesifik sayılır. Yəni, müəyyən 
bir patogen amilə qarşı deyil, bütün zərərverici amillərə qarşı yönəlir. Elə bununla da 
immun sisteminin həm fizioloji, həm də patoloji vəziyyətlər üçün nə qədər böyük 
əhəmiyyəti olduğu aydın olur. 

Müasir təsəvvürlərə görə, hər bir tibbi problemin özünün immunoloji aspektləri 
vardır. 
 İmmun sistemi orqanizmin bütün hüceyrə və molekulları ilə sıx əlaqədə 
olduğundan, hər bir sahəyə aid olur. Hal-hazırda belə hesab olunur ki, hər bir tibbi sahənin 
özünün immunolji aspektləri vardır. Ekstremal  hallarda immun sisteminin rolunun 
öyrənilməsində  müəyyən nailiyyətlər əldə edilmişdir. Tibbin bütün sahələrində immun 
sisteminin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, hal-hazırda immunnostimulyator, 
immunorequlyator, immunokorrektorlardan geniş istifadə olunur. Belə maddələrin təsirini 
artırmaq və tezləşdirmək məqsədi ilə bəzi mikroelementlərdən də istifadə edilir.  

Embrional dövrdən başlayaraq həyatın sonuna qədər immun sistem bizim 
sağlamlığımızın keşiyində durur və olduqca mürəkkəb mexanizmlər ilə onu müdafiə edir. 

İmmun sistemin orqanizm üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun patologiyasının 
öyrənilməsi mütəxəssislərin diqqətini özünə cəlb edir. Belə ki, antigen ilə antitelin 
görüşməsi həmişə orqanizmin xeyrinə olmur. Bəzən parçalanmış kobud dispersli yad zülal 
damarların divarına çökərək, oradakı angioreseptorları qidalandırıb, kalloido-klozik şok 
adlı orqanizmin güclü reaksiyası baş verir. Burada “tanıma səhvi fenomeni” adlanan 
amilin də rolu böyükdür. Belə ki, bəzən orqanizm neytral və xeyirli amilləri özünə yad 
kimi qəbul edib, onlara kəskin patoloji reaksiya ilə cavab verir. Elə bu da immunopatoloji 
halların, xüsusilə allergiyanın inkişaf mexanizmlərindən birini təşkil edir.  

İmmunologiyanın sonrakı inkişafı göstərdi ki, immun sisteminin patologiyası 
zamanı bir sıra ağır immunopotoloji hallar baş verə bilər.   

İmmunopatoloji proseslər və xüsusilə anafilaktik və allergik  reaksiyaların 
törənməsində immunoloji yaddaşın da rolu az deyildir. Belə ki, müəyyən bir antigen ikinci 
dəfə orqanizmə təsir etdikdə yadda qalan birinci təsirin əsasında orqanizmin ikinci təsirə 
daha güclü reaksiya verməsinə səbəb olur. Başqa sözlə desək, anafilaksiya və allergiya 
immunitetin əksidir. Bu allergiya zamanı allergenin təsirinə qarşı antitellər əmələ gələrək, 
allergen-antitel kompleksinin yaranmasından və daha sonra hüceyrələrin üzərində 
fiksasiyasından ibarətdir. Beləliklə, allergiya immun sistemin zədələnməsi ilə verilən 
reaksiyasıdır. İmmun sistemin verdiyi qeyri-normal cavab reaksiyası T- və B-limfosit 
sistemindən də asılıdır.  

Bir sözlə hesab etmək olar ki, allergenlə antitelin qarşılıqlı əlaqəsi müdafiənin 
təşkilinə şərait yaradarsa və belə görüşmə zədələnmə verərsə, bu proses allergiyadır.  

Ümumiyyətlə, allergiyanın əsasında hüceyrə zədələnməsi ilə gedən immun cavab 
reaksiyası durur. A.D.Adonun apardığı tədqiqatlara görə, immunitet və allergiya  hər  ikisi  
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immun sistemin reaksiyası olsa da, birincidə müqavimət yüksəlir, zədələnmə baş vermir. 
İkincidə isə, müqavimət azalır, zədələnmə baş verir. Allergiyanın tez və ya gec baş 
verməsi T- və B-limfositlərin plazmatizasiyaya uğramasından asılı olur. 

İmmun sisteminin spesifik mexanizmlərindən hər hansı biri çatışmazsa, 
immunitetin zəifləməsi ilə gedən immunodefisit hallar baş verə bilər. Hüceyrə və humoral 
mənşəli immunodefisit hallar bir-birindən fərqlənirlər. Hüceyrədə immunodefisit hallara 
bir neçə hüceyrə mexanizminin pozulması ilə əlaqədar immunodefsit hallar aiddir ki, 
bunlar  da əsasən genetik xarakter daşıyır. Belə immun çatışmazlıq vəziyyəti ağır gedişli 
olur, uşaqlar adətən həyatının birinci və ikinci illərində tələf olurlar. Orqanizmlərində 
lazımı miqdarda immunoqlobulinlər sintez etmək qabiliyyəti olmayan uşaqların 
(hipoqammaqlobulinemiya) həyatını hazırda müəyyən zərdablar, antibiotiklərin köməyi ilə 
bir qədər uzatmaq olar. Lakin onlarda həyat boyu müxtəlif autoimmun xəstəliklər baş verə 
bilər.  

T- və B-limfositlərin defekti onların birgə çatışmazlığından asılı olan müxtəlif 
xəstəliklərə səbəb ola bilər.  

Anadangəlmə immunitetin T-sisteminin xəstəliklərinin baş verməsinin əsas səbəbi 
timusun inkişaf etməməsidir. İmmunitetin T- və B-sistemlərinin birgə çatışmazlığı olan 
uşaqlar mikrob və başqa zərərli amillərə qarşı tam müdafiəsiz olurlar. Birincili 
anadangəlmə immunodefisitli uşaqlarda boy inkişafdan qalır, ağır infeksion xəstəliklər baş 
verir. Birincili immunodefisit olan uşaqlarda bəd xassəli şişlərə, infeksion xəstəliklərə rast 
gəlinir. Hesab edirlər ki, belə xəstəliklərə səbəb normal antigenlərə qarşı aqressiv 
antitellərin və ya sensibilizə olunmuş limfositlərin əmələ gəlməsidir. 

Qazanılmış immun çatışmazlıq sindromu (QİÇS) sərbəst şəkildə immun sisteminin 
hüceyrələrinin zədələnməsi, virus infeksiyası, hepatit, antibiotiklər, kortikosteroidlərin 
çoxlu qəbulu, şüalanma və s. təsirindən ola bilər. 

İmmunopataloji xəstəliklərin tipik nümayəndələrinə autoimmun xəstəlikləri, 
immun çatışmazlıq vəziyyəti (bunlara anadan gəlmə immunçatışmazlığı halları, qazanıl-
mış immunçatışmazlığı), reagen tipli sitotoksik immun komplekslə bağlı, hüceyrə ilə 
əlaqədar hiperhəssaslıq aiddir. Autoimmun patalogiya həm də müxtəlif infeksion 
xəstəliklərdən, qurd invaziyasından və qan köçürmədən sonra baş verə bilər.      

Müasir tibbdə immun sistemin müdafiə rolunun öyrənilməsində daha cox onun ça-
tışmazlığı və fəsadlaşması nəticəsində baş verə bilən xəstəliklərin öyrənilməsi diqqəti cəlb 
edir. Hal-hazırda hesab edilir ki, hər bir xəstəlikdə immun komponentlərin pozulmasının 
rolu ola bilər. Ona görə də immunstimulyasiya ilə bərabər immunoprofilaktikaya, 
immunoterapiyaya geniş yer verilir. 
 İmmunoprofilaktika və immunoterapiyaya müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində 
qeyri-spesifik müalicə metodu kimi baxmaq olar. Bununla bərabər, qeyri-infeksion 
patologiyada çox zaman immunokorreksiya və immunodepressiyaya da ehtiyac olur.  

İmmunostimulyasiyada əsas etibarilə T-killerlərin aktivliyini yüksəldən mad-
dələrdən istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. İmmunostimulyasiya başlıca olaraq,                
T-helperlər və T-supressorlara təsir edən maddələr vasitəsilə həyata keçirilir. 

Bir sıra tədqiqatçılar immun sistemin patologiyası olan müxtəlif gedişli allergik 
reaksiyalar zamanı qanın laxtalanma sisteminin göstəricilərini öyrənmişlər. 
 Artyus hələ 1908-ci ildə it və dovşanlarda yaradılmış anafilaktik şok zamanı və 
şokdan sonrakı dövrdə qanın laxtalanmasının ləngidiyini qeyd etmiş və bu  haqda  yazmış- 
dır. Müxtəlif müəlliflərin sonrakı araşdırmalarında da  qanın  laxtalanmasının  xeyli  ləngi- 
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məsi anafilaktik şok üçün xarakterik qanunauyğunluq kimi göstərilmişdir. Lakin 
N.N.Sirotinin apardığı tədqiqatlar nəticəsində allergik reaksiyalar zamanı qanın 
laxtalanmasının yüksəldiyini aşkar etmişdir. 

Anafilaktik şok zamanı qanın laxtalanma sistemində müşahidə olunan dəyişikliklər 
Q.K.Vasilyeva, K.L.Dımşiç, M.Q.Muxadze, M.V.Tarqiy, Adams və digər tədqiqatçıların 
işlərində də təhlil olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, allergik reaksiyalarda qanın lax-
talanmasının pozulması  mürəkkəb mexanizmlərlə əlaqədardır. Bu pozulmanın xarakteri 
heyvanın növündən, allergik reaksiyanın tipindən və inkişaf mərhələsindən asılıdır. Belə 
ki, V.S.Qostev və Adams öz işlərində dəniz donuzlarında anafilaktik şok zamanı it və 
dovşanlardan fərqli olaraq, qanın laxtalanmasının ləngimədiyini göstərirlər, bununla 
yanaşı antitrombinin aktivliyinin artması dovşanlarda olduğu kimi müşahidə olunur. 

A.M.Axundovanın müşahidələrinə görə qeyri-infeksion allergik formalı bronxial 
astmalı xəstələrdə hipokoaqulyasiya müşahidə olunur. Hipokoaqulyasiya qanda heparinin 
miqdarının artması ilə heparin-fibrinogen-protrombin kompleksinin əmələ gəlməsi 
hesabına baş verir. İnfeksion allergik formalı bronxial astmalı xəstələrdə isə qanın 
hiperkoaqulyasiyası müşahidə olunur ki, bu da fibrinogenin miqdarının artması, 
fibrinolitik fəallığın azalması hesabına baş verir.  

D.N.Mayanskiyə görə, sensibilizasiyanın başlanğıc mərhələsi qanın 
laxtalanmasının fəallaşması ilə xarakterizə olunur. Sensibilizasiyanın gedişində daha sonra  
dəyişikliklər fazalı xarakter daşıyır. Qanın laxtalanma sisteminə daxil olan 
komponentlərdən ən çox trombositlər dəyişir. Belə ki, trombositlərin sayı kəskin azalır, 
bəzən isə onlar qandan yoxa çıxır. 

Bununla bərabər, bəzi mənbələrdə anafilaktik şok zamanı trombositlərin sayının 
artdığını qeyd edirlər. Bu ziddiyyətli məlumatları onunla izah etmək olar ki, birinci 
müəlliflər trombositlərin miqdarını prosesin başlanğıcında, digərləri isə prosesin sonrakı 
inkişaf dövründə təyin etmişlər. Anafilaksiyanın başlanğıcında trombositlərin sayının 
azalması və prosesin sonrakı inkişafını A.N.Qordiyenko öz müşahidələrində təsdiq 
etmişdir.  

A.D.Adonun məlumatlarına əsasən, allergik reaksiyalarda qanın laxtalanma 
mexanizmləri ziddiyyətlidir, tam şəkildə aydınlaşdırılmayıb. Anafilaktik şok zamanı qanın 
laxtalanmasının zəifləməsi prosesi laxtalanmanın sürətlənməsi fazasını qabaqlaya bilər.  
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CHANGES IN IMMUNE INDICATORS AND BLOOD CLOTTING INDICATORS 
IN ANAPHYLACTIC REACTIONS 

 
    I.A.Akhundov, T.H.Kerimova, Z.Sh.Iskenderova 

 
      SUMMARY 

 
  This article provides theoretical data on changes in immune parameters and 

clotting parameters in anaphylactic reactions. The formation of T-lymphocytes in the 
central and peripheral organs of the immune system and the occurrence of a number of 
severe immunopathological conditions in pathologies of the immune system are revealed. 

  
ИЗМЕНЕНИЯ ИММУННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ 
 

    И.А.Ахундов, Т.Х.Керимова, З.Ш.Искендерова 
 

  РЕЗЮМЕ 
 

В статье представлены теоретические данные об изменениях иммунных 
показателей и показателей свертываемости крови при анафилактических реакциях. 
Отмечено формирование Т-лимфоцитов в центральных и периферических органах 
иммунной системы и возникновение ряда тяжелых иммунопатологических 
состояний при патологиях иммунной системы.  
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 Процессы глобализации экономической, политической, социальной и 
культурной жизни в XXI в. все более и более настойчиво заявляют о себе. Сегодня 
жители планеты неминуемо приходят к осознанию существования глобальных 
проблем [5, 135]. 
  Процессы глобализации приобретают всеохватывающий и необратимый 
характер. Это обусловлено тем, что на первый план выдвигаются проблемы, 
имеющие значимость для всего мирового сообщества, всех народов и государств, и 
они не могут быть решены отдельным государством в одиночку. Это проблемы 
общественной безопасности, борьбы с международным терроризмом, 
наркобизнесом, решения экологических вопросов, защиты общечеловеческих 
ценностей, в том числе прав и свобод человека [9, 101]. 
 Глобальные проблемы как максимально всеобщие и всемирные послужили 
отправной точкой создания концепции глобализации, предполагающей объединение 
мирового сообщества в единое целое, с тем чтобы подойти к их разрешению. 
 Появилась целая отрасль знаний, отвечающая за изучение данных проблем – 
глобалистика, предметом исследования которой стали причины происхождения, 
проявления и пути решения глобальных проблем, что подразумевает изучение 
макросоциоприродных систем и их динамики [5, 135]. В центре внимания этой 
молодой науки вопросы  взаимодействия  экологических,  экономических,  социаль- 
ных, климатических и других процессов на земном шаре, а также возможности  ком- 
петентного управления этими процессами с целью  совершенствования  функциони- 
рования земного сообщества как единого  целого.  Современные  попытки  осмысле- 
ния глобализации приводят к пониманию того, что она представляет собой 
“...постепенное преобразование мирового пространства в единую зону, где 
беспрепятственно перемещаются капиталы, товары и услуги, где свободно 
распространяются идеи и передвигаются их носители, стимулируя развитие 
современных институтов и шлифуя механизмы их взаимодействия” [1, 84].  
 К концепции глобализации подводят любые попытки обобщения таких 
процессов, как интенсивная борьба за установление мирового порядка, развитие 
основных идеологий, скачкообразный рост числа международных организаций, 
ослабление суверенитета национальных государств, появление и  развитие  трансна- 
циональных корпораций, интенсивная миграция  населения,  защита  прав  и  свобод 

UOT № 343.211.3 

100



Ф.И.Курбанова 
 
человека и др.  
 В юридической литературе справедливо отмечается, что глобализация вносит 
изменения в саму концепцию цивилизации, поскольку нависшая над современным 
миром опасность глобальной ядерной катастрофы впервые в истории ставит вопрос 
самовыживания человечества, а также формирования нового мирового порядка 
(миропорядка), который обеспечивал бы безопасность всех народов и стран, 
способствовал бы их сотрудничеству на основе принципа гармонизации 
национальных и международных интересов. Процессы глобализации содействуют 
единению государств перед лицом глобальных проблем и вносят серьезные 
изменения в их внутреннюю и внешнюю политику. Становится очевидным, что 
указанные объективные процессы не оставляют выбора практически ни одному 
государству, кроме посильного участия в решении глобальных проблем, в 
укреплении мирового правопорядка [9, 101]. 
  Глобализация имеет как положительные, так и отрицательные последствия. 
К положительным можно отнести возникновение различных международных 
систем регулирования отношений между народами. Под эгидой ООН, Европейского 
союза, Интерпола действуют международные программы в области науки и 
космоса, искусства, охраны культурного наследия, а также защиты прав и свобод 
человека. Для разрешения всеобщих, глобальных проблем эти структуры 
предпринимают реальные усилия по консолидации деятельности различных 
государств. Такие структуры заслуживают, прежде всего, положительной оценки 
благодаря тому, что способствуют развитию цивилизованных отношений между 
государствами, несмотря на существующие национальные, социальные, 
политические и экономические отличия, во многом нивелируют “острые углы” 
подобных отношений, благодаря чему разрешение глобальных проблем оказывается 
возможным. Однако при всех своих положительных моментах глобализация 
порождает и негативные последствия. Существует угроза утраты суверенитета 
национальными государствами, что ведет к существенному снижению 
возможностей национальных правительств в управлении обществом, решении 
социальных проблем, в предупреждении преступности и борьбе с ней.  
 Глобализация диктует национальным правительствам стремление к  заключе- 
нию соглашений с другими национальными правительствами, международными 
организациями (МВФ, ЕС, ВТО и т.д.), в том числе и с военными (НАТО),  неправи- 
тельственными организациями и многонациональными корпорациями, роль которых 
чрезвычайно усиливается. Они принимают на себя  функции  международных  субъ- 
ектов, попирают самостоятельность суверенных государств и диктуют  им  (вопреки 
требованиям ООН) свою волю [6, 48]. 
  Глобализация оказывает влияние на состояние демократии и политической 
стабильности как внутри отдельной страны, так и в определенном регионе мира, в 
ряде случаев способствует нарастанию политической напряженности, на основе 
чего возникают или усиливаются конфликты в отдельных менее развитых странах. 
Это характерно для стран с незавершенным демократическим переходом, которые, с 
точки зрения миросистемного подхода, относятся к периферии и полупериферии [3, 
90]. 
  Возрастание влияния глобализации на жизнь всех государств не может не 
сказываться в  первую  очередь  на  внутренних  и  внешних  функциях  государства. 
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Обычно в юридической литературе отмечается такая важная тенденция в развитии 
внутренних функций государства, как их интернационализация, т.е. придание 
внутренним функциям значительного международного аспекта, их тесное 
взаимодействие с внешней средой, взаимосвязь внутренней и внешней политики 
государства. Отсюда, внутренние функции государства не могут развиваться 
исключительно на собственной основе, определяться целями, задачами, 
базирующимися только на национальном интересе, без учета интересов 
международного сообщества. Каждое государство не существует изолированно от 
других государств, все они связаны узами международного сообщества, 
необходимостью участвовать в решении глобальных проблем, следовательно, они 
должны согласовывать свои интересы с общими интересами данного сообщества [9, 
101].  
 Глобализация вносит определенные изменения в содержание политической 
функции под углом зрения обязанности государства обеспечивать оптимальные 
условия для всестороннего и наиболее полного развития институтов демократии и 
демократического управления обществом. Можно согласиться с проф. 
И.И.Лукащуком, что в наше время происходит глобали- зация демократических 
ценностей. Демократия признается принципом всеобщего значения. Право на нее 
становится глобальным правом, которое в растущей мере будет поддерживаться 
международным сообществом в целом [7, 23]. 
  Государственный суверенитет – это актуальная юридическая и политическая 
категория нынешнего времени. Нельзя не считаться с желанием народов жить по 
своим обычаям, законам, религиозным и иным нормам, выбирать близкое по духу 
государственное устройство, устанавливать соответствующий политический режим. 
В противном случае неизбежно навязывание другим народам своего образа жизни, 
своих ценностей и восприятия мира. Если те или иные ценности действительно 
имеют общечеловеческое значение, то они будут добровольно восприняты всеми 
народами, как это происходит в Японии, Южной Кореи и др. [9, 53]. В данном 
случае можно сослаться на документы Всемирной конференции по правам человека 
(Вена, июнь 1993 г.): “Демократия основывается на свободно выраженной воле 
народа определять свои собственные политическую, экономическую, социальную и 
культурную системы и на его полном участии во всех аспектах своей жизни”. 
  Таким образом, международное сообщество не вправе переступать границы 
государственного суверенитета. Лишь  само  государство  может  добровольно  при- 
нять на себя обязательства определенного рода, а это вытекает из суверенного права 
государства как члена международного сообщества. На международной арене сегод- 
ня одновременно действуют различные установки, в значительной степени 
противоречащие друг другу, что создает опасную ситуацию неопределенности, 
двусмысленности, конфликтующих подходов. Довольно быстро усугубляется 
раскол правовых основ миропорядка. С одной стороны, никто не отменял 
традиционный принцип суверенитета государств, на котором строились системы 
международных отношений. Они были и остаются отношениями взаимопризнанных 
государств-суверенов, обладающих всей полнотой прав и полномочий внутри 
установленных границ.  
 Фундаментальная категория государственного суверенитета  положена  в  ос- 
нову Устава ООН. С другой стороны, все сильнее становится  тенденция  признания 

102



Ф.И.Курбанова 
 
прав человека как основополагающего принципа, в том числе и в международных 
отношениях. Пока она сфокусирована на защите личности от произвола со стороны 
“своего” государства, но в дальнейшем может стать конституционной основой 
всеобъемлющего правового регулирования в глобализующемся мире. Важнейшим 
прецедентом международной защиты попранных прав человека стали 
Нюрнбергский, Токийский и Гаагский трибуналы. Во второй половине 40-х годов 
ХХ в. специальный комитет ООН разработал  Всеобщую декларацию прав человека, 
и набор фундаментальных человеческих ценностей в разных частях земного шара 
оказался в основном одинаковым. Прежде всего речь идет о защите человеческой 
жизни и достоинства, терпимости, стремлении к свободе, порядку и стабильностью 
[3, 102-105]. 
  Во второй половине XX в. идея универсальных человеческих прав, которые 
не позволено нарушить даже законной власти, постепенно укореняется в 
общественном сознании, находит отражение в международных договорах и заметно 
влияет на практическую политику. Уважение к правам человека становится 
важнейшим критерием международной оценки деятельности правительства, 
инструментом обеспечения коллективной безопасности. Создание глобальной 
системы юридической защиты прав человека наталкивается на мощное 
сопротивление. Среди существующих ныне на международном уровне таких 
судебных и правозащитных институтов, как Международный суд справедливости, 
Европейский Суд по правам человека, Межамериканский суд по правам человека, 
Комитет по правам человека ООН и других аналогичных институтов определенное 
место занимает Международный уголовный суд. Он был учрежден в 1998 г. в Риме 
на Дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН 
как орган, действующий на постоянной основе и наделенный полномочиями 
уголовного преследования лиц, ответственных за наиболее серьезные преступления, 
“вызывающие озабоченность международного сообщества” [4, 92-103]. Наряду с 
учреждением Международного уголовного суда на этой же конференции был 
принят и его Статут (устав), который регулирует отношения, возникающие в 
процессе организации и деятельности Суда, а также определяет круг вопросов, 
которые призван решать данный институт. Постоянным местом нахождения Суда 
является  г.Гаага  (Нидерланды),  однако,   обладая   международной   правосубъект- 
ностью, он может проводить свои заседания по договоренности также и на  террито- 
рии других государств. Согласно официальным данным, Статут Суда (полное 
название – Римский статут Международного уголовного суда) по состоянию на 
конец 2004 г. подписали 139 государств, а ратифицировали 97 государств.  Ряд госу- 
дарств, в том числе США, демонстративно отказались подписать документ, 
усмотрев в нем “угрозу национальным интересам и государственному 
суверенитету” [12, 134]. Экс-президент США Б.Клинтон в декабре 2000 г. подписал 
Статут Суда, а президент Дж.Буш спустя некоторое время, в мае 2002 г., отозвал 
подпись США под данным документом. Более того, в августе 2002 г, президент 
США подписал “Акт о защите военнослужащих”, который: а) устанавливал строгий 
запрет на сотрудничество американских властей с Судом; б) ограничивал участие 
США в миротворческих операциях, проводимых под    эгидой ООН; в) запрещал 
какую бы то ни было “военную помощь” и содействие государствам, подписавшим 
Статут и участвующим в работе Суда; г) запрещал в “прямой или косвенной форме» 
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передачу в распоряжение Суда, информации, которая могла бы касаться 
национальной безопасности США; и д) наделял заведомо органы исполнительной 
власти страны полномочиями на освобождение военнослужащих США и “других 
соответствующих лиц, задержанных или подвергнутых тюремному заключению 
Судом или от имени Суда” (так называемая “Hague Invasion Clause”) [13, 24]. Кроме 
того, еще в ноябре 2001 г. президент США “в пику” Международному уголовному 
суду издал “военный приказ”, предписывающий создание военной комиссии “в 
целях защиты США и их граждан”, “проведения эффективных военных операций к 
предотвращению террористических атак”. Основной смысл этой “военной 
директивы”, подписанной после “гуманитарных бомбардировок” бывшей 
Югославии и накануне “военно-освободительного похода” США в Афганистан (а 
позднее в Ирак), состоит, по мнению исследователей, профессионально 
занимающихся данной проблемой, в том, чтобы не подвергать риску своих 
военнослужащих, занятых в “освободительной миссии” (в ходе которой 
разрушаются страны и гибнет мирное население), попасть в категорию военных 
преступников и соответственно под юрисдикцию Международного уголовного суда 
[8, 62].  
 Сегодня единственным примером успешного правозащитного режима 
является деятельность Европейского суда по правам человека под эгидой Совета 
Европы. В большинстве западноевропейских государств решения суда приобрели 
силу закона, что пока нельзя сказать о других государствах. В сущности, на старом 
континенте он постепенно превращается в высшую судебную инстанцию, а 
Европейская конвенция – в билль о правах. И хотя это региональный, а не 
глобальный институт, Европейский суд создает прецедент международного 
правосудия.   
 Глобализация максимально уплотняет контакты между странами и народами 
и предполагает достижение нового мироустройства. Рано или поздно должна быть 
выработана платформа для гармонического сосуществования многонациональных 
политических институтов, какими являются современные государства [5, 137].   
 К числу функций государства, имеющих не только чисто внутренний, но и 
глобальный аспект, относится функция защиты и охраны прав и свобод личности. 
Права человека признаны всем международным сообществом в качестве  общечело- 
веческой ценности. Это предполагает проведение государствами согласованной  по- 
литики в отношении соблюдения стандартов прав и свобод личности, создание 
специальных международных органов по контролю за соблюдением государствами 
прав и свобод человека и гражданина. Международным сообществом сформирована  
универсальная концепция прав человека, уважение которых возведено в ранг 
общепризнанных принципов международного права. Это возлагает на все 
государства обязанность соблюдать и гарантировать исторически достигнутые 
стандарты прав человека, что составляет приоритетную сферу общих интересов 
международного сообщества.  
 Права человека служат главным критерием демократичности государства. 
Они лежат в основе политики в отношениях с другими государствами и со всем 
мировым сообществом. Интернационализация проблемы прав человека обусловила 
перерастание ее из внутреннего дела государства в фактор  международной  полити-
ки и права, в признание международной юрисдикции по вопросам прав человека  [9, 
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105]. Глобализация предполагает всеохватывающий процесс взаимодействия и 
взаимовлияния практически всех государств мира. Но  дело не только в объеме, но и 
в качестве, формах и содержании такого взаимодействия.  Глобализация имеет 
высокую степень и глубину взаимопроникновения норм, идей, правил 
сотрудничества государств, введение конкретных стандартов общения. Оно 
возможно лишь на высоком уровне развития цивилизации, так как формирует 
общие цели и долговременные интересы человечества на основе осознания единства 
мира перед лицом нарастающей угрозы его выживанию.  
 Интеграция большого количества государств в единую экономическую 
систему, рост взаимозависимости всех стран мира и признание человеческих 
ценностей в качестве главных ориентиров в межгосударственных отношениях не 
дают основания для утверждения, будто на Земле установился мировой порядок, 
который характеризуется однополярностью (униполярностью) [10, 27-44]. Версия 
об однополярности современного мироустройства встречает резкую критику со 
стороны многих ученых и политических деятелей. Более того, утверждается, что 
современный мир так же многополярен, как и много лет назад.  
 В экономическом и политическом развитии стран сохраняются большие 
различия. Они создают значительные препятствия для налаживания сотрудничества 
промышленно развитых стран Запада с государствами “третьего мира” и внезапно 
обедневшими странами бывшего социалистического лагеря. А  единство  невозмож- 
но между бедными и богатыми регионами, когда ведется острая конкурентная  борь- 
ба за рынки сбыта, против проникновения иностранного капитала, когда националь- 
ная экономика ставится в зависимость от решений, принимаемых за границей. 
 Процессы  глобализации  открыли  возможности  для   сотрудничества   госу- 
дарств в различных сферах, однако нельзя отрицать существования  взаимоисключа- 
ющих интересов, неравномерностей и искажений, наличия множества барьеров на 
пути прогрессивного движения. В рамках рассматриваемой проблемы необходимо 
обратить внимание также и на интеграцию правовых систем тех стран, которые 
участвуют в создании глобального информационного  сообщества.  Вследствие  гло- 
бализации национальные правовые системы интернационализируются, поскольку 
их общение реализуется в наибольшей мере на правовом уровне, в правовых формах 
и правовыми средствами, происходит их сближение, унификация ряда отраслей и 
институтов права и законодательства. Усиливается взаимозависимость и взаимовли- 
яние правовых систем разных государств. В результате появляется определенная 
потребность в более упорядоченном заимствовании иностранных правовых  элемен-  
тов или иностранного правового опыта.   
 Интернационализация национального права переплетается с доместикацией 
международного права, проявляющейся в признании его частью внутреннего права. 
Интернационализация внутригосударственного права посредством его изменения 
осуществляется путем приведения в соответствие его норм с так называемыми 
международными правовыми стандартами. Термин “международно-правовой 
стандарт” появился в середине прошлого века и прочно вошел в юридическую 
терминологию. Стандартизация права есть юридическое отражение стандартизации 
всей современной общественной жизни – одного из самых ярких феноменов 
индустриальной цивилизации, выявленного американским философом и 
футурологом О.Тоффлером [11, 78]. 
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Процесс глобализации неизбежен. Как отмечает профессор В.В.Лунев, он 
уже не устраним, но должен идти эволюционным путем при поддержке ООН, 
других полномочных международных организаций. Реалистичный непредвзятый 
критический анализ идущей глобализации, заблаговременное и профессиональное 
прогнозирование и установление ее возможных негативных и позитивных 
последствий, научно обоснованная   разработка национальных и глобальных путей 
минимизации социально и криминологически опасных сторон глобализации 
является важнейшей задачей комплексных исследований современных 
общественных наук. Это позволит без максимальных людских и экономических 
потерь включиться в глобализационные мировые процессы [6, 85]. При этом в  
современном мире каждое государство находится в поисках своего собственного 
пути в глобализирующемся мире, и от этого выбора зависит дальнейшее развитие 
государства и права. Предстоит активно использовать для отстаивания своего 
государственного суверенитета потенциал международных организаций, прежде 
всего ООН. Необходимо давать своевременный отпор любым попыткам 
“гуманитарного вмешательства”, насильственного ограничения суверенитета 
государств в обход существующих международно-правовых механизмов и 
процедур. Речь идет сегодня об угрозе миру и международной безопасности, 
нарушениях прав человека. А в перспективе такими вопросами могут стать те или 
иные аспекты международной экономической, экологической, продовольственной 
безопасности и др.   
 Глобальный мир должен быть стабильным и предсказуемым, так как в этом 
заинтересованы субъекты всех уровней. Все негативные последствия глобализации 
могут быть устранены в ходе укрепления роли надгосударственных международных 
образований в самых разных областях деятельности.  
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         XÜLASƏ 

 
 Məqalədə qloballaşma proseslərinin insan hüquqlarına təsiri haqqında qısa 
məlumat verilir. Qloballaşma prosesləri geniş sahələri əhatə edən və dönməz xüsusiyyət 
daşımaqla, insan hüquqlarının nəzəriyyəsi üçün əsas təsir amili kimi nəzərdən keçirilir.  

 
THE IMPACT OF GLOBALIZATION PROCESSES ON HUMAN RIGHTS 

 
           F.I.Qurbanova 

 
            SUMMARY 

 
 This article presents a brief overview of the impact of globalization processes on 
human rights. Covering vast areas of human activities, irreversible globalization processes 
are considered as a main factor influencing the theory of human rights.  
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закон 
 

Qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericilik sistemli təhlil edilərkən aşkar 
görünür ki, onun bir sıra normalarında cinayət-prosessual hüquq münasibətlərinin 
iştirakçıları, o cümlədən cinayət prosesinin tərəfləri olan subyektlərin “razılığına” xüsusi 
önəm, hüquqi nəticə doğuran normativ əhəmiyyət verilmişdir. Könüllü razılığın verilməsi 
azad iradə ifadəsi ilə bağlı olduğu üçün, bu hüquqi fenomen cinayət-prosessual hüquqda 
dispozitivlik prinsipinin təsir dairəsinə də düşür. 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində “razılıq” razı olma, məmnunluq hissi, 
məmnuniyyət, “razı” bir şeydən razı olan, məmnun, “razı olmaq” isə razılığını vermək, 
razılıq ifadə etmək kimi mənalarla izah olunur (2, s. 637, 638). 

Bununla belə, təkcə qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericiliyin təhlili 
(ehtimal edirik ki, digər sahələrə aid olan qanunvericiliyin təhlili də eyni nəticəni 
verəcəkdir) və bu təhlildən çıxarılan nəticələr belə deməyə əsas verir ki, “razılıq” sözünün 
izahlı lüğətdəki mənası hüquq münasibətləri müstəvisində kifayət qədər dar və 
birtərəflidir. Halbuki, ayrı-ayrı cinayət-prosessual hüquq normalarında “razılıq” sözü 
müəyyən qədər terminləşir və hüquq normasının kontekstindən asılı olaraq müxtəlif 
mənalar ifadə edir – məsələn, bir norma daxilində “razılıq” bir termin olaraq, prosessual 
nəzarət səlahiyyətli vəzifəli şəxsin bilavasitə icraat aparan vəzifəli şəxsə konkret 
prosessual qərarın qəbul edilməsinə icazə verməsi mənasını ifadə edirsə, digərində heç bir 
hakimiyyət səlahiyyəti olmayan bir subyektin onun barəsində hər hansı bir qərarın qəbul 
edilməsinə etiraz etməməsi mənasını ifadə edir və s. 

Bu mənada, cinayət mühakimə icraatında bu və ya digər prosessual hərəkətin həya- 
ta keçirilməsi üçün, yaxud prosessual qərarın qəbul edilməsi üçün hakimiyyət səlahiyyəti 
olmayan subyektlərin razılığı tələb edilirsə, deməli burada könüllü iradə ifadəsinin hüquqi 
əhəmiyyətindən, yəni dispozitivlik prinsipinin tərkib hissəsi olan  subyektin  iradə  muxta- 
riyyətindən bəhs olunur. Başqa sözlə, qüvvədə olan qanunvericiliyin normaları ilə  konkret 
hallarda vəzifəli şəxslərin davranış imkanlarının hakimiyyət səlahiyyəti olmayan  subyekt- 
lərin iradəsindən (razı olub-olmamasından) “asılı vəziyyətə salınması” dispozitivlik prinsi- 
pinin təzahür formalarından biri kimi nəzərdən keçirilə bilər. Çünki subyektin qanunda 
mütləq əməl edilməli olan normativ şərt qismində təsbit edilmiş “hüquqi nəticəyə səbəb 
olan razılığı” ilə əlaqədar mexanizmin işə düşdüyü bütün hallarda həmin subyekt məhz  öz 
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arzusu ilə bu və ya digər prosessual hərəkətin yerinə yetirilməsinə, yaxud prosessual 
qərarın qəbul edilməsinə “razı olmaq, yaxud buna razı olmamaq” hüququndan istifadə 
etmək azadlığı əldə edir. Odur ki, qeyd edilən mexanizmlə bağlı halları, birmənalı olaraq, 
cinayət-prosessual hüququn dispozitivlik prinsipinin elementi kimi qiymətləndirmək olar. 

Bununla belə, xüsusi vurğulanmalıdır ki, istər məhkəməyədək icraatda (ibtidai 
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən), istərsə də məhkəmədə (dövlət 
ittihamçısı nəzərdə tutulur) dövlət orqanı (vəzifəli şəxs) olan subyektlərin bu və ya digər 
məsələlərin həllində razılığının alınmasına dair proseduralar dispozitivlik prinsipi ilə əhatə 
edilmir, çünki həmin subyektlər şəxsi deyil, ictimai maraqların təmsil və müdafiəsi ilə 
məşğuldurlar, onların bu və ya digər hərəkət və ya qərar razılıq verməsinə dair 
prosedurlar, bu subyektlərin iradə azadlığının ifadəsi kimi deyil, daha çox prosessual 
səlahiyyətlərin, xüsusən də prosessual nəzarət səlahiyyətlərinin realizə vasitəsi kimi 
nəzərdən keçirilməlidir (4; 5). 

Məsələn, CPM-in 40.2-ci maddəsinə əsasən, şəxsin cinayət məsuliyyətindən azad 
edilməsi üçün CM-in 72.1, 73.1, 73-1.3 və 74-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda 
təhqiqatçının və ya müstəntiqin prokurorla razılaşdırılmış qərarına əsasən cinayət təqibi 
başlanılmaya və ya ona xitam verilə bilər; 40.3-cü maddəsinə əsasən isə, şəxsin cinayət 
məsuliyyətindən azad edilməsi üçün CM-in 72.2-ci, 73.2-ci, 73.3-cü, 73-1.1-ci və 73-1.2-
ci maddələrində, habelə Xüsusi hissəsinin müvafiq maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar 
müəyyən edildikdə təhqiqatçının və ya müstəntiqin prokurorla razılaşdırılmış qərarına 
əsasən cinayət təqibi başlanılmır və ya ona xitam verilir. Göründüyü kimi, bu normalarda, 
faktiki olaraq, “prokurorun razılığının” və “ondan razılığın alınmasının” hüquqi 
əhəmiyyətinə diqqət çəkilir. Lakin bu halda, prokurorun razılıq vermə prosedurunu 
dispozitivlik prinsipinin təzahürü kimi qiymətləndirmək mümkün deyil. Baxılan misalda 
razılaşdırma proseduru sırf cinayət təqibinin başlanılmaması və ya ona xitam verilməsi 
üzərində prosessual nəzarətin (publik xarakterli səlahiyyətlərin) – bu barədə qərarların 
qanuniliyinin və əsaslılığının təmin edilməsinə yönəlmişdir. 

Dispozitivlik prinsipinin təzahürü kimi qiymətləndirilə biləcək “subyektin razılıq 
verməsi” qaydalarına gəlincə, qeyd edilməlidir ki, belə imkanlardan istifadə edə bilən 
subyektlərin dairəsi kifayət qədər genişdir, onların sırasında həm ittiham tərəfinə, həm 
müdafiə tərəfinə aid olan, həm də cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslərə aid olan 
subyektlər mövcuddur. Onlara ayrı-ayrılıqda baxmaq məqsədəuyğundur. İlk olaraq, 
müdafiə tərəfinə aid subyektlərdən başlayaq. 

Məlum olduğu kimi, CPM-in 29-cu maddəsi məhkəmə aidiyyətinə əməl edilməsi 
prinsipini elan edir. Bu prinsip hər kəsin onun işinə aidiyyəti qanunla müəyyən edilmiş 
məhkəmədə baxılması hüququnun təminatını və bu təminatla bağlı olaraq, məhkəmə 
aidiyyətinin dəyişdirilməsinin yolverilməzliyi müddəasını nəzərdə tutur. Bununla belə, 
baxılan prinsipin CPM-də öz əksini tapmış hüquqi formulunda istifadə edilmiş bir müddəa 
diqqəti cəlb edir. Belə ki,  CPM-in 29.1-ci maddəsi hər hansı bir şəxsin işinə başqa 
məhkəmədə “onun razılığının olmadığı” halda baxılmanı yolverilməz elan edir. Normadan 
göründüyü kimi, əgər təqsirləndirilən şəxsin özünün buna razılığı olarsa, onun işinə  aidiy- 
yəti qanunla müəyyən edilmiş məhkəmədə deyil, digər eyni hüquqlu məhkəmədə də  baxı- 
la bilər. Deməli, işin aidiyyəti qanunla müəyyən edilmiş məhkəmədə deyil, digər eyni  hü- 
quqlu məhkəmədə baxılmasına zərurət yaranan hallarda bu məsələnin həlli təqsirləndirilən 
şəxsin buna razılıq verib-verməməsindən asılı olacaqdır. Bu da onun göstəricisidir ki, 
onun işinə aidiyyəti qanunla müəyyən edilmiş məhkəmədə deyil, başqa məhkəmədə baxıl- 
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masına razılıq vermək təqsirləndirilən şəxsin dispozitiv hüquqlarından biridir.      

CPM-in 41.2-ci maddəsi məhkəməyədək icraatda bəraətverici əsaslar olmadan 
cinayət təqibinə xitam verilməsi zamanı müdafiə tərəfinin razılığının hüquqi əhəmiyyəti 
təmin edir. Həmin maddəyə əsasən, təhqiqatçı, müstəntiq və ya prokuror bəraətverici 
əsaslar olmadıqda təqsirləndirilən (şübhəli şəxsin), habelə ölmüş təqsirləndirilən (şübhəli) 
şəxsin və ya cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş, lakin təqsirləndirilən 
(şübhəli) şəxs qismində tanınanadək ölmüş şəxsin hüquqi varisinin, hüquqi varis müəyyən 
edilmədiyi, o cümlədən CPM-in 106-1.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda 
müdafiəçinin, barəsində cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə icraat aparılan 
hüquqi şəxsin nümayəndəsinin razılığı olmadan cinayət təqibinə xitam verilməsi barədə 
qərar çıxara bilməz. Belə halda cinayət təqibi üzrə icraat CPM ilə müəyyən edilmiş 
qaydada davam etdirilir və hökmün, məhkəmənin digər qərarının çıxarılması ilə başa 
çatdırılır. Eynilə, cinayət-prosessual qanunvericilik məhkəmə baxışının gedişində də 
konkret hallarda cinayət təqibinə xitam verimə bilmə imkanını məhz müdafiə tərəfinin 
müvafiq razılığının mövcudluğu ilə şərtləndirmişdir. Belə ki, məhkəmə baxışının 
gedişində təqsirləndirilən şəxsə qarşı cinayət təqibinə, həmçinin CPM-in 39.1.3, 39.1.12 
və 40.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda müdafiə tərəfinin razılığı ilə xitam 
verilməsi barədə məhkəmə qərar çıxarmağa haqlıdır, məhkəmə baxışının gedişində cinayət 
təqibinə CPM-in 39.1.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halda xitam verilməsinə isə 
ölmüş şəxsin hüquqi varisinin, hüquqi varis müəyyən edilmədiyi, o cümlədən CPM-in 
106-1.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda müdafiəçisinin razılığı ilə yol verilir. 

Bəzən müdafiə tərəfinə aid olan “əsas subyektin” – cinayət təqibinə məruz qalan 
şəxsin razılığı təkcə cinayət prosesini həyata keçirən orqanın prosessual qərar və 
hərəkətləri üçün deyil, müdafiə tərəfində aid olan digər subyektin davranışı üçün də 
müəyyənedici faktor kimi çıxış edir. Bu, özünü müdafiə edilən şəxslə müdafiəçi 
arasındakı münasibətlərdə aydın şəkildə biruzə verir. Məsələn, onda olan əşya və sənədləri 
cinayət prosesini həyata keçirən orqana təqdim etmək müdafiəçi üçün qüvvədə olan 
cinayət-prosessual qanunvericiliklə bir prosessual vəzifə kimi nəzərdə tutulmuş olsa da 
(bu müdafiəçinin belə bir öhdəliyi CPM-in 92.11.4-cü maddəsində təsbit edilmişdir, 
92.11-ci maddə isə müdafiəçinin yerinə yetirməli olduğu vəzifələrin sistemini müəyyən 
edir), onun bu vəzifəni yerinə yetirməsinin mütləqlik həddi iki xüsusi şərtlə 
məhdudlaşdırılmışdır: 

1) müdafiəçidə olan əşya və sənədlərin cinayət prosesini həyata keçirən orqana 
təqdim edilməsi onun müdafiə etdiyi şəxsin qanuni mənafeyinə zidd olmamalıdır; 

2) müdafiəçidə olan əşya və sənədlərin cinayət prosesini həyata keçirən orqana 
təqdim edilməsinə müdafiəçinin müdafiə etdiyi şəxs razı olmalıdır. 

Eyni tipli hala, həmçinin, CPM-in 92.10.6-cı maddəsinin tələbi baxımından rast 
gəlmək mümkündür. Həmin maddə müdafiəçiyə müdafiə etdiyi şəxsin razılığı olmadan 
hər hansı şəxsi şahid və ya ekspert qismində çağırmağı, şübhəli və ya təqsirləndirilən 
şəxsin hadisə ilə əlaqəsini, cinayət törətməkdə təqsiri olduğunu, zərər çəkmiş şəxslə 
barışdığını elan etməyi, mülki iddianı tanımağı, müdafiə etdiyi şəxsin şikayətdən və ya 
ittiham hökmündən verdiyi şikayətdən imtina etməyi qadağan edir. 

Yeri gəlmişkən, qeyd edilməlidir ki, maraqları təmsil olunan şəxsin  razılığının  hə- 
min şəxsin maraqlarını təmsil edən şəxsin hərəkətləri üçün hüquqi əhəmiyyətə malik 
olması təkcə müdafiə tərəfinə aid olan subyektlərin arasındakı münasibətlər üçün 
xarakterik deyildir, belə bir əlamət ittiham tərəfinə aid olan subyektlər arasındakı  münasi- 
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bətlərdə də müşahidə edilə bilər. Məsələn, CPM-in 95.3-cü maddəsinə diqqət yetirsək, 
görərik ki, burada zərər çəkmiş şəxsin və mülki iddiaçının, yəni faktiki olaraq, ittiham 
tərəfinə aid olan subyektlərin nümayəndələri qismində iştirakı ilə əlaqədar həmin cinayət 
işinə dair məlumatları bilən şəxslər hüquqlarını təmsil edən şəxsin razılığı ilə onun xeyrinə 
ifadə verə bilərlər. Bu fakt həmin şəxslərin bundan sonra cinayət prosesində iştirakını 
istisna edir. Göründüyü kimi, zərər çəkmiş şəxsin və mülki iddiaçının şahid qismində 
dindirilə bilməsi üçün müvafiq olaraq zərər çəkmiş şəxsin, yaxud mülki iddiaçının buna 
razılıq vermiş olması mütləq əməl edilməli olan normativ tələb kimi çıxış edir. 

Cinayət-prosessual hüquqda “subyektin razılığı” institutundan və onun hüquqi 
əhəmiyyətindən bəhs edərkən, məhdud cinayət-prosessual fəaliyyət qabiliyyətli 
subyektlərlə onların qanuni nümayəndələri arasındakı münasibətlər xüsusi diqqətə 
layiqdir. Bu münasibətlərin yuxarıda diqqət yetirdiyimiz münasibətlərlə müqayisədə əsas 
fərqi ondan ibarətdir ki, əgər yuxarıda nəzər saldığımız münasibətlərdə təmsil edilən 
şəxsin razılığının təmsil edən şəxsin davranışı üzərində prioriteti görünürdüsə, məhdud 
cinayət-prosessual fəaliyyət qabiliyyətli subyektlərlə onların qanuni nümayəndələri 
arasındakı münasibətlərdə isə, əksinə, qanuni maraqları təmsil edən subyektin razılığı 
maraqları təmsil edilən subyektin davranışları üzərində prioritetə malikdir. 

Belə ki, CPM-in 100.4-cü maddəsinə əsasən, 14 yaşdan 18 yaşadək olan zərər 
çəkmiş şəxs, mülki iddiaçı, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs, yaxud mülki cavabdeh 
məhdud fəaliyyət qabiliyyətlidir. Həmin şəxslərin cinayət prosesinin iştirakçıları qismində 
öz hüquqlarını müstəqil həyata keçirmək imkanları CPM-də nəzərdə tutulmuş hallarda 
onların qanuni nümayəndələrinin razılığı ilə məhdudlaşdırılır. Cinayət prosesinin məhdud 
fəaliyyət qabiliyyətli iştirakçısı qanuni nümayəndəsinin razılığı olmadan onun barəsində 
cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş hərəkətin edilməsinə dair şikayətdən imtina edə, zərər 
çəkmiş, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxslə barışa, ona qarşı verilmiş mülki iddianı qəbul 
edə, onun xeyrinə verilmiş mülki iddianı geri götürə, öz qanuni mənafeyinin müdafiəsi 
üçün verilmiş şikayətdən imtina edə bilməz (1, s. 235). 

Azərbaycan Respublikasının cinayət mühakimə icraatında  bir qrup subyektin 
cinayət-prosessual hüquq münasibətlərinə subyekt kimi cəlb edilə bilmələri üçün də bu 
subyektlərin razılığı tələb olunur. Bir qayda olaraq, cinayət-prosessual hüquq 
münasibətlərinə cəlb edilə bilməsi üçün razılığı tələb olunan subyektlər qismində “cinayət 
prosesində iştirak edən digər şəxslər” çıxış edirlər. Belə ki, CPM-in 94.1-ci maddəsinə 
əsasən, cinayət prosesində şəxsi marağı olmayan, öz razılığı ilə (tünd rənglə vermə - 
bizimdir) aşkar olunan faktların, onların məzmununun, gedişinin və nəticələrinin təsdiq 
olunması üçün CPM-in 236, 244, 246-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda istintaq 
hərəkətinin aparılmasında iştirak etmək üçün cəlb edilmiş şəxs hal şahidi ola bilər; 96.1-ci 
maddəsinə görə, mütəxəssis cinayət prosesində şəxsi marağı olmayan, öz razılığı 
əsasında (tünd rənglə vermə - bizimdir) istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin 
aparılmasında elm, texnika, incəsənət və digər peşə sahəsindəki xüsusi bilik  və  bacarığın- 
dan istifadə edərək kömək göstərmək üçün cinayət prosesini həyata keçirən orqan  tərəfin- 
dən təyin edilmiş şəxsdir; 97.1-ci maddəsinə əsasən, ekspert elm, texnika, incəsənət və  di- 
gər peşə sahəsində xüsusi biliklərdən istifadə etməklə rəy verməyə qadir olan cinayət  pro- 
sesində şəxsi marağı olmayan, öz razılığı əsasında (tünd rənglə vermə - bizimdir) 
materialların tədqiqinin aparılması üçün cinayət prosesini həyata keçirən orqan və ya onun 
tələbi ilə ekspert müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən təyin edilmiş şəxsdir; 99.1-ci 
maddəsinə görə isə, tərcüməçi cinayət prosesində şəxsi marağı  olmayan,  öz  razılığı  əsa-  
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sında (tünd rənglə vermə - bizimdir) icraatın materiallarını, habelə məhkəmə iclasının 
gedişi, istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin aparılması zamanı səslənən bütün 
danışıqları tərcümə etmək üçün cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən təyin 
edilmiş şəxsdir və s. Tərcüməçi cinayət prosesi iştirakçılarının təklif etdikləri şəxslər 
sırasından təyin edilə bilər və s. 

Prosessual əhəmiyyətli məsələlərin həllində “razılıq” elementindən bəhs edərkən 
“tərəflərin razılığı” kimi bir fenomeni də qeyd etmək lazımdır. Hüquq ədəbiyyatında, haqlı 
olaraq, qeyd edildiyi kimi “tərəflərin razılığı” tələbi bir subyektin və ya yalnız bir tərəfin 
razılığının kifayət etməsi kimi təfsir edilə bilməz (3). Əgər qanunda prosessual 
əhəmiyyətli məsələnin həlli üçün tərəflərin razılığı tələb olunursa, bu zaman həmin 
məsələnin həlli üçün cinayət prosesinin hər iki tərəfinin – həm ittiham tərəfinin, həm də 
müdafiə tərəfinin razılığı alınmış olmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində də həm məhkəməyədək icraatda, 
həm də məhkəmə icraatında prosessual əhəmiyyətli məsələnin həlli üçün eyni anda hər iki 
tərəfin razılığının tələb edildiyi hallara rast gəlmək mümkündür. Məsələn, zərər çəkmiş 
(ittiham tərəfi – Q.Cəfərov) və ya təqsirləndirilən şəxs (müdafiə tərəfi – Q.Cəfərov) 
təhqiqatın sadələşdirilmiş icraat qaydasında aparılmasına etiraz etdikdə (başqa sözlə, bu 
razı olmadıqda – Q.Cəfərov) böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə 
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın aparılması istisna edilir (CPM-in 293-1.0.4-cü 
maddəsi); cinayət prosesinin tərəfləri etiraz etmədiyi halda məhkəmə zərər çəkmiş şəxsin 
vəsatəti əsasında ona dindirildikdən sonra məhkəmənin iclas zalını tərk etməyə icazə verə 
bilər (CPM-in 330.4-cü maddəsi) və s. 
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DISPOSITIVE CONSENT OF THE SUBJECT AND ITS LEGAL    
SIGNIFICANCE IN CRIMINAL PROCEDURAL LEGAL RELATIONS 

 
                                                   G.V.Jafarov 

 
                                                    SUMMARY 

 
The consent of the subject of criminal procedural relations is a legal phenomenon 

arising from the dispensative rights of an individual subject, who in cases established by 
law has a fundamental influence on the possibilities of conduct of other subjects, even on 
subjects with power. For example, without a person's consent, his case could not be tried 
by another court; a person with limited capacity to act in criminal proceedings, without the  

112



            Q.V.Cəfərov 
 
consent of his legal representative, may not reconcile with the victim, suspect or accused, 
etc. In this article, the norms of the current criminal procedure legislation were subjected 
to systematic analysis in order to identify the correlation between the phenomenon of "the 
consent of the participant" and the peculiarities of the legal regulation of certain 
procedural institutions. 

 
ДИСПОЗИТИВНОЕ СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА И ЕГО ПРАВОВОЕ   

ЗНАЧЕНИЕ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 
                                                     Г.В.Джафаров 

 
          РЕЗЮМЕ 

 
Согласие субъекта уголовно-процессуальных правоотношений является 

своеобразным правовым феноменом, вытекающим из диспозитивных прав отдельно 
взятого субъекта, который в установленных законом случаях имеет принципиальное 
влияние на возможности поведения иных субъектов, даже на субъектов с властными 
полномочиями. Так, например, без согласия лица не допускается рассмотрение его 
дела другим судом; ограниченно дееспособный участник уголовного процесса без 
согласия своего законного представителя не вправе примиряться с потерпевшим, 
подозреваемым или обвиняемым и т.д. В статье нормы действующего уголовно-
процессуального законодательства были подвергнуты системному анализу с целью 
выявления корреляционных связей между феноменом «согласие участника» и 
особенностями правового регулирования отдельных процессуальных институтов. 
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Работа над новыми методами профилактики и превенции преступных деяний 

непосредственно влияет на уровень эффективности борьбы против преступности. В 
свою очередь, разработка новых методик противостояния преступности 
обуславливает исследования все новых, ранее не исследованных аспектов 
деятельности по профилактике и превенции преступлений. Исследование вопросов, 
связанных с жертвой преступления, также относится к сравнительно новым 
направлениям в рассматриваемой сфере. Отдельные свойства жертв преступлений 
стали объектом самостоятельных исследований с середины XX века. Именно эти 
исследования легли в основу нового направления в криминологии – виктимологии. 
Данное направление с легкостью приобрело признание среди криминологов в 
качестве полноценного научного направления, так как оно открывало новые 
горизонты в сфере исследования факторов преступности. Следует отметить, что 
хотя возникновение виктимологии было вызвано необходимостью решения проблем 
криминологии, в частности, проблем виктимологической профилактики 
преступлений, со временем все юридические науки криминального цикла 
(криминалистика, уголовное право, уголовно-процессуальное право), и даже науки 
некриминального цикла (конституционное право, международное право), стали 
уделять особое внимание фигуре потерпевшего от преступления (1). 

Криминологами широко используются достижения не только юридических 
наук, но и таких отраслей знания как психология, социология, социальная 
психология, кибернетика и т.д. Вместе с тем, достижения вышеперечисленных 
дисциплин долгое время использовались криминологами для изучения феномена 
«преступник» (его мотивация, поведение, форма вины и т.д.). А феномен «жертва» 
(подстрекательство, незаконное, аморальное, иное виктимное поведение и т.д.) как-
то оставался вне поле зрения исследователей. 

Однако практика показывает, что одним изучением личности и поведения 
преступника профилактика и превенция преступности  практически  теряют  эффек- 
тивность. Игнорирование  анализа  личности  потерпевшего,  действий  и  поведения  
жертв преступлений в различных ситуациях, оценки отдельных виктимологических 
факторов значительно снижают шансы на успех в борьбе с преступностью.  Следует 
также учесть, что часть преступлений совершаются именно по «вине потерпевшего», 
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либо под влиянием факторов, связанных с иными видами виктимного поведения 
жертв преступлений. Личностные качества жертвы преступления, также часто 
выступают в качестве основного детерминанта деяний, запрещенных уголовным 
законом. Нехватка знаний в вышеперечисленных сферах, предопределила 
формирования самостоятельного направления – учения о жертве преступления в 
криминологии (5). 

Несомненно, знания, приобретенные путем анализа личности и поведения 
лиц, совершивших преступление, всегда будут занимать первостепенное место и 
брать на себя главную роль в деятельности по разработке мер предупреждения 
преступности. Тем не менее, фокусирование всего внимания на преступнике и его 
поведении в исследованиях криминологического характера всегда чревато 
односторонним подходом к проблеме, являющегося на самом деле многогранной и 
комплексной. Иными словами, необходимость учета виктимологических факторов в 
процессе разработки мер профилактического воздействия обусловлена 
комплексным характером самой проблематики – преступности. 

Вместе с тем, следует отметить, что в последние годы научно-
исследовательские работы в сфере виктимологии значительно возросли. 
Необходимость в таких исследованиях объясняется тем обстоятельством, что 
многие из совершенных преступных деяний происходят при взаимодействии таких 
криминологических компонентов, среди которых личность и поведение 
потерпевшего играют одну из основных, если не решающую роль, в большей или 
меньшей степени детерминируя преступное поведение субъекта преступления (6). 

В демократических обществах и в правовых государствах все ветви власти 
(законодательный, исполнительный, судебный) уделяют особое внимание к фигуре 
«жертва преступления». В предмет криминологической виктимологии входят 
теоретические взгляды и научные подходы относительно положения жертв 
преступлений, а также разработка практических рекомендаций по 
виктимологической профилактики и превенции. 

Анализ современной юридической, психологической, философской, 
социологической литературы, в той или иной мере посвященной проблематики 
положения потерпевшего от преступления лица, позволяет делать вывод о том, что 
наиболее актуальными вопросами виктимологии являются нижеследующие: 

1) почему люди становятся жертвами преступлений? 
2) как формируется личность потенциальной жертвы преступления? 
3) в чем проявляется виктимность? 
4) как создается индивидуальная, групповая, массовая виктимность? 
5) каковы маркеры «виктимогенных» ситуаций? 
6) каковы методы профилактики «виктимогенных» ситуаций? 
7) каковы методы минимизации вреда (ущерба), причиняемого преступным 

деянием? 
8) каковы методы компенчации вреда (ущерба), причиняемого преступным 

деянием? 
Современное состояние общества, уровень правосознания населения и 

возросший экономический потенциал государства обуславливает приоритетность 
гарантий жертв преступления в системе правовой и социальной политики. Наряду  с  
преступными посягательствами, закон, также охраняет личность  от  ситуаций  злоу- 
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потребления властью. Кроме того, государство берет на себя обязательство по 
обеспечению жертвам преступления к правосудию, а исходя из социальной 
функции современных правовых государств, жертвы преступления имеют право на 
получение от государства компенсации за причиненный преступлением вред. 

Борьба с виктимизацией населения является неотъемлемой частью 
деятельности по борьбе с преступностью, которую, в свою очередь, невозможно 
вообразить без соответствующих, специализированных научных основ. Иными 
словами, борьба с виктимизацией, также должна иметь глубокие и достоверные 
научные основы. В этом смысле анализ состояния, динамики, структуры 
преступности, изучение причин и условий совершения преступлений, оценка 
тенденций, деятельность по прогнозированию, разработка предупреждающих мер в 
контексте целей и задач виктимологической науки придает современной 
криминологии своеобразный колорит, расширяет грани познавательной 
деятельности, придает комплексный и завершенный характер результатам 
проведенных исследований и в конечном счете служит повышению эффективности 
борьбы с преступностью. 

«Криминализация» и «виктимизация» – две стороны одной медали. Если 
конкретная часть населения подвержена криминализации, то неизбежно иная часть 
населения подвергнется виктимизации. Хотя исходя из анализа норм Особенной 
части уголовного закона можно сделать вывод о том, что не все преступления 
совершаются в отношении конкретных лиц, следует также учесть, что порой от 
одного преступления страдают несколько людей (группа лиц). В этом смысле 
каждый год в среднем 20 000 лиц становятся жертвами различных преступлений. 

Проблема латентности преступный деяний является одной из наиболее 
препятствующих эффективной борьбе с преступностью. Латентность заключается в 
отсутствии у государственных органов достоверной информации о реальных 
показателях и масштабах преступности в стране, что в свою очередь, означает 
отсутствие полного контроля над преступностью. Проблема латентной 
преступности непосредственно рождает проблему латентной виктимизации, в связи 
с чем можно утверждать, что современные и своевременно проведенные 
виктимологические исследования, направленные на разрешение проблем латентной 
виктимизации и выявлению ранее не известных жертв преступления, косвенно 
также вносят свою лепту в дело по изобличению сокрытых преступлений. 

В сложившейся обстановке большое значение приобретают  виктимологичес- 
кие аспекты профилактики, ее правильная и всесторонняя организация. Для этого 
наряду с изучением индивидуальных свойств личности преступника следует 
должное внимание уделять изучению личности потерпевших и конкретной 
жизненной ситуации. Знание последних необходимо потому, что преступление есть 
результат взаимодействия определенной жизненной среды с антиобщественными 
установками личности виновного. А в конкретной жизненной ситуации в той или 
иной мере проявляются и личность, и поведение потерпевшего (3). 

Современная криминологическая виктимология в первую очередь оперирует 
двумя базовыми категориями – «виктимность» и «виктимизация». Виктимность – 
это своеобразный социальный феномен, который состоит из свойств, присущих 
жертвам преступлений. Эти свойства могут  быть  классифицированы  на  объектив- 
ные (общие) и на субъективные (индивидуальные), но все они способны  характери- 
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зовать отдельного человека, либо группу лиц в качестве реальной, либо 
потенциальной жертвы преступления, так как эти свойства фокусируют внимание 
на уязвимых перед преступлением качествах. Виктимизацию, в свою очередь, 
можно охарактеризовать как некий процесс, в результате которого, личность 
(группа лиц) превращается в жертву преступления (1). 

Особый интерес для виктимологии представляют преступления, причины и 
условия совершения которых обусловлены непосредственным поведением 
(подстрекательным, аморальным, незаконным и т.д.) самих потерпевших лиц 
(«жертв катализаторов»). Анализ индивидуальных поведенческих характеристик 
жертв таких преступлений позволяет более ориентированно разрабатывать 
предупреждающие меры и предотвращать противоправные действия до их 
совершения. Такую профилактику можно считать непосредственной 
виктимологической профилактикой. 

Несомненно, прекриминальная (положение до совершения преступления) 
личность и поведение потерпевшего имеют большое значение для разрешения 
юридически значимых вопросов, в частности для правильной уголовно-правовой 
оценки деяния и обстоятельств, влияющих на назначение наказания и установления 
степени тяжести уголовной ответственности. Но, изучение личностных и 
поведенческих характеристик жертв преступления также важны для организации 
профилактической деятельности среди населения.  

Поэтому, в последние годы все больше внимание в криминологических 
исследованиях уделяется развитию нового научного направления в криминологии – 
виктимологии, которая помогает в разработке предупредительно-профилактических 
мер. Поэтому виктимологическая проблематика в целом, и в том числе проблемы 
защиты жертв преступлений, всегда вызывала интерес и привлекала внимание 
ученых в области уголовного права, криминологии, уголовного процесса. 
Соответственно под этим углом зрения рассматривались различные прикладные 
аспекты проблематики жертв, строилась доктрина профилактики преступности, 
постепенно формировались подходы к решению проблем, так или иначе связанных 
с проблематикой потерпевших (латентная преступность, проблема вины 
потерпевшего, профилактика преступности, цели наказания, возмещение ущерба и 
т.д.) (2; 4; 5; 6). 

Совершением преступления происходит столкновение различных интересов 
– с одной стороны интересов лица, совершившего преступление, с другой стороны 
лица, в отношении которого совершено преступление, еще с одной стороны могут 
быть затронуты публичные (государственные) интересы. В этом смысле изучение 
процесса виктимизации расширяет масштаб охвата изучения процесса совершения 
преступления. 

Предмет криминологии как науки о преступности был бы не полным, если 
бы он не охватывал учение о жертве преступления. Наряду с теоретическими 
задачами, виктимология также имеет сугубо прикладные задачи. К прикладным 
задачам виктимологии можно отнести нижеследующее: 

– оценка роли потерпевшего в механизме совершения преступления; 
– оценка квалифицирующих признаков, связанных с личностью, поведением, 

и иными особенностями потерпевшего; 
– оценка  смягчающих  и  отягчающих  обстоятельств,  связанных  с  жертвой 
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преступления; 

– индивидуализация уголовного наказания. 
Разработку предупредительных мер, адресованных к потенциальным 

жертвам преступлений, также можно отнести к самостоятельным прикладным 
задачам виткимологии. Кроме того, достижения виктимологии также коррелируют с 
оптимизацией деятельности правоохранительных органов, в частности органов, 
осуществляющих уголовный процесс (предварительное расследование). 

Развитие виктимологии позволяет совершенствовать превентивную функцию 
правоохранительной системы государства, ограждая население от угроз 
преступности. В литературе отмечается, что виктимологическая профилактика 
является одним из оптимальных средств для решения задач превентивной функции 
правоохранительной системы, в связи с чем, авторами предлагается закрепление в 
отраслевом законодательстве норм, обязывающих соответствующие органы 
осуществить данную деятельность в обязательном порядке по всем уголовный 
делам (5). 

Наряду с информационным обеспечением профилактической деятельности 
правоохранительных органов, современные результаты актуальных 
виктимологических исследований также способны обеспечить информационным 
материалом деятельность по правовому воспитанию, правовой пропаганды, 
социальному контролю. Иными словами, результаты виктимологических 
исследований ценны в информационном плане не только для органов борьбы с 
преступностью, но для органов образования, неправительственных организаций, 
иных структур гражданского общества. 

Знание характерных признаков личности и поведения потерпевших 
позволяет сориентировать имеющийся у них предупредительный потенциал на 
предотвращение возможной виктимизации. При этом разрабатываемые 
виктимологами рекомендации по оптимальному поведению в кризисных ситуациях 
учитывают различные вариации поведения потерпевших (от неосторожного до 
провоцирующего) в генезисе преступлений. В последнее время круг вопросов 
охватываемых виктимологией все больше расширяется. Наряду с криминальной, 
получают развитие социальная, трамвальная, экологическая виктимология. 
Подобную тенденцию можно только приветствовать, поскольку ориентируясь на 
общественно-полезные чувства и пожелания населения, виктимология содействует 
проявлению различных форм гражданской активности, социального соучастия в 
решении проблем потерпевших. 

В центре внимания современной теоретической виктимологии по-прежнему 
находится проблема жертвы преступления, однако акцент в исследованиях 
изменился и носит не «обвинительный», а, прежде всего, превентивный, 
правоохранительный уклон. Данная тенденция нуждается в анализе, оценке и 
поиске перспектив дальнейшего развития виктимологии на основе исторического и 
сравнительного методов. Кроме того, требует своего решения проблема 
практической реализации результатов виктимологических исследований. 
Существует настоятельная необходимость в изучении уровня виктимизации 
населения с целью адекватного отражениям состояния преступности и размеров, 
причиняемого ею вреда с точки зрения «цены преступности». В этой связи, исследо- 
вания, направленные на разработку методики изучения; уровня виктимизации  насе- 
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ления; в том числе основанные на использовании, зарубежного опыта, приобретают 
особую значимость. Важное значение также имеет исследование проблем 
организации виктимологической профилактики, направленное на выявление 
имеющихся недостатков в данном виде деятельности и разработку мер повышения 
её эффективности (2). 
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MÜASİR VİKTİMOLOJİ TƏDQİQATLARIN ZAMANINDA APARILMASININ 
ZƏRURİLİYİ VƏ AKTUALLIĞI HAQQINDA 

 
        S.S.Əliyev 

 
         XÜLASƏ 

 
Məqalə kriminologiya elminin müstəqil qolu olan viktimologiyaya, yəni cinayətin 

qurbanı haqqında təlimə həsr edilmişdir. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, cinayətlərin 
profilaktikası məsələlərinin həllində cinayət törətmiş şəxslərə yönəlmiş tədbirlərə daha 
çox diqqət yetirilir. Halbuki, müasir dövrdə törədilən cinayətlərin bir qismində kriminal 
əməlin baş verməsi üçün zərərçəkmiş şəxslər özləri də şərait yaradırlar. Məqalədə müasir 
dövrdə viktimoloji tədqiqatların aparılmalı olmasınını zəruriliyi əsaslandırılır və bu 
tədqiqatların yönəlməli olduğu əsas istiqamətlər barədə mülahizələr irəli sürülür. 
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ON THE NEED AND RELEVANCE OF MODERN AND TIMELY  
VICTIMOLOGICAL RESEARCH 

 
            S.S.Aliyev 

 
            SUMMARY 

 
This article is dedicated to victimology, an independent part of criminology which 

treats the victim of a crime. Researches show that crime prevention focuses on 
perpetrators, while today some victims themselves create conditions for crime. This article 
shows the importance of victimological research in our days and makes suggestions on 
prospective development directions in this field. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə redaksiyaya 16 yanvar 2020 tarixində daxil olmuş, 4 fevral 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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Terrorçuluq hal-hazırda  dünya birliyi tərəfindən ən təhlükəli cinayətlərdən biri 

kimi tanınan, eyni zamanda bizim cinayət qanunvericiliyinin “İctimai təhlükəsizlik və 
ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlər” bölməsinə daxil olan, günahsız insanların ölümünə 
səbəb olan, böyük maddi itkilərlə müşayiət olunan və insanlara qorxu hissi yaşadan 
cinayətlərdən biridir.  

Bu gün terrorçuluğun (terrorizmin) böyük ictimai təhlükəli fenomen olmasına 
baxmayaraq, onun anlayışına münasibət birmənalı deyil. Müxtəlif ədəbiyyatlarda 
“terrorçuluq”, “terror”, “terror aktı” anlayışlarından istifadə olunur [6, s.8].  

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsinin məzmununa 
görə terrorçuluq dedikdə, ictimai təhlükəsizliyi pozan, əhali arasında vahimə yaradan, 
yaxud dövlət hakimiyyəti orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul 
edilməsinə təsir göstərmək məqsədilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər 
vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, 
yanğın və ya digər hərəkətlər (terror aktları) törətmə, habelə həmin məqsədlə bu cür 
hərəkətlərin törədiləcəyi ilə hədələmə başa düşülür [1, m. 214]. 

Ç.Mustafayevə görə, yuxarda verilən anlayışa qisas, özünütəsdiq, terrorçuların 
xeyrinə və ya onların iradəsinə uyğun olaraq üçüncü şəxslərin xeyrinə ifadələri, fiziki, 
hüquqi şəxslər, habelə hakimiyyət orqanlarının vəzifəli şəxslərilə əlaqədar yuxarıda qeyd 
edilənlər nəzərə alınmaqla aşağıdakı kimi verilməlidir: 

Terrorçuluq qisas, özünütəsdiq, hakimiyyət orqanını və ya hakimiyyət orqanında 
çalışan vəzifəli şəxsi terrorçuların xeyrinə və ya onların iradəsinə uyğun olaraq üçüncü 
şəxslərin xeyrinə qərar qəbul etməyə və ya qərar qəbul etməkdən çəkinməyə, habelə fiziki 
şəxsi və ya şəxslər qrupunu, hüquqi şəxsi hər hansı işi görməyə və ya görməkdən 
çəkinməyə məcbur etmək məqsədilə fiziki şəxslərin sağlamlığına zərər vurmasına, fiziki 
və hüquqi şəxslərə, dövlət oranlarına və ya onlarda çalışan vəzifəli şəxslərə əhəmiyyətli 
əmlak ziyanı vurulmasına və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsinə yönələn 
və ya belə nəticələrin yaranması təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər ictimai 
təhlükəli hərəkətlər törətməkdə ictimai təhlükəsizliyi pozma və ya bu cür hərəkətlərin 
törədilməsi ilə hədələmədir [6, s.74]. 

“Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 18 iyun 
1999-cu il tarixli Qanununun 1-ci maddəsinə görə terrorçuluq dedikdə ictimai təhlükəsizli- 
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yi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq və ya dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən 
terrorçuların maraqlarına cavab verən qərarların qəbul edilməsinə nail olmaq məqsədilə 
insanların kütləvi surətdə qırılmasına, onlara bədən xəsarəti yetirilməsinə, yaxud səhhətinə 
başqa cür zərər vurulmasına və ya onların əmlakının məhv edilməsinə (zədələnməsinə) və 
ya başqa ağır nəticələrə səbəb olan əməllər törədilməsi və ya bu cür əməllərin 
törədilməsinə yönəldilmiş hədə başa düşülür [2, m.1]. 

“Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 12 iyul 2017-ci il tarixli 
Qanununa görə, terrorçu dedikdə, hər hansı formada, birbaşa və ya dolayısı ilə, qəsdən 
terror fəaliyyətinin həyata keçirilməsində təşkilatçı, təhrikçi, köməkçi və ya icraçı 
qismində iştirak edən və ya onların törədilməsinə cəhd edən, habelə əvvəlcədən əlbir olan 
bir qrup şəxsin, mütəşəkkil dəstənin və ya cinayətkar birliyin terror fəaliyytini həyata 
keçirilməsinə bilə-bilə yardım göstərən şəxs başa düşülür. 

Başqa bir mənbədə isə terrorçuluğa aşağıdakı kimi tərif verilir: 
Terrorçuluq zorakılıq ideologiyası və zorakılıq praktikası ilə hakimiyyət və yerli 

idarəçilik orqanlarının habelə beynəlxalq təşkilatların qərar qəbul etməsinə təsir 
göstərmək, əhalidə vahimə yaratmaq yaxud da qeyri-hüquqi zorakı hərəkətlərin digər 
formasıdır və terror fəaliyyəti üçün: 

- terror aktını təşkil etmək, planlaşdırmaq, hazırlamaq, maliyyələşdirmək və realizə 
etmək; 

   - terror aktına təhrik etmək; 
   - qanunsuz silahlı dəstələr təşkil etmək; cinayətkar təşkilat yaratmaq; terrorçu aktın 

realizəsi üçün mütəşəkkil dəstələr yaratmaq, belə dəstədə iştirak etmək; 
 - ələ almaqla, silahlandırma, terrorçulara təlim keçmə və onlardan istifadə etmə; 

- informasiya ilə yardım etmə, və ya başqa köməklik göstərmə, planlaşdırma və 
realizə etmə; terrorçuluq ideyasını təbliğ etmək, materialları yaxud informasiyaları yayma, 
terrorçu fəaliyyətin həyata keçirilməsinə çağırışla çıxış etmə, yaxud da belə çağrılışın 
əsaslandırılması və ya ona haqq qazandırılması fəaliyyətinin zəruriliyinin həyata 
keçirilməsi xarakterikdir.  

Həmin mənbəyə görə, terror aktı dedikdə isə partlayış törətmə yanğın və digər 
hərəkətlərlə əhalinin vahiməyə salınması və insanların məhv olması, xeyli əmlak ziyanının 
yetirilməsi, yaxud ekoloji partlayışlar yaratmaq və digər xüsusilə ağır nəticələrin baş 
verməsi, qeyri-hüquqi məqsədlə hakimiyyət, yerli idarə orqanlarının, beynəlxalq 
təşkilatların qərar qəbul etməsinə təsir göstərmə başa düşülür [7, s.277-278]. 

İngiltərə cinayət qanunvericiliyinə görə terrorçuluq dedikdə, siyasi məqsədlər üçün 
istifadə edilən, o cümlədən cəmiyyətdə qorxu hissi yaratmağa yönəlmiş istənilən zorakılıq 
əməli başa düşülür. 

Başqa bir mənbəyə görə terrorçuluq olduqca mürəkkəb, dinamik və çoxcəhətli bir 
hadisədir [9, s.14]. 

Digər bir mənbədə isə terrorçuluq dedikdə, terrorçulara lazım olan istiqamtlərdə 
hərəkət etməyə və ya hərəkət etməkdən çəkindirməyə məcbur etmək və qorxu yaratmaq 
məqsədilə zorakılıq və ya belə zorakılıq hədəsi aktları başa düşülür [11, s.78].  

Ədəbiyyatlarda terrorçuluğun müxtəlif meyarlara görə təsnifatı aparılır: dövlət, 
dini, siyasi və s. İ.V.Malışeva və N.Y.Panov qeyd edirlər ki, dövlət terroru terrorçuluq 
deyil. Terrorçuluq özlüyündə zorakılıqdan ibarət təşviş yaradan, dövlət və ictimai 
qaydanın pozulmasına səbəb olan, rəqibi arzu edilən qərarı qəbul etməyə məcbur edən  hə- 
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rəkətdir. Lakin dövlət terrorçuluğu adlandırılan hərəkətlər isə, əksinə, dövlət quruluşunun 
möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş olur [6, s.13; 13, s. 223].  

Professor Ə.Əliyev terrorçuluğa başqa aspektdən yanaşmış, ermənilər tərəfindən 
ölkəmizə qarşı edilən terrorçuluğu araşdırmışdır. O, ermənilər tərəfindən edilən 
terrorçuluğu iki istiqamətə ayırmışdır.  Birinci istiqamət üzrə törədilən terror aktları da öz-
özlüyündə üç hal üzrə təsnifləşdirmişdir: 

1. nəqliyyat vasitələrinə qarşı və ya nəqliyyat vasitələrində törədilən terror 
cinayətləri. statusundan (yəni, mülki və ya hərbi şəxs olmasından) asılı olmayaraq fərdlərə 
qarşı törədilən terror cinayətləri. Məsələn, 1984-cü ildə Bakı şəhərində 1 qadının həlak 
olması və 3 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən 106 nömrəli avtobusun partladılması, 16 
sentyabr 1989-cu ildə 5 nəfərin həlak olması və 25 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən 
Tbilisi-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusunun partladılması, 10 avqust 1990-
cı ildə 20 nəfərin həlak olması, 30 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən Tbilisi-Ağdam 
marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusunun partladılması və s.; 

2. statusundan (yəni mülki və ya hərbi şəxs olmasından) asılı olmayaraq fərdlərə 
qarşı törədilən terror cinayətləri. Məsələn, 15 may 1988-ci ildə Kəbəcər rayonunda Kapalı 
kəndində X.İsmayılovun evinin partladılması və 3 nəfərin həlak olması, 1988-ci ilin 
iyulunda ermənilər tərəfindən Xocavənd rayonunda yaşayan azərbaycanlıların həyətyanı 
sahəsinə atılmış əl qumbarası nəticəsində iki partlayışın baş verməsi və 2 nəfər mülki 
şəxsin yaralanması, 24 noyabr 1989-cu ildə 3 nəfər Qaradağlı kənd sakininin qətlə 
yetirilməsi, 9 yanvar 1991-ci ildə “Molodyoj Azerbaydjana” qəzetinin müxbiri 
S.Əsgərova və hərbi qulluqçu - podpolkovnik S.Larionov, mayor İ.İvanov və serjant 
İ.Qoekin hərəkət etdiyi avtomobilin Laçın-Şuşa yolunun 5-ci kilometrliyində erməni 
terrorçuları tərəfindən atəşə tutulması və sərnişinlərin qətlə yetirilməsi, 6 aprel 1991-ci 
ildə Ağdamdan Fizuli rayonuna hərəkət edən “Moskviç-412” markalı 93-69 AQV dövlət 
nömrəli avtomaşının Martuni rayonu ərazisində partladılması, nəticədə 2 nəfərin həlak 
olması və 2 nəfərin ağır yaralanması  və s.; 

3. mülki və dövlət obyektlərinə qarşı törədilən terror cinayətləri. Məsələn, 20 
sentyabr 1989-cu il tarixdə Zod mədəninin Kəlbəcər rayonu Söyüdlü yaylağında yerləşən 
sahəsində partlayıcı qurğunun yerləşdirilərək partladılması və nəticədə dövlətə həmin dövr 
üçün 28929 manat ziyan vurulması, 7 oktyabr 1989-cu ildə Xankəndi şəhərində Şuşa 
şəhəri ilə Ağdam yolunu birləşdirən Xəlfəliçay çayı üzərində körpünün partladılması, 4 
yanvar 1991-ci ildə Əsgəran-Ağdam yolunda körpünün partladılması, 11 oktyabr 1991-ci 
ildə Şuşa rayonunun Nəbilər kəndi yaxınlığında Şuşu şəhərini içməli su ilə təchiz edən 
kəmərin partladılması və s. 

İkinci istiqamət üzrə ən bariz nümunə 1988-ci ilin fevralında Sumqayıt şəhərində 
erməni terror təşkilatlarının təhriki, təşkilatçılığı və dəstəyi ilə törədilən, lakin əsas 
cinayətkar kimi azərbaycanlıların göstərildiyi hadisələrdir [5, s.155-157]. 

Terrorçuluğun sosial fenomen kimi mürəkkəbliyi təbii olaraq elmi yanaşmaların 
müxtəlifliyini şərtləndirmişdir. Sosial hadisə kimi terrorçuluğa  üç yanaşma var:  

1. cinayət əməli kimi; 
2. terrorçu qruplar kimi; 
3. terrorçu doktrinalar kimi [12, s.12]. 

Bəzi müəlliflərin fikrincə, terrorçuluq bir cinayət kimi, benəlxalq terrorçuluqdan, 
dövlətdaxili terrorçuluqdan və ümumi terrorçuluqdan ibarətdir [8, s.93]. 

Terrorçuluğun başqa bir təsnifatı aşağıdakı kimidir: 
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1. İdeoloji terrorçuluq; 
2. Etnik terrorçuluq; 
3. Dini terrorçuluq; 
4. Kriminal terrorçuluq; 
5. Fərdi terrorçuluq [14, s.17-19]. 

Professor F.Səməndərov terrorun subyektinin kim olmasından, onun hansı 
məqsədlər güdməsindən, hansı strateji planları həyata keçirməsindən asılı olaraq-
terrorçuluğun aşağıdakı növlərini fərqləndirirdi: 

Siyasi terrorçuluq-hakimiyyət uğrunda mübarizə və siyasi rəhbərlərin və onun 
tərəfdarlarının aradan qaldırılması ilə bağlıdır. 

Qeyd edək ki, siyasi terrorizm-geniş mənada bütün terror növləri siyasi 
məqsədlərlə həyata keçirilir. Dar mənada siyasi terrorizm dövlət orqanlarının fəaliyyətinə, 
onların çıxardığı qərarlarən ləğvinə və ya terrorçulara sərf edən qərаrların çıxarılmasına  
təsir etmək üçün həyata keçirilən terror aktı formasıdır . 
  Dövlət terrorizmi - öz dövlətinin əhalisi içərisində vahimə yaratmaq, əhalinin fəal 
hissəsinin müqavimətini qırmaq məqsədilə həyata keçirilə bilər. XX əsrdə dövlət 
terrorizmi SSRİ-də, Almaniyada, İtaliyada, Çində, Kambocada və regionun digər 
ölkələrində yaşanmışdır. 

Dövlət terrorizmi həm də bir dövlət tərəfindən düşünülmüş və  məqsqədyönlü  
şəkildə digər  dövlətin ərazisində həyata keçirilən zorakılıq növüdür.   

  Dini terrorizm-terror yolu ilə özünün mənsub olduğu dinin tanınmasını məcbur 
edilir. Dinin cəmiyyətdə hakim mövqeyini təsdiq etdirmək üçün terror vasitələrindən 
istifadə edilir. Hazırda dini terrorizm Pakistanda, Hindistanda, Rusiyada (Şimali 
Qafqazda) onun təzahürlərinə tez-tez rast olunur. 
  Tamah niyyəti ilə bağlı terrorçuluq-bu zaman terrorçuluq başqalarının 
mülkiyyətində, əməli idarəçiliyində olan maddi nemətlərin ələ keçirilməsi üçün vasitə 
rolunu oynayır. Terrorun təsiri altında zərərçəkən faydalı olmayan şərtlərlə, özünün 
ziyanına məhsul istehsalı və kommersiya fəaliyyətini davam etdirir. Bəzən terrorun 
miqyası dövlət səviyyəsi ilə bağlı olur. Məsələn, narkotik maddənin istehsalı və tədavülü 
ilə məşğul olan terrorçu qüvvələrin 1994-1995-ci ildə Kolumbiya hökuməti ilə apardığı 
müharibəni misal göstərmək olar. 
  Kriminal terror-kriminal terrorun əsas məqsədi mütəşəkkil dəstələr arasında 
yaranan münaqişə və ixtilaflar zamanı rəqib mütəşəkkil dəstə üzvlərinin, eləcə də onların 
tərəfdarlarının məhv edilməsindən ibarətdir.  
  Kriminal terror həm də narkotik ticarəti, silah qaçaqmаlçılığı, və digər gəlirli 
sahələr üzərində nəzarəti ələ keçirmək üçün həyata keçirilən terrorun bir növüdür. 
  Millətçiliklə bağlı terrorçuluq-Terrorun bu növü ölkədə vahimə yaratmaq, başqa 
millətə mənsub insanlarını qorxutmaq, müntəzəm təqib etmək yolu ilə, dövlət və ya 
ictimai həyatda funksional fəaliyyətdən çəkindirmək, hədə qorxu ilə onun daşınan və ya 
daşınmayan əmlakını əlindən almaq, digər millətə mənsub insanların kütləvi surətdə 
deportasiyaya məcbur etmək və s. Terrorçuluğun bu növü çox halda separatizm formasını 
alır. 

Bəzən dövlətin təhlükəsizlik orqanları ilə birlikdə, dövlət siyasətinin həyata 
keçirilməsinin tərkib hissəsi ola bilər. 

Məsələn, Ermənistanın Qarabağ torpaqlarının işğalı ilə bağlı təcavüzkar siyasətin 
tərkib hissəsi kimi, həm də dövlət səviyyəsində həyata  keçirilən  terrorla  bağlı  olmuşdur. 
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Xocalı rayonunun işğalı zamanı, terrorçular amansız qırğına yol vermiş, uşaqdan tutmuş 
qoca yaşlı insanlara qədər hamını məhv etmişlər. 

Ermənistan terrorunun seçdiyi amansız qırğın yolu azərbaycanlılar qorxudub 
dəhşətə salmaq, Qarabağda yaşayan azərbaycanlıları ata-baba yurdlarından didərgin 
salmaq siyasəti izləmişdir. 

Azərbaycanda metronun, qatarların və avtobusun partladılmasını erməni 
terrorçuları həyata keçirmişdir. Belə terror aktları çeçenlər tərəfindən Rusiyada icra 
edilmişdi. 
  İdeoloji terrorçuluq. Terrorun bu növü - insanların xoşbəxt gələcəyi üçün dünyanın 
yenidən dəyişdirilməsi xatirinə, «Ədalətin» qələbə çalması uğrunda mübarizə forması kimi 
qəbul etmək olmaz. İdeoloji terror-terrorun digər növlərindən heç də az təhlükəli deyildir. 
İdeoloji terrorun mövqeyində duranların tam əksəriyyəti fanatik olur. Onların fikrincə kim 
başqa cür düşünürsə, fərqli düşüncə sahibidirsə, onlar cəmiyyətdə yekcins düşüncənin 
yaranması işinə təxribat yaradırlar, belələri məhv edilməlidir. 

İdeoloji terror bəzən dini və millətçilik kimi terrorla birləşir. İkinci dünya 
müharibəsindən sonra ideoloji cəhətdən bir-birinə qarşı əks mübarizə aparan ölkələrdə 
(məsələn, sosialist və kapitalist ölkələrində) zəif inkişaf etmiş dövlətlərlə, zəngin 
dövlətlər, inkişaf etməkdə olan dövlətlərlə, inkişaf etmiş dövlətlər arasında hərbi-siyasi 
təsir dairəsinin genişləndirilməsi uğrunda mübarizə getmiş və indi də getməkdədir [7, 
s.280-282]. 

İdeoloji terrorizm-müəyyən ideyaların yayılmasını təmin etmək üçün həyata 
keçirilir. Bu hər zaman terror aktı ilə müşaiyət olunmur. İdeoloji terrorizm özünü əsasən 
iki formada büruzə verir: 

- siyasi ideoloji terrorizm-siyasi ideologiyanı yaymaq üçün həyata  keçirilən  terro- 
rizm növüdür .  

- dini ideoloji terrorizm-dini ideologiyanı yaymaq üçün istifadə olunur.  
        Dini terror-müxtəlif dini təriqətlərə sitayiş edən qrupların qarşıdurması  zamanı 
meydana çıxır .   

  Başqa bir mənbədə terrorçuluğun iki forması göstərilir: 
1. dövlət tərəfindən və ya onun dəstəyi ilə həyata keçirilən terrorçuluq; 
2. fərdi-qrup terrorçuluğu, yəni dövlət tərəfindən dəstəklənməyən, ayrı-ayrı şəxslər 

və ya şəxslər qrupu, yaxud təşkilat tərəfindən həyata keçirilən terrorçuluq [6, s.17]. 
Yuxarıdakı təsnifatı aşağıdakı kimi aparmaq daha dəqiq olardı: 
Daxili terror-hansıkı bir ölkənin ərazisində  həyata keçirilir və  zərərçəkənlər eyni 

ölkənin vətəndaşları olur.  
        Xarici terror - burada hədəf xarici ölkənin vətəndaşları, həm də beynəlxalq 
təşilatların nümayəndələri seçilir .  
         Fərdi terror - burada hədəf bütöv cəmiyyətə deyil, onun bir fərdi olur.  

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal cinayət qanunvericiliyinə görə isə 
terrorçuluğun aşağıdakı formaları var: 

1. Beynəlxalq terrorçuluq; 
2. Dövlətdaxili terrorçuluq; 
3. Federal terror cinayətləri; 
4. Kiberterrorçuluq [10, s. 207].  
Terrorçuluğun yuxarda sadalanan növlərindən başqa aşağıdakı növləri  də  məlum-   

dur: 
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Etnik və ya milli terror - bu, hər hansı bir dövlətdə yaşayan etnik qruplаrın, milli 
azlıqların həyata keçirdiyi terror növüdür .  

     Sektant terror - bir sıra totalitar xarakterli sektalar tərəfindən həyata keçirilir,hədəf 
isə cəmiyyətin bütün üzvləridir.    

İrqi terror-mövcüd irqi üstünlüyü qorumaq üçün müxtəlif sosial qruplar arasında  
baş verən mübarizənin nəricəsində yaranan və irqi-ayrıseçkilik yaradan terror növüdür.  
İsrail terrorla mübarizə institutu terrorun təsnifatın aşağıdakı kimi aparır:  
     1. beynəlxalq terror - terror aktının törədildiyi yer əhəmiyyət kəsb etmir, terrorçu 
qrup müxtəlif millətin və əqidənin nümayəndələrindən ibarətdir. Mübarizənin obyekti 
siyasi və dini baxışlar, ya da beynəlxalq təşkilatlar, razılaşmalar və institutlardır.  

2. daxili terror - terror aklarının törədilmə yeri bir dövlətin daxilində baş verir və 
terrorçu qruplar bir qayda olaraq eyni ölkənin vətəndaşı olur.  

3. obyektli terror - terror aktlarını terrorçu qrupların zərərli və təhlükəli hesab 
etdiyi müəyyən həyat fəaliyyətli obyeklərə qarşı törədilməsidir [4, s.26]. 

Fikrimizcə, terrorçuluğun digər bir təsnifatını onun törədilmə üsuluna görə apara 
bilərik: 

1. odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdn istifadə etməklə 
törədilən terrorçuluq; 

2. beynəlxalq tədbirin keçirildiyi vaxt və ya kütləvi tədbirin keçirildiyi  yerdə  törə- 
dilən terrorçuluq; 

3. dini düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm zəminində törədilən terror- 
çuluq.  
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              DEFINITION AND CLASSIFICATION OF TERRORISM 

 
                E.E.Naghiyev 

 
                 SUMMARY 

 
This article deals with the definition and classification of terrorism. Definitions 

provided by the legislation and different authors are compared. Classification of terrorism 
with respect to various criteria is presented. Armenian terrorism against Azerbaijan is also 
discussed. 
 

              ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРРОРИЗМА 
 

               Э.Э.Нагиев 
 

                РЕЗЮМЕ  
 

В статье речь идет о понятии и классификации терроризма. Сравниваются  по- 
нятия терроризма, указанные в законодательстве и отдельными авторами. Проведена 
классификация терроризма по различным критериям. Также затронута тема 
армянского террора против Азербайджана.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə redaksiyaya 6 fevral 2020 tarixində daxil olmuş, 7 fevral 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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SSRİ-nin dağılması nəticəsində yenidən müstəqillik əldə etmiş dövlətlərlə 

münasibətlərin yeni mərhələdə qurulması və inkişafı qarşılıqlı maraqlara xidmət edirdi. 
Azərbaycanın Şərqi Avropa dövlətləri ilə münasibətlərində region ölkələrinin Ermənistan–
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində mövqeyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Azərbaycan bu problemə münasibətdə qonşu dövlətlərdən Gürcüstan və münaqişənin həll 
edilməsində vasitəçi ölkələrdən olan Rusiyanın mövqeyinə, konfliktin həll edilməsində 
roluna xüsusi önəm verir.  
        Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Azərbaycan və Gürcüstan etnik separatizm və 
müharibəyə məruz qalıb. Azərbaycan Dağlıq Qarabağda erməni təcavüzü, Gürcüstan isə 
Abxaziya və Cənubi Osetiyada separatizmlə üzləşib. 1992-ci ildə alovlanan və 1993-cü ilə 
qədər davam edən Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələri zamanı Gürcüstan 
Moskvanın da birbaşa və dolayı dəstəyilə bu ərazilərə nəzarəti itirdi. Zviad 
Qamsaxurdiyanın (1991-1992) zamanında Gürcüstan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
ilə bağlı passiv müşahidəçi rolunda qalmış və real vasitəçilik missiyasını üzərinə götürə 
bilməmişdi [8]. 

Dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsindən sonra Azərbaycan ilə Gürcüstan 
arasında yaranan münasibətləri iki mərhələyə bölmək olar. Birinci mərhələ - 1991-ci ildən 
1993-cü ilə qədər olan müddəti əhatə edir. Z.Qamsaxurdiya dövründə yaranan gürcü 
millətçiliyi yerli azərbaycanlılara qarşı çevrildi. Erməni və gürcü millətçiliyi Qafqazda 
Azərbaycanın milli mənafeyinə təhlükə törədirdi. Sovet dövründə sayı 500 minə çatmış, 
lakin rəsmi siyahıalmalarda sayı azaldılan azərbaycanlılar ayrı-seçkiliyə və təzyiqlərə 
məruz qalaraq, zorakılıqla öz dədə-baba torpaqlarında çıxarılmış, 10 minlərlə azərbaycanlı 
Azərbaycana keçməyə məcbur olmuş, Başkeçid bölgəsi, Bolnisinin mərkəzi 
azərbaycanlılardan təmizlənmişdi [11]. 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ Rusiya və  Ermənistanın 
hərbi yardımı ilə separatcılıq və Azərbaycandan ayrılmaq kursu götürdü.  Bu  zaman  Gür- 
cüstanın prezidenti olmuş Eduard Şevardnadze münaqişənin həlli ilə bağlı neytral mövqe 
sərgiləmişdi. 1993-cü il fevralın 3-də Bakıda Azərbaycan Prezidenti Əbülfəz Elçibəylə gö- 
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rüşən E. Şevardnadze Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikirlərini belə açıqlamışdı: 
“Düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ayrı-ayrı insanlar həll edə bilməz. Mən 
Qarabağ münaqişəsinin həllində, cənab Elçibəyin Abxaziya məsələsində oynaya biləcəyi 
rolu yerinə yetirə bilərəm” [8]. 

Azərbaycanla Gürcüstanı bir neçə siyasi xətt birləşdirirdi. Bunlar müstəqil dövlətin 
möhkəmlənməsi və beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsi, Qafqazda nisbi siyasi sabitliyin 
yaranması, Transqafqaz və Transxəzər magistralının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, 
demokratik cəmiyyətin və hüquqi dövlətin qurulması idi [3]. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ilk geniş tərkibli xarici səfərini 1996-cı il 
martın 8-də Gürcüstana etdi. Səfər zamanı imzalanan “Tbilisi Bəyannaməsi” adlandırılan 
“Qafqaz regionunda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq haqqında Bəyannamə” mühüm 
əhəmiyyət daşıyırdı [2, c.1, 612-613]. Bəyannamə “Ümumi Qafqaz Evi” ideyasının həyata 
keçirilməsində mühüm əhəmiyyətə malik idi.  

1997-ci il fevralın 18-də Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin 
Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı dövlət başçısı Heydər Əliyev mühüm bəyanatlar verdi: 
“Qonşularımıza bizim heç bir iddiamız yoxdur. Biz sərhədlərin dəyişdirilməsi mövqeyini 
tutmuruq və heç vaxt tutmayacağıq. Ancaq eyni zamanda biz sərhədimizin pozulmasına, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tapdalanmasına heç vaxt yol verə bilmərik.” [1, c.8, 
219] 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 2002-ci il martın 22-də Gürcüstana rəsmi 
səfəri mühüm siyasi əhəmiyyətə malik idi. İki ölkə rəhbəri arasında keçirilən görüşlərdə 
regionda sabitliyin əsaslarının təmin edilməsi və təhlükəsizliyin yeni sisteminin 
formalaşdırılması prosesinə yardım edilməsi baxımından Azərbaycan – Gürcüstan 
əməkdaşlığının  möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd edildi [2, c.1, 620].    

Gürcüstanın Prezidenti  Mixail Saakaşvili də ənənəvi pozitiv neytrallıq siyasətini 
davam etdirirdi. 2003-cü ildən ölkə başında olan Mixail Saakaşvili 10 illik hakimiyyəti 
dövründə daha çox Türkiyə və Azərbaycanla dostluq münasibətlərinə üstünlük versə də, 
Ermənistanla da münasibətləri formal dostluq formasında saxlamağa çalışırdı [8]. 

2004-cü ilin iyunun 14-15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gürcüstana 
dövlət səfəri zamanı Qafqazda sülhün və sabitliyin bərpa edilməsinin, habelə mövcud 
münaqişələrin tezliklə sülh yolu ilə həll olunmasının regionun inkişafına xidmət edəcəyi 
bildirildi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin və Gürcüstanın Abxaziya və Tsxinvali 
regionlarında münaqişələrin BMT və ATƏT-in müvafiq sənədləri əsasında sülh yolu ilə 
beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul edilmiş dövlətlərin suverenliyi, ərazi 
bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həll edilməsinin vacibliyi 
bəyan olundu [6]. 

2015-ci il noyabrın 5-də Tbilisidə Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin Birgə 
Bəyannaməsi imzalandı. Bəyannamədə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ 
regionu və ətraf rayonlarındakı münaqişənin və Gürcüstanın Abxaziya və Tsxinvali / 
Cənubi Osetiya regionlarındakı münaqişənin beynəlxalq hüququn prinsip və normaları, 
xüsusilə dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq tanınmış sərhədlərinin 
toxunulmazlığı əsasında, sülh yolu ilə həll olunması, Azərbaycan Respublikası ilə 
Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyasının əhəmiyyətinin və 
delimitasiya prosesinin tamamlanmasının tezləşdirilməsinin vacibliyi vurğulanırdı [4]. 

2016-cı il fevralın 19-da Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri 
arasında imzalanan “Tbilisi bəyannaməsi”ndə də regionda münaqişələrin sülh,  sabitlik  və 
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iqtisadi inkişafa mane olması və bu konfliktlərin beynəlxalq hüququn prinsiplərinə 
müvafiq olaraq, dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında dinc yolla 
həll olunması tələb edilirdi [5]. 
          Tədqiqatlar göstərir ki, Gurcustan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ərazi 
butovluyu cərcivəsində sulh yolu ilə həllində maraqlı idi. Buna gorə Dağlıq Qarabağ 
mustəqil qurum kimi tanınmır, orada baş verən “siyasi prosesləri,” hər cur qondarma 
seckiləri qəbul etmirdi. Hər iki qonşu dovlətlə mehriban qonşuluq siyasəti yeritməyə 
üstünlük verən Gurcustan iqtidarı neytral, “ehtiyatlı” siyasət yurudürdü.  
       Gürcü ekspertlərin mövqeyi isə tamamilə fərqli idi. Onlar belə hesab edirlər ki, 
Dağlıq Qarabağda lokal muharibə regional, hətta qlobal muharibəyə cevrilmək təhlukəsi 
var və bu zaman Gurcustanın milli maraqlarına və təhlukəsizliyinə təhdidlərin yarana 
bilər. 
       Gurcu mətbuatında Dağlıq Qarabağ munaqişəsi ilə bilavasitə bağlı olan 
ermənilərin yaşadıqları Cavaxeti və əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət olan 
Borcalı (Kvemo Kartli) qarşıdurmasının baş verməsi təhlukəsindən də ehtiyat edilir. 
Gurcu tərəfini narahat edən digər təhlukə odur ki, qlobal muharibə başlayarsa Rusiya oz 
muttəfiqi Ermənistana hərbi yardım etmək uçun ya Gürcüstandan dəhliz kimi istifadə edə 
bilər, ya da Gürcüstanın ərazilərinin işğalını daha da dərinləşdirərək həmin “yeni işğal 
olunmuş ərazilər” vasitəsilə birbaşa Ermənistanla əlaqə yarada bilər [11]. Gürcü 
eksperlərinə görə Qarabağ münaqişəsi genişmiqyaslı müharibəyə çevrilərsə, Gürcüstan 
istər öz ərazisində mümkün terror aktlarına, istərsə də hər iki tərəfdən qaçqın axınına görə 
təhlükə qarşısında qala bilər. Gürcüstanın ərazisinin istər şimaldan cənuba, istərsə də 
Türkiyədən Azərbaycana tranzit olması onun üçün böyük təhlükələr yarada bilər [10]. 
          Gürcü ekspertlərdən Suxumi Dövlət Universitetinin professoru Quram Marxuliya 
Brüsseldə keçirilən “Separatizm beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə təhdiddir” 
mövzusunda Beynəlxalq Forumda separatizmi ermənilərin xisləti adlandırıb. O deyib ki, 
ermənilər harada peyda olublarsa orada dövlət yaratmağa çalışıblar. 1985-ci ildə Afinada 
Daşnaksütyun partiyasının qurultayında Ermənistanın ərazisinin Gürcüstanın, yaxud 
Azərbaycanın torpaqları hesabına genişləndirilməsi məsələsi müzakirə olunub və bu işə 
yalnız bir səs üstünlüyü ilə Qarabağdan başlamaq qərara alınıb. “Bu, gürcüləri ayıltdı, əks 
halda, biz gürcülər də indiyədək yatardıq. Bu mənada Gürcüstan və Azərbaycan təbii 
müttəfiqlərdir......Ermənistan tarixin səhvidir və bunu düzəltmək lazımdır” sözləri ilə 
yekunlaşdırıb [7].  
       2016-cı ildə aprelin 2-də münaqişə kəskinləşən zaman Gürcüstan parlamentinin 
sədri David Usupaşvili bildirmişdi: “Biz Gürcüstan üçün qardaş olan iki ölkə arasındakı 
silahlı qarşıdurmadan narahatıq. Bizim mövqeyimiz həmişə olduğu kimi sarsılmaz olaraq 
qalır. Biz Qafqazda, öz ölkəmizdə və bilavasitə qonşuluğumuzda sülh istəyirik” [10] . 
Beləliklə, ərazi bütövlüyü problemi ilə üzləşən, Azərbaycanla sıx siyasi və iqtisadi 
əlaqələrə malik Gürcüstan rəhbərliyi ənənəvi olaraq ehtiyatlı davranır, münaqişədə heç bir 
tərəfə tam dəstək vermirdi. 
 Gürcüstan prezidenti olmuş M. Saakaşvili isə 2016-cı ilin aprel döyüşləri başlayan 
zaman Moskvanı Qarabağ hadisələrinin əsas təşkilatçısı elan etmişdi: “Baş verənlər 
Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı Putin təxribatına bənzəyir. Həmçinin, Ermənistan da 
bundan zərər çəkir. Qeyd edim ki, Moskva bu hadisələrə qabaqcadan hazırlaşmışdı. 
Rusiya intensiv şəkildə tərəfləri silahlandırır və Dağıstanda çəkdiyi yeni hərbi yolla 
gələcəkdə Azərbaycana qəfil hərbi müdaxiləyə ümid edir” [8]. 
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         2019-cu ilin mart ayında Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili Ermənistana 
səfər edən zaman Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın mövqeyini müdafiə 
edərək Ermənistan rəhbərliyinin ünvanına ittihamlarla çıxış etdi. S. Zurabişvili həmin il 
fevralın 27-də Azərbaycanda rəsmi səfərdə olarkən Azərbaycan və Gürcüstan ərazilərinin 
işğalı mövzusuna toxunaraq Gürcüstanın keçmiş muxtar vilayətləri olan Abxaziya və 
Cənubi Osetiyanın Rusiya tərəfindən işğal edilməsi barədə fikirlər səsləndirmişdi. 
Gürcüstan Prezidenti bu səfəri zamanı mahiyyətcə ilk dəfə olaraq Ermənistanı Dağlıq 
Qarabağı və ona bitişik əraziləri işğal etməkdə açıq şəkildə ittiham etmişdi.  
       S.Zurabişvili Ermənistanda səfərdə olarkən bildirdi ki, Ermənistan tərəfindən 
Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün təkcə sözdə deyil, həm də əməldə dəstəklənməsi çox 
vacibdir. Dövlət başçısı diqqətə çatdırdı ki, qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının 
nümayəndə heyətinin Abxaziya və Cənubi Osetiyaya səfərlərini nəzərdə tutur: “Səfərlərin 
təşkilatçıları bununla göstərirlər ki, bu münaqişələr simmetrikdir. Bu, çox məyusedicidir 
və ağrılıdır. Hesab edirik ki, burada (Ermənistanda) ölkəmizə qarşı olmalı olan xeyirxahlıq 
yoxdur” [9].  
 Beləliklə, tədqiqatdan aydın olur ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra Gürcüstan ilə ikitərəfli görüşlər çərçivəsində əsas müzakirə mövzusu 
Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olmuşdur. Xüsusilə, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə gəlməsindən sonra bu istiqamətdə 
görülən işlər prinsipial xarakter daşıyırdı. Gürcüstan Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsində konkret siyasi xətt müəyyənləşdirirdi ki, bu da “pozitiv 
neytrallıq”  xətti idi. 

 
Ədəbiyyat 

1. Əliyev H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, 
məktublar: 46 cilddə, VIII c., Bakı: Azərnəşr, 1998 

2. Qasımlı M.C. Azərbaycanın xarici siyasəti (1991-2003). 2 cilddə, I c., Bakı: 
Mütərcim, 2015, 648 s.; Qasımlı M. C. Azərbaycanın xarici siyasəti (1991-2003): 2 
cilddə, II c., Bakı: Mütərcim, 2015, 664 s. 

3. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri //http://lib.aliyev-heritage.org/az/ 1407885.html  
4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Gürcüstan Prezidentinin Birgə 

Bəyannaməsi // http://www.e-qanun.az/framework/32255 
5. Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikasının xarici işlər 

nazirlərinin Beşinci Üçtərəfli Görüşünün Tbilisi bəyannaməsi // 
http://mfa.gov.az/news/909/3779 

6. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyevin və Gürcüstan Prezidenti 
M.Saakaşvilinin Birgə Kommünikesi // http://www.e-qanun.az/framework/5725 

7. Brüsseldə “Separatizm beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə təhdiddir” mövzusunda 
Beynəlxalq Forum keçirilib // https://azertag.az/xeber/Brusselde_ 
Separatizm_beynelxalq_sulhe_ve_tehlukesizliye_tehdiddir_movzusunda_Beynelxalq_
Forum_kechirilir_YENILANIB_2-1113392 

8. Gürcüstanın Qarabağ dilemması – Tbilisi Bakı ilə Yerevan arasında qalıb //   
https://modern.az/az/news/155300 

9. Gürcüstan Prezidenti Yerevanda Azərbaycanı dəstəklədi –  Ermənistanı işğalçı 
adlandırıb // https://www.yeniavaz.com/az/newscontent/znewscontent/101557/ 
gurcustan-prezidenti-yerevanda-azerbaycani-destekledi-ermenistani-isgalci-adlandirib 

131

http://www.e-qanun.az/framework/32255
http://www.e-qanun.az/framework/5725
https://azertag.az/xeber/Brusselde_%20Separatizm_beynelxalq_sulhe_ve_tehlukesizliye_tehdiddir_movzusunda_Beynelxalq_Forum_kechirilir_YENILANIB_2-1113392
https://azertag.az/xeber/Brusselde_%20Separatizm_beynelxalq_sulhe_ve_tehlukesizliye_tehdiddir_movzusunda_Beynelxalq_Forum_kechirilir_YENILANIB_2-1113392
https://azertag.az/xeber/Brusselde_%20Separatizm_beynelxalq_sulhe_ve_tehlukesizliye_tehdiddir_movzusunda_Beynelxalq_Forum_kechirilir_YENILANIB_2-1113392
https://www.yeniavaz.com/az/newscontent/znewscontent/


L.H.Qasımova 
 

10. Qarabağ münaqişəsi: Gürcüstan neytraldır // https://www.bbc.com/azeri/ 
region/2016/04/160408_karabakh_tbilisi 

11. Ömərov V. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri: sınaqlardan çıxmış əməkdaşlıq // 
http://caucasusstudies.az/e-kitabxana/elmi-meqale/88-azerbaycan-gurcustan-
munasibetleri.html 

 
     THE POSITION OF GEORGIA (COUNTRY)  

IN ARMENIA-AZERBAIJAN NAGORNO-KARABAKH CONFLICT 
 

        L.H.Qasimova 
 

         SUMMARY 
 

       It is noted that Azerbaijan pays great attention to the position of Georgia (country) 
and its role in resolving the Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict. The author 
concludes that Georgia has defined a specific political line in the Armenian-Azerbaijan 
conflict over Nagorno-Karabakh, which is a "positive neutrality" line. Generalization of 
the issue under consideration is made and corresponding conclusions are drawn. 
 

ПОЗИЦИЯ ГРУЗИИ В АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ  
НАГОРНО-КАРАБАХСКОМ КОНФЛИКТЕ 

 
Л.Г.Гасымова 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье отмечается, что Азербайджан придает большое значение позиции 

Грузии и ее роли в урегулировании конфликта в связи с армяно-азербайджанским 
нагорно-карабахским конфликтом. Автор приходит к выводу, что Грузия 
определила конкретную политическую линию в армяно-азербайджанском нагорно-
карабахском конфликте, которая является линией "позитивного нейтралитета". 
Проведено обобщение по рассматриваемому вопросу и сделаны соответствующие 
выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə redaksiyaya 26 fevral 2020 tarixində daxil olmuş, 28 fevral 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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Azərbaycan Respublikasında aparılan səmərəli və məqsədyönümlü vergi siyasəti, 

genişmiqyaslı islahatları hədəfləyən kompleks tədbirlər nəticəsində ölkəmizdə müasir, 
beynəlxalq standartlara cavab verən vergi xidmətinin formalaşdırılmasına nail olunmuş və 
hazırda Azərbaycanın vergi sistemi dünyanın bir sıra qabaqcıl ölkələrində tətbiq olunan 
əksər vergi xidmətlərini vergi ödəyicilərinə təqdim etməklə 64 növ elektron xidmət 
göstərir (6).  

Vergi hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsi, vergi inzibatçılığı və vergi nəzarəti 
tədbirlərinin tətbiq edilməsi zamanı şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə vergi orqanları 
ilə vergi ödəyicilərinin birbaşa ünsiyyətinin minimuma endirilməsi, sahibkarların vaxt 
itkisinin və xərclərinin azaldılması, vergi əməliyyatlarının vergi orqanlarına getmədən 
elektron qaydada həyata keçirilməsi, biznes fəaliyyətinin daha tez və səmərəli idarə 
olunması vergi sistemində aparılan islahatların əsasını təşkil edir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq 
islahatların istiqamətləri”nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi haqqında” 
4 avqust 2016-cı il tarixli Sərəncamına və bu Sərəncamla təsdiq edilmiş vergi sahəsində 
aparılacaq islahatların istiqamətlərinə əsasən beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla şəffaflıq 
prinsipini rəhbər tutan bir sıra mexanizmlərin, o cümlədən elektron sistemlərin hazırlanıb 
tətbiq edilməsi müəyyən edilmişdir (2, 4).   

Həmin Sərəncamdan irəli gələn tapşırıqların icrası çərçivəsində vergidən yayınma 
hallarının qarşısının alınması və vergi cinayətləri ilə mübarizə sahəsində çevikliyin, 
operativliyin və vergi orqanlarının əlaqəli koordinativ fəaliyyətinin elektonlaşdırılması 
məqsədilə 2016-cı ilin sonlarından etibarən vergi cinayətlərinin tədqiqatı və istintaqında 
“Elektron cinayət işi” elektron sisteminin tətbiqinə başlanılmışdır.  
 Milli vergi inzibatçılığında “Elektron cinayət işi” modulu vergi hüquqpozmalarına 
və vergi cinayətkarlığına qarşı mübarizə sahəsində təhqiqat, istintaq və əməliyyat-axtarış 
fəaliyyəti həyata keçirilərkən aparılan istintaq hərəkətlərinin sürətinin və keyfiyyətinin 
artırılması, vahid elektron statistik uçot bazasının yaradılması, əlavə inzibatçılıq tədbirləri- 
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nin minimuma endirilməsi, iş vaxtına qənaət edilməsi, insan resurslarından daha səmərəli 
istifadə olunması üçün innovativ elektronlaşmanın funksionallığına çatımlılıq məqsədilə 
bu sahədə tətbiq olunan beynəlxalq təcrübə öyrənilməklə tətbiq edilmişdir. 
 

Elektron cinayət işi nədir? 
Elektron cinayət işinin tətbiqi hansı yenilkləri ehtiva edir? 

 
Elektron cinayət işi - ibtidai istintaqı Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid 

edilmiş cinayətlər üzrə cinayət xarakterli faktları əks etdirən materialların aidiyyəti üzrə 
vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırmasını aparan vergi orqanına göndərilməsi, ibtidai 
araşdırma zamanı qərar, vəsatət, məktub və digər sənədlərin elektron formada 
hazırlanması məqsədilə yaradılmış, özündə daha geniş və dəqiq məlumatları əks etdirən, 
operativ axtarış imkanlarına malik olan cinayət işlərinin vahid elektron sistemidir.  

Bu modulun tətbiqi vergi cinayətləri üzrə aparılan ibtidai araşdırma fəaliyyətini 
əhatə etsə də, bütövlükdə vergi cinayətləri ilə mübarizədə müasir metodların tətbiqi ilə 
səmərəliliyin artırılması, vergidən yayınan şəxslərin aşkar edilməsində tezliyin təmin 
edilməsi, cinayət prosessual fəaliyyətin daha effektiv həyata keçirilməsi deməkdir.  

Eyni zamanda, vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması üzrə cinayət işinin 
elektronlaşdırılması bu fəaliyyətə daha az əmək sərf edilməsi, əsas fəaliyyətin vergi 
cinayətlərinin qarşısının alınması, cinayətlərin açılması, cinayət törətmiş şəxslərin cinayət 
məsuliyyətinə cəlb edilməsinə yönəldilməsinə, nəticə etibarilə vergi cinayətləri ilə 
mübarizənin effektivliyinin artırılmasına imkan verir.  

“Elektron cinayət işi” modulu ilə vahid elektron statistik uçot bazasının 
yaradılması isə vergi cinayətlərinin təkrarlığının və residivinin müəyyən edilməsini 
olduqca sadələşirməklə, statistik təhlili, ümumiləşdirməni və nəticəni asanlaşdırır. 

“Elektron cinayət işi” modulunun tətbiqi ilə bağlı ibtidai araşdırma zamanı qəbul 
oluna biləcək prosessual qərarlar, vəsatətlər və onları müşayiət edən məktubları, nazirlik 
daxili məktubları (sorğuları), digər qurumlara göndəriləcək məktubları 
(sorğuları), ümumilikdə 100-dək sənədi əhatə edir.  

"Elektron cinayət işi" modulunun tətbiqi ilə: 
♦ material nömrəsi avtomatik verilir; 
♦ cinayət işinin nömrəsi elektron qaydada avtomatik verilir; 
♦ axtarış filtrləri vasitəsilə cinayət işlərinin ibtidai istintaq və həbs  müddətlərinə  nə- 
   zarət etmək mümkündur; 
♦ vahid statistik elektron məlumatlar bazası formalaşdırılır; 

         ♦ prosessual sənədlərə qeydiyyat nömrələri avtomatik verilir; 
         ♦ prosessual sənədlərin elektron reyestri formalaşdırılır; 
         ♦ nümunəvi istintaq planları modul vasitəsilə tərtib edilir; 
         ♦ FİN məlumatları üzrə şəxslərin əlyazma nümunələrinin  hesabatlılığı  formalaşdırı- 
lır; 
         ♦ qərar və vəsatətlər üzrə şəxslərin FİN məlumatlarının hesabatlılığı müəyyən edilir; 
         ♦ qərar və vəsatətlərin müşayiət məktubları modul tərəfindən avtomatik  tərtib  edilir  
(6, 7). 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respub- 
likası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı 
hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və həmin 
Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası  Cinayət-Prosessual  Məcəlləsinin  tətbiq 
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edilməsi barədə” 25 avqust 2000-ci il tarixli 387 nömrəli Fərmanına əsasən,  Cinayət 
Məcəlləsinin 9 maddəsi, 192-ci (Qanunsuz sahibkarlıq), 192-1-ci (Qanunsuz olaraq 
lotereyaların və idman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi), 193-cü (Yalançı 
sahibkarlıq), 201-1-ci (Hüquqi şəxslərə aidiyyəti olan şəxslərlə əqdlərin bağlanılması 
qaydalarının pozulması, yaxud belə əqdlərlə əlaqədar qanunla müəyyən edilmiş qaydada 
məlumatların təqdim edilməməsi), 205-1-ci (Saxta aksiz markalarını hazırlama, əldə etmə 
və ya satma), 205-2-ci (Nəzarət markalarının qəsdən məhv edilməsi, saxtalaşdırılması, 
qeyri-qanuni yolla hazırlanması, istifadəsi və satışı), 213-cü (Vergiləri, işsizlikdən sığorta 
və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayınma) və 213-1-ci (Aksiz 
markası ilə markalanmalı olan məhsulları (malları) belə marka olmadan satma, satış 
məqsədilə saxlama, istehsal binasının hüdudlarından kənara çıxarma və ya idxal etmə, 
belə məhsulların (malların) nağd qaydada alqı-satqısı), cinayət əlamətləri vergi nəzarəti 
zamanı aşkar olunduqda 162-1-ci (Əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə 
minmədən işçilərin hər hansı işlərin (xidmətlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi) 
maddələri üzrə ibtiadi istintaqın aparılması səlahiyyəti Vergiər Nazirliyinə verilmişdir (1, 
4).  

Fərmanın tələblərinə görə, qeyd olunan maddələr üzrə cinayət işləri Vergilər 
Nazirliyi tərəfindən başlandıqda, bu cinayətlərin ibtidai istintaqı zamanı Cinayət  
Məcəlləsinin daha 27 maddəsində göstərilən cinayətlərin əlamətləri aşkar olunarsa,  həmin 
maddələr üzrə də ibtidai istintaq Vergilər Nazirliyi tərəfindən aparılır (1). 

Göründüyü kimi, Vergilər Nazirliyi Cinayət Məcəlləsinin 36 maddəsi üzrə ibtidai 
istintaq aparmaq səlahiyyətinə malikdir. 

 Zənnimizcə, bu cinayətlərin ibtidai araşdırılmasında "Elektron cinayət işi"-nin 
tətbiqi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq 
islahatların istiqamətləri”nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi haqqında” 
4 avqust 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş istiqamət kimi, vergidən yayınma 
hallarının qarşısının alınması məqsədilə beynəlxalq təcrübədə tətbiq olunan 
mexanizmlərin hazırlanmasında mütərəqqi islahat hesab edilə bilər.  

Vergi cinayətləri istintaqında elektron cinayət işi modulunun tətbiqi ilə bu 
cinayətlərin məlumat bazasının formalaşdırılmasından tutmuş prosessual sənədlərin 
reyestrinin aparılmasınadək sənədləşmənin elektronlaşması, həmçinin cinayət işlərinin 
ibtidai istintaq və həbs müddətlərinə elektron qayadada nəzərat etmə imkanın əldə 
olunması vergi cinayətləri ilə mübarizədə operativliyin, tezliyin, effektivliyin təmin 
edilməsi ilə yanaşı, həm də cinayətkarlıqla mübarizə sturukturunun əsas potensialının 
prosessual sənədləşmə fəaliyyətinə deyil, cinayət hüquqi və cinayət prosessual fəaliyyətə 
yönəldilməsi və vergi cinayətləri ilə mübarizədə müasir metodların tətbiq edilməsi ilə 
mübarizə səmərəliliyinin yüksəldilməsi deməkdir.      

"Elektron cinayət işi"-nin bir sıra dövlətlər tərəfindən tətbiqi üzrə beynəlxalq 
təcrübəyə nəzər salsaq görərik ki, müasir dövrdə bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə cinayətlərlə 
mübarizənin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərindən biri olaraq cinayətlərin ibtidai 
araşdırılması prosesində elektronlaşmanın tətbiqi həyata keçirilməkdədir.  

Bu sahədə vahid yanaşmanın müəyyən edilməsi məqəsidlə bu sistem “Elektron 
cinayət işi” sistemi adlandırılır və mahiyyət etibarilə “Elektron cinayət işi” elektron sənəd 
dövriyyəsinin, xüsusilə geniş mənada elektron-ədliyyə sisteminin bir seqmenti formasında 
fəaliyyət göstərir.   
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Vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılmasında “Elektron cinayət işi” sisteminin 
ölkəmizdə tətbiqi təcrübəsindən fərqli olaraq, beynəlxaq təcrübədə bu bütövlükdə ibtidai 
istintaq və  məhkəmə istintaqını əhatə etməklə, bütün kateqoriya cinayətlər üzrə cinayət-
prosessual fəaliyyətə şamil edilir.  

Hazırda “Elektron cinayət işi” sistemini tətbiq edən ölkələrdən bir neçəsinin 
təcrübəsinə nəzər salaq. 

 
Belçika Krallığının təcrübəsi 

 
Krallığın Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 18.03.2005-ci ildə Belçikada “Phoenix” 

adı altında elektron ədliyyə sisteminin qurulması üzrə işə başlanılmışdır. Layihənin 
məqsədi ədalət mühakiməsi sisteminin elektronlaşdırılması və sürətləndirilməsi ilə bərabər 
cinayət işlərinin ibtidai araşdırılması işinin operativliyinin təmin edilməsi olmuş, eyni 
zamanda, sistem məhkəmə, ibtidai araşdırma və aidiyyəti dövlət qurumları arasında rəsmi 
dövlət sənədlərinin elektron qaydada mübadiləsinin təşkil edilməsini realizə etmişdir. 
Qeyd olunan sistemə əsasən, hər cinayət işi üzrə elektron məlumat bazası üzrə vahid (fayl) 
yaradılır ki, həmin vahidə məhkəməyədək icraat çərçivəsində ibatidai araşdırma orqanları 
və cinayət mühakimə icraatı üzrə məhkəmələr tərəfindən məlumatlar, o cümlədən 
vəkillərin və dövlət ittihamçılarının da çıxışı daxil edilir. Eyni zamanda bu sistemdən 
barələrindən iş aparılan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslər də məlumatlanmaq məqsədilə 
istifadə edə bilirlər (10). 

 
Estoniya Respublikasının təcrübəsi 

 
2006-cı ildən etibarən Estoniyada “E-File” – özündə məhkəmə və ibtidai araşdırma 

mərhələlərini ehtiva edən elektron sistem fəaliyyətə başlamışdır. Adı çəkilən sistem nəinki 
cinayət, həmçinin mülki və inzibati xətalara dair işlərin icraatını da əhatə edir. Sistemin 
özəlliyi sübutlara çatımlılıq baxımından müxtəlif şəxslər və təşkilatlar arasında 
məlumatların sürətli elektron mübadiləsinin təmin etməkdən ibarətdir. Sistemdəki 
məlumatlar vahidinə ilkin müəlumatlar polis və prokurorluq orqanları tərəfindən daxil 
edilir. İbtidai araşdırma mərhələsində bütün prosessual hərəkətlər və prosessual sənədlər 
məlumat vahidində yerləşdirilir və sonrakı mərhələdə məhkəmə orqanlarına yönləndilir. 
Sistem vasitəsilə vətəndaşlara və digər aidiyyəti təşkilatlara göndərilən sənədlər rəsmi 
hüquqi qüvvəyə malikdir. Məlumat vahidlərinə çıxış dərəcəsi aidiyyəti şəxslərin vəzifə 
səlahiyyətlərinin səviyyəsindən asılı olaraq dəyişir.  

Məsələn, yuxarı prokurorların və ya polis rəislərinin tabeçiliklərində olan 
əməkdaşların apardıqları işlərin vəziyyətini yoxlamaq imkanları vardır. Həmçinin, vəkillər 
də bu sistem vasitəsilə cinayət işi materialları ilə tanış ola bilirlər. Bundan başqa, cinayət 
işlərində məhkəmə qərarlarının operativ icrasının təşkili məqsədilə cəzaçəkmə 
müəssisələrinin də “E-File” sisteminə inteqrasiyası təmin olunmuşdur. Bu sistemdə 
penitensiar müəssisələrdə cəza çəkən şəxslər barəsində fərdi məlumatlar mövcuddur (11). 

 
Cənubi Koreya Respublikasının təcrübəsi 

 
Digər ölkələrdən fərqli olaraq, Cənubi Koreya Respublikasında cinayət təqibi ilə 

bağlı işlər üzrə ayrıca elektronlaşdırılmış sistem mövcuddur. Sistemin adı KICS-dir 
(Koreyanin Cinayət Ədliyyə Xidmətlərinin Məlumat Sistemi).  
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Sistemin məqsədi cinayət təqibi sisteminin standartlaşdırılması təmin edilməklə 
onun elektronlaşdırılması və səmərəliliyinin təmin edilməsidir. Vahid çətir altında 
fəaliyyət göstərən bu sistemə eyni anda polis, porkurorluq, məhkəmələr və ədliyyə 
qurumları daxil olaraq müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərə bilərlər. Aidiyyət məsələsi, eyni 
zamanda iki müxtəlif quruma aid olan işlərdə xronoloji baxımdan sistem tərəfindən ilk 
dəfə məlumatı daxil edən qurumun adiyyətinə üstünlük verilir və həmin iş bazaya ilk dəfə 
məlumatı daxil edən orqan tərəfindən işlənilir. KICS sistemində 394 növdə məlumat emal 
oluna bilir. Onlardan 74-ü (cinayət işləri üzrə rəyləri, cinayət işinin tarixçəsinin 
hazırılanması və s.) polis orqanlarına, 160-ı (cinayət işinə xitam verilməsi barədə qərarlar, 
tutma barədə qərarlar və s.), prokurorluq orqanlarına, 95-i isə məhkəmələrə, 65-i isə 
ədliyyə orqanlarına aiddir (12). 

 
Qazaxıstan Respublikasının təcrübəsi 

 
2017-ci ildə “Rəqəmsal Qazaxıstan” adlı dövlət proqramı çərçivəsində 

Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu tərəfindən “Məhkəməyədək araşdırmanın vahid reyestri” 
məlumat sisteminin çətiri altında “Elektron cinayət işi” layihəsi pilot şəklində istifadəyə 
verilmişdir. Bu sistem vahid elektron məhkəmə portalına inteqrasiya edilmiş və onun 
tətbiqindən sonra cinayət mühakimə icraatının aparılması – cinayət hadisələrinin 
qeydiyyatından başlamış məhkəmə qərarının çıxarılmasınadək bütün proses tam şəkildə 
elektronlaşdırılmağa başlanılmışdır. Sistemin başlıca göstəricisi ibtidai araşdırma və 
məhkəmə orqanlarının digər dövlət orqanlarının məlumatlarına çıxış imkanının olmasıdır. 
Bu sistem vasitəsilə artıq ibtidai araşdırma və məhkəmə orqanları sübutlar əldə etmək 
üçün digər qurumlara hər hansı yazılı müraciətlər göndərmirlər və birbaşa zəruri 
məlumatlara dərhal çıxış əldə edə bilirlər. Bundan başqa, proses tərəfləri də bu sistem 
vasitəsilə öz vəsatət və müraicətlərini elektron qaydada müvafiq orqana göndərmək 
imkanına malikdirlər. Bu sisteminin mövcudluğu gələcəkdə ibtidai araşdırma orqanları 
tərəfindən sənədlərin saxtalaşdırılması ehtimalını kifayət qədər azaldır. Qeyd olunmalıdır 
ki, yenicə tətbiq olunmasına baxmayaraq, Qazaxıstanda “Elektron cinayət işi” sisteminin 
bütün ölkəni əhatə edəcək səviyyədə tətbiqinə 2025-ci ildə nail olunacağı gözlənilir (13). 

Ölkəmizdə vergi cinayətlərinin təhqiqatı və istintaqında “Elektron cinayət işi”nin 
tətbiq edilməsi ilə eyni vaxtda məhkəmə sistemində də “Elektron məhkəmə” informasiya 
sistemi tətbiq edilməyə başlamışdır 

Bu sistem məhkəmələrin ümumi iş fəaliyyətində operativliyi təmin etməklə, 
ərizələrin (iqtisadi mübahisələr üzrə iddia ərizələrinin), şikayətlərin, habelə bir sıra digər 
sənədlərin elektron qeydiyyatının, hakimlər arasında iş bölgüsünün təsadüfilik prinsipi ilə 
operativlik qaydada aparılması, sənədlərin elektron dövriyyəsinin təmin olunması, proses 
içtirakçılarının SMS (elektron poçt) vasitəsilə məlumatlandırılması, məhkəmə 
proseslərinin audio, video və digər yazan texniki vasitələrdən istifadə etməklə qeydə 
alınması, proses iştirakçılarının “şəxsi kabinet” vasitəsilə iştirak etdiyi iş üzrə prosesin 
gedişi, çıxarılan qərarlar, onların icra vəziyyəti, onlardan verilən şikayət və protestlər 
barədə məlumat almaq imkanları, “Elektron hökümət” portalı vasitəsilə məhkəmə 
fəaliyyəti ilə bağlı bütün dövlət rüsumlarının elektron qayadada ödənilməsi, iddia 
ərizələri, ərizələr, şikayətlər və onlarla bağlı digər sənədlərin paralel olaraq elektron 
kabinet vasitəsilə verilmə imakanın olması kimi yenilikləri gətirmişdir (8).   

Eyni zamanda, 2017-ci ilin mart ayından etibarən prokurorluq, polis,  ədliyyə,  ver- 
gilər, fövqəladə hallar, dövlət gömrük orqanlarının, dövlət sərhəd və təhlükəsizlik  xidmət- 
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lərinin icraatlarında olan törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərin, onları törətmiş şəxslər 
barədə statistik məlumatların, o cümlədən cinayət işlərinin, məhkəməyədək 
sadələşdirilmiş icraat materiallarının, bəraətverici əsaslar olmadan cinayət işinin 
başlanmasının rədd edilməsi haqqında qəbul edilmiş qərarlar üzrə icraatın və cinayət 
törətmiş şəxslərin qeydiyyatına dair məlumatların toplanmasının vahid uçotu Daxili İşlər 
Nazirliyinin Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsi tərəfindən elektron qaydada 
həyata keçirilməyə başlanılmışdır (9). 

Baş Prokurorluğun “Elektron cinayət” proqramının “Elektron məhkəmə” 
informasiya sisteminə inteqrasiya olunması işlərinin qısa müddətə yekunlaşdırılması 
barədə Baş Prokurorluqda bu ilin yanvar ayının 9-da prokurorluq orqanlarına tapşırıqlar 
verilmişdir (5). 

“Elektron cinayət işi”nin tətbiq edildiyi ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, cinayətlərin 
vahid uçotunda, cinayət işlərinin əhqiqatı və ibtidai istintaqında elektronlaşmanın həyata 
keşirilməsi bu sistemin “Elektron məhkəmə” sisteminə inteqrasiya edildiyi, yəni 
elektronlaşmanın bütövlükdə cinayət təqibi üzrə prosessual fəaliyyəti əhatə etdiyi təqdirdə 
yüksək səmərə və tam arzuedilən effektiv nəticə verə bilər.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 mart 2018-ci il tarixli 1885 nömrəli 
“Elektron hökümətin inkişafı və rəqəmsal hökumətə keçid ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tərkibində “Elektron Hökumətin İnkişafı 
Mərkəzi” publik hüquqi şəxs yaradılmışdır.  

“Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” bu sahədə görülən işlərin əlaqələndiricisi 
olaraq “Elektron Hökumət”in formalaşması üzrə digər dövlət orqanları ilə qarşılıqlı 
əlaqədə fəaliyyət göstərir (3, 4).  

Ölkəmizdə “Elektron Hökumət”in inkişafı məqsədilə həyata keçirilən sistemli 
tədbirlər və əhaliyə göstərilən elektron xidmətlərin günbəgün genişləndirilməsi onu 
deməyə əsas verir ki, “Elektron cinayət işi”nin tətbiqi yaxın gələcəkdə bütün cinayət 
prosessual fəaliyyəti əhatə etməklə, eyni zamanda “Elektron məhkəmə” sisteminə  
inteqrasiya edilməklə cinayətkarlıqla mübarizədə, cinayətlərin qarşısının alınmasında və 
cinayət törətmiş şəxslərin ifşa edilməsində bu sahədə fəaliyyət göstərən hüquq-mühafizə 
orqanlarına yeni, innovativ üstünlüklərdən tam faydalanmaq imkanı verəcəkdir. 
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APPLYING ELECTRONIC CRIMINAL CASE  
IN THE FIELD OF THE FIGHT AGAINST TAX CRIMES: 

NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE 
 

           G.T.Jafarli  
 

           SUMMARY 
 

This article highlights the essence and innovative functions of “Electronic criminal 
case” applied in the examination and investigation of tax crimes since the end of 2016 for 
the purpose of electronization of flexibility, efficiency and related coordination activities 
of tax authorities in prevention of tax evasion and fight against tax crimes within the 
framework of the implementation of the tasks arising out of the Decree dated August 4, 
2016 of the President of the Republic of Azerbaijan “On approval of the directions of tax 
reforms in the field of taxes in 2016”. 

 
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С НАЛОГОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ:  

НАЦИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА  
 

           Г.Т.Джафарли  
 

            РЕЗЮМЕ 
 

В статье освещена сущность и инновационные функции «Электронной 
формы уголовного дела», применяемой в исследовании и расследовании налоговых 
преступлений с конца 2016 года с целью электронизации гибкости, оперативности и 
координационной деятельности налоговых органов в сфере предотвращения случаев 
уклонения от уплаты налогов и борьбы с налоговыми преступлениями в рамках 
задач, вытекающих из Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «Об 
утверждении направлений реформ, которые будут проведены в налоговой сфере в 
2016 году».  

 
 
 

Məqalə redaksiyaya 11 fevral 2020 tarixində daxil olmuş, 28 fevral 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur. 
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Cənubi Qafqazda regional təhlükəsizliyə mənfi təsir göstərən başlıca amillərdən 

biri mövcud münaqişələrdir. Azərbaycanın tarixi torpaqlarının Ermənistan tərəfindən 
işğalı nəticəsində yaranmış Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə 
mane olan başlıca amil Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyidir. Beynəlxalq 
qurumların Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoymaq çağırışları öz nəticəsini 
verməmişdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874, 884 
saylı qətnamələrinə baxmayaraq, Ermənistan Azərbaycanın əzəli torpaqlarını işğal altında 
saxlamaqla işğalçılıq siyasətini davam etdirir. 

4.4 min kvadrat kilometr ərazisi olan Dağlıq Qarabağın işğalından sonra ondan 4 
dəfə böyük olan Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələri 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Ermənistan Azərbaycan 
Respublikasının ərazilərini işğal etməklə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 
kobud şəkildə pozdu və torpaqlarımızı hələ də geri qaytarmadığı üçün pozmaqda davam 
edir. İşğal nəticəsində 900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, 22 muzey və 4 rəsm qalereyası, 
tarixi əhəmiyyətli 9 saray, nadir tarixi əhəmiyyətli 40 min muzey sərvəti və eksponatı, 44 
məbəd və 9 məscid dağıdılmış, 927 kitabxanada 4.6 milyon tarixi kitab və tarixi 
əlyazmalar məhv edilmişdir (1, s. 27).  

1994-cü ilin mayın 12-də Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə edilən atəşkəs 
haqqında saziş münaqişə tərəfləri arasında münaqişənin nizamlanmasına nail olunmaqla  
həll edilməsi və sülhə doğru atılmış ilk ciddi addım idi. Atəşkəsə nail olunduqdan sonra 
regionun aparıcı dövləti kimi Rusiyanın və münaqişənin tənzimlənməsində mandatı olan 
ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən münaqişənin həlli istiqamətində bir neçə təklif irəli 
sürülməsinə baxmayaraq, münaqişə hələ də həll edilməmiş qalır.  1994-cü ilin iyulunda 
Vyanada ATƏM-in Minsk qrupunun iclasında Rusiya “Böyük Siyasi Saziş” layihəsini 
hazırladı (2, s. 45). Layihə ATƏM-lə Rusiyanın ortaq məxrəcə gələ bilmədikləri üçün 
tərəflərə təklif edilmədi. Ortaq məxrəcə gələ bilməməyin əsas səbəbi Rusiyanın 
nizamlanma prosesini öz nəzarəti altında həyata keçirmək istəyi idi.  

ATƏM münaqişənin həllinin çoxtərəfli əsasda, Rusiya isə sülhməramlıların rus 
ordusundan təşkil edilməsini təklif edirdi. Buradan da aydın görünür ki, elə ilk dövrlərdən 
münaqişənin həlli Rusiya və Avropanın bir-biri ilə regionda mübarizəsi səbəbindən uzadıl- 
mışdır. Bu vəziyyətdən istifadə edən Ermənistan münaqişənin həllində danışıqlar prosesin- 
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də iştirak etməsinə baxmayaraq, qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirməklə 
münaqişənin həllində maraqlı olmadığını və regionda münaqişə və münaqişədən doğan 
təhlükələrin yaranmasına şərait yaradır. Digər tərəfdən, hələ o zaman Avropanın aparıcı 
dövlətlərinin münaqişənin həllində ATƏM-in roluna ümidlə baxmaması münaqişənin 
həllinin uzadılmasına gətirib çıxarmışdır. 1994-cü ilin iyulun 22-də Fransa parlamentinin 
xarici işlər üzrə komissiyasının üzvü R.Blüm Bakıda Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevlə görüşündə bölgəyə səfərinin məqsədinin Ermənistan- 
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini yerində öyrənməkdən ibarət olduğunu 
bildirərək, məsələnin həllində ATƏM-in əsas rolunun olduğunu etiraf etsə də, bu təşkilatın 
səmərəsiz fəaliyyət göstərdiyini vurğulamışdı (3, s. 155). Qeyd edək ki, 1975-ci ildə 
Vankuverdən Vladivostoka qədər böyük bir ərazidə sülh və təhlükəsizliyə nail olmaq 
məqsədilə ABŞ, Kanada daxil olmaqla bir sıra Avropa dövlətləri və SSRİ-nin iştirakı ilə 
yaradılan ATƏM  BMT-dən sonra ABŞ və SSRİ-nin birlikdə iştirak etdiyi ikinci təşkilat 
olaraq öz missiyasını yerinə yetirməkdə bir sıra çətinliklərlə qarşılaşmışdır. Soyuq 
müharibənin bitməsi və SSRİ-nin parçalanması ATƏM-in münaqişələrin nizamlanması və 
həlli istiqamətində fəaliyyətini daha da zəiflətdi. 1994-cü ilin oktyabrında münaqişə 
bölgəsinə ATƏM-in çoxmillətli sülhməramlı qüvvələrinin göndərilməsi haqqında təklif 
tərəflərin müzakirəsinə verildi. Lakin bu qərara Rusiya öz etirazını bildirdi, Ermənistan isə 
həmin təkliflə razılaşmadı (2, s. 45).  

1994-cü ilin dekabrın 5-6-da keçirilən ATƏM-in Budapeşt sammitinin sənədlərinə 
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏM-in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi” adlı 
bölmə daxil edildi. Sənədlərdə münaqişə bölgəsində ATƏM-in çoxmillətli sülhməramlı 
qüvvələrinin yerləşdirilməsi haqqında maddə yer almışdı (2, s. 28). Budapeşt sammitində 
Həmsədrlik İnstitutunun yaradılması qərara alındı. Minsk qrupuna iki həmsədrin təyin 
edilməsi və iclasların onların rəhbərliyi ilə keçirilməsi qərara alındı. İlk həmsədr dövlətlər 
Rusiya və İsveçrə (sonradan isə Finlandiya) olmuşdu (4). Minsk qrupunun hazırki 
həmsədr dövlətləri ABŞ, Rusiya və Fransadır. 

Münaqişənin həlli üzrə təkliflər iki istiqamətdən gəlməkdə davam edirdi. 
Təkliflərdən də göründüyü kimi, əsas məsələ münaqişənin həlli deyil, sanki vasitəçi 
tərəflərinin münaqişədən mənfəətləri və regionda maraqlarını daha geniş şəkildə təmin 
etmək məqsədi daşıyırdı. 1995-ci ildə Moskvada münaqişənin həll edilməsi üzrə 
Rusiyanın vasitəçiliyi ilə başlanan danışıqlarda Dağlıq Qarabağda separatçı rejimin 
müstəqil danışıq tərəfi kimi çıxış etməsi nəzərdə tutulduğu üçün Azərbaycan tərəfi də 
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının iştirakını təklif etdi. Danışıqların gedişatında 
Ermənistan tərəfi yeni təkliflə çıxış edərək sülh sazişinin sülhməramlı qüvvələrin 
münaqişə bölgəsinə göndərilməsindən sonra imzalanmasını, sülhməramlı qüvvələrin 
tərkibində Türkiyənin iştirak etməməsini, Şuşa və Laçının işğaldan azad olunması 
məsələsinə isə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsindən sonra baxılmasını 
və Laçının da erməni qoşunlarının nəzarəti altında olmasını tələb etdilər. Azərbaycan 
tərəfi bu təkliflərlə razılaşmayaraq qəbul etmədi (2, s. 45).  

Ermənistanın münaqişənin həllində maraqlı olmadığı yalnız münaqişənin həlli üzrə 
danışıqlar prosesinə maneçilik törətməsindən müşahidə olunmurdu. 1995-ci ildə Müstəqil 
Dövlətlər Birliyinin üzv ölkələrinin dövlət başçıları  tərəfindən  Müstəqil  Dövlətlər  Birli- 
yində sülhün və sabitliyin qorunub saxlanması barədə Memorandum  imzalandı.  Ermənis- 
tan həmin sənədin 7-ci və 8-ci bəndlərini qəbul etməkdən boyun qaçırdı. Həmin bəndlərdə 
deyilirdi ki, “Üzv dövlətlər... öz ərazilərində ... separatizmin,  millətçiliyin,  şovinizmin  və 
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faşizmin hər hansı təzahürlərinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görəcəklər”, onlar, 
həmçinin “başqa üzv dövlətlərin ərazisində separatçı hərəkatları və separatçı rejimləri 
dəstəkləməməyi, ...onlara iqtisadi, maliyyə, hərbi və başqa kömək göstərməməyi 
öhdələrinə götürürlər” (5, 6).  

1990-cı illərin ikinci yarısını ATƏT-in Minsk qrupunun münaqişənin həlli 
istiqamətində ən fəal dövrü kimi qiymətləndirə bilərik. Lissabon sammitindən sonra 
münaqişənin həlli istiqamətində daha ciddi addımlar atıldı. 1997-ci ilin iyununda ATƏT-
in Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli istiqamətində yeni təkliflə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair hərtərəfli 
saziş” layihəsini irəli sürdülər. Bu təkliflər “Paket həll variantı” kimi səslənməyə başladı. 
İki anlaşmadan ibarət olan paketin ilk anlaşması silahlı münaqişənin dayandırılmasını, 
silahlı qüvvələrin iki mərhələdə çıxarılmasını, ikinci anlaşma isə Dağlıq Qarabağın 
statusunun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tuturdu (7). Sənəddə münaqişənin həlli üçün 
konkret hansı addımların atılacağı və mexanizmlər nəzərdə tutulmasa da Azərbaycan tərəfi 
tam razılığının olmamasına baxmayaraq konstruktiv mövqe nümayiş etdirərək danışıqlar 
prosesində aktivliyin davam etdirilməsi məqsədilə paket həll variantı ilə razılaşdı. 
Ermənistan tərəfi isə təkliflə razılaşmadı.  

1997-ci ilin sentyabr ayında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişənin 
mərhələli şəkildə həll edilməsi üçün “Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin 
dayandırılması haqqında” yeni saziş layihəsini irəli sürdülər. Bu layihəyə əsasən Dağlıq 
Qarabağdan başqa, işğal edilmiş rayonlardan Laçının taleyinin sonrakı mərhələdə həll 
edilməsi nəzərdə tutulmaqla digər 6 rayonun – Ağdam, Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl, 
Zəngilan, Qubadlı - azad edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. 1997-ci ilin dekabrın 2-də  
həmsədrlərin bu təklifə Dağlıq Qarabağ separatçı rejiminin də danışıqlarda bir tərəf kimi 
iştirak etməsi haqqında müddəası Azərbaycan tərəfindən qəbul edilmədi (7). Dağlıq 
Qarabağ separatçı rejiminin danışıqlarda bir tərəf kimi iştirak etməsi təklifi Ermənistan 
tərəfinin münaqişənin həllində maraqlı olmamasını göstərir.   

1998-ci ilin noyabrında həmsədrlər erməni müşavirlərinin köməyi ilə Rusiya 
Federasiyasının keçmiş Baş Naziri Y.Primakov tərəfindən irəli sürülən “ümumi dövlət” 
adlı yeni təkliflə çıxış etdilər (8, s. 254). Təklifdə separatçı rejimə müstəqil dövlət 
səlahiyyətlərinin verilməsi nəzərdə tutulduğu üçün Ulu Öndər Heydər Əliyev təklifə qəti 
etirazını bildirdi və təklif qəbul olunmadı.  Azərbaycanın əzəli, qədim torpaqlarında yeni 
bir dövlətin yaradılması təklifi ilə çıxış etmək ATƏT-in Lissabon sammitinin və 
beynəlxalq hüququn prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması demək idi.  

2007-ci ilin noyabr ayında Minsk qrupu tərəfindən münaqişənin sülh yolu ilə 
həllində Madrid adlanan proses çərçivəsində bir sıra prinsipləri özündə əks etdirən I 
Madrid təklifi, 2009-cu ilin dekabrında isə yenilənmiş Madrid layihəsi hazırlandı və 
tərəflərə təqdim edildi. Hər zaman olduğu kimi Ermənistanın destruktiv mövqeyi 
münaqişənin siyasi yolla həllini ləngidir.  

Sənəddə münaqişənin mərhələli şəkildə həlli nəzərdə tutulmuşdu. “Madrid prinsip- 
lərinin” geniş ictimaiyyət üçün məlum olan müddəaları bunlardır. Birinci mərhələdə işğal 
altında olan 7 Azərbaycan rayonunun azad olunması, məcburi köçkünlərin öz doğma yurd- 
larına qaytarılması, bölgədə beynəlxalq sülhməramlıların yerləşdirilməsi, ərazilərin  mina- 
lardan təmizlənməsi, kommunikasiyaların bərpası və iki xalqın təhlükəsizlik şəraitində ya- 
şamasını təmin edən digər addımların atılması,  növbəti  mərhələdə  isə  Dağlıq  Qarabağın  
statusunun müəyyənləşdirilməsi məsələsinə baxılacağı nəzərdə tutulmuşdur (9, s. 210). 
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2016-cı ilin aprel hadisələri Ermənistanın münaqişənin həllində maraqlı olmadığını 
bir daha göstərdi. Azərbaycan güclü hərbisi ilə düşməni geri çəkilməyə məcbur etməklə 
bir sıra strateji əhəmiyyətli nöqtələri işğaldan azad etdi. Aprel döyüşlərindən narahat olan 
ATƏT-in Minsk qrupunun təşəbbüsü ilə Prezidentlər səviyyəsində növbəti görüş 2016-cı 
ilin mayın 16-da Vyanada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, 
Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın, ABŞ-ın Dövlət Katibi Con 
Kerrinin, Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun, Fransa 
Respublikasının Avropa məsələləri üzrə Dövlət Katibi Harlem Desirin, ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərinin, ATƏT sədrinin xüsusi nümayəndəsi Anji Kaspşikin iştirakı ilə 
keçirildi (10). Bu görüşlə ATƏT-in Minsk qrupu sanki münaqişə tərəflərinin atəşkəs 
rejiminin şərtlərinə riayət etməyə dair öhdəliklərinin möhkəmləndirilməsinə əmin olmaq 
istəyirdi. Azərbaycan 1994-cü ildən atəşkəs rejiminin şərtlərinə riayət etməklə üzərinə 
düşən vəzifəni yerinə yetirməkdədir.  

2017-ci ildə də Ermənistan atəşkəsi dəfələrlə pozmaqla hərbi təxribatlarını, eləcə 
də siyasi təxribatlarını davam etdirdi. 2017-ci ilin fevralın 20-də Azərbaycanın işğal 
altında olan ərazilərində qeyri-qanuni “konstitusiyaya  dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı 
referendum” keçirildi (11). Bu kimi təxribatlara baxmayaraq Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyinə beynəlxalq 
ictimaiyyət tərəfindən bir daha dəstək ifadə olundu. Bu kimi təxribatlar münaqişənin 
substantiv danışıqlar yolu ilə həllinə mane olması deməkdir.  

Ermənistan Baş Naziri N.Paşinyanın BMT Baş Assambleyasının 73 və 74-cü 
sessiyalarında münaqişə ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər münaqişənin həlli prosesində 
Ermənistanın yeni hakimiyyətinin əvvəlkilərdən fərqli siyasi xətt nümayiş etdirmədiyinin 
göstəricisidir (12). N.Paşinyanın hər iki sessiyada səsləndirdiyi bənzər fikirlər 
münaqişənin həllində danışıqlar prosesinin formatının dəyişilməsi məqsədini daşımaqla 
ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə ciddi zərbə vurmağa yönəlmişdir. BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrinin Ermənistan tərəfindən 
yerinə yetirilməməsi BMT-nin fəaliyyətinə və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə 
hörmətsizlik deməkdir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
istiqamətində mühüm hadisələrdən biri 2008-ci il noyabrın 2-də Moskvada Rusiya, 
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri tərəfindən Moskva Bəyannaməsinin imzalanması 
oldu. Bəyannamədə münaqişənin siyasi vasitələrlə beynəlxalq hüququn normaları və 
prinsipləri əsasında və bu çərçivədə qəbul edilmiş sənədlərə və qərarlara əsasən həll 
edilməsi və bunun da öz növbəsində regionda hərtərəfli əməkdaşlığa şərait yaradacağı 
göstərilirdi (13). Bəyannamədə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin və bu 
çərçivədə qəbul edilmiş sənədlər və qərarların qeyd olunması bir daha münaqişənin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsinin labüdlüyünü təsdiq edir.                                                                       

Moskva bəyannaməsi bir daha göstərdi ki, münaqişə tərəfləri Ermənistan və 
Azərbaycandır. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozmaqla dinc Azərbaycan əhalisinə 
hücumu nəticəsində mülki şəxslərin qətlə yetirilməsi və yaralanması, obyektlərin hədəfə 
alınması beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəfələrlə kəskin şəkildə qınanılmışdır. 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini davam etdirməsi, münaqişənin dinc 
yolla həllinə dair beynəlxalq təşkilatların çağırışlarına  məhəl qoymaması və hərbi və 
siyasi təxribatlarını davam etdirməsi münaqişənin substantiv danışıqlar yolu ilə həllinə 
mane olan başlıca amillərdir. 
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 FACTORS HINDERING THE RESOLUTION OF  
ARMENIA-AZERBAIJAN NAGORNO-KARABAKH CONFLICT 

 

         A.M.Baghirova 
 

SUMMARY 
 

This article is dedicated to the study of the factors which hinder the settlement of 
the Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict. It is noted that the main obstacle to 
the settlement of this conflict is Armenia’s unconstructive position. 
 

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УРЕГУЛИРОВАНИЮ АРМЯНО-
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 

 

          А.М.Багирова 
 

                РЕЗЮМЕ 
 

       Статья  посвящена  исследованию  факторов,  препятствующих  урегулирова- 
нию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Отмечается, что 
основным препятствием на пути разрешения конфликта является неконструктивная 
позиция Армении.       
 

Məqalə redaksiyaya 12 fevral 2020 tarixində daxil olmuş, 29 fevral 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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1991-ci ilin oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 

haqqında Konstitusiya Aktı”nın qəbul edilməsi ilə müasir milli dövlətçiliyimizin əsasının 
qoyulmasının hüquqi cəhətdən tarixi başlanğıcı oldu. 1991-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra həm kənar təzyiqlər, həm də 
hakimiyyətdəki səriştəsiz, bacarıqsız rəhbərlər ucbatından ilk günlərdən öz yeni tarixi 
inkişaf yolunu düzgün müəyyən edə bilmədi. 

Ötən əsrin sonunda Azərbaycan dövləti bir çox ağır taleyüklü problemlərlə üzləşdi. 
Siyasi, sosial-iqtisadi və idarəçilik problemləri daha kəskin xarakter almışdı. İdarəetmə 
işlərindəki təcrübəsizlik, hərbi-siyasi müxalifətin dağıdıcı fəaliyyət göstərməsi, xalqla 
iqtidar arasında artan inamsızlıq və s. amillərdən törənən qarışıqlıq, həmçinin 
Ermənistanın torpaqlarımızı işğal etmək, Dağlıq Qarabağa sahib olmaq arzusu ilə 
başladığı müharibə və bu müharibə nəticəsində çoxsaylı azərbaycanlının məcburi qaçqın 
və köçkün vəziyyətinə düşməsi ölkəni olduqca ağır bir vəziyyətə saldı. Cəmiyyətin bütün 
sferalarında deqradasiya, “hüquqi qeyri-müəyyənlik, zorakılıqla müşayiət olunan 
hakimiyyət ambisiyaları dövlət həyatını və  cəmiyyəti idarəolunmaz vəziyyətə” gətirdi (2). 
Böhran, xaos, qarışıqlıq və anarxiya ilə səciyyəvi olan 1991 oktyabr-1993 iyun dövrünü 
Azərbaycanda siyasətşünaslar “dövlət boşluğu və hərcmərclik dövrü” (8, s.190) kimi 
xarakterizə edirlər. 

Belə bir çətin vəziyyətdən ölkəni 1993-cü ilin iyununda xalqın istəyilə yenidən 
hakmiyyətə qayıdan ulu öndər Heydər Əliyev çıxartdı. O, Azərbaycanın müqəddaratı üçün 
mühüm həyati önəm daşıyan ideyalar irəli sürürdü. Ümummilli lider qeyd edirdi: “Biz 
bulanıq göl içindəyik. Hamımızın gücü ilə gərək bu palçıqdan, bulanıq sudan çıxaq, 
təmizlənək. Respublikamız öz müstəqilliyini qorumaq üçün çox işlər görməlidir. 
Müstəqllik təkcə siyasi xarakter daşımır. Müstəqillik tək ondan ibarət deyidir ki, bizi 
beynəlxaq təşkilatlar tanıyıblar. Müstəqillik birinci növbədə odur ki, işğal olunmuş 
torpaqlarımız geri qaytarılsın. Ona görə də hamı birləşməlidir. Hamı ayağa qalxmalıdır... 
İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Müstəqillik Azərbaycan üçün böyük bir tarixi 
hadisədir, taleyin xalqımıza verdiyi böyük bir fürsətdir. Şübhəsiz ki, biz bununla fəxr 
etməliyik. Eyni zamanda bu tarixi nailiyyəti qiymətləndirməliyik, əlimizdə möhkəm saxla- 
malıyıq... Ancaq müstəqillik əldə etmək siyasi nöqteyi-nəzərdən o demək deyil ki,  müstə- 
qillik tamdır və dönməzdir. Müstəqilliyi inkişaf etdirmək, möhkəm  saxalamaq,  bütün  sa- 
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hələrdə tətbiq etmək lazımdır. Bu sahədə çox iş görməliyik” (6, s.149-150). 
Həmin dövrdə Azərbaycanda ictimai-siyasi gərginlik, xaos ölkəmizlə 

əməkdaşlıqda maraqlı dövlətlərin tərəddüd etməsinə səbəb olmuşdu. Sərmayə 
qoyuluşunda maraqlı dövlətlər ölkə iqtisadiyyatı üçün həmin investisiyaların 
təhlükəsizliyinə tam əmin olmadıqlarından gözləmə mövqeyində dayanmağı üstün 
tuturdular. 1994-cü ildən ölkədə yaradılan sabitlik, əlverişli iqtisadi mühit bu 
tərəddüdlərin aradan qalxmasına səbəb oldu. Çox qısa bir müddətdə Azərbaycan 
Respublikası böyük investisiyalar məkanına çevrildi. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq 
uzun illər öz dövlətçiliyindən və milli-mənəvi köklərindən ayrı salınmış, Azərbaycan 
xalqının özünəqayıdış və özünütəsdiqində ulu öndərin qətiyyəti, əməli fəaliyyəti və ideya-
siyasi baxışlannın rolu danılmazdır. Ümummilli liderin hakimiyyətə gəlişi az bir müddət 
içində Azərbaycanın dövlət idarəçiliyində düşünülmüş, məqsədyönlü, ardıcıl, çevik dövlət 
siyasəti həyata keçirilməyə başlandı. O hər zaman öyrədirdi ki, fəaliyyətə başlamazdan 
əvvəl dövlət idarəçiliyi və dövlətçiliklə bağlı hər şey dərindən təhlil edilməli, 
proqnozlaşdırılmalı və fəaliyyət proqramı hazırlanmalıdır. Bu proqramda güclü dövlət 
anlayışı mühüm əhəmiyyətə malik idi. Onun irəli sürdüyü güclü dövlət təkmilləşmiş 
mərkəzi və yerli idarəetmə mexanizmini, sabit ictimai-siyasi həyatı, işlək qanunları, 
ədalətli cəmiyyəti, insanları dəyərləndirilən və qabiliyyətinə görə proseslərə cəlb edən, 
milli birliyə malik bir sistem tələb edirdi. Cəmiyyətin və dövlətin bütün sahələrini əhatə 
edən dərin böhranlı şəraitindən çıxış yolu yalnız dövlət hakimiyyətinin radikal şəkildə 
gücləndirilməsindən, sosial, iqtisadi və siyasi proseslərin dövlət tənzimlənməsinin 
genişləndirilməsindən ibarət idi. Müstəqillik illərində məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti  
dövründə innovativ dövlət idarəçiliyi sistemi yaradıldı, ölkədə baş alıb gedən xaosun 
qarşısı alındı, ictimai-siyasi sabitliyə, milli birliyə və vətəndaş həmrəyliyinə nail olundu. 

Sonrakı proseslərdə ictimai həyatın bütün sferalarında inkişafın tendensiyaları 
müşahidə edilməyə başladı. Bu inkişafın məntiqi nəticəsi kimi neft sektoruna xarici 
sərmayələr cəlb edildi. Belə ki, regionda və beynəlxalaq arenada gərgin və pozitiv 
diplomatik fəaliyyət, regional iqtisadi layihələrin uğurla həyata keçirilməsi Azərbaycanın 
qısa bir müddətdə regionun lider dövlətinə çevrilmək imkanlarını artırdı. 

Belə ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra demokratik, hüquqi 
dövlət quruculuğu sahəsində görülən işlərdən biri də müvafiq dövlət hakimiyyəti 
orqanlarının strukturunun təkmilləşdirilməsi və dövlət idarəçiliyində innovativ inkişafın 
siyasi-hüquqi bazasının yaradılması olmuşdur. İnnovativ dövlət idarəçiliyi sisteminin 
başlıca amillərindən biri kimi azərbaycançılıq ideologiyasının yeri və rolu xüsusi qeyd 
edilməlidir.  

Ümummilli lider 1993-cü ildə ölkəyə rəhbərlik etməyə başlayanda yaranmış 
vəziyyətlə əlaqədar olaraq dövlətin inkişaf dinamikasını, sosial-siyasi sabitliyi, ümumxalq 
həmrrəyliyi, milli birliyi  ümumi rifaha və maraqlara xidmət edə biləcək səmərəli 
ideologiyanın zəruriliyini önə çəkirdi. Ulu öndər azərbaycançılıq ideologiyasına  
bütövlükdə  yeni bir rəng qataraq onu bir xalqın bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların, 
Azərbaycanla bağlılığı olan bütün soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin milli birlik 
platformasına və milli ideologiyasına çevirdi.  

Heydər Əliyev bildirirdi ki, “Azərbaycan dövləti müstəqilliyini əldə etdikdən sonra 
azərbaycançılıq aparıcı ideya kimi  həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaşayan 
azərbaycanlılar üçün əsas ideya olubdur. Biz həmişə bu ideya ətrafında birləşməliyik. 
Azərbaycançılıq, öz milli mənsubiyyətini, milli mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq,  ey- 
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ni zamanda onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və 
hər bir insanın inkişafının təmin olunması deməkdir” (5). 

İnnovativ dövlət idarəçiliyi sisteminin formalaşması zamanı əsas ağırlıq ölkənin 
uğurlu neft strategiyasının üzərinə düşürdü. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
böyük uzaqgörənliklə işlənib hazırlanmış, Azərbaycan xalqının həyatında taleyüklü rol 
oynayan, “Əsrin müqaviləsi” adlanan böyük neft müqaviləsi mahiyyətcə müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin geosiyasi və geoiqtisadi mövqeyini və Azərbaycanın iqtisadi 
inkişaf konsepsiyasını təşkil edən neft strategiyasının reallaşmasının parlaq təzahürüdür.  

Belə ki, 1994-cü ilin 20 sentyabrında dünyanın iri neft şirkətləri ilə imzalanmış 
“Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində xüsusi 
əhəmiyyətə malik idi. “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın nəinki iqtisadi, habelə xarici 
siyasət sahəsində qazandığı ilk ən böyük uğur oldu. Azərbaycan Respublikası dünyada 
təsəvvürün olmadığı və yaxud ölkəmiz haqqında yalnız mənfi rəylərin formalaşdığı bir 
vaxtda ulu öndər səkkiz inkişaf etmiş qüdrətli dövləti təmsil edən 11 neft şirkəti ilə bu 
müqaviləni müvəffəq oldu. Azərbaycan Respublikasının siyasi, iqtisadi və informasiya 
blokadası şəraitində olduğu bir vaxtda “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ölkəmizi 
dünyaya tanıdan çox dəyərli iş kimi xarakterizə olunur. 

“Əsrin müqaviləsi”nin əhəmiyyətindən danışarkən mütəxəssislərimiz də bildirirlər 
ki, “Xaricdən və daxildən çoxsaylı müqavimətlərə baxmayaraq, 1994-cü il sentyabrın 20-
də dünyanın 11 transmilli neft şirkətləri ilə ARDNŞ arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan 
sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinsulu hissəsinin birgə 
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Sazişin imzalanması ilə Xəzər dənizində 
beynəlxalq əməkdaşlığın bünövrəsi qoyuldu. Tarixə “Əsrin müqaviləsi” adı ilə düşmüş bu 
sazis təkcə dünya bazarının yüksək keyfiyyətli neftlə təminatına deyil, eyni zamanda 
ölkəmizin və bütövlükdə Cənubi Qafqazın makroiqtisadi dirçəlişinə rəvac vermiş, Qərbin 
bir sıra aparıcı dövlətləri habelə Mərkəzi Asiya regionu dövlətləri üçün strateji əhəmiyyət 
daşımışdır. Ən əsası isə bu saziş əsrin 90-cı illərində hərbi təcavüzə məruz qalmış, ciddi 
siyasi və iqtisadi sınaqlarla qarşılanmış gənc Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyinin mühüm təminatına çevrilmiş, onun dünya birliyinə sıx inteqrasiyasını 
təmin etmişdir. Bu mənada “Əsrin müqaviləsi” artıq beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz 
qazanan, regionun lider ölkəsi kimi dünyada yaxşı tanınan Azərbaycan dövlətinin sosial-
iqtisadi yüksəlişinin təməl daşı sayılmalıdır” (1). Siyasi müstəqilliyin təməlində təbii ki, 
iqtisadi müstəqillik dayanır və keçid dönəmində Azərbaycan reallığında bunun təmin 
olunmasında “Əsrin müqaviləsi” ilə həyata vəsiqə alan neft startegiyası əhəmiyyətli rol 
oynadı və indinin özündə də oynamaqdadır. “Məhz neft strategiyası XXI əsrdə 
Azərbaycanın müstəqilliyinin, onun hərbi-siyasi və dövlət gücünün bazası ola bildi” (7). 

Azərbaycanın neft strategiyası ölkənin malik olduğu təbii sərvətlərdən Azərbaycan 
xalqının rifahı naminə daha uğurlu şəkildə istifadə etməyə istiqamətlənib və bu 
strategiyanın reallaşması iqtisadi maraqlarla yanaşı, milli təhlükəsizlik maraqlarının təmin 
olunmasına söykənir. Məhz bu strategiya sayəsində Azərbaycan dünyanın siyasi 
xəritəsində öz geostrateji mövqeyini möhkəmləndirə bilmiş və zaman-zaman qlobal 
məkanda gedən proseslərin subyektinə çevrilməyə nail olmuşdur. Bu startegiya 
nəticəsində ulu öndər Azərbaycanın hegemon supergüclərindən asılı vəziyyətə düşməsinin 
qarşısını nəinki ala bilmiş, eyni zamanda Azərbaycanın bu subyektlər arasında 
mübarizənin xarakterini müəyyənləşdirməyə yönələn dövlət statusu qazanmasına nail 
olmuşdur. 
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Azərbaycan Respublikasında innovativ dövlət idarəçiliyi sisteminin 
formalaşmasını  səciyyələndirən əlamətlərdən biri də Heydər Əliyevin rəhbərliyi və 
müəllifliyi ilə hazırlanan, “1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsilə qəbul edilən 
müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasında Azərbaycan dövlətinin demokratik, hüquqi 
və dünyəvi respublika olması qanuni təsbit edildi” (4, s.5).  

Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası – Ali Qanunu ilə müasir 
Azərbaycan Respublikasının dövlət quruculuğunun əsasları qoyuldu. Azərbaycan 
demokratik,hüquqi və dünyəvi dövlət kimi ilk dəfə olaraq insan hüquqlarının 
prioritetliyini, hakimiyyət bölgüsünü  və özünün gələcək innovativ inkişaf yolunu 
müəyyən etdi. Konstitutsiyada təsbit olunan “demokratik”, “hüquqi”, “dünyəvi” kimi 
anlayışlar bir dövlət idarəçiliyi sistemi olaraq müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin 
xarakterik xüsusiyyətlərini, səciyyəvi səcətlərini özündə ehtiva edir. 

İnnovativ dövlət idarəçiliyi sisteminin formalaşmasını səciyyələndirən digər 
əlamət insan hüquq və azadlıqlarının bərqərar olunması, demokratik dəyərlərin geniş 
tətbiq edilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi idi. Müasir dövrdə hər bir dövlətin 
demokratik imici onun insan hüquq və azadlıqlarına münasibətilə müəyyən edilir. 1998-ci 
il 10 fevral tarixində Azərbaycan Respublikasında ölüm cəzasının ləğv olunması ilə bağlı 
“Azərbaycan Respublikası Cinayət, Cinayət Prosesual və İslah – Əmək Məcəllələrinə 
dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” qanun qəbul edildi.Bununla ölüm hökmü 
cəzası lğv edilərək, ömürlük azadlıqdan məhrumetmə cəza növü ilə əvəz edildi. Ömürlük 
azadlıqdan məhrumetmə Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 1999-cu il Qanunu ilə 
təsdiq edilmişdi. 1 sentyabr 2000-ci il tarixində qüvvəyə minmiş Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 42-ci maddəsinə daxil edildi. 

Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 fevral 1998-ci il tarixli 
“İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azdlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər 
haqqında” Fərmanı xüsusi qeyd etmək lazımdır. 1998-ci il 18 iyunda isə İnsan 
hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam 
imzalanmışdır. Dövlət Proqramında İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil təsisatının yaradılması 
nəzərdə tutulmuşdur. Bu silsilədən olan növbəti qərar 30 noyabr 1998-ci il tarixli İnsan 
hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun yaradılması haqqında sərəncam oldu. 

Yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşması dövlət idarəçiliyi sistemində 
innovasiyaların tətbiqini tələb etdiyindən respublika Prezidenti Heydər Əliyev 1998-ci il 
29 dekabr tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət idarəçilik sistemində 
islahatlar aparılması üzrə Dövlət Komissiyası yaradılmışdır. Fərmanda cəmiyyətin 
demokratikləşməsi və bazar münasibətlərinin daha da  yüksələn xətlə inkişaf etdirilməsi 
üçün dövlət idarəçiliyində köklü islahatların aparılması, yəni zəruri institutların 
formalaşdırılması, ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının 
sürətləndirməsi məqsədi ilə iqtisadi fəaliyyət üçün beynəlxalq standartlara cavab verən 
idarəetmə sisteminin hüquqi bazasının yaradılması vəzifə kimi qoyulurdu. 

İnnovativ dövlət idarəçiliyi sistemi çərçivəsində idarəetmənin 
demokratikləşdirilməsinin ən  vacib alətlərindən biri qeyri-mərkəzləşdirmə qeyd  olunur. 
Qeyri-mərkəzləşdirmə siyasi sistemin demokratikləşdirilməsi,  hakimiyyətin  bütün  səviy- 
yələrində idarəetmə potensialının təkmilləşdirilməsi və inkişafı  baxımından  yerli  özünüi- 
darəetmənin formalaşdırılması olduqca vacibdir və mühüm əhəmiyyətə malikdir.  Ulu  ön- 
dərin rəhbərliyi ilə  altında yerli özünüidarəetmənin hüquqi bazası yaradıldı. 1999-cu il  12 
dekabr tarixində ilk bələdiyyə seçkiləri keçirilərək, 2700-ə yaxın bələdiyyə formalaşdırıldı. 

148



F.M.Əlirzayeva 
 

İnnovativ dövlət idarəçiliyi sistemi eyni zamanda kadr siyasəti ilə də bağlıdır. Kadr 
siyasətinin əsasını cəmiyyətin iqtisadi bazisini möhkəmləndirmək, ictimai münasibətləri 
yüksələn xətlə inkişaf etdirmək, vətəndaşların maddi və mədəni rifahını, hüquq və 
azadlıqlarını yaxşılaşdırmaq, ictimai təhlükəsizliyi təmin etmək, beynəlxalq əlaqələri 
genişləndirmək kimi mühüm və aktual məsələlər təşkil edir.  

Bütün bunları ümumiləşdirsək qeyd edə bilərik ki, müstəqillik illərində 
Azərbaycan Respublikasında formalaşmış innovativ dövlət idarəçiliyi sisteminin əsas 
xüsusiyyətlərini  aşağıdakılar təşkil edir: 

- Azərbaycanın demokratik, hüquqi,dünyəvi,humanist dövlət quruluşu təsbit 
edilmiş; 

- siyasi idarəçilikdə və cəmiyyətin bütün sferalarında demokratiyanın bərqərar 
olması üçün siyasi plüralizmə, çoxpartiyalılığa şərait yaradılmış; 

- Azərbaycanın milli mənafelərini qorumağa qadir nizami silahlı qüvvələrin 
yaradılması 

- iqtisadi inkişaf konsepsiyasının əsasını təşkil edən neft strategiyasının həyata 
keçirilməsi; 

- dövlət hakimiyyətini formalaşdırmağın ədalətli və etibarlı vasitəsi kimi seçki 
sistemi qəti şəkildə qərar tapmış; 

- demokratik prinsiplər əsasında ölkənin milli parlamenti seçilmişdir; 
- söz, mətbuat, vicdan və informasiya azadlığı təmin edilmişdir; 
- insan,hüquq və azadlıqlarının tam şəkildə reallaşmasına təminat verilmiş, ölüm 

hökmü ləğv edilmiş; 
- vətəndaş cəmiyyəti istiqamətində vacib addımlar atılmışdır. 

Bu gün innovativ dövlət idarəçiliyi sistemi Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
böyük peşəkarlıq və müasir yanaşma tərzi ilə uğurla davam və inkişaf etdirilir, dövrün 
tələblərinə uyğun olaraq daha da təkmilləşdirilir. Respublikanın uğurlu dаxili və xаrici 
siyаsəti, milli və qlobаl mаrаqlаrın uzlаşdırılmаsı, müаsir idаrəetmə texnologiyаlаrının 
tətbiqi Аzərbаycаnın beynəlxаlq münаsibətlər sistemində iqtisаdi və siyasi önəminin 
getdikcə artmasına səbəb olmuşdur. Ölkənin müstəqilliyini bərpa etmiş olduğu dövr 
ərzində əldə etmiş olduğu uğurları dövlət idarəçiliyi sisteminə innovasiyaların tətbiq 
edilməsi ilə bağlıdır. 
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     FORMATION AND DEVELOPMENT TRENDS OF INNOVATIVE PUBLIC 

ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 
 

                                                     F.M.Alirzayeva 
 

   SUMMARY 
 

This article addresses one of the most serious problems faced by Azerbaijan after 
regaining the independence. The author focuses on the formation, key features and 
development trends of the innovative public administration system that was established 
during the period after regaining the independence. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

                Ф.М.Алирзаева 
 

                  РЕЗЮМЕ 
 

В статье рассматривается одна из наиболее серьезных проблем, возникших 
перед Азербайджаном после восстановления независимости. Автор фокусируется на 
формировании, ключевых особенностях и тенденциях развития инновационной 
системы государственного управления, которая была создана в течение периода 
после восстановления независимости. 
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В науке трудового права институт времени отдыха занимает значительное 

место, так как он связан с институтом рабочего времени. Кроме того, как правовая 
категория, время отдыха также входит в состав трудового правоотношения и 
соответственного трудового договора. 

Задача правового регулирования времени отдыха и в частности отпусков, 
заключается в обеспечении реализации конституционных гарантий, их 
конкретизации, создания условий для надежного использования работниками 
полагающегося им отпуска. 

Правовое регулирование отпусков включает законодательное закрепление их 
видов и минимальной продолжительности, а также установление определенного 
порядка их использования. 

Одним из элементов времени отдыха, как в Российской Федерации, так и в 
Азербайджанской Республике, является ежегодный оплачиваемый отпуск, который 
нуждается в совершенствовании правового регулирования вопросов его 
предоставления. 

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск является важнейшей 
конституционной гарантией и, кроме того,  провозглашено международными 
актами в качестве неотъемлемого права человека (в частности, подп. «d» ст. 7 
Международного пакта от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и 
культурных правах»).   

В трудовых кодексах России и Азербайджана данная разновидность отпуска 
имеет разное наименование, а именно, в ст. 114 ТК РФ говорится о «ежегодных 
оплачиваемых отпусках», в то время как гл. 17 ТК АР посвящена 
«продолжительности трудового отпуска». Упомянутый же Пакт ООН оперирует 
понятием «оплачиваемый периодический отпуск». 

Представляется, что включение в наименование вида отпуска термина «опла- 
чиваемый» применительно к ежегодному отпуску в национальном законодательстве 
не является необходимым, поскольку согласно всем доктринальным дефинициям 
«ежегодного отпуска» одним из его неотъемлемых признаков является сохранение 
за работником средней заработной платы  за  период  отпуска.  Аналогичный  вывод 
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можно сделать и на основе анализа норм действующего законодательства. 
Следовательно, термин «оплачиваемый ежегодный отпуск» является в 
определенной степени тавтологичным по своему содержанию, так как признак 
оплачиваемости уже включен в понятие «ежегодный отпуск». В то же время это не 
означает, разумеется, отсутствия необходимости закрепления в законе и в 
международных актах нормы о сохранении заработка за период ежегодного 
отпуска.   

Признак оплачиваемости не применим для всех видов отпусков, поскольку 
существуют отпуска без сохранения заработной платы, пребывание в которых 
работнику не оплачивается. Употребление термина «трудовой» применительно к 
ежегодным отпускам в Азербайджанском законодательстве также представляется 
излишним, поскольку иных видов ежегодных отпусков  не существует и основанием 
возникновения права на данный отпуск является заключение лицом трудового 
договора и вступление в трудовое правоотношение.  

Термин «ежегодный отпуск», одновременно является и лаконичным и 
информационным. Именно его целесообразно применять в законодательстве, когда 
речь идет об отпусках, предоставляемых работникам ежегодно с сохранением 
среднего заработка. В то же время в рамках такой разновидности как ежегодный 
отпуск также осуществляется дифференциация отпусков на основные (в том числе 
удлиненные) и дополнительные, предоставляемые по различным основаниям и 
также носящие ежегодный характер.  

В соответствии с п. «а» ч.1 ст. 112 ТК АР – «трудовой отпуск, состоящий из 
основного и дополнительного отпусков…», где понятием «трудовой отпуск» 
охватываются основные и дополнительные отпуска. Кроме того в ч. 1 ст. 113 ТК АР 
дается определение трудового отпуска, а именно «трудовой отпуск — это время 
отдыха работника с отрывом от производства, используемое им по своему 
усмотрению для нормального отдыха, восстановления трудоспособности, охраны 
и укрепления здоровья, продолжительность которого не менее установленного 
настоящим Кодексом». 

В Российской Федерации  регулированию  отпусков,  являющихся  разновид- 
ностями времени отдыха, посвящается глава 19 ТК РФ, состоящая из 15 статей, 
которые регламентируют вопросы предоставления ежегодных оплачиваемых 
(основных и дополнительных) отпусков, а также отпусков без сохранения 
заработной платы. Нормы о предоставлении иных видов отпусков ввиду их особого 
целевого назначения содержатся в иных главах ТК РФ, в частности, в главах, 
закрепляющих особенности труда лиц с семейными обязанностями, лиц, 
совмещающих работу с обучением, и др. Кроме того, как уже отмечалось, нормы о 
предоставлении отпусков содержатся и в главах, регулирующих особенности труда 
отдельных категорий работников (временных, сезонных, совместителей и др.).   

В ТК АР отпускам посвящены нормы закрепленные в Главах 16-23 ТК АР, 
состоящие из 37 статей. Кроме того п. «м» ст. 9 ТК АР устанавливает в числе 
основных прав работника по трудовому договору возможность ежегодно 
использовать оплачиваемый основной отпуск и в соответствующих случаях – 
дополнительный, социальный, неоплачиваемый и учебный отпуска не меньше 
минимальной продолжительности, предусмотренной Трудовым кодексом. 

Согласно ст. 115 ТК РФ продолжительность ежегодного основного оплачива- 
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емого отпуска составляет 28 календарных дней, в то время как в Азербайджане в 
соответствии с ч. 2 ст. 114 ТК АР работникам должен предоставляться 
оплачиваемый основной отпуск не менее 21 календарного дня. 

По российскому законодательству устанавливается конкретная 
продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска, а по 
азербайджанскому законодательству устанавливается только нижняя граница 
продолжительности основного отпуска, без ограничения его максимальной 
продолжительности, что создает возможность для различных злоупотреблений в 
сфере предоставления отпусков, порождает предпосылки для существенного 
неравенства между работниками в соответствующей области. Поэтому 
азербайджанскому законодателю целесообразно скорректировать норму о 
продолжительности ежегодного основного отпуска и уточнить верхнюю границу 
его продолжительности.   

В то же время продолжительность основного отпуска в Азербайджане может 
увеличиться на семь дней. Об этом сказано в трехстороннем генеральном 
коллективном соглашении на 2014-2015 годы, заключенном между Кабинетом 
министров, Конфедерацией профсоюзов и Национальной конфедерацией 
предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики1. Действие 
данного соглашения продлено на 2016-2017 годы2. В соглашении подчеркнута 
необходимость присоединения ко второй статье Европейской социальной хартии, 
определяющей минимальный предел продолжительности оплачиваемого основного 
отпуска в 28 дней для лиц, которым в настоящее время минимальный предел 
установлен в 21 день. Также отмечена необходимость проведения консультаций по 
вопросам о включении в рабочий и страховой стаж периода частично 
оплачиваемого социального отпуска лица, ухаживающего за ребенком. 

Итак, оба законодательства  предусматривают право отдельных категорий 
работников на ежегодные основные (основные трудовые) отпуска удлиненной 
продолжительности (именуются в кодексах обоих государств удлиненными 
отпусками).  Причем в обоих государствах право на удлиненный отпуск и 
конкретная его  продолжительность устанавливаются в отношении различных 
категорий работников как Трудовым кодексом, так и иными законами и 
подзаконными нормативными правовыми актами. Безусловно, кодексы обеих стран 
не могут предусмотреть всех случаев предоставления тем или иным категориям 
работников удлиненных отпусков. Так, в РФ право на удлиненный отпуск имеют 
работники в возрасте до 18 лет (им, согласно ст. 267 ТК РФ, положено отдыхать 31 
календарный день); инвалиды, имеющие право отдыхать не менее 30 календарных 
дней, согласно ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

1 Коллективное соглашение на 2014-2015 годы между Кабинетом министров, Конфедерацией профсоюзов и 
Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджана (на азерб. языке) 
http://arxiv.az/az/xalqqazeti.com/2274349/Azerbaycan+Respublikasinin+Nazirler+Kabineti+Azerbaycan+Hemkarlar+Itt
ifa 
qlari+Konfederasiyasi+ve+Azerbaycan+Respublikasi+Sahibkarlar+(Ishegoturenler)+Teshkilatlarinin+Milli+Konfederasi
ya si+arasinda+2012-2013-cu+iller+ucun+Bash+Kollektiv+Sazishin+baglanmasi+h 
2 В Азербайджане утверждено коллективное соглашение по социально-трудовым отношениям. – Режим доступа: 
http://www.trend.az/business/economy/2522842.html  
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Нормы как ТК РФ, так и ТК АР об удлиненных отпусках требуют 
конкретизации категорий работников, имеющих право на такие отпуска, в 
подзаконных нормативных правовых актах.  

Отметим, как достоинство ТК АР то, что в нем, в отличие от ТК РФ, 
определены категории работников, имеющих право на удлиненные отпуска. С 
другой стороны, возникает вопрос о степени необходимости конкретизации в части 
уточнения упомянутых категорий работников именно на уровне кодекса. 
Представляется целесообразным оставить в кодексах статьи, устанавливающие 
общий порядок предоставления таких отпусков, определив также право на такие 
отпуска для несовершеннолетних, инвалидов, научных работников, педагогов, лиц, 
состоящих на гражданской государственной службе, оставив при этом данный 
перечень не исчерпывающим. 

Целесообразно ограничиться включением в трудовые кодексы общих 
положений относительно предоставления данных отпусков (основные категории 
работников, которым такой отпуск предоставляется; указание на то, что такой 
отпуск является оплачиваемым; ссылка на то, что такой отпуск регулируется 
Трудовым кодексом, трудовыми и коллективными договорами), а иные 
существенные вопросы, связанные с предоставлением таких отпусков, должны 
регулироваться и быть детализированы в иных нормативных правовых актах. 

По законодательству Азербайджана - право на отпуск – это как абсолютное 
право, что находит свое отражение в ч. 3 ст. 110 ТК АР - «право работников на 
отпуск и порядок его использования, определенные Трудовым кодексом, не могут 
быть ограничены».  

В соответствии со ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику ежегодно и данное право за первый год работы 
возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у 
данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Аналогичная норма о 
моменте возникновения права на использование отпуска содержится и в ч. 1 ст. 131 
ТК АР, согласно которой право использования трудового отпуска за первый 
рабочий год у работника возникает после шести месяцев работы с момента 
заключения трудового договора и регистрации его в соответствующем 
государственном портале.  

Таким образом, законодатели обеих стран обязывают работодателя 
предоставлять оплачиваемый отпуск работнику ежегодно. При этом рабочий год 
работника исчисляется со дня заключения трудового договора с работодателем.  В 
этой связи представляется положительным закрепление в ТК АР правил о порядке 
исчисления рабочего года. Аналогичные нормы в ТК РФ отсутствуют, в то время 
как их закрепление в российском законодательстве не было бы лишним. Так, 
согласно ч. 3 ст. 113 ТК АР трудовой отпуск предоставляется ежегодно за 
соответствующий рабочий год. Рабочий год начинается со дня приема работника на 
работу и завершается в тот же день очередного года. Если в период обращения 
работника для выхода в трудовой отпуск его рабочий год  не  начался,  трудовой  от- 
пуск может быть предоставлен ему только после начала рабочего года.  За  один  ра- 
бочий год может предоставляться только один трудовой отпуск. Если у работника в 
течение календарного года есть право на отпуск за 2 рабочих года, то  он  может  ис- 
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пользовать один в этом календарном году отпуск за последний рабочий год, а за 
второй предыдущий трудовой отпуск выплачивается компенсация в установленном 
размере и порядке, на основании ст. 135 ТК АР. 

 Предоставление оплачиваемого отпуска до истечения шести месяцев 
непрерывной работы возможно в соответствии с ч. 3 ст. 122 ТК РФ, то есть по 
заявлению работника такой отпуск должен быть в обязательном порядке 
предоставлен: женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. Этим 
перечень категорий работников, которые имеют право на предоставление 
оплачиваемого отпуска до истечения шести месяцев, в ч 3. ст. 122 ТК РФ перечень 
не исчерпывающий, данные гарантии могут быть предусмотрены иными 
нормативными правовыми актами РФ. Кроме того, соответствующие нормы 
содержатся и в самом ТК РФ, например, в отношении совместителей, ежегодный 
отпуск которым предоставляется на работе по совместительству одновременно с  
отпуском по основному месту работы, независимо от того, сколько данный 
работник проработал на работе по совместительству (ст. 286 ТК РФ). 

Дальнейший анализ российского законодательства позволяет установить, что 
к таким случаям относится предоставление отпуска многочисленным категориям 
работников, в частности, как уже упоминалось, работникам в возрасте до 18 лет (ст. 
267, ч. 3 ст. 122 ТК РФ); женщинам перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; (абзац 2 ч. 3 ст. 122, ст. 260 ТК РФ, п. 46 Порядка 
выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного Приказом  Минздравсоцразви- 
тия России от 29 июня  2011 г. № 624н, письмо Роструда от 18 марта 2008 г. № 659-
6-0); мужьям, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам (ч. 4 ст. 123 
ТК РФ); работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев (ч. 3 ст. 
122 ТК РФ); женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет (подп. 
«б» п. 3 Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 22 января 1981 г.  № 235, 
Решение Верховного Суда РФ от 17 июня 2014 г. № АКПИ14-440) и др.  Кроме 
того, согласно ч. 1 ст. 122 ТК РФ по соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Как 
представляется, ТК РФ в данном случае более демократичен, поскольку в ТК АР 
аналогичной нормы нет, что необходимо учесть азербайджанскому законодателю. 
Представляется  целесообразным включить норму аналогичного содержания в ч. 1 
ст. 131 ТК АР.  В то же время следует признать, что ТК АР более определенно 
устанавливает круг лиц, имеющих право на предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска до истечения шести месяцев работы у данного работодателя 
(в то время как ТК РФ в части определения таких категорий работников отсылает к 
множеству иных нормативных правовых актов). В ч.ч. 4,5 ст. 131 ТК АР содержится 
исчерпывающий перечень категорий работников, которым трудовой отпуск  предос- 
тавляется без учета времени заключения трудового договора. К таким категориям 
относятся женщины до и после родов – непосредственно до или после социального 
отпуска; работники, не достигшие 18 лет; работники, принятые на работу до истече- 
ния 3-х месяцев после увольнения со срочной военной службы; работающие по  сов- 
местительству, уходящие в отпуск с основного места работы; жены (мужья) военно- 
служащих; лица, обучающиеся в учебных заведениях,  –  во  время  сдачи  курсовых 
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работ или экзаменов, защиты диплома, инвалиды. При этом педагогическим 
работникам, непосредственно участвующим в учебном процессе, независимо от 
времени поступления на работу, трудовые отпуска, как правило, предоставляются в 
период летних каникул в школе. 

Прослеживается необходимость конкретного определения круга лиц, 
имеющих льготы в области процедуры предоставления отпусков с тем, чтобы не 
возникали споры о юридической силе нормативных актов, закрепляющих такие 
льготы и принятых еще в советский период. Также по опыту Азербайджанской 
Республики следует имплементировать в трудовое право РФ предоставление 
ежегодного отпуска независимо от времени поступления на работу таким 
категориям работников как жены (мужья) военнослужащих и инвалиды.  

Определенные вопросы вызывает норма, определяющая стаж работы для 
получения работником ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Ю.П.Орловский3, анализируя положения закрепленные в ст. 122 ТК РФ, 
приходит к выводу, что по общему правилу тем, кто трудится у данного 
работодателя первый год, отпуск должен предоставляться на 7-м месяце работы, 
если в течение 6-месячного периода у них не было перерывов в работе, которые в 
соответствии с ч. 2 ст. 121 ТК РФ не включаются в стаж, дающий право на 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск. В то же время на практике у 
работодателя не всегда есть объективная возможность предоставления отпуска всем 
работникам на 7-м месяце их работы. К тому же в случае предоставления отпуска на 
7-м месяце в полном размере работник получает половину отпуска авансом, за те 
месяцы, которые он еще не отработал. Если он впоследствии решит уволиться или 
будет уволен до окончания рабочего года, за который уже получил отпуск, то у 
работодателя может возникнуть проблема с удержанием излишне выплаченных 
сумм отпускных (несмотря на то, что в определенном объеме вопрос с удержанием 
данных сумм решен в ст. 137 ТК РФ). 

Однако предоставление отпусков за второй и последующие годы работы в 
России и в Азербайджане данный вопрос регулируется несколько по разному. 
Согласно ст. 123 ТК РФ, очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 
недели до его начала. В свою очередь, согласно ст. 113 ТК АР, в целях 
регулирования нормального хода производства и работы, обеспечения правильного 
ведения учета отпусков каждый год до конца января должен составляться график 
очередности предоставления трудовых отпусков. Очередность предоставления 
трудовых отпусков утверждается работодателем с профсоюзной организацией, а 
при ее отсутствии — с учетом мнения работника. Важнейшей гарантией права на 
отдых является наличие в ТК АР нормы о необходимости согласования  работодате- 
лем времени предоставления отпуска непосредственно с самим работником  при  от- 

3 Трудовое право России: Учебник / отв. ред. Ю.П. Орловский и А.Ф. Нуртдинова; 3-е изд. – М.: «ИНФРА-М», 
2010. С. 39. 
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сутствии в организации профсоюза. 

В случае отсутствия профсоюза российские работодатели фактически вправе 
решать вопросы времени предоставления отпусков работникам единолично, 
самостоятельно утверждая графики отпусков и ставя работников перед фактом 
относительно времени предоставления им отпусков, тем самым нарушая их прав на 
практике. 

В ст. 113 ТК АР четко указаны категории работников, которым трудовой 
отпуск может быть предоставлен по их желанию в благоприятное для них время, в 
отличие от ст. 123 ТК РФ, содержащей отсылочную норму к иным нормам, 
закрепляющим право отдельных категорий работников на предоставление отпуска в 
удобное для них время, что свидетельствует о большей систематизации норм об 
отпусках в азербайджанском кодифицированном акте. 

В данной части исследования, необходимо обратить внимание на то, что в 
обеих странах имеется множество прецедентов, когда права работников на 
ежегодный оплачиваемый отпуск нарушаются  работодателями.  

Национальная специфика каждой страны требует своего, национально-
ориентированного подхода к разрешению вопросов, связанных с предоставлением 
ежегодных отпусков. В этой связи изучение зарубежного опыта следует 
рассматривать с позиций его критического осмысления, с точки зрения 
целесообразности включения той или иной нормы в структуру национального 
трудового права, ее соответствия общей национальной доктрине трудового права. 
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məzuniyyətlərin verilməsi problemləri müzakirə olunur. Hər iki dövlətin əmək 
qanunvericiliyinin müqayisəli təhlili aparılır. 
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IN THE LEGISLATIONS OF RUSSIA AND AZERBAIJAN 
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SUMMARY 

 
This article discusses the problems of providing annual (basic) paid leave in the 

Russian Federation and the Republic of Azerbaijan. Comparative analysis of labor 
legislations in both states is carried out. 
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Narkotiklər və cinayətkarlıq üzrə BMT İdarəsinin 2016-cı ilə olan məlumatına 

əsasən, əldə edilən mənfəətin illik həcmi 3,4-6,3 milyard dollar təşkil edən mədəni irs 
obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsi, narkotiklər və silah ticarətindən sonra üçüncü yeri 
tutur [14]. Göründüyü kimi, tarixən mədəni irs obyektlərinin qanunsuz ticarəti zəhmətsiz 
qazanc əldə etmək vasitəsi qismində çıxış etmişdir. Bunun qarşısının alınması təcrübəsi 
sübut edir ki, beynəlxalq əməkdaşlıq olmadan mədəni irs obyektlərinin qanunsuz 
dövriyyəsi ilə səmərəli mübarizə aparmaq qeyri-mümkündür. Mədəni irs obyektlərinin 
qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması üzrə əməkdaşlıq beynəlxalq mədəni 
əməkdaşlığın bir istiqamətini təşkil edir. Mədəni sərvətlərin qanunsuz olaraq 
gətirilməsinin, çıxarılmasının və onların üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına 
verilməsinin qadağan edilməsinə və qarşısının alınmasına yönəlmiş tədbirlər haqqında 
1970-ci il UNESCO Konvensiyasında [2, c.1, s.813-821] qeyd olunduğu kimi (m.2), 
beynəlxalq əməkdaşlıq, bu və ya digər dövlətin mədəni irsinə qarşı yönələn təhlükələrdən 
(eyni zamanda qanunsuz dövriyyədən – müəllif) qorunmanın təmin edilməsində ən təsirli 
vasitədir.  
     Bu müstəvidə beynəlxalq əməkdaşlıq beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən 
olmaqla, mədəni irs obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizənin hüquqi 
əsasını təşkil edir. Bu prinsipə görə, dövlətlər milli özünəməxsusluğu və hər bir şəxsin 
mədəni irsdən istifadəsinin təmin edilməsi üçün mədəni sərvətlərin saxlanması və 
mühafizə edilməsi işində beynəlxalq əməkdaşlıq etməyə borcludurlar [5, s.92]. Hüquqi 
əsas olmaqla beynəlxalq əməkdaşlıq, bir tərəfdən, qanunsuz dövriyyə ilə mübarizədə həm 
birbaşa, həm də xüsusi prinsip və normaların məzmun elementi kimi iştirak edir, digər 
tərəfdən isə beynəlxalq hüququn digər prinsiplərinin realizəsi forması kimi çıxış edir [9, 
s.71]. UNESCO-nun 1966-cı il Beynəlxalq mədəni əməkdaşlığın prinsipləri Bəyanna-
məsinin XI maddəsinə [17] və 1975-ci il Helsinki Yekun aktının IX [8, s.29] maddəsinə 
əsasən, dövlətlər, BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə müvafiq olaraq 
əməkdaşlıq etməlidirlər. Belə ki, mədəni irs obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı 
mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığa nail olunması üçün dövlətlərin suveren bərabərlik 
hüququna hörmət olunmalı, onların daxili işlərinə qarışmaqdan çəkinilməli, insan hüquq 
və azadlıqları nəzərə alınmalıdır.  

UOT № 341 
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  Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında 2003-cü il UNESCO Konvensiya-
sında [2, c.4, s.703-716] (bundan sonra – 2003-cü il Konvensiyası, m.1) qeyd olunduğu 
kimi beynəlxalq əməkdaşlıq hüquqi əsas olmaqla yanaşı, mədəni irsin qorunmasının 
məqsədi və bu məqsədə nail olunması istiqamətində dövlətlərin öhdəliklərinin realizəsi 
vasitəsi kimi çıxış edir. 

 Qeyd olnanlar kontekstində Ümumdünya mədəni və təbii irsin qorunması haqqında 
1972-ci il UNESCO Konvensiyasına [12, s.70-88] (bundan sonra - 1972-ci il Konvensiya-
sı, m.4-6) və Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi haqqında 2005-ci il 
UNESCO Konvensiyasına [16] (bundan sonra – 2005-ci il Konvensiyası, m.5) müvafiq 
olaraq mədəni irs obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısını almaq məqsədinə nail 
olunması istiqamətində beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirmək üçün dövlət özünün 
siyasətini müəyyən etmək və həyata keçirmək, o cümlədən bu istiqamətdə müvafiq 
tədbirlər görmək kimi suveren hüquqa malik olsa da, ümumdünya mədəni irsinin 
qorunması üçün bütün beynəlxalq birliyin əməkdaşlıq etməsi öhdəliyindən irəli gələn 
hüquqi vəzifəyə də malikdir. Bu hüquq və vəzifələr, bir tərəfdən, BMT Nizamnaməsinə və 
beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əsaslansa da, digər tərəfdən, konkret beynəlxalq 
müqavilənin müddəalarına uyğun həyata keçirilməlidir. Müvafiq beynəlxalq müqavilələrin 
iştirakçısı kimi Azərbaycan Respublikasının (AR) Mədəniyyət haqqında 2012-ci il 
Qanununda (m.49.1) [1] beynəlxalq əməkdaşlıq AR-in mədəni irsin qorunması (o 
cümlədən mədəni irs obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə - müəllif) sferasında 
dövlət siyasətinin prioritet istiqaməti kimi müəyyən edilir. Bu siyasətin həyata keçirilməsi 
aşağıdakı məqsədlərə nail olunmasını nəzərdə tutur: 1) mədəni irs obyektinin qanunsuz 
dövriyyəsi ilə mübarizə üçün zəruri qanunvericilik bazasını yaratmaq; 2) Azərbaycan 
xalqının  xarici dövlətin ərazisində olan milli mədəni irs obyektlərinin aşkarlanması, 
bərpası və qorunmasını təmin etmək; 3) AR-dən qanunsuz yolla çıxarılmış və xarici 
dövlətin ərazisində olan milli mədəni irs obyektlərinin geri qaytarılmasını təmin etmək.  

AR-in 1993-cü ildən tərəfdar olduğu 1972-ci il Konvensiyası mədəni irsin 
beynəlxalq qorunmasını iki əsas ünsürdən ibarət olan bir sistem olaraq müəyyən edir 
(m.7). Bu ünsürlərə beynəlxalq əməkdaşlıq və üzv dövlətlərə beynəlxalq yardım edilməsi 
daxildir. İlk baxışda Konvensiyanın bu müddəasından beynəlxalq əməkdaşlıq və 
beynəlxalq yardımın bərabər məzmuna malik olan ünsürlər olması anlaşılır. Əslində isə 
beynəlxalq yardım beynəlxalq əməkdaşlığın məzmununa daxildir. 2003-cü il 
Konvensiyasına görə (m.19), beynəlxalq əməkdaşlığa, əsasən informasiya və təcrübə 
mübadiləsi, birgə təşəbbüslər, habelə İştirakçı Dövlətlərin qeyri-maddi mədəni irsin 
qorunmasına yönəldilən səylərinə yardım göstərilməsi mexanizminin yaradılması daxildir. 
Bu mexanizmin fəaliyyəti daha çox maliyyə vəsaitinin ayrılması ilə bağlı olsa da, 
beynəlxalq yardım yalnız bundan ibarət deyildir. Məsələn, hər hansı formada hüquqi 
yardımın göstərilməsi də həmin mexanizmə aiddir. Bütövlükdə  beynəlxalq yardım aşağı-
dakı formalarda (1972-ci il Konvensiyası, m.22; 2003-cü il Konvensiyası, m.21) edilə 
bilər: 1) qorumanın müxtəlif aspektləri ilə bağlı tədqiqatlar; 2) ekspertlərin, texniklərin və 
qeyri-maddi mədəni irs daşıyıcılarının xidmətlərinin təqdim edilməsi; 3) maddi və qeyr-
maddi mədəni irsin qorunması üzrə mütəxəssis hazırlanması; 4) normativ tədbirlərin və 
digər tədbirlərin işlənib hazırlanması; 5) infrastrukturun yaradılması və onun işləməsinin 
təmin edilməsi; 6) avadanlıqla təchizat və texniki biliklər. 

Səmərəli beynəlxalq əməkdaşlıq sisteminin yaradılması üçün dövlətlərarası  əmək- 
daşlıqla yanaşı, mədəniyyətlərarası və milli hüquq sistemləriarası əməkdaşlığa  şəraitin  tə- 
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min edilməsi olduqca vacibdir. Mədəniyyətlərarası əməkdaşlıq bir qayda olaraq 
mədəniyyətlərarası əlaqə (dialoq) formasında təzahür edir. 2005-ci il Konvensiyasına 
görə, mədəniyyətlərarası əlaqə dedikdə, müxtəlif mədəniyyətlərin mövcudluğu və 
qarşılıqlı təsiri, həmçinin dialoq və qarşılıqlı hörmət əsasında ümumi mədəni 
özünüifadənin yaranma imkanı nəzərdə tutulur (m.4). Bu qarşılıqlı fəaliyyət beynəlxalq 
hüququn ümumqəbul edilmiş prinsiplərinə riayət olunmaqla, beynəlxalq həmrəylik və 
əməkdaşlıq prinsipinə (2005-ci il Konvensiyası, m.2) və  mədəni inteqrasiya prinsipinə 
(Mədəniyyət haqqında 2012-ci il Qanunu, m.4) əsaslanır. Bu prinsiplərə əsasən, milli 
mədəniyyətin dünyada tanıdılması, zənginləşdirilməsi və inkişafının təmin edilməsi, onun 
dünya mədəniyyətindən təcrid olunmamaqla və dünya mədəniyyətinin universal 
dəyərlərini qəbul etməklə həyata keçirilməlidir. Təsadüfi deyildir ki, Mədəniyyət haqqında 
2012-ci il Qanununun 51-ci maddəsində milli mədəniyyətlərarası dialoq AR-in beynəlxalq 
əməkdaşlığının əsas prioritet istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilir. Bunun həyata 
keçirilməsi üçün AR 2005-ci il Konvensiyasına (m.12) müvafiq olaraq aşağıdakı 
məqsədlərə nail olunması üçün ikitərəfli, regional və universal səviyyələrdə əməkdaşlığı 
təşviq etməlidir: 1) mədəniyyət siyasətinə dair dialoqu asanlaşdırmaq; 2) peşəkar və 
qabaqcıl təcrübənin paylaşması vasitəsilə ictimai mədəni təsisatlarda dövlət sektorunun 
potensialını artırmaq; 3) vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları və özəl sektor 
arasında əməkdaşlığı artırmaq; 4) məlumat mübadiləsini genişləndirmək, yeni 
texnologiyaların tətbiqini təşviq etmək və əməkdaşlığı stimullaşdırmaq.  

Mədəni sferada əməkdaşlıq müvafiq olaraq hüquqi sferada da əməkdaşlığı 
şərtləndirir. Beynəlxalq sferada hüquqi əməkdaşlıq faktiki olaraq hüquqi inteqrasiyanı 
özündə ehtiva edir. İki dövlət arasında, o cümlədən onların fiziki və hüquqi şəxsləri 
arasında yaranan münasibətlərin səmərəli və sabit hüquqi tənzimlənməsini təmin edən və 
obyektiv xarakter daşıyan hüquqi inteqrasiya [4, s.180] və ya dövlətlərin əməkdaşlığı [3, 
s.99] ilk növbədə onların hüquqi sistemləri arasında yaranan münasibətlərdə ifadə olunur. 
A.A.Rubanov hüquqi xarakterindən asılı olaraq hüquq sistemləri arasında üç tip 
münasibətlərin yarandığını qeyd edir: 1) bir dövlətin hüquq sisteminin digər dövlətin 
hüquq sisteminin normalarından bu və ya digər formada istifadə etməsi ilə bağlı yaranan 
münasibətlər. Bu münasibətlərin geniş tətbiq olunan forması resepsiyadır; 2) müvafiq 
dövlətlərin iştirak etdiyi beynəlxalq müqavilənin müddəalarının implementasiyası üzrə 
dövlətlərin hüquq sistemində dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı yaranan münasibətlər; 3) 
hüquq sistemlərinin beynəlxalq qarşılıqlı fəaliyyəti ilə bağlı yaranan münasibətlər. Bu tip 
münasibətlər konkret münasibətin tənzimlənməsi ilə bağlı yaranır və müxtəlif formalarda 
realizə oluna bilər ki, onlardan biri də kolliziya normalarının tətbiqidir [13, s.8-9].  

Hesab edirik ki, qeyd olunan münasibətlərə müvafiq olaraq beynəlxalq əməkdaşlıq 
formalarını beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq adı altında birləşdirmək olar. Yeri gəlmişkən, 
hüquq ədəbiyyatında milli hüquq sistemlərinin qarşılıqlı əməkdaşlığını qarşılıqlıq prinsipi 
kimi müəyyən edən fikirlərə rast gəlinir [3, s.100]. Hərçənd T.N.Neşatayeva bu prinsipi 
beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipinin tərkib hissəsi olan beynəlxalq xüsusi hüququn maddi 
və prosessual normalarının tətbiqi üzrə dövlətlərin qarşılıqlı əməkdaşlığı prinsipi adı ilə 
təqdim edir [11, s.75]. Qeyd olunan fikirlərə müsbət yanaşaraq beynəlxalq hüquqi 
əməkdaşlıqla bağlı aşağıdakıları qeyd etmək lazımdır: 1) bu əməkdaşlıq dövlətlərarası 
əməkdaşlıqdan irəli gəlir və onunla paralel həyata keçirilir, çünki, dövlətlər özünün milli 
hüqüq sistemləri ilə əlaqələrinin daşıyıcısı qismində çıxış edir; 2) beynəlxalq əməkdaşlığın 
tərkib hissəsi olmaqla hüquqi əməkdaşlıq, konkret halda “beynəlxalq mədəni məkan”a  da- 
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xil olan mədəni irs obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınmasına xidmət 
edir. Baxmayaraq ki, mədəni irs obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə mədəni 
irsin qorunması sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın bir istiqamətini təşkil edir [6, s.48-49]; 
3) qarşılıqlıq prinsipi milli hüquq sistemlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinə aid olmaqla 
beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığın yalnız bir formasını ehtiva edir. Əslində beynəlxalq 
hüquqi əməkdaşlıq həm hüquqyaradıcılığı, həm də hüquqtətbiqetmə mərhələsini əhatə 
edir. A.A.Rubanovun təqdim etdiyi bölgüdəki birinci və ikinci tip münasibətlərə uyğun 
gələn əməkdaşlıq formaları əsaən hüquqyaradıcılığı mərhələsinə aid olan hüquqi 
əməkdaşlıq formalarıdır. Onlar unifikasiya və harmonizasiya formalarında təzahür edir. 
Milli hüquq sistemlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinə aid olan hüquqi əməkdaşlıq forması isə bir 
qayda olaraq hüquqtətbiqetmə mərhələsini əhatə edir. Bu baxımdan beynəlxalq hüquqi 
yardım da beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığın məhz bu formasına daxildir.   

Mədəni irs obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması üzrə  
beynəlxalq əməkdaşlığı subyektlərinə görə, dövlətlər arasında və dövlətin milli hüquq 
subyektləri olan fiziki və hüquqi şəxslər arasında həyata keçirilən əməkdaşlığı 
fərqləndirmək lazımdır. Dövlətlər arasında beynəlxalq əməkdaşlıq, xüsusən iqtisadi 
münasibətlərdə (o cümlədən mədəni irs obyektlərinin dövriyyəsi ilə bağlı – müəllif), 
hüquqi baxımdan dövlətlər tərəfindən təmin olunsa da, əsasən milli hüquq subyektləri 
tərəfindən həyata keçirilir [10, s.200]. 1975-ci il Helsinki Yekun aktında qeyd olunduğu 
kimi, dövlətlərin əməkdaşlıq yolu ilə nail olmaq istədiyi məqsədlərə çatmasında  müəssisə 
və təşkilatlar, o cümlədən şəxslər müsbət rol oynayır [8, s.30]. 2005-ci il Konvensiyasına 
(m.15) müvafiq olaraq, dövlətlər milli hüquq subyektləri arasında müvafiq əməkdaşlığın 
olmasına şərait yaratmalı və ya bunu təşviq etməlidir. Bununla bağlı mədəniyyət sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında ikitərəfli beynəlxalq müqavilələrdə müvafiq müddəalar nəzərdə 
tutulur. Məsələn, AR Hökuməti və Mərakeş Krallığı Hökuməti arasında mədəniyyət 
sahəsində əməkdaşlığa dair 2008-ci il Sazişinin [2, c.5, s. 468-469] 2-ci maddəsində 
Razılığa gələn Tərəflərin öz ölkələrinin mədəniyyət təsisatları (muzeylər, kitabxanalar və 
s.) arasında əməkdaşlığa şərait yaradacaqları təsbit olunur. Avropa İttifaqı Parlament 
Assambleyasının “Hər bir insanın mədəni həyatda iştirak hüququ haqqında” Tövsiyəsində 
(1990 (2011)) [15] qeyd olunduğu kimi, dövlətlər mədəni irsin qorunması istiqamətində 
özəl sektor və dövlət institutları arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın yaradılmasına təşəbbüs 
göstərməlidir. AR-in Mədəniyyət Konsepsiyasında mədəniyyətin müvəffəqiyyətli idarə 
olunmasının təmin edilməsində qeyri-hökumət təşkilatlarının və özəl sektorun bu işə cəlb 
olunması və onlarla qarşılıqlı əməkdaşlığın yaradılması əsas vəzifələrdən biri kimi 
müəyyən olunur. UNESCO-nun 1966-cı il Beynəlxalq mədəni əməkdaşlığın prinsipləri 
Bəyannaməsində də hər bir insan üçün mədəni irs obyektlərindən istifadə etmək imkanının 
təmin edilməsi, mədəni əməkdaşlığın əsas məqsədlərindən biri kimi təsbit olunur. 

Tərəflərin sayından asılı olaraq ikitərəfli və çoxtərəfli, formasında asılı olaraq isə 
institusional və qeyri-institusional beynəlxalq əməkdaşlıq fərqləndirilir. İkitərəfli 
beynəlxalq əməkdaşlıq bir qayda olaraq ikitərəfli beynəlxalq müqavilələr əsasında həyata 
keçirilir. Çoxtərəfli beynəlxalq əməkdaşlıq beynəlxalq müqavilə və institusional formada 
həyata keçirilir. Mədəni irs obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizədə mövcud 
olan beynəlxalq müqavilələr və onların əsasında fəaliyyət göstərən konvension orqanlar, 
məsələn, Ümumdünya mədəni və təbii irsin qorunması üzrə hökumətlərarası Komitə, 
Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitə və s.  mühüm  əhəmiy- 
yətə malikdir. Bununla yanaşı, beynəlxalq müqavilə formasında həyata keçirilən mübarizə 
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sisteminin həmin müqavilələrin məqsədlərinə tabe etdirilməsi müstəvisində institusional 
əməkdaşlıq mexanizmlərindən istifadə olunması, hesab edirik ki, qanunsuz dövriyyənin 
qarşısının alınması baxımından daha əhəmiyyətlidir.  

AR-in beynəlxalq əməkdaşlığı təcrübəsi baxımından UNESCO, ICESCO, 
TÜRKSOY və s. beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlıq xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Təbii ki, beynəlxalq əməkdaşlığın institusional mexanizmləri 
içərisində UNESCO özünəməxsus aparıcı rola malikdir. Belə ki, UNESCO BMT 
sisteminə daxil olan universal əməkdaşlıq mexanizmi olmaqla: 1) mədəni irsin qorunması 
üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsində üzv dövlətlərə yardım edir; 2) bu sahədə 
informasiya mübadiləsinə kömək edir; 3) mədəni irslə bağlı konvensiyaların və 
tövsiyyələrin hazırlanmasını həyata keçirir; 4) konvensiyaların tətbiqi üzrə məhəlli 
seminarlar və digər tədbirlər görür və milli qanunvericiliklərin hazırlanması üzrə 
məsləhətləşmələr aparır [6, s.58]. UNESCO ilə yanaşı, mədəni irs obyektlərinin qanunsuz 
dövriyyəsi ilə mübarizə bir sıra digər universal təşkilatlar, məsələn, INTERPOL, Ümum-
dünya Gömrük Təşkilatı və regional mexanizmlər, məsələn, Avropa İttifaqı,  Qara Dəniz 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və s. çərçivəsində də aparılır.  
 Beynəlxalq sənədlərə, o cümlədən Mədəni sərvətlərin oğurlanması üzrə mübarizə 
və onların qaytarılmasında Müstəqil Dövlətlər Birliyi iştirakçısı olan dövlətlərin 
əməkdaşlığı haqqında 5 dekabr 2007-ci il Düşənbə Sazişinə [7, s.3-10] müvafiq olaraq 
mədəni irs obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması üzrə beynəlxalq 
əməkdaşlığın forma və istiqamətlərini müəyyən etmək olar. Belə ki, bu sahədə beynəlxalq 
əməkdaşlıq aşağıdakı formalarda həyata keçirilir: 1) operativ, kriminalistik, o cümlədən 
baş vermiş və hazırlanan hüquq pozuntuları haqqında məlumat mübadiləsi; 2) normativ 
hüquqi aktların, elmi-metodiki materialların mübadiləsi; 3) təcrübə mübadiləsi, 
məsləhətləşmə və müşavirələrin, təcrübi konfrans və seminarların keçirilməsi, həmçinin 
birgə elmi tədqiqatların aparılması; 4) əlaqələndirilmiş profilaktik və operativ-axtarış 
tədbirlərinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi; 5) operativ-axtarış tədbirlərinin 
aparılması haqqında sorğuların icrası; 6)  kadr hazırlığı və ixtisas artırmaya köməklik 
göstərilməsi; 7) oğurlanmış mədəni irs obyektlərinin satışı məqsədilə telekommunikasiya 
şəbəkələrindən istifadənin qarşısının alınması üzrə razılaşdırılmış tədbirlərin hazırlanması 
və həyata keçirilməsi; 8) mədəni irs obyektlərinin nişanlanmasının yeni metodlarının 
hazırlanması və tətbiqi.   
  Qeyd olunan formalarda beynəlxalq əməkdaşlıq aşağıdakı istiqamətlərdə həyata 
keçirilir: 1) mədəni irs obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayətkarlığın 
vəziyyəti və dinamikasının və qanunsuz dövriyyə ilə mübarizənin nəticələrinin analiz 
edilməsi; 2) mədəni irs obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsinə aid beynəlxalq müqavilələrin 
müddəalarının implementasiyası üzrə razılaşdırılmış tədbirlərin yerinə yetirilməsi; 3) 
mədəni irs obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 
və harmonizasiyası; 4) qanunsuz dövriyyənin qarşısının alınması üzrə birgə tədbirlərin 
yerinə yetirilməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarının və digər orqanların qarşılıqlı 
fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi; 5) mədəni irs obyektlərinin qanunsuz 
dövriyyəsi ilə əlaqəli olan fiziki və hüquqi şəxslərə münasibətdə müvafiq tədbirlərin 
görülməsi.   
  Beləliklə, mədəni irsin qorunması sahəsində əməkdaşlığın bir istiqaməti təşkil 
edən mədəni irs obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində 
əməkdaşlıq özünəməxsus forma və istiqamətlərdə həyata keçirilir.   
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     CONCEPT AND FORMS OF INTERNATIONAL COOPERATION 

AGAINST ILLICIT TRAFFICKING IN CULTURAL HERITAGE OBJECTS 
 

S.A.Suleymanli 
 

SUMMARY 
 

This article discusses the forms and direction of international cooperation in the 
fight against illicit trafficking in cultural heritage objects. The issues of coordination of 
cooperation between states and national legal systems are analyzed. A comparative 
analysis of the legislation of the Azerbaijan Republic and existing international documents 
is presented. The importance of multilateral international cooperation in an institutional 
form from the point of view of preventing illegal trafficking is stressed. 
 
 
 

164

http://www.e-qanun.az/
https://news.un.org/ru/story/2016/03/1282751
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent
http://unesco.preslib.az/
http://unesco.preslib.az/az/page/shXbQmGJIk
http://www.un.org/ru/documents/.../declarations/culture.shtml


S.A.Süleymanlı 
 
ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОТИВ 

 НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

          С.А.Сулейманлы 
 

            РЕЗЮМЕ 
 

В статье обсуждаются формы и направления международного сотрудничества 
в области борьбы против незаконного оборота объектов культурного наследия. 
Проведен анализ вопросов согласования сотрудничества между государствами и 
национально-правовыми системами. Представлен  сравнительный  анализ  законода- 
тельства Азербайджанской Республики и существующих  международных  докумен- 
тов. Отмечается важность многостороннего международного сотрудничества в 
институциональной форме с точки зрения предотвращения незаконного оборота. 
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         Strateji enerji ehtiyatları olan Azərbaycan enerji təminatının təhlükəsizliyini təmin 
etmək baxımından əlverişli geosiyasi mövqeyə malikdir. Bu bölgə Avropa İttifaqının 
enerji idxalına görə Rusiyadan asılılığının aradan qaldırılması üçün alternativ nəqliyyat 
marşrutudur. Müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycanda siyasi və iqtisadi qeyri-sabitlik 
hökm sürmüşdür. Bu qeyri-sabitliyi aradan qaldırmaq üçün Avropa İttifaqı ilə 
münasibətləri daha da yaxşılaşdırmaq lazım olmuşdur. Aİ ilə Azərbaycan arasındakı 
əlaqələr TASIC, TRACECA, INOGATE və ECHO kimi proqramlar çərçivəsində həyata 
keçirilmişdir. Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin inkişafının ən vacib səbəbi 
Azərbaycanın enerji resurslarıdır. Yəni, AB Rusiyadan asılılığını azaltmaq və enerji 
təhlükəsizliyini təmin etmək üçün resurslarını diversifikasiya etmək istiqamətində çalışır. 
Buna görə də Aİ Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir. 

Araşdırma zamanı analiz, sintez və məntiqi metodlarından  istifadə edilmişdir. İlk 
öncə analiz metodundan istifadə edilərək, mövzu haqqında ümumi araşdırılma aparılmış 
və daha sonra toplanan məlumatlar sintez metodu vasitəsilə bir-biri ilə əlaqələndirilmişdir. 
Məntiqi metod vasitəsilə iqtisadi hadisələrin törəməsi, inkişafı və dəyişməsi təhlil 
edilmişdir. 

Soyuq müharibədən sonra Azərbaycan Xəzər hövzəsində maraq qarşıdurmaları 
baxımından mühüm geosiyasi bir ölkə kimi dünya enerji mərkəzlərinin diqqətini cəlb 
etmişdir. Beynəlxalq sistemdə yenidən köhnə gücünə qovuşmaq istəyən Rusiya 
Federasiyasıyla Qərb arasındakı maraq qarşıdurmasının əsas mərkəzi halına gələn 
Azərbaycan, Xəzər bölgəsinin müstəqilliyini yeni qazanan digər respublikalardan fərqli 
olaraq, Rusiyaya olan asılılığını sona çatdırmağı seçmiş və öz strategiyasını  bu  istiqamət- 
də qurmuşdur. Xəzərin açıq dənizlərə çıxışının olmamasına görə və bu dənizin Qərb hissə- 
sində yer alması səbəbindən geosiyasi baxımdan daha az təsirlənən Azərbaycan, bölgədəki 
enerji qaynaqlarının transferi üçün SSRİ dövründə yaradılan mərkəzi sistemin xaricinə 
çıxaraq enerji transferində Rusiyadan asılı qalmamaq siyasətini seçmişdir. Rusiya  Federa- 
siyasının Xəzər bölgəsinin enerji qaynaqlarının transferində sahib olduğu monopoliyanın 
ortadan qalxmasını təmin edən Azərbaycan, yalnız öz enerji ehtiyatları baxımından deyil, 
bölgə ölkələrinin sahib olduğu ehtiyatların transferi  baxımından  da  alternativ  və  etibarlı 
daşıma marşrutlarının açılmasını təmin etmişdir. Bu müddətdə Qərbin Xəzər bölgəsinə və 
xüsusilə də Azərbaycana olan marağı Azərbaycanın strateji mövqeyini gücləndirmişdir.  

Enerji amilindən xarici siyasət  məqsədlərinə  uyğun  istifadə  edilməsi  strategiyası 
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1990-cı illərin əvvəllərində Dağlıq Qarabağ probleminə görə ölkənin ən çətin günləri 
yaşanan zaman müstəqilliyin qorunması üçün ciddi təhlükələr yarananda inkişaf etmişdir. 
Soyuq müharibə dövründə qapalı sistemdə olan ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra 
beynəlxalq sistemə inteqrasiya etmək üçün geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyətini istifadə 
etməyə başlamışdır. Azərbaycan Rusiyanın zülmünə qarşı Qərbin dəstəyi ilə öz 
problemlərini həll etmək strategiyasını həyata keçirmişdir. Qərbə istiqamətləndirmə 
strateji, siyasi, iqtisadi və sosioloji ölçülərə malikdir. Qərblə yaxınlaşmağa üstünlük verən 
Azərbaycanın enerji resursları Qərblə münasibətlərdə strateji bir rol oynamışdır. 

Azərbaycanın Qərb ilə strateji yaxınlaşmasında və inteqrasiya olmağa istiqamətli 
istəklərində müstəqillik qazandıqdan sonra qarşı-qarşıya qaldığı əhəmiyyətli problemlər 
təsirli olmuşdur. Soyuq Müharibə sonrasında siyasi və iqtisadi qeyri-sabitlik dövrünü 
yaşayan Azərbaycan, bənzəri problemlərlə mübarizə etmək məcburiyyətində qalan Rusiya 
Federasiyasının qlobal və regional güc itkisinə uğramasının təsiri ilə ölkənin ehtiyacı olan 
siyasi və iqtisadi dəstəyi ABŞ başda olmaqla, Qərb ölkələri ilə əməkdaşlıq edərək təmin 
etməyə yönəlmişdir. Sovet dövründə mövcud olan totalitar təzyiqçi rejimin cəmiyyətdə 
meydana gətirdiyi demokratiya və azadlıq həsrəti də, Azərbaycan cəmiyyətində 
demokratiya və insan hüquqlarının simvolu olaraq bilinən Qərbə inteqrasiya olma 
siyasətinə ictimai-psixoloji dəstək olmasını təmin etmişdir. Azərbaycan müstəqilliyini 
təkrar qazandıqdan sonra beynəlxalq cəmiyyətə açılaraq strateji enerji mənbələrini 
müstəqil olaraq inkişaf etdirməyə və enerji ixracatından təmin ediləcək gəlirlərlə ölkənin 
siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyini gücləndirməyi və sabitliyə qovuşmağı hədəfləmişdir. Bu 
istiqamətdə Azərbaycanın yeritdiyi xarici siyasətdə Rusiyanın bölgəyə istiqamətli mənfi 
təsirlərini Qərbli güclərin dəstəyi ilə balanslaşdırmaq strategiyası əhəmiyyətli rol 
oynamışdır. 

Rusiya və İran faktorları isə Qərbin Azərbaycandakı maraqlarına təsir etmişdir. 
Rusiyanın Avrasiyadan Avropaya enerji marşrutlarının inhisarına malik olmasını 
istəməyən Qərb dövlətləri bu istiqamətdə öz maraqlarına uyğun strategiyanı inkişaf 
etdirmişlər. Bu məqsədlə Rusiya Federasiyasının Xəzər hövzəsi və Mərkəzi Asiyanın 
enerji resurslarına SSRİ dövründən qalma kontrolun aradan qaldırılmasını istəyən qərb 
dövlətləri enerji resursları olan Xəzəryanı ölkələrin Rusiyaya qarşı gücləndirilməsi üçün 
siyasi və iqtisadi dəstək göstərmişlər. Qərbin xüsusilə Xəzər və Orta Asiyaya istiqamətli 
geosiyasi strategiyası baxımından ölkəmiz həm ABŞ, həm də AB üçün bir təməl daşıdır. 
Siyasi və iqtisadi potensialına görə dünyada əsas güc mərkəzlərindən biri olan Avropa 
Birliyinin siyasi, iqtisadi və sosial inteqrasiya modelinin dünya ölkələri ilə ikitərəfli və 
çoxtərəfli əlaqələrin qurulması əsas strategiyaları arasındadır. Ona görə bu məzmunda 
Şimal-Cənub və Şərq-Qərb geostrateji xətlərinin qovşağında yerləşən Cənubi Qafqaz 
dövlətləri, xüsusilə təbii enerji resursları, coğrafi baxımdan geosiyasi kilid mövqeyə sahib 
olan Azərbaycan ilə əməkdaşlıq etməyə xüsusi maraq göstərmişlər. Tərəflər arasındakı bu 
əməkdaşlıq Avropa ölkələrinə təbii enerji qaynaqlarının alternativ yollarla nəqli və onların 
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Avropa ilə Asiya ölkələri arasında malların aşağı 
qiymətlə və etibarlı şəkildə daşınması üçün Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin 
yaradılması, müasir texnologiyaların yeni müstəqillik qazanmış dövlətlərdə tətbiq olunma- 
sı, demokratik dəyərlərin bu ölkələrdə yayılması kontekstində Avropa Birliyinin strateji 
maraqlarına uyğun gəlməkdədir. Bu səbəbdən Avropa İttifaqı TACIS proqramı çərçivəsin- 
də “Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi (TRACECA)”, “neft və təbii qazın Avropaya 
nəqli üzrə Dövlətlərarası proqramı (INOGATE)”, “Humanitar Yardımlar Birliyi  (ECHO)” 
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və Aİ-nın reallaşdırdığı digər proqramlar, ölkə iqtisadiyyatının inkişafına böyük töhfələr 
vermişdir. 

Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasındakı münasibətləri araşdırdıqda enerji amilinin 
çox vacib bir mövqeyə sahib olduğunu görürük. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında 
əməkdaşlığın ən vacib strateji hədəflərindən biri enerji və nəqliyyat sahəsində regional 
əməkdaşlığın gücləndirilməsidir. 2006-cı ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 
Enerji sahəsində Strateji Əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. 
Tərəflər arasında imzalanan Memorandumda enerji sahəsində əməkdaşlığı yaxşılaşdırmaq 
üçün bir sıra məqsədlər müəyyən edilmişdir. Bu hədəflər aşağıdakılardır (Azərbaycan 
Respublikasının Avropa İttifaqı ilə münasibətləri, www.mfa.gov.az;): 

• Enerji sahəsində Azərbaycanın qanunlarını AB mükafatı ilə uyğunlaşdırmaq üçün 
bir proqram yaratmaq; 

• Azərbaycan və Xəzər hövzəsindən enerji resurslarını Aİ-yə ixrac etmək, 
nəqliyyat marşrutlarının təhlükəsizliyini gücləndirmək; 

• Enerji qənaəti, bərpa olunan enerji və iqlim dəyişikliyi tədbirlərini əhatə edən 
Azərbaycanda enerji tələbatının idarə olunması siyasətinin qurulması; 

• Texnologiya sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və ixtisaslaşmış kadrların 
ölkəyə gətirilməsi üçün mütəxəssis mübadiləsi proqramları yaratmaq. 

Aİ-Azərbaycan münasibətlərini nəzərdən keçirərkən qarşılıqlı əməkdaşlığın ən 
vacib aspektinin enerji olduğunu görürük. Əslində, AB ilə Azərbaycan arasında 
imzalanmış bütün sənədlərdə və Azərbaycanın iştirak etdiyi bütün proqramlarda enerji 
məsələsi ayrı bir başlıq altında müzakirə olunmuşdur. Digər tərəfdən, 2006-2007-ci illərdə 
Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı üç vacib tədbirinə qatılmış, dördüncü 
isə Azərbaycan tərəfindən təşkil edilmiş və 2008-ci ilin noyabrında Bakıda keçirilmişdir 
(https://www.euneighbours.eu/az/east/eu-in-action/stories/azrbaycan-v-avropa-ittifaqi-25-
illik-mkdasliq-v-glcy-baxis). 
  Bu tədbirlər nəticəsində Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin etmək 
məqsədi ilə hazırlanmış Cənub dəhlizi enerji təhlükəsizliyi layihəsinə dəvət edilmişdir.    
28 May 2014-cü il tarixində AB tərəfindən yaradılan Enerji Təhlükəsizliyi Strategiyasında 
mövcud təchizatçılarla əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və yeni qaynaqların tapılması 
hədəfləri verilmişdir. Bu çərçivədə Cənub dəhlizi sağlam enerji layihəsi çərçivəsində 
TANAP qaz boru xəttinin həyata keçirilməsi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsində mühüm amildir. Həqiqətən, TANAP layihəsi AB enerji təhlükəsizliyini təmin 
etmək baxımından böyük gücə sahibdir. 2011-ci ildə Azərbaycan və Türkiyə neft 
şirkətləri, “Star Rəfinə”-sinin təməl qoyma mərasimində TANAP layihəsinin 
reallaşdırılması üçün ilk cəhdi etmişdilər. Layihənin təməlqoyma mərasimi 2015-ci il 
martın 17-də Qarsda keçirilib (https://azvision.az/news/131673/serq-terefdasligi-nedir-ve-
bize-ne-teklif-edir-%E2%80%93-tehlil.html). TANAP təbii qaz boru xətti vasitəsilə 
Şahdəniz-2 xəttindən çıxarılan təbii qazın Gürcüstandan keçərək, Türkiyə üzərindən 
Avropaya çatdırılması hədəflənmişdir. Boru kəmərindən ilk təbii qaz axınının 2020-ci ildə 
16 milyard m3 olması planlaşdırılır. Eyni zamanda, 2023-cü ildə 23 milyard m3, 2026-cı 
ildə isə 31 milyard m3 təbii qaz axınının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. TANAP 
layihəsinin reallaşması ilə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolu daha da 
artacaqdır (https://www.euneighbours.eu/az/east/eu-in-action/stories/azrbaycan-v-avropa-
ittifaqi-25-illik-mkdasliq-v-glcy-baxis). 
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Bu gün Azərbaycan Dövlət Statistika Komissiyasının bəyanatına əsasən, Aİ 
Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biridir. Əslində, 1999-cu ildən Aİ 
Azərbaycanın ticarətinin üçdə bir hissəsinin payına malikdir və bu gündən-günə artan bir 
tendensiyadır. Qeyd edək ki, iki tərəf arasında ticarət həcmi 2008-ci ildə (Aİ-nin payı 
53,87% - 29,59 mlrd) pik həddə çatmışdır. 2019-cu ildə AB-nin Azərbaycandakı ümumi 
ticarətdə payı 34,93% (6,17 milyard dollar) təşkil etmişdir. Bundan başqa, AB-nin ölkənin 
ümumi ixracatında payı 1999-cu ildən bu yana hər il 25%-dən çox olub və 2019-cu ildə 
43.22%-ə çatmışdır. Bununla belə, Azərbaycanın Avropaya ixrac həcmi azalmışdır. 
Məsələn, 2018-ci ildə ixrac 10,78 milyard dollar ilə müqayisədə 2019-cu ildə 37,39% 
azalaraq, 6,75 milyard ABŞ dolları səviyyəsinə çatıb. Azərbaycanın Aİ-dən idxalı 2019-cu 
ildə 26.04%-ə və ya 2.22 milyard dollara çatdı və 2018-ci illə müqayisədə 24,50% 
azalmışdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın ümumi idxalında Aİ-nin ən böyük payı (35,13% -
3,76 milyard dollar) 2013-cü ildə qeydə alınıb (https://www.stat.gov.az/). Ümumiyyətlə, 
AB-nin ümumi ixracatda yüksək payı olmasına baxmayaraq, nisbətən aşağı idxal 
səviyyəsinə malik olması faktiki olaraq, Azərbaycana AB ilə ticarət profisiti verir. 2019-
cu ildə ölkənin ümumi ticarət üzrə profisiti 2,1 milyard dollara çatmışdır. Bu məbləğin 
1,73 milyard dolları AB ilə ticarətin payına düşür. Buna görə ölkənin ticarət artığının 
81,99% -i AB ilə ticarət nəticəsində yaranır ki, bu da Azərbaycanda istehsal olunan neft və 
təbii qazın təxminən 30%-i deməkdir (https://www.stat.gov.az/). Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Beynəlxalq Ticarət Statistikası Bazasına görə, 2018-ci ildə mineral 
yanacaqlar, sürtkü yağları və əlaqədar vəsaitlər Azərbaycanın AB-yə etdiyi ümumi 
ixracatın 96.95%-ni (5.95 milyard dollar) meydana gətirərkən, 2017-ci ildə bu məhsulların 
payı 99.00% olmuşdur (11,45 milyard dollar). 2015-ci ildə yalnız 0,99% (60,77 milyon 
dollar) və 2017-ci ildə 0,26% (29,80 milyon dollar) olan kimya sənayesi məhsulları və 
əlaqədar vəsaitlər təqib etmişdir. Azərbaycanın AB-yə ixracatında üçüncü sırada iştirak 
edən mallar yəni, qida və canlı heyvan məhsulları, 2018-ci ildə 0.84% (51.64 milyon 
dollar) və 2017-ci ildə 0.35% (40.41 milyon dollar) olaraq reallaşmışdır 
(https://www.stat.gov.az/). Digər tərəfdən, Azərbaycanın Aİ-dən idxalı daha çox 
diversifikativdir. Aİ-dən olan idxalın ən böyük payını 2018-ci ildə 52,72% (1.55 milyard 
dollar) və 2017-ci ildə 41,82 faiz (1,30 milyard dollar) maşın və nəqliyyat vasitələri ilə  
təşkil etmişdir. 2018 və 2017-ci illərdə materiallara görə təsnif edilən istehsal məhsulları 
ikinci sıraya yerləşdirilmişdir və AB-dən olan idxal müvafiq olaraq 20,71% (0,61 milyard 
dollar) və 15,61% (0,48 milyard dollar) təşkil etmişdir. Digər məhsullar isə 10% -dən 
aşağı olmuşdur (https://www.stat.gov.az/). 
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Diaqram 1. Azərbaycanın bəzi Aİ ölkələri ilə xarici 
ticarət dövriyyəsi dinamikası (ABŞ dolları ilə)       
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Mənbə: (https://www.stat.gov.az/) 
 
2018-ci ildə İtaliyanın 6,21 milyard dollar (2017-ci ildə ticarət həcmi 4,72 milyard 

dollar) ticarət dövriyyəsi həcmi ilə ən böyük ticarət tərəfdaşımız olduğu görünür. 2018-ci 
ildə bu göstərici Azərbaycanla Aİ arasındakı ümumi ticarətin 31,34% -ni (2016-ci ildəki 
29,32%) təşkil etmişdir. İtaliyanı təqribən 17,33% (1.44 milyard dollar) və 9,23% (0,62 
milyard dollar) ilə Almaniya və Fransa izləmişdir. Beləliklə, Azərbaycan bu üç ölkə ilə 
mühüm ticarət profisti yaratmışdır (2017-ci ildə 1,83 milyard dollar). Bu rəqəm bütün AB 
ölkələri ilə Azərbaycanın ümumi ticarət profistindən çoxdur (Diaqram 1). Digər tərəfdən, 
2016-cı ildə Azərbaycanın Estoniya, Rumıniya, Latviya, Sloveniya, Finlandiya, Litva, 
Yunanıstan, Slovakiya, Danimarka, Hollandiya, Bolqarıstan, Macarıstan, Belçika, Polşa, 
İsveç və Böyük Britaniya ilə ticarət kəsiri olmuşdur. Ancaq bu ölkələrin hamısı 
Azərbaycanın ümumi ticarətinin 1% -dən azını təşkil edir. 
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN AZERBAIJAN  
AND THE EUROPEAN UNION 

 
M.A.Abbasova 

 
SUMMARY 

 
This article presents an analysis of Azerbaijan’s relationship with the European 

Union. Studying the policy of EU member countries can help Azerbaijan to determine its 
radius of influence in the EU and establish its own development priorities, the author 
claims.  

                      
АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 

 
         М.А.Аббасова 

 
          РЕЗЮМЕ 

 
В статье представлен анализ отношений Азербайджана с Европейским 

Союзом. Утверждается, что изучение политики стран-членов в рамках ЕС может 
помочь Азербайджану определить свой радиус влияния в ЕС и подготовить свои 
собственные приоритеты развития. 
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Media diplomatiyası ümumi anlamda xarici siyasətin təkmilləşdirilməsi və inkişaf 

etdirilməsi üçün KİV-lərin fəaliyyətinə şamil olunur. Eyni zamanda media diplomatiyası 
etimad yaratma, müzakirələrin aparılması və ümumi dəstəyi səfərbər etmək məqsədilə 
dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının bərqərar olması və fəaliyyəti üçün kütləvi 
informasiya vasitələrindən istifadə mənası daşıyır. Ümumilikdə ən mühüm media 
diplomatiyası vasitələri bunlardır: telekanallar, radiolar, agentliklər, mətbuat, xəbər 
saytları. 

Media vasitələri dövlətin xarici siyasət və dəyərlərini müdafiə etməklə xarici 
siyasət sahəsində dövlətin rolunu ifa edirlər. Bu missiyada onlar mədəniyyət, ideologiya 
və ölkələrin xarici siyasətinin təbliğçisidirlər. Belə görünür ki, son illərdə bu nəzəriyyənin 
araşdırılması, müdafiə və xarici siyasətə onun təsir qüdrəti siyasət, dövlət adamları, 
jurnalist və mütəfəkkirlərin diqqətini özünə cəlb etmişdir. 

Hər ölkənin xarici siyasətində media diplomatiyası iki şəkildə həyata keçirilir:  
1. ölkənin rəsmi diplomatik təşkilatlarının idarəçiliyi ilə;  
2. ölkənin böyük siyasəti istiqamətində media və mətbuatın özünün fəaliyyəti ilə.  

   Birinci üsulda müvafiq dövlət orqanları öz nəzarətində olan informasiya 
vasitələrindən istifadə edərək, xarici siyasət xəttinin təbliğ olunmasını təmin edirlər. 

İkinci üsul, ölkədə fəaliyyət göstərən müstəqil media vasitələrinin təbliğatının 
ölkənin xarici siyasət məqsədləri ilə uyğunlaşdırılması istiqamətində həyata keçirilir. Bu  
üsulda media vasitələri xüsusi göstərişləri dövlətin diplomatik orqanları tərəfindən alsalar 
da, bu informasıyanın yayılmasında dövlətin xarici siyasət maraqlarını gözləmək şərtilə 
müstəqildirlər .  

Siyasi mədəniyyətin formalaşdığı dövlətlərdə media vasitələrinin müstəqil 
fəaliyyəti üçün lazımi hüquqi mexanizmlər mövcuddur. Bu baxımdan ölkədə fəaliyyət 
göstərən media vasitələri dövlətin xarici siyasətinin təbliğ olunmasında mühüm rola 
malikdir. Bu sahədə müstəqil (qeyri-dövlət) media vasitələrinin xüsusilə böyük rolu 
vardır. Yüksək peşəkarlığı ilə seçilən müstəqil media dövlət və hakimiyyətdən asılı 
olmadığına görə onların təsir göstərmə imkanları daha çoxdur. Bu səbəbdən müstəqil 
telekanallarda yayımlanan xəbərlər ölkə xaricində informativ baxımdan daha ciddi qəbul 
olunur. Buna görə də dövlətin xarici siyasətinin təbliğ olunmasında dövlət-müstəqil media 
münasibətləri və əməkdaşlığı olduqca vacibdir (8, s. 12).    
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Eyni zamanda media təkcə beynəlxalq mühitin bir hissəsi yox, həm də 
hakimiyyətin daxili mühitinin bir hissəsi sayılır. Medianın yeganə informasiya kanalı 
sayıldığı bir dövlətdə media vasitələri əlaqə şəbəkəsi formasında fəaliyyət göstərir ki, həm 
hakimiyyətə, həm partiya sisteminə, həm də ictimai-iqtisadi təbəqələrə təsir göstərir. 

Müasir dövrdə dövlətin xarici siyasət sahəsindəki fəaliyyətində media 
idarəçiliyinin əhəmiyyəti böyükdür. Media idarəçiliyi müharibə və etnik münaqişələr 
dövründə diplomatiyadan istifadə ilə sülhün bərqərar olmasında rol oynayır. Dövlətin 
xarici siyasət sahəsindəki qərarları və yaxud sülhməramlı addımlar media vasitəsilə həyata 
keçirilir. Bu hallardan dövlət informasiyaların çatdırılmasında mediyaya təsir göstərir.  
Media vasitəsilə siyasi mühitə təsir etmək üçün müxalif siyasi güc mərkəzləri ilə rəqabətə 
girir.  

Münaqişələrin aradan qaldırılması və həll edilməsinin metodoloji əsası -insanların, 
etnosların, millətlərin və dövlətlərin mədəniyyət və maraqlarının harmonizasiyasına 
düşünülmüş kulturoloji yanaşmadır. Dünya sivilizasiyasının çoxəsrlik inkişaf təcrübəsi 
müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinin humanizmə, Kantın “xoş məramı”na, sülh 
mədəniyyətinə, tolerantlığa və insanların əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan beynəlxalq 
sosial-mədəni siyasətin yardımı ilə harmonizasiyasının zəruriliyini təsdiqləyir (4, s. 16). 

Dövlətlər o vaxt diplomatik hadisələrə nəzarətdə uğur qazanır ki, informasiya 
vasitələri onların müdafiəsini təmin etsin və diplomatik orqanlar mediyaya nəzarət edə 
bilsin. Əgər bir dövlət diplomatik-siyasi prosesdə mediyaya öz nəzarətini itirərsə bu addım 
xarici siyasət məsələlərində mənfi hallara yol aça bilər. Dövlətlərarası münasibətlərdə 
media diplomatiyasının psixoloji əməliyyatlarda rolu olduqca böyükdür. Media 
diplomatiyasının psixoloji əməliyyatlarda məqsədi nəzərdə tutulan dövlət və hakimiyyət 
orqanına qarşı nifrət və düşmənçilik yaratmaq, bir dövlətin başqa dövlətləri siyasi, mədəni 
və psixoloji təzyiqlərə məruz qoymaqdır. Psixoloji əməliyyatlar bir dövlətin öz maraqları 
üçün qeyri-hərbi, siyasi və iqtisadi vasitələrlə başqa bir dölət və millətin etiqad və 
davranışlarına təsir göstərdiyi vasitələr kompleksidir (9, s.11). 

Psixoloji əməliyyatlarda ən əsas psixoloji təbliğat vasitəsi mediadır. Bu 
münaqişədə tərəflər müxtəlif media vasitələrindən istifadə edirlər. Bu məqsədlərə nail 
olmaq üçün ən yaxşı media diplomatiyası vasitəsi qısa dalğa radio kanallarıdır. Qısa dalğa 
radio kanallarının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bütün vətəndaşlar bu radiodan istifadə edə 
bilirlər. Qısa dalğa radiodan istifadəni qadağan edən çox az ölkə tapmaq olar. Bundan 
əlavə bu dalğalar üzərindən virus göndərilməsi yalnız əhalisi çox olan şəhərlərdə 
mümkündür. Bu şəkildə onlardan istifadə əhalsi az olan şəhərlər üçün də mümükün 
olacaqdır. Psixoloji əməliyyatlarda həmçinin vasitə peyk telekanallarındanda istifadə 
olunur. Bu gün əhalinin radiolardan az, televiziyadan daha çox istifadəyə adət etdiklərini 
nəzərə alsaq, media diplomatiyasında xüsusi kanallar yaratmaq və nəzərdə tutulan 
hökumət əleyhinə fəaliyyət göstərən telekanallara maliyyə və proqram yardımlarının 
gücləndirilməsi ilə nəzərdə tutulan məqsədin reallaşmasına təsir göstərə bilər (7, s.18). 

Digər bir vasitə isə internetdən istifadə üsuludur. Psixoloji əməliyyat subyektləri 
öz məqsədlərini həyata keçirmək üçün hədəfə alınana dövlət üçün siyasi və ya xəbər 
saytları yaradırlar. Nəticədə informasiya əldə etmək üçün internetə müracət edən 
cəmiyyətin yüksək təhsilli və ziyalı təbəqəsi bu saytlardan istifadə etməklə subyektlərin 
məqsədlərini reallaşdırır və onların peşəkar təsirinin altına düşürlər. 

Müharibə şəraitində istifadə olunan təsirli vasitələrdən biri də beynəlxalq media 
vasitələrindən istifadəyə əsaslanır. Belə ki, nəzərdə tutulan dövlətlə bağlı qlobal səviyyədə  
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yalan və təhrif olunmuş xəbərlər yayılır və hökumət bu istiqamətdə fəaliyyət aparmağa 
başlayır. Nəticədə əzərdə tutulan hakimiyyətin külli miqdarda enerjisi beynəlxalq 
səviyyədə bu şübhəni aradan qaldırmağa sərf edilir (16).  

Hazırkı şəraitdə qlobal informasiya cəmiyyətinin formalaşması nəticəsində 
dövlətlərarası ziddiyyətlərin və münaqişələrin informasiya məkanına keçməsi zərurətə 
çevrilərək həyatımızın reallığını ifadə etməkdədir. İnformasiya müharibəsi informasiya 
qarşıdurmasının daha yüksək formasıdır. İnformasiya müharibəsi adi müharibənin tərkib 
hissəsi olan öldürücü silahlar olmadan həyata keçirilir. Müharibə siyasətin davamı olduğu 
kimi, informasiya müharibəsinin, xüsusilə,  etnik münaqişənin informasiya müharibəsinin 
siyasi mahiyyəti və məqsədi vardır. Müharibə tərəflərin iqtisadi potensialından asılı 
olduğu kimi, hazırda informasiya müharibəsinin aparılması üçün də böyük iqtisadi və 
maliyyə ehtiyatları tələb olunur. İnformasiya müharibəsində psixoloji amil mühüm yer 
tutur. Başqa sözlə, informasiya müharibəsinin başlıca obyektlərindən biri də qarşı tərəfin 
psixologiyasıdır, ona məqsədyönlü şəkildə təsir edilməsidir. İnformasiya-psixoloji 
müharibə  qarşı  tərəfin canlı qüvvəsinin məhvi üçün deyil, həmin canlı qüvvənin ictimai 
şüuruna, psixikasına, düşüncəsinə, inanclarına təsir etmək və qarşı tərəfin canlı qüvvəsini 
öz maraqları əleyhinə fəaliyyətə sürükləmək üçün aparılır.   

Doğrudur, informasiya-psixoloji müharibə  qarşı  tərəfin  canlı  qüvvəsini məhv 
etmir. Lakin qarşı tərəfin canlı qüvvəsinin fəaliyyətinin neytrallaşdırılması, silahlı 
mübarizəsinin səmərəliliyinin azaldılması silahlı mübarizə yolu seçmiş  rəqibin  
təklənməsi, xarici dəstəkdən məhrum edilməsi üçün aparılan təbliğat  silahlı mübarizənin  
aparılmasından daha təsirli önəm kəsb edə bilər.  

İnformasiya müharibəsində istifadə olunan üsullardan biri də İnformasiya-psixoloji 
təcavüzkarlıqdır. Bu üsul – qarşı  tərəfə, onun fəaliyyətinin bəzi sahələrinə konkret və 
təsirli zərbə vurulmasıdır. İnformasiya-psixoloji təcavüzkarlıq aşağıdakı əlamətləri ilə 
fərqlənir: informasiya qüvvələrinin məhdud və  lokal şəkildə tətbiq edilməsi, yetirilmiş 
ziyanın nəzarət çərçivəsində edilməsi, informasiya-psixoloji təsirə məruz qalan 
informasiya hədəflərinin, ictimai qurumların kəmiyyətinin məhdud olması (10). 

İnformasiya qarşıdurması konsepsiyası praktiki şəkildə informasiya 
əməliyyatlarının keçirilməsi ilə icra olunur. Məsələyə sadə şəkildə yanaşılarsa,  
informasiya qarşıdurması zamanı həyata keçirilən informasiya təsir yükünə malik işlər, 
tədbirlər informasiya əməliyyatı adlana bilər. İnformasiya əməliyyatları xarakterinə görə  
iki növə ayrılır: hücum xarakterli informasiya əməliyyatları və müdafiə xarakterli 
informasiya  əməliyyatları    

Hücum xarakterli informasiya əməliyyatları daha çox əl atılan informasiya 
fəaliyyətidir və bu xarakterli əməliyyatların həyata keçirilməsi ilə informasiya məkanında 
və informasiya qarşıdurmasında üstünlük  əldə  edilməsinə  və  onun  qorunmasına cəhd 
göstərilir. Bu əməliyyatın keçirilməsi qarşı  tərəfin fərdi və  ictimai şüuruna təsir 
göstərilməsini, lazımi qərarların qəbul olunmasının yubadılmasını, qarşı tərəfin 
informasiya sisteminin sarsıdılmasını nəzərdə tutur.  

Müdafiə xarakterli informasiya əməliyyatları isə informasiya məkanının 
qorunması, qarşı tərəfin informasiya təsirlərinin neytrallaşdırılması və  nəhayət hücum 
xarakterli informasiya əməliyyatlarının aparılmasına zəmin yaradılması üçün həyata 
keçirilir. Mütəxəssislərin fikrincə, müəyyən hallarda hücum və müdafiə xarakterli 
informasiya əməliyyatları qarşılıqlı əlaqədə hazırlanmış şəkildə həyata keçirilə bilər. Bu 
zaman onların təsir gücünün artırılmasına nail olmaq mümkündür. 
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Lakin bir qayda olaraq, belə  əməliyyatların keçirilməsi fərqli şəraitdən irəli gəlir. 
Müdafiə  xarakterli informasiya  əməliyyatlarının  keçirilməsinin öz əhəmiyyəti və yeri 
vardır. Bununla belə, informasiya məkanında və qarşıdurmasında üstünlüyün əldə  
edilməsi hücum xarakterli əməliyyatların keçirilməsinin əhəmiyyətini artırır (8, s.17). 

XX  əsrin sonlarından etibarən informasiya vasitəsi kimi elektron vasitələrdən 
istifadə xeyli aktuallaşdı. Ona görə informasiya vasitəsi kimi elektron vasitələrin 
informasiya modelinin yaradılmasındakı rolu xeyli artdı. Bununla belə, mətbuat 
vasitələrinin istifadəsi heç də dayandırılmadı. Bu vasitələrin kütləviliyinin artırılması üçün 
onların elektron versiyasının hazırlanması da informasiya siyasətinin mühüm 
elementlərindən birini təşkil edir (12, s.16).  

Müasir dövrdə medianın fəal surətdə müdaxilə etdiyi və bu sahədə mühüm rol 
oynadığı diplomatiya sahələrindən biri də xalq diplomatiyasıdır.    
  Xalq diplomatiyası dünya praktikasında münaqişələrin nizama salınması üçün 
istifadə olunan təsirli vasitələrdən biridir. Xalq diplomatiyası əsasən münaqişə edən 
xalqlar və dövlətlər arasında həyata keçirilir. Bu diplomatiyanın məqsədi münaquşənin 
subyekti olan tərəflər-xalqlar arasında bu və ya digər formada mədəni, ictimai-sosial 
münasibətlər yaradaraq xalqlar arasında etimad mühiti yaratmaq və münaqişələrin sülh 
yolu ilə həllinin sürətlənməsinə töhfə verməkdir. Xalq diplomatiyasının həyata 
keçirilməsində qeyri-hökumət təşkilatları, tanınmış ictimai-siyasi xadimlər, o cümlədən 
Kütləvi İnformasiya Vasitələri mühüm rola malikdirlər. Diplomatiyanın digər formaların-  
da olduğu kimi, Xalq diplomatiyasının həyata keçirilməsində medianın rolu danılmazdır. 
Çünki bu cür münaqişələrdə media, xalq diplomatiyasının subyekti kimi birbaşa iştirak 
edir, eyni zamanda münaqişə edən xalqlar arasında etimad mühitinin yaradılmasında 
təbliğat vasitəsi kimi aparıcı rol oynayır (5, s.16). 

Ümumiyyətlə, müharibə vəziyyətində olan xalqları, cəmiyyətləri sülhə hazırlamaq  
olduqca çətindir. Münaqişələrin dondurulduğu bir dövrdə “xalq diplomatiyası”  üsulundan  
məqsədəuyğun şəkildə və milli maraqlar nəzərə alınmaqla istifadə  olunmalıdır.  Qloballa- 
şan dünyada hər şeyin dəyişdiyini, yeni dəyərlərin yarandığını, sərhəd,  torpaq  məsələləri- 
nin öz əhəmiyyətini itirdiyi bir şəraitdə bunun xalqlar üçün mənfi nəticələri ola bilər. 
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This work deals with the problems of media diplomacy within the transformation 

of political and cultural environment. The analysis of the development of diplomatic 
relations between countries through economic and cultural ties is presented. 
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               РЕЗЮМЕ 
 

Статья посвящена проблемам медийной дипломатии при трансформации 
политико-культурной среды. Проведен анализ развития дипломатических 
отношений между странами через экономические и культурные связи. 
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Giriş 

 
Soyuq müharibənin bitməsindən sonra yeni dünya nizamının necə olacağı barədə 

müxtəlif politoloq və alimlər tərəfindən fərqli fərziyyələr irəli sürülmüşdü. Bəziləri 
bundan sonrakı dövrün ABŞ-ın mütləq hegemonluğu altında keçəcəyini, bəziləri varlı 
Şimal ölkələri və yoxsul Cənub dövlətləri ilə müharibələrin olacağını, bəziləri də dünyanın 
yenidən bipolar güc balansına keçəcəyini güman edirdilər. Yapon əsilli məşhur amerikalı 
alim Frensis Fukuyama özünün "Dünyanın sonu və Son insan" əsərində artıq bütov insan 
tarixinin təkamülündə ideoloji mübarizələrin, demək olar ki, bitdiyini, demokratiyanın, 
iqtisadi və siyasi liberalizmin qalib gəldiyini demişdi. Bununla o, kommunizm və faşizm 
kimi sistemlərin praktikada yararsız və dağıdıcı olduğunu dilə gətirərək, demokratiyanın 
qələbəsi ilə bir növ ideoloji olaraq “tarixin sonu”nun gəldiyini, liberal dəyərlərin artıq 
universallaşacağını, qlobal olaraq hamılıqla qəbul olunacağını bildirmişdi (5, xi-xii). Bu 
müddəa ilə razılaşmayan siyasətşünas Samuel Hantinqton ona özünün “sivilizasiyaların 
toqquşması” nəzəriyyəsi ilə cavab verdi.         

Hantinqtona görə, beynəlxalq münasibətlərdə gələcəkdəki ölkələrarası 
müharibələrin və qarşıdurmaların əsas səbəbi siyasi-iqtisadi maraqlar olmayacaq; 
konfliktlər mədəniyyətlərarası fərqlərə görə təzahür edəcək. Bununla da o, 
sivilizasiyadaxili münaqişələrin azalacağını, eyni sivilizasiyadan olan ölkələrin əsasən bir 
yerdə hərəkət edəcəyini, bir ahəngdə olacaqlarını söyləmişdi. Siyasi liberalizm və 
demokratiya kimi dəyərlərin bir çox sivilizasiyanın adət-ənənəsinə, dünyagörüşünə uyğun 
gəlmədiyi üçün bu sivilizasiyaların tərkib hissələri olan cəmiyyətlər tərəfindən 
mənimsənilməyəcəyini demişdi. 

Hantinqton sivilizasiyanın komponentlərinə cəmiyyətin ümumi dünyagörüşü, 
adətləri kimi bir neçə sosial faktoru, tarixi keçmişi, milliyyəti və ən əsası da din amilini 
aid edir. O öz hipotezində dünyanı 8 və ya 9 sivilizasiyaya bölmüşdür. Bunlar Qərb 
sivilizasiyası, İslam sivilizasiyası, Konfusian sivilizasiyası, Yapon sivilizasiyası, Cənub və 
Cənub-Şərqi Asiyanı əhatə edən Buddist və Hindu sivilizasiyaları, Ortodoks sivilizasiyası, 
Latın Amerika və Afrika sivilizasiyalarıdır. Sonuncunun ayrıca bir sivilizasiya kimi 
bütünlüyünə müəllif tam əmin deyildi. 
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Soyuq müharibə sonrası gələcəyin necə olacağı ilə bağlı proqnozlardan ən maraq 
doğuran, geniş  müzakirələrə və tənqidlərə səbəb olan “sivilizasiyaların toqquşması” 
teoriyasının üzərindən artıq 27 il  keçib. Bu zaman daxilində baş vermiş sosial-siyasi 
hadisələri, indiki dövrdəki siyasi cərəyanları və qlobal müstəvidəki proseslərin ümumi 
gedişatını analiz edərək Hantinqtonun fikirlərinin gerçək  olub-olmadığını aydınlaşdırmaq  
olar.  

 
Nəzəriyyənin təhlili 

 
S.Hantinqtonun nəzəriyyəsində ilk meydana gələn problem onun çox aşırı 

ümumiləşdirmələrə yol verməsidir. Belə yanaşma da sonda yanlış nəticələrə gətirib 
çıxarır. Məsələn, İslamı vahid bir sivilizasiya halında görən müəllif bu inanc sisteminin 
yayıldığı ərazilərdəki müxtəlifliyə və ziddiyyətlərə çox da önəm vermir. Səudiyyə 
Ərəbistanda tətbiq olunan İslamla Qazaxıstanda tətbiq olunan İslam arasında çox böyük 
bir fərq var. Qazaxıstan, Azərbaycan kimi ölkələrdə, əsasən, sovet keçmişinin təsirinə 
görə, din fundamentalist bir forma almayıb və belə keçmişə malik müsəlman ölkələrinin 
əksəriyyəti, əsasən, sekulyar, dünyəvi dövlətlərdir. Ona görə də bu müsəlman ölkələrini 
Əlcəzair, Mərakeş kimi daha konservativ cəmiyyətlərlə eyniləşdirmək və ya Bosniya, 
Albaniya kimi müsəlman Avropa ölkələrini Şərqi Asiyada İndoneziya ilə bir tutmaq 
tamamilə gerçəkliyə ziddir. Əlavə olaraq, İslam dünyasındakı Sünni-Şiə ayrılığının və 
bunun o regionun insanları üçün nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb etdiyinin fərqində olmaq 
lazımdır. Bu ideoloji ziddiyyət təkcə sosial, yerli zəmində qalmır, özünü böyük 
geosiyasətdə də təzahür edir. Yaxın Şərqdə daim öz təsirini artırmağa çalışan İran və 
Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı gərginliyin əsas səbəblərindən biri də dini məzhəb 
ixtilafıdır. Ancaq Hantinqton öz nəzəriyyəsində bu önəmli məqama diqqət ayırmır və 
etinasız yaraşır.  

Əslində, belə yanlış ümumiləşdirmələr və səthi yanaşmalar amerikalı politoloqların 
başqa cəmiyyətlər üzrə analizlərində geniş yayılmış bir haldır. Məsələn, 2001-2003-cü 
illərdə ABŞ Dövlət Katibinin müavini vəzifəsində çalışmış Riçard Haas demişdir: “Biz 
Vyetnam müharibəsindən bir dərs çıxarmış olmalıydıq: lokal bilgini heç nə əvəz etmir və 
buna diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Vyetnamda ABŞ-ın uğur qazana bilməməsinin əsas 
səbəblərindən biri müharibəyə getdiyimiz cəmiyyətin necə olduğu haqqında kifayət qədər 
biliyə sahib olmamağımız idi. Mən İraq haqqında da eyni şeyi deyərdim. Biz Sünni-Şiə 
ixtilafı və münasibətlərinə, siyasi mədəniyyətin orada necə dəyişdiyinə yaxşı bələd 
deyildik.”(8) 

S.Hantinqonun digər bir yanlış nöqteyi-nəzəriyyəsi onun gələcək konfliktlərin, 
əsasən, sivilizasiyalar arasında olacağını, sivilizasiya içi olmayacağını deməsidir. Lakin 
reallığa baxıldığında bunun tam həqiqəti əks etdirmədiyini görərik – sivilizasiya daxili 
müharibələr və ziddiyyətlər kifayət qədər çoxdur. Yəmən, Suriya və Somalidəki böyük 
insan itkisi ilə nəticələnən münaqişələr, Gürcüstan və Rusiya arasındakı ədavət (hər iki 
ölkəni S.Hantinqton Ortodoks sivilizasiyasına aid etmişdir), Qərbdə ABŞ-da Donald 
Trampın prezident seçilməsi ilə Avropa-ABŞ əlaqələrində yaranan gərginlik, Avropanın 
öz daxilində müxtəlif intriqalar, Böyük Britaniyanın Aİ-dən çıxması – hamısı 
sivilizasiyadaxili problemlərdir.  

Konfusian sivilizasiyasında isə Çinin artan gücünə qarşı, xüsusilə, Tayvan və 
Honqkonqda güvənsizlik çoxalıb. Bu regionda özünü təhlükədə hiss edən siyasi quruluşla- 
rın vəziyyəti balanslaşdırmaq üçün digər sivilizasiyanın  təmsilçilərini,  xüsusilə  də  Qərbi  
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köməyə çağırmaları vurğulanmalıdır. Lakin S.Hantinqton Çinin regionda güclənməsi ilə 
Honqkonq və Tayvanın ona daha dərin inteqrasiya edəcəyini demişdi. Hətta Çinin regional 
hegemonluğunun bölgəni stabilləşdirəcəyini də proqnoz vermişdi.   

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Hantinqtonun dünyanı 8 və ya 9 sivilizasiyaya 
ayırması tamamilə subyektivdir, səhvlər, mübahisəli məqamlarla doludur. Alimin fikrincə, 
Ukrayna və Rusiya iki fərqli sivilizasiyanın təmsilçiləridir. Əsas səbəb kimi o din amilini 
göstərir: Rusiyada pravoslavlıq, Qərbi Ukraynada katolizmə sitayiş olunur. Ancaq hamıya 
məlum olduğu kimi, bu iki xalq həm adətlər, ümumi dünyagörüşü, həm də linqvistik və 
etnik baxımdan çox oxşardır. Onların hər ikisini slavyan sivilizasiyasına da aid etmək olar. 
Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstanı Səudiyyə Ərəbistanı ilə eyni sivilizasiyaya daxil 
etməkdənsə, türkdilli sivilizasiyaya aid etmək olar. Qırğızıstan və Özbəkistan kimi 
kommunist keçmişə sahib olan ölkələri hətta post-Sovet mədəniyyətinin bir parçası kimi 
ayrıca kateqoriyaya da salmaq olar. Göründüyü kimi, sivilizasiyaya, ayrı-ayrı qruplara  
bölünmək meyara görə dəyişə bilir. Amerikalı məşhur yazıçı Pol Berman da S. 
Hantinqtonun bu düşüncəsi ilə razılaşmamış, özünün “Terror və Liberalizm” kitabında 
müasir dövrdə hər mədəniyyətin daxilindəki müxtəlifliyə görə fərqli mədəniyyətlər 
arasında sərhədlərin müəyyən olunmasının çətin olduğunu bildirmişdi (2, s.162). 

Bu mövzuda Hantinqtonun nəzəriyyəsini ən sərt tənqid edənlərdən biri də məşhur 
alim Edvard Sed idi. O, cavab olaraq “Cəhalətin toqquşması” məqaləsini yayımladı və 
Hantinqtonu müxtəlif mədəniyyətlərin dinamik qarşılıqlı əlaqələrini və dəyişgənliyini 
gözardı etməkdə günahlandırdı. Əlavə olaraq, o öz əsərində bildirmişdi: “Hantinqton hər 
sivilizasiyanın daxilindəki pluralizm və dinamika barədə mülahizə etməyə vaxt ayırmır. O 
həm də müasir dövrdə hər mədəniyyətin interpretasiya edilməsində və təsvirində yaranan 
mübahisəli məqamlar haqqında da geniş fikir söyləmir. Hər hansısa bir sivilizasiya və ya 
dinin adından istifadə edərək danışarkən böyük bir demaqoqluğun və cəhalətin 
mümkünlüyündən də söz açmır. Ona görə, müxtəliflik yoxdur; Qərb Qərbdir, İslam da 
İslam.” (9)     

S. Hantinqton öz nəzəriyyəsində artıq fərqli mədəniyyətlərdən olan xalqlar 
arasında hərbi münaqişələrin artdığını dilə gətirir və XX əsrin sonlarında kommunist 
rejimlərin dağılması ilə başlanan bir çox konflikti, o cümlədən Dağlıq Qarabağ konfliktini 
buna misal olaraq göstərir. Alimə görə, həmin konfliktdə Türkiyənin Azərbaycanı, 
Rusiyanın da Ermənistanı dəstəkləməsi sivilizasiyalar arası ziddiyyətlərə görədir (7, s.38). 
Lakin S. Hantinqontun yanaşması əvvəl də vurğulandığı kimi tamamilə səthidir, 
yanlışlarla doludur. Ermənistan - Azərbaycan müharibəsi alimin iddia etdiyi səbəblərdən 
baş verməyib; hər iki xalq əsrlər boyu birgə yaşadığından mədəniyyətləri, adətləri, 
musiqisi, mətbəxi bir-birinə oxşardır. Bu hərbi münaqişə erməni milliyyətçiliyindən 
qaynaqlanır və milli-etnik zəmindəki konfliktdir. Əlavə olaraq, Türkiyənin dəstəyi, əsasən, 
beynəlxalq hüquqa görə Azərbaycanın haqlı olması, kök olaraq türk mənşəli olması və 
tarixən özünün də ermənilərlə yaşadığı problemlərə görədir. Rusiyanın Ermənistanın 
tərəfində olmasının əsas səbəbi isə o zaman Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmiş qüvvələrin  
müstəqilliyin ilk illərində qəti anti-rus siyasəti yürütməsi və rus qoşunlarının 
Azərbaycandan çıxarılmasıdır. Ermənistanın bunların əksini etməsi və rus qoşunlarını 
Ermənistan ərazisində saxlaması münaqişə müddətində ona böyük üstünlük qazandırdı.  

Yuxarıda qeyd edilmiş analogiya və təhlillər bir həqiqəti vurğulayır: dövlətin  siya- 
si xəttinin formalaşmasında geopolitikanın önəmi danılmazdır. Məşhur politoloq Corc 
Fridmanın qeyd etdiyi kimi,  ölkənin yerləşdiyi coğrafiya onun qarşılaşa biləcəyi  təhlükə- 
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lərlə malik olduğu üstünlükləri birləşdirib gələcəkdə hansı strategiyanı formalaşdırmaq 
lazım olduğunu müəyyənləşdirir (4). Bunun da əsas səbəbi qlobal olaraq ölkələrin anarxik 
bir sistemdə yerləşməsidir. İnsanlara, hər hansısa bir ərazidə yaşayan əhaliyə nəzarət edən 
yuxarı bir orqan var; hökumət ölkə daxilində ədalətsizlik, cinayət olduqda qanunu 
pozanları cəzalandıra bilir. Fəqət dövlətlərə nəzarət edən, onların beynəlxalq müstəvidə 
fəaliyyətini tənzimləyən səlahiyyətli bir qurum və ya quruluş yoxdur. Belə bir mexanizmin 
yoxluğundan və təsis edilə bilməsinin çətin olduğundan böyük gücə malik dövlətlər öz 
ambisiyalarını və istəklərini yerinə yetirən zaman müxtəlif qeyri-sivil üsullara əl atmaqdan 
çəkinmirlər. Məsələn, ABŞ İraqa qeyri-qanuni, tamamilə yanlış iddia ilə müharibə elan 
etdi və on minlərlə günahsız insan qətlə yetirildi. Amma bu qətlləri törədənlərin 
əksəriyyəti törətdikləri əməllərə görə layiqli cəzasını hələ də almayıb.  

Məşhur ingilis alimi Tomas Hobbsun ”Leviathan” əsərində də dediyi kimi, çox 
zaman müharibələrin başvermə səbəbi acgözlük, ambisiyalar və ya tamahkarləq deyil, 
qorxudur. Və ölkə geosiyasi olaraq ən çox yanındakından ehtiyat edir, çünki o daha 
əlçatan və yaxındır. Ən çox zərəri o yetirə bilər, on min kilometrlərlə uzaqda yerləşən 
başqa qitədəki bir dövlət yox. Tarixən də yanaşı yerləşən, qonşu ölkələr bir-birilə 
müharibə ediblər. Xüsusilə, əgər aralarında hər hansısa bir önəmli coğrafi baryer yoxdursa 
(dağ, təpəliklər, dəniz, iri çaylar və s. kimi), bu zaman vəziyyət daha da kəskin olur. Misal 
olaraq, Polşanın həm Rusiya, həm də Almaniya ilə soyuq münasibətlərinin olmasında 
coğrafi mövqeyin rolu danılmazdır; onun maili platformada yerləşməsi tarixən həm 
şərqdən, həm də qərbdən hücumlara və işğallara məruz qalmasını asanlaşdırıb. Lakin 
şimal sərhədlərində Baltik dənizinin, cənubda da Karpat dağlarının mövcudluğu mümkün 
istilaçılar üçün məhdudiyyətlər yaradıb. 

Pakistan Dağlıq Qarabağın işğalına etirazını bildirərək hələ də Ermənistanı rəsmi 
olaraq suveren bir ölkə kimi tanımayıb və onunla heç bir dövlətlərarası diplomatik əlaqələr 
qurmayıb. Bunu Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsində haqlı olduğundan daha çox, 
müsəlman olması ilə əlaqələndirmək olar. Çünki dünyada saysız hərbi konfliktlər, 
ədalətsizlik və qətliamlar var, ancaq Pakistan hər ədalətsizlik zamanı bunu törədən ölkə ilə 
əlaqələri kəsmir, diplomatik təmasları davam etdirir. Onun Ermənistana qarşı tam sərt bir 
mövqe tutmasına rəğmən, Çinin Sincan bölgəsində yaşayan türkəsilli müsəlman əhalinin 
dövlət tərəfindən repressiyasını açıq şəkildə pisləmir, sərt şəkildə qınayıb tədbirlər 
görmür. Halbuki İslam dini Pakistanda həm konstitusiyada, həm də insanların gündəlik 
həyatında önəmli rol oynayır.  

Hətta 2019-cu ildə əksəriyyəti qərbdən və xristian olan 22 ölkə Sincan muxtar 
regionunda Çinin öz müsəlman əhalisinə qarşı yürütdüyü qeyri-insani münasibətləri tənqid 
edən, Çinə bu siyasi xəttindən imtina etməsi çağırışı edən açıq məktubla Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının müvafiq qurumlarına müraciət etdilər. Bu 22 ölkənin sırasında 
Fransa, Kanada, Avstraliya, Birləşmiş Krallıq, İsveç, İspaniya kimi qərb ölkələri daxil idi, 
ancaq heç bir müsəlman ölkəsi yox idi. Çox qısa zaman sonra BMT-də 37 ölkə tərəfindən 
Çini müdafiə edən digər bir məktub hazırlandı və onun əsas təsisçiləri sırasında Misir, 
Türkmənistan, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Tacikistan kimi müsəlman ölkələri 
vardı (1). Bunun da əsas səbəbi, şübhəsiz, siyasi, geosiyasi və geoiqtisadidir. Bu ölkələrin 
əksəriyyəti ya Çinlə mühüm iqtisadi əlaqələra malikdir, ya ondan önəmli dərəcədə investi- 
siya, diplomatik dəstək alır, ya da digər vacib səbəblərdən Çinlə əlaqələrinin pisləşməsini 
istəmirlər. Pakistan Ermənistanla əlaqələrini kəsə bilər, bu ona heç bir zərər yetirməyəcək 
– Ermənistan coğrafi cəhətdən uzaqda yerləşir, kiçik dövlətdir, heç bir  resursu  yoxdur  və 
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təsir dairəsi də məhduddur. Amma Çinlə belə deyil. Pakistanın Kaşmir bölgəsinə görə 
Hindistanla çox ciddi problemləri var və yaxın onilliklərdə onunla bir neçə dəfə müharibə 
də edib. Pakistan Çinlə münasibətlərinə xüsusi diqqət yetirərək öz geopolitik hədəflərinə 
müvəffəq olmağa, Hindistana təzyiq etməyə çalışır. Pakistan həm də Çinin təşəbbüs etdiyi 
“Bir Kəmər, Bir Yol” proyektinin dəniz marşrutu üçün önəmli bir məntəqədir. Bu 
proyektin bir parçası olan Çin-Pakistan İqtisadi Koridoru üçün onmilyardlarla dollar 
həcmində vəsait ayrılıb, minlərlə iş yeri açılıb. Bütün bu faktorlar Pakistan üçün Çinlə 
əlaqələri ən yaxşı həddə saxlamağın vacibliyini vurğulayır.  

Məsələyə bu perspektivdən baxdıqda sivilizasiya fərqlərinin siyasi xəttin müəyyən 
olunmasında geopolitik maraqları üstələmədiyinin şahidi oluruq. Nəticədə hər ölkə öz 
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəyir, güc və dominasiya maraqlarını reallaşdırmağa çalışır. 
Bunun müqabilində digər mədəniyyətlərdən olan siyasi aktorlarla strateji əlaqələr 
yaratmaq, dostluq bağları qurmaq zəruriyyəti meydana gəlir. 

Bu yanaşma bizə İran və Azərbaycan arasındakı soyuq münasibətlərin nədən 
qaynaqlandığını da izah edir. Dövlətlərarası  münasibətlərdə Azərbaycan üçün İran 
tərəfdən  tarixən torpaq və təsir maraqları, İran üçün isə şimalında yaşayan türkdilli 
çoxluğun mümkün istiqlal ambisiyaları bu iki ölkənin bir-birinə güvənməməsinə yol açır. 
Xüsusilə, İranın regionda güc balansını tənzimləmək üçün işğalçı Ermənistanla yaxın 
dostluq münasibətləri qurması ikitərəflli münasibətləri korlayır. Fəqət S. Hantinqton İran 
və Azərbaycanı eyni sivilizasiyaya aid etmiş, onların birgə tərəfdaşlıqda olacağına işarə 
etmişdi. O hətta səhvən Dağlıq Qarabağ konflikti zamanı İranın Azərbaycanın yanında 
olduğunu və kömək etdiyini demişdi. Ancaq görünən odur ki, o öz müşahidələri 
nəticəsində yanlış qənaətə gəlmişdir.   

Məşhur alim Noam Çomski də fərqli adət-ənənələrin və dəyərlərin daşıyıcısı olan 
dövlətlərin münasibətlərində, əsasən, güc və pul maraqlarının önəmli olduğunu, S. 
Hantinqtonun qəsdən bu mövcud həqiqətlər haqqında danışmadığını demişdi. O hətta 
iddia etmişdi ki, Hantinqton bu teoriyanı Soyuq müharibə sonrası dövrdə ABŞ-ın imperial 
maraqları üçün aparacağı siyasətə və mümkün hərbi konfliktlərə bəraət qazandırmaq 
məqsədilə yazıb (3).  

Lakin şübhəsiz ki, S.Hantinqtonun öz nəzəriyyəsində haqlı olduğu məqamlar, 
düzgün təhlilləri və proqnozları da var idi. Bunun da ən gözə çarpanı “civilization 
consciousness” (sivilizasiya şüuru) olaraq adlandırdığı bir məfhumdur. Alimə görə, Soyuq 
müharibənin bitməsi ilə ideoloji mübarizənin (kommunizm və anti-kommunizm) sona 
çatması nəticəsində fərqli mədəniyyətlərdən olan xalqları birləşdirən ortaq bir düşmən 
qalmayıb. Belə bir düşmənin yoxluğu fonunda, fərdlərin “kim və nə olduqları”, milli, dini 
kimlikləri daha da bariz olur və bu faktorlar onların həm gündəlik, həm də siyasi 
hayatında daha mühüm rol oynayır. Alim öz kitabında bildirmişdi: “Dünya artıq daha da 
balacalaşıb. Fərqli sivilizasiyaların insanları arasında qarşılıqlı əlaqələr artır; bu artan 
qarşılıqlı təsirlər sivilizasiya şüurunu gücləndirəcək, insanlar mədəniyyətlər arası 
müxtəlifliklərin və oxşarlıqların daha da çox fərqində olacaqlar.” (6) 

 Həqiqətən də, sivilizasiya şüuru – fərdlərin özünün aid olduğu mədəniyyətə və 
dəyərlərə daha da bağlı olması, bu cür amillərin onları digər xalqlardan ayırması inancı 
indiki dövrdə əhəmiyyət qazanıb. Bu fenomenin səbəbləri çox olsa da, əsasən, Soyuq  mü- 
haribənin bitməsi ilə artan qarışılıqlı kommunikasiya, səyahət, gediş-gəliş ilə birlikdə mey- 
dana gələn inteqrasiya problemlərinə və dünyanın müxtəlif regionlarında kolonializmin, 
kommunist rejimlərin  dağılması  ilə  müstəqillik  qazanan  xalqların  kimlik  axtarışlarına, 
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dünyada öz yerini bərqəraretmə və möhkəmləndirmə istəklərinə görədir. Çində uzun illər 
sonra böyük dövlətlər tərəfindən işğalın bitməsi, artan iqtisadi rifah və sabitlik, Qərbdə isə 
lazımınca ölçüb-biçilmədən aparılan immiqrasiya siyasəti, artan immiqrant əhalinin 
cəmiyyətə inteqrasiya problemləri, Yaxın Şərq və Şimali Afrikadan gəlmələrin radikal-
dini zəmində törətdiyi terror hadisələri sivilizasiya şüurunu artırıb. Bunun məntiqi 
nəticəsidir ki, son dövrlərdə, xüsusilə, Avropada anti-immiqrant, milliyyətçi, Qərb 
kimliyini və dəyərlərini tərənnüm edən partiyalar böyük dəstək qazanıb, müxtəlif 
seçkilərdə qalib olublar. Lakin belə tendensiyalar S.Hantinqtonun iddia etdiyi kimi qlobal-
siyasi müstəvidə silivizasiyalar arası toqquşmaya aparmayacaq, sosial zəmində 
məhdudlaşacaq. Xüsusilə, lazımınca ölçüb-biçilmədən aparılan immiqrasiya siyasəti və 
inteqrasiya proqramlarının qeyri-effektivliyi müəyyən ölkələrin daxilində tamamilə fərqli 
mədəniyyətlərdən olan gəlmələrlə yerli əhali arasında gərginliklərə, narazılığa və kütləvi 
şəkildə fiziki çəkişmələrə səbəb ola bilər. Buna görə də immiqrasiya məsələlərində 
maksimum kontrollu və limitli şəkildə kualifikasiya, oxşar dəyərlər prinsipini əsas 
götürərək siyasətin yürüdülməsi təqdir və təşviq olunmalıdır.  

S.Hantinqtonun digər bir doğru proqnozu Yaxın Şərq və Şimali Afrika bölgəsində 
təhsilliliyin aşağı dərəcəsi, dini doqmatizm və çoxuşaqlılıq ənənəsinin nəticəsi olaraq gənc 
əhalinin çoxluğuna görə xalqın bu gənc hissəsinin dini-radikalizmə meyllənəcəyini, 
inqilablara və qeyri-stabilliyə təkan verəcəyini deməsi idi. O həm də bu regionlarda artan 
gənc nüfus, iqtisadi staqnasiya və aşağı həyat şəraitinə görə həmin yerlərdən varlı ölkələrə, 
xüsusilə Qərbə immiqrasiyanın artacağını da qeyd etmişdir. 

 

Nəticə 
 

Samuel Hantinqtonun mədəniyyətlərin toqquşması nəzəriyyəsi gerçəkliklə üst-üstə 
düşmür. Onun öz nəzəriyyəsini ortaya qoyandan sonra çoxlu sayda  mühüm siyasi 
hadisələr baş verib: Rusiyanın Ukrayna və Gürcüstan ilə müharibələri, ABŞ-da 11 
sentyabr hadisələri, bunun davamında İraq və Əfqanıstanda hərbi əməliyyatlar, Ərəb 
baharı hadisələri, dünyanın müxtəlif yerlərində inqilablar və hakimiyyət dəyişiklikləri, 
Çinin bir regional hegemona çevrilməsi və bununla da artıq qlobal güc olmaq yolunda 
irəliləməsi, müxtəlif terror hadisələri, Avropada sağçı siyasi cərəyanların artması, 
BREKSİT və s. Bu baş vermiş münaqişələrin və gərginliyin səbəbi hər yerdə fərqlidir, 
özünə məxsusdur:  bəzi regionlarda insanların hələ tam maariflənməmiş olmaları, 
təhsilsizlik, dini və ideoloji fundamentalizm, avtoritar sistemlərin mövcudluğu, siyasi 
ağalıq uğrunda mübarizə, güc maraqları, mövcud siyasi sistemdən və illərlə aparılmış 
siyasi xətdən məmnunsuzluq, aşırı liberalizm və s.  Ancaq dünyanın onun təsvir etdiyi 
kimi sivilizasiyalara bölünməsi və bu sivilizasiyaları təşkil edən dövlətlərin bir 
harmoniyada hərəkət edərək digərləri ilə hərbi münaqişədə olması real görünmür. Müəllif 
məqaləsində və kitabında subyektiv olaraq, qərəzli şəkildə öz düşüncəsinə uyğun gələn 
hadisələri seçir və qələmə verir. Səthi yanaşmalara, bəzən də yanlış müşahidələrə 
əsaslanan S. Hantinqton “görmək istədiyini görür”. 
 Alim, Şərqi Avropada və keçmiş post-Sovet məkanında kommunist  rejimlərin  da- 
ğılması ilə başlanan bəzi münaqişələri göstərərək artıq gələcəkdəki müharibələrin fərqli 
mədəniyyətlərin təmsilçiləri arasında  olacağını  iddia  edir.  Ancaq  tarixə  baxsaq,  Noam 
Çomskinin də dediyi kimi, böyük imperiyalar dağılanda demək olar ki, hər zaman bu cür 
münaqişələr meydana gəlib. Belə insidentlər Rusiya, Osmanlı, Britaniya imperiyası 
dağılan zaman da baş verib və bunları mədəniyyətlərarası toqquşma  kimi  qələmə  vermək 
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yanlışdır.   
 Dövlət öz daxili və xarici siyasətini bəlli edərkən geopolitik və geoiqtisadi 
maraqlar digər faktorları üstələyir. Təbii resurslara ehtiyac, qarşılıqlı ticarət əlaqələri və 
iqtisadi qarşılıqlı asılılıqlar, regional güc balansını gözləmək, xarici siyasətdə, xüsusilə, 
lobbilərin, diasporaların və böyük korporativ maraq qruplarının təsirləri – yəni böyük pul 
amili, coğrafiya amili, dövlətlərin fəaliyyətini tənzimləyən səlahiyyətli  bir yuxarı 
qurumun olmaması sivilizasiyaların S. Hantinqtonun təsvir etdiyi kimi toqquşmayacağına, 
onun bu nöqteyi-nəzəriyyəsinin yanlış olduğuna dəlalət edir.   
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SUMMARY 

 
Samuel Huntington’s controversial Clash of Civilizations theory is investigated in 

this work. The validity and the relevance of this theory are analyzed through comparison 
with real life examples. Various blunders and wrong observations of the scientist are 
revealed, while some correct forecasts are highlighted.   

 
 
 
 
 

183

https://www.india-seminar.com/2002/509/509%20noam%20chomsky.htm
https://www.india-seminar.com/2002/509/509%20noam%20chomsky.htm
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations
https://www.thenation.com/article/archive/clash-ignorance


N.N.Yaqublu 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕОРИИ ХАНТИНГТОНА «СТОЛКНОВЕНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ» В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ 

 
Н.Н.Ягублу 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье исследуется спорная теория Сэмюэля Хантингтона «Столкновение 

цивилизаций». Обоснованность и актуальность данной теории проанализированы 
путем сравнения с реальными примерами. Выявлены различные ошибки и 
неправильные наблюдения ученого, подчеркнуты некоторые правильные прогнозы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məqalə redaksiyaya 5 iyun 2020 tarixində daxil olmuş, 8 iyun 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  

184



ODLAR YURDU UNİVERSİTETİNİN ELMİ VƏ PEDAQOJİ XƏBƏRLƏRİ 
THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL NEWS OF ODLAR YURDU UNIVERSITY 

 
2020 - № 53 

 
 
 

DƏNİZ MÜHİTİNİ ÇİRKLƏNDİRMƏ CİNAYƏT TƏRKİBİNİN  
OBYEKTİV VƏ SUBYEKTİV CƏHƏTLƏRİ 

 
         Ş.Ə.Hüseynova 

      Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası 
          Bakı, Mərdəkan pr. 30                   

        e-mail: shakhlahuseynova@mail.ru 
 
Açar sözlər: dəniz, çirkləndirmə, hüquq, cinayət 
Keywords: sea, pollution, law, crime 
Ключевые слова:  море, загрязнение, право, преступление 

 
  Azərbaycan Respublikasının yeni cinayət qanunvericiliyində dəniz mühitini 
çirkləndirməyə görə məsuliyyət tədbirlərinin sərt olmasına baxmayaraq, cinayətin bu növü 
yüksək latent xarakter almışdır.  
  Latent cinayətkarlıq - müəyyən zaman-məkan kəsiyində, yəni müəyyən yerdə və 
müəyyən dövr ərzində real mövcud olan cinayətkarlığın ədliyyə orqanları tərəfindən aşkar 
edilməmiş və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmə müddətləri hüdudunda cinayətlərin 
statistikasında hesaba alınmamış cinayətlərin və onları törətmiş şəxslərin kumulyativ 
(məcmu) massivindən ibarət olan hissəsidir [12, s. 403]. Cəmiyyətin rəsmi reaksiyasından 
kənarda qalan latent cinayətkarlıq kortəbii və çox təhlükəli proses kimi inkişaf edir. Latent 
cinayətkarlıq qanunun pozulmasının və onun doğurduğu nəticələrin məhsuludur: 
məsuliyyətin labüdlüyü prinsipinin pozulması cəzasızlığa gətirib çıxarır, bu isə yeni 
cinayətlər törədilməsinə stimul yaradır. Cinayətkarlığın mövcud olması vətəndaşlarda 
hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin səmərəli olmasına şübhə oyadır, bütün hallarda 
cinayətkarlığı aşkar etməyin və təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb etməyin 
mümkünlüyünə inamsızlıq yaranmasına, bu sahədə  vəziyyətin  düzgün  qiymətləndirilmə- 
məsinə gətirib çıxardır [8, s. 19].  

Qeyd etmək istərdik ki, qanunverici dəniz mühitinin qorunmasına ciddi tələblər 
irəli sürür. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində dəniz mühitini 
çirkləndirmə əməlinə görə cərimədən başlamış azadlıqdan məhrum etməyə qədər müxtəlif 
cəza tədbirləri nəzərdə tutulmuşdur. 

AR  Cinayət Məcəlləsinin 252-ci maddəsinin məqsədi insan sağlamlığına, dənizin 
canlı sərvətlərinə, heyvanlara, bitki aləminə, ətraf mühitə və istirahət zonalarına ziyan 
vurulmasının, eləcə də insan ölümünün qarşısının alınmasıdır.  

1982-ci ilin dekabr ayında Yamaykanın Monteqo-Bey şəhərində imzalanmış, 320 
maddədən və 9 əlavədən ibarət olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Dəniz hüququ 
haqqında" Konvensiyasının (16 noyabr 1994-cü ildə qüvvəyə minmiş bu Konvensiyaya 
Azərbaycan Respublikası 2016-cı ilin mart ayının 4-də qoşulmuşdur) 1-ci maddəsinin 4-
cü hissəsinə əsasən, dəniz mühitinin çirkləndirilməsi dedikdə, canlı resurslara və dəniz 
həyatına zərərvurma, insan səhhəti üçün təhlükə yaratma, balıqçılıq və dənizlərin digər 
qanuni məqsədlərlə istifadə olunması da daxil olmaqla, dənizçilik fəaliyyətlərinə maneə 
yaratma, dəniz suyunun keyfiyyətinə ziyan vurma kimi mənfi nəticələr verən və ya vermə- 
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si mümkün olan maddələrin və ya enerjinin insanlar tərəfindən birbaşa və ya dolayısı ilə 
estuarilər də daxil olmaqla, dəniz mühitinə atılması başa düşülür [9]. 

Fikrimizcə, AR Cinayət Məcəlləsinin 252-ci maddəsində "dəniz mühitini 
çirkləndirmə" anlayışına açıqlama verilmədiyi üçün 16 noyabr 1994-cü il tarixdə qüvvəyə 
minmiş və 2016-cı ilin mart ayının 4-də ölkəmizin də qoşulduğu Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının "Dəniz hüququ haqqında" Konvensiyasının 1-ci maddəsinin 4-cü hissəsində 
öz əksini tapmış müddəaların redaktə xarakterli bəzi dəyişikliklərlə AR Cinayət 
Məcəlləsinin 252-ci maddəsində qeyd şəklində aşağıdakı məzmunda əks olunması 
məqsədəuyğun olardı:  

Qeyd. "Dəniz mühitinin çirkləndirilməsi dedikdə, canlı resurslara və dəniz 
həyatına zərərvurma, insan səhhəti üçün təhlükə yaratma, balıqçılıq və dənizlərin digər 
qanuni məqsədlərlə istifadə olunması da daxil olmaqla, dənizçilik fəaliyyətlərinə maneə 
yaratma, dəniz suyunun keyfiyyətinə ziyan vurma kimi mənfi nəticələr verən və ya 
verməsi mümkün olan maddələrin və ya enerjinin insanlar tərəfindən birbaşa və ya 
dolayısı ilə dəniz mühitinə atılması başa düşülür". 
 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 22 aprel 1997-ci il tarixli Qərarı ilə 
Azərbaycan Respublikası həmçinin "Gəmilərdən çirkləndirmənin qarşısının alınmasına 
dair" 29 dekabr 1972-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya  [5] və 18 iyun 2004-cü il 
tarixli Qərarı ilə "Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında" 
1973-cü il tarixli Konvensiyaya, 1978-ci il tarixli Protokola qoşulmuşdur [4]. 
 Bildirməyi zəruri hesab edirik ki, dəniz mühitini çirkləndirmə cinayətinin obyektiv 
cəhəti fəal hərəkətlərdə, məsələn, müvafiq icazə olmadan çirkləndirici maddələrin dənizə 
atılmasında, neft məhsullarının dənizə axıdılmasında, tam işlənilməmiş (sərf olunmamış) 
nüvə yanacağının dənizdə basdırılmasında və s., habelə hərəkətsizlikdə, məsələn, 
səlahiyyətli vəzifəli şəxslər tərəfindən çirkləndirici maddələrin dənizə axıdılmasının 
qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər görülməməsində, eləcə də baş vermiş ictimai 
təhlükəli nəticələrdə və bunlar arasındakı səbəbli əlaqədə ifadə olunur. 
  AR Cinayət Məcəlləsinin 252.1-ci maddəsinin mənasına görə, qanunverici 
"çirkləndirmə" əməli ilə hər hansı ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsini 
əlaqələndirmir. Bu cinayətin nəticələri dəniz mühitinin çirkləndirilməsindən, yəni buraya 
dəniz mühitinin keyfiyyətini pisləşdirən, ondan istifadə edilməsini məhdudlaşdıran, 
dənizin canlı sərvətlərinin məhv edilməsinə, onların ehtiyatlarının azalmasına, 
xəstələnməsinə və s. səbəb olan maddələrin və ya materialların, tullantıların atılmasından 
ibarətdir. AR Cinayət Məcəlləsinin 252.1-ci maddəsində qeyd olunan maddələrin və ya 
materialların basdırılması qaydalarının pozulması - tullanılması və ya basdırılması yalnız 
müvafiq qaydalara riayət edilməklə mümkün olan müxtəlif növ obyektlərin dəniz mühitinə 
atılması və burada normativləri aşan həcmdə qalması, yaxud həmin maddələrin ilkin və ya 
əlavə təmizlənmə aparılmadan dənizə tullanılması, yaxud həmin hərəkətlərin bunun üçün 
müəyyən edilməyən yerlərdə törədilməsi, habelə adları çəkilən maddələrin və 
materialların basdırılması və ya tullanılmasının tamamilə qadağan olunduğu hallarda icra 
edilməsi zamanı mövcud olur.  
  Nəqliyyat vasitələri dedikdə, Azərbaycan Respublikasının dəniz gəmiləri və digər 
üzən vasitələri, mülki hava gəmiləri, hərbi gəmilər, hərbi-köməkçi və hərbi hava gəmiləri, 
xarici ölkəyə məxsus gəmilər və Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına 
mənsub olan bölməsində yerləşən digər üzən vasitələr başa düşülür. 
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  Dənizdə quraşdırılmış süni qurğular dedikdə, Xəzər dənizinin (gölünün) 
Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində axtarış (kəşfiyyat), elmi-tədqiqat, 
qazıntı işlərinin aparılması məqsədi ilə yerləşdirilmiş süni adalar, qazma qurğuları, 
platformalar və digər obyektlər başa düşülür. 
  AR Cinayət Məcəlləsinin 252.1-ci maddəsində qeyd olunan maddələrin və ya 
materialların tullanılması və ya basdırılması qaydalarının pozulması onların müvafiq icazə 
olmadan dənizə atılması, hərbi gəmilərdən, o cümlədən sualtı qayıqlardan neft 
məhsullarının dənizə axıdılması və s. hərəkətlərdə, eləcə də hərəkətsizlikdə, yəni şəxsin 
konkret şəraitdə müəyyən əsaslara görə etməli olduğu və edə biləcəyi hərəkətlərin 
edilməməsində ifadə olunan passiv davranışda, məsələn, neft məhsulları və ya digər 
çirkləndirici maddələrin dənizə axıdılmasının qarşısını almaq üçün müvafiq səlahiyyətli 
şəxslərin vaxtında zəruri tədbirlər görməməsində və s. ifadə olunur.   
  Dəniz mühitini quruda olan mənbələrdən çirkləndirmə də həm fəal hərəkətlərdə, 
məsələn, icazə olmadan dəniz mühitinə kimyəvi, çirkləndirici maddələrin atılmasında, 
dənizin çirklənməsi zamanı sahilyanı zolağa qeyd olunan maddələrin və ya materialların 
atılmasında və s., həm də hərəkətsizlikdə, məsələn, sənaye müəssisələrində təmizləyici 
qurğuların işinə nəzarət edilməməsində və s. ifadə olunur.  

AR Cinayət Məcəlləsinin 252.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan tövsidedici 
əlamətləri olan cinayət tərkiblərinin obyektiv cəhəti həmin Məcəllənin 252.1-ci 
maddəsində nəzərdə tutulan kriminal əməllərdən, onların ictimai təhlükəli nəticələrindən 
və bunlar arasındakı səbəbli əlaqədən ibarətdir. 

Qeyd etməyi zəruri hesab edirik ki, AR-nın cinayət qanunvericiliyində səbəli əlaqə 
məsələsi öz əksini tapmamışdır. Bununla belə, fəlsəfə elminin fundamental müddəalarına 
əsaslanan cinayət hüququ elmi səbəbli əlaqənin cinayət-hüquqi anlayışını işləyib 
hazırlamışdır.  Səbəbli əlaqə dedikdə, bu elmdə 2 (iki) hadisələrdən biri - insanın hərəkəti 
(hərəkətsizliyi) daxili zərurət nəticəsində başqa bir hadisəni - nəticəni doğurur. Bunların 
arasında səbəli əlaqənin olması o deməkdir ki, əgər əməl olmasaydı, bu zaman şəxsin 
hərəkəti (hərəkətsizliyi) qanunda göstərilmiş hərəkətin (hərəkətsizliyin) xarakterinə uyğun 
gəldiyi, zamana görə nəticədən əvvəl gəldiyi, nəticənin baş verməsi üçün zəruri şərt 
olduğu və onun baş verməsinin real imkanını təcəssüm etdirdiyi, qanunauyğun şəkildə, 
hadisələrin müəyyən axarı üçün kənar qüvvələrin təsiri olmadan ictimai təhlükəli nəticə 
doğurduğu hallarda nəticənin səbəbi kimi qəbul oluna bilər [6, s. 33]. 
 Fikrimizcə, dəniz mühitini çirkləndirmə cinayəti ilə bağlı səbəbli əlaqənin 
müəyyən edilməsi zamanı hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının səylərinə qənaət 
edilməsini və bu əlaqənin mövcudluğunun etibarlılığını təmin edən aşağıdakı 3 (üç) amili 
əldə rəhbər tutmaq məqsədəuyğun olardı.  

Birinci amil - zaman amilidir. Onun mənası budur ki, subyektin hərəkəti 
(hərəkətsizliyi) ilə dəniz mühitinə, yaxud insanın sağlamlığına və ya həyatına ziyan 
vurulması şəklində özünü göstərən nəticələr arasında səbəbli əlaqə o zaman mövcud 
olacaq ki, onun hərəkətləri meydana çıxan nəticələri vaxt sarıdan qabaqlasın. 

İkinci amil - imkan amilidir. Yəni subyektin belə hərəkətlərinin 
(hərəkətsizliklərinin) cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulan bu cür nəticələrə səbəb ola 
biləcəyi müəyyən edilir. Əgər müəyyən edilsə ki, heç bir halda belə hərəkətlər bu cür 
nəticələrə səbəb ola bilməz, deməli səbəbli əlaqə yoxdur. 

Üçüncü amil – qaçılmazlıq amilidir. Müəyyən etmək lazımdır ki, subyektin məhz 
bu konkret hərəkətləri (hərəkətsizlikləri) nəticəsində dəniz mühitinə vurulan belə ziyan qa- 
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çılmaz olmuşdur. Yəni nə anlaqsız şəxslərin hərəkətlərinin, nə qurğu və mexanizmlərinin 
işinin, nə də təbiət qüvvələrinin cinayətin törədilməsində rolu olmamışdır. Hərəkətin 
(hərəkətsizliyin) subyekti cinayət törətmiş şəxsin zəruri cinayət-hüquqi xüsusiyyətlərinə 
uyğun gəlməlidir, yəni anlaqlı olmalıdır və cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan 
verən yaş həddinə çatmalıdır. Cinayətin subyektinə həm də xüsusi subyekt ünsürü daxil 
olması səbəbindən xüsusi subyekt üçün peşə mənsubiyyətinin əlamətlərinin müəyyən 
edilməsi də zəruridir. 

Təcrübədə dəniz mühitinə konkret ziyanın eyni zamanda bir neçə səbəb nəticəsndə 
vurulması, yəni kompleks ziyan vurulması hallarına da rast gəlinir. Bu halda səbəbli əlaqə 
yalnız o zaman mövcud olacaq ki, subyektin hərəkətləri əsas zərərverən amil qismində 
çıxış etsin. 

Qeyd etmək istərdik ki, cinayətin subyektiv cəhəti törədilən cinayətin obyektiv 
əlamətlərinin subyektin şüurunda inikasıdır və ona olan münasibətidir. Dəniz mühitinin 
çirkləndirmə cinayətinin həm hərəkətlə, həm də hərəkətsizliklə törədilməsi        
mümkündür [11, s. 127]. Şərh olunan cinayət subyektiv cəhətdən əsasən dolayı qəsdlə 
törədilir, yəni təqsirkar öz əməlinin ictimai təhlükəli və qanunsuz olduğunu dərk edir, 
başqa sözlə dəniz mühitinin çirkləndirilməsi üzrə hərəkətlərin qanunaziddiliyini bilir, 
kriminal xarakterli nəticələrin baş verə biləcəyini qabaqcadan görür, bunları arzu etmir, 
lakin belə nəticələrin baş verməsinə şüurlu surətdə yol verir və ya laqeyd münasibət 
bəsləyir. Dəniz mühitinin çirkləndirilməsi nəticəsində insanın ölümünə münasibətdə 
təqsirkar subyektiv cəhətdən ehtiyatsızlıqla davranmış olur [2, s. 823-824].  

Dəniz mühitinin çirkləndirilməsi sahəsində həm qəsdən, həm də ehtiyatsızlıq 
üzündən cinayətlər törədən vəzifəli şəxslər zahirən cəmiyyətin qanunlara riayət edən, bir 
sıra cəhətdən neqativ reaksiya doğurmayan üzvləri kimi təsir bağışlayır, bu isə, bir qayda 
olaraq, həmin cinayətlərin qarşısının alınmasını çətinləşdirir [10, s. 461-462]. Bu növ 
cinayətlərin törədilməsinin motivləri tamahkar, karyerist mülahizələr ola bilər. Onlar 
dəqiq mötivi olmayan, situasion xarakterli xətalar şəklində də baş verə bilər [13, s. 688].  

Dəniz mühitini çirkləndirmə cinayətinin subyekti - ictimai təhlükəli olan dəniz 
mühitini çirkləndirmə əməlini törədən və buna görə qanuna əsasən cinayət məsuliyyəti 
daşımaq qabiliyyəti olan şəxsdir. Qanunverici orqan dəniz mühitini çirkləndirməyə görə 
məsuliyyəti 16 yaşdan müəyyən edərkən, bu yaşa çatan şəxsin əqli inkişaf səviyyəsini, 
iradi xüsusiyyətlərini nəzərə almışdır.  
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              THE OBJECTIVE AND SUBJECTIVE ASPECTS  

              OF THE CRIME OF MARINE POLLUTION 
 

      Sh.A.Huseynova 
 

       SUMMARY 
 

This article indicates that the objective side of the crime of marine pollution is 
expressed by the pollution of marine environment from land-based sources or as a result of 
violation of rules for burial or dumping of substances harmful to human health and aquatic 
biological resources from vehicles or artificial islets impeding the lawful use of marine 
environment. 
 

ОБЪЕКТИВНАЯ И СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНЫ СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ 

 
                  Ш.А.Гусейнова 

 
                   РЕЗЮМЕ 

 
В статье указывается, что объективная сторона преступления загрязнения 

морской среды выражается нарушением правил захоронения или сброса с 
транспортных средств или возведенных в море искусственных островов, установок 
или сооружений веществ и материалов, вредных для здоровья человека и водных 
биологических ресурсов веществ, препятствующих правомерному использованию 
морской среды.   

 
Məqalə redaksiyaya 9 iyun 2020 tarixində daxil olmuş, 10 iyun 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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           Azərbaycan Respublikasında bütün sahələrdə olduğu kimi, vergi sistemində də 
əsaslı islahatların aparılması 1993-cü ilin iyun ayından sonrakı dövrə təsadüf edir. 11 iyul 
2000-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi qəbul edilərək, 1 yanvar 
2001-ci ildən qüvvəyə minmişdir [1]. Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir 
vergisinin tutulmasının ümumi prinsipləri Vergi Məcəlləsinin VIII Fəslində (95-102-ci 
maddələr) və X Fəslində (107-152-ci maddələr) təsbit olunmuşdur.  

Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr içərisində Danimarka ən yüksək həddə olan 
vergi dərəcələri ilə fərqlənir. Burada fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisinin maksimal 
dərəcəsi 58,5 (əlli səkkiz tam onda beş) faizə çatır  [28]. Danimarkadan sonra İsveç [32] 
və Avstriya [24] ən yüksək həddə olan vergi dərəcələri ilə fərqlənirlər. Bu ölkələrdə fiziki 
şəxslərdən tutulan gəlir vergisinin maksimal dərəcəsi 55 (əlli beş) faizə çatır.  

Avstriyada  fiziki şəxslərin gəlirlərindən proqressiv qaydada - aşağıdakı dərəcələrlə 
vergi tutulur:  
 illik gəlir - 11.000 (on bir min) avroyadək olduqda – vergi tutulmur; 
 illik gəlir - 11.000 (on bir min) avrodan çox - 18.000 (on səkkiz min) avroyadək 

olduqda – 25 (iyirmi beş) faiz; 
 illik gəlir - 18.000 (on səkkiz min) avrodan çox - 31.000 (otuz bir min) avroyadək 

olduqda – 35 (otuz beş) faiz; 
 illik gəlir - 31.000 (otuz bir min) avrodan çox - 60.000 (altmış min) avroyadək 

olduqda – 42 (qırx iki) faiz; 
 illik gəlir - 60.000 (altmış min) avrodan çox - 90.000 (doxsan min) avroyadək olduqda 

– 48 (qırx səkkiz) faiz; 
 illik gəlir - 90.000 (doxsan min) avrodan çox - 1.000000 (bir milyon) avroyadək 

olduqda – 50 (əlli) faiz; 
 illik gəlir - 1.000000 (bir milyon) avrodan çox olduqda - 55 (əlli beş) faiz. 

Niderland Krallığında da vergi dərəcələri yüksəkdir. Belə ki, burada fiziki 
şəxslərdən tutulan gəlir vergisinin maksimal dərəcəsi 52 (əlli iki) faizdir. Qeyd olunan 
ölkədə fiziki şəxslərin gəlirlərindən proqressiv qaydada - aşağıdakı dərəcələrlə vergi 
tutulur:  
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 illik gəlir 20142 (iyirmi min yüz qırx iki) avroyadək olduqda – 8.9 (səkkiz tam 

onda doqquz) faiz; 
 illik gəlir 20143 avrodan - 33994 (otuz üç min doqquz yüz doxsan dörd) avroyadək 

olduqda – 13.20 (on üç tam yüzdə iyirmi) faiz;  
 illik gəlir 33995 avrodan – 68507 (altmış səkkiz min beş yüz yeddi) avroyadək 

olduqda – 40.85 (qırx tam yüzdə səksən beş) faiz; 
  illik gəlir – 68508 (altmış səkkiz min beş yüz səkkiz) avrodan çox olduqda – 

51.95 (əlli bir tam yüzdə doxsan beş) faiz [25]. 
Həmçinin Belçikada vergi dərəcələri yüksəkdir. Bu ölkədə fiziki şəxslərdən tutulan 

gəlir vergisinin maksimal dərəcəsi 50 (əlli) faizə çatır. Bundan başqa, Belçikada digər 
vergi növlərinin də dərəcəsi yüksəkdir, məsələn, qeyd olunan ölkədə hüquqi şəxslərin 
mənfəətindən 29 (iyirmi doqquz) faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur. 

Belçikada cari ilin vergi bəyannaməsi növbəti ilin iyun ayının 1-nədək vergi 
orqanına verilməlidir. Bəyannamə forması elektron poçt vasitəsilə vergi ödəyicilərinə 
göndərilir. Elektron poçt vasitəsilə bəyannamə forması almayan vergi ödəyiciləri iyun 
ayının 1-nədək Belçikanın Maliyyə Nazirliyinə (Belçikanın Maliyyə Nazirliyini bəzən 
Belçikanın Federal Dövlət Maliyyə Xidməti də adlandırırlar) müraciət etməlidirlər. Vergi 
administrasıyası Belçikanın Maliyyə Nazirliyinin tərkibindədir [26]. 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi hesablanarkən vergi bazası əsas götürülür. Bu zaman 
Belçikada və ya xaricdə ödənilən məcburi sosial sığorta haqları vergi bazasından çıxılır. 

Gəlir vergisi bir qayda olaraq ildə bir dəfə vergi bəyannaməsi təqdim edilərkən 
ödənilir, amma təcrübədə işəgötürən tərəfindən hər ay işçinin əmək haqqından müəyyən 
faiz tutularaq vergi kimi büdcəyə ödənilir. 

Belçikada fiziki şəxslərin gəlirlərindən proqressiv qaydada - aşağıdakı dərəcələrlə 
vergi tutulur:  
 illik gəlir 8350 (səkkiz min üç yüz əlli) avroyadək olduqda – 25 (iyirmi beş) faiz; 
 illik gəlir 8350.01 avrodan - 11890 (on bir min səkkiz yüz doxsan) avroyadək 

olduqda – 30 (otuz) faiz; 
 illik gəlir 11890.01 avrodan – 19810 (on doqquz min səkkiz yüz on) avroyadək 

olduqda – 40 (qırx faiz); 
  illik gəlir – 19810.01 – avrodan – 36300 (otuz altı min üç yüz) avroyadək olduqda 

– 45 (qırx beş faiz); 
 illik gəlir – 36300.01 – avrodan çox olduqa – 50 (əlli) faiz [27]. 

 Almaniyada da fiziki şəxslərin gəlirlərindən proqressiv qaydada vergi tutulur. Bu 
ölkədə fiziki şəxslərin gəlirlərindən tutulan verginin dərəcəsi aşağıdakı kimidir: 
 illik gəliri - 9169 (doqquz min yüz altmış doqquz) avrodan çox olmayan şəxs rəsmi 

nikahda və ya vətəndaşlıq nikahında deyilsə, ondan vergi tutulmur; 
 illik gəlirləri - 18338 (on səkkiz min üç yüz otuz səkkiz) avrodan çox olmayan, 

birgə vergi bəyannaməsi təqdim edən, rəsmi nikahda və ya vətəndaşlıq nikahında 
olan şəxslərdən vergi tutulmur; 

 illik gəliri - 14255 (on dörd min iki yüz əlli beş) avrodan çox olmayan şəxs rəsmi 
nikahda və ya vətəndaşlıq nikahında deyilsə, ondan 9169 (doqquz min yüz altmış 
doqquz) avrodan çox olan məbləğin 14 faizi miqdarında vergi tutulur; 

 illik gəlirləri - 28150 (iyirmi səkkiz min yüz əlli) avrodan çox olmayan, birgə vergi 
bəyannaməsi təqdim edən, rəsmi nikahda və ya vətəndaşlıq nikahında olan şəxslər- 
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dən 18338 (on səkkiz min üç yüz otuz səkkiz) avrodan çox olan məbləğin 14 faizi 
miqdarında vergi tutulur; 

 illik gəliri - 55961 (əlli beş min doqquz yüz altmış bir) avrodan çox olmayan şəxs 
rəsmi nikahda və ya vətəndaşlıq nikahında deyilsə, ondan 712.04 (yeddi yüz on iki 
avro 04 avro sent)+ 14255 (on dörd min iki yüz əlli beş) avrodan çox olan 
məbləğin 42 (qırx iki) faizi miqdarında vergi tutulur; 

 illik gəlirləri - 111922 (yüz on bir min doqquz yüz iyirmi iki) avrodan çox 
olmayan, birgə vergi bəyannaməsi təqdim edən, rəsmi nikahda və ya vətəndaşlıq 
nikahında olan şəxslərdən 1373.68 (min üç yüz yetmiş üç avro altmış səkkiz avro 
sent)+ 28150 (iyirmi səkkiz min yüz əlli) avrodan çox olan məbləğin 42 (qırx iki) 
faizi miqdarında vergi tutulur; 

 illik gəliri - 265327 (iki yüz altmış beş min üç yüz iyirmi yeddi) avrodan çox olan 
şəxs rəsmi nikahda və ya vətəndaşlıq nikahında deyilsə, ondan 18228.56 (on 
səkkiz min iki yüz iyirmi səkkiz avro əlli altı avro sent)+ 265327 (iki yüz altmış 
beş min üç yüz iyirmi yeddi) avrodan çox olan məbləğin 45 (qırx beş) faizi 
miqdarında vergi tutulur; 

 illik gəlirləri - 530654 (beş yüz otuz min altı yüz əlli dörd) avrodan çox olan, birgə 
vergi bəyannaməsi təqdim edən, rəsmi nikahda və ya vətəndaşlıq nikahında olan 
şəxslərdən 212425.36 (iki yüz on iki min dörd yüz iyirmi beş avro otuz altı avro 
sent)+ 530654 (beş yüz otuz min altı yüz əlli dörd) avrodan çox olan məbləğin 45 
(qırx beş) faizi miqdarında vergi tutulur [21]. 
Fransada da Almaniyada olduğu kimi fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisinin 

maksimal dərəcəsi 45 (qırx beş) faizə çatır. Burada fiziki şəxslərin gəlirlərindən tutulan 
verginin dərəcəsi aşağıdakı kimidir: 

• illik gəliri - 9964 (doqquz min doqquz yüz altmış dörd) avrodan çox olmayan 
şəxsdın vergi tutulmur; 

• illik gəliri - 27519 (iyirmi yeddi min beş yüz on doqquz) avrodan çox olmayan 
şəxsdən 9964 (doqquz min doqquz yüz altmış dörd) avrodan çox olan məbləğin 14 
faizi miqdarında vergi tutulur; 

• illik gəliri - 73779 (yetmiş üç min yeddi yüz yetmiş doqquz) avrodan çox olmayan 
şəxsdən 2457.70 (iki min dörd yüz əlli yeddi avro yetmiş avro sent) + 27519 
(iyirmi yeddi min beş yüz on doqquz) avrodan çox olan məbləğin 30 (otuz) faizi 
miqdarında vergi tutulur; 

• illik gəliri - 156224 (yüz əlli altı min iki yüz iyirmi dörd) avrodan çox olmayan 
şəxsdən 16335.7 (on altı min üç yüz otuz beş avro yetmiş avro sent) + 73779 
(yetmiş üç min yeddi yüz yetmiş doqquz) avrodan çox olan məbləğin 41 (qırx bir) 
faizi miqdarında vergi tutulur; 

• illik gəliri - 156224 (yüz əlli altı min iki yüz iyirmi dörd) avrodan çox olan şəxsdən 
50138.15 (əlli min yüz otuz səkkiz avro on beş avro sent) + 156224 (yüz əlli altı 
min iki yüz iyirmi dörd) avrodan çox olan məbləğin 45 (qırx beş) faizi miqdarında 
vergi tutulur [5].  

 Sloveniyada fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisinin maksimal dərəcəsi                
50 (əlli) [15], Portuqaliyada 48 (qırx səkkiz) [13], Böyük Britaniyada, İspaniyada və 
Yunanıstanda  45 (qırx beş) [23; 19; 9], İtaliyada 43 (qırx üç) [10], İrlandiyada 40 (qırx) 
[20], Lüksemburqda 42 (qırx iki) [17], Xorvatiyada 36 (otuz altı) [3], Kipr və Maltada 35 
(otuz beş) [6; 12], Polşada 32 (otuz iki) [29], Latviyada 31,4 (otuz bir tam  onda  üç)  [16], 
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Finlandiyada 31,25 (otuz bir tam yüzdə iyirmi beş) [8], Slovakiyada 25 (iyirmi beş) [14], 
Norveçdə 22 (iyirmi iki) [28], Macarıstanda, Litvada, Çexiyada və Estoniyada 15 (on beş) 
[4; 11; 7; 22], Rumıniyada 16 (on altı) [30], Bolqarıstanda isə 10 (on) faizdir [2]. 
 İsveçrədə fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisinin dərəcəsi kantondan asılı olaraq 
dəyişir. Bu ölkədə ən aşağı vergi dərəcəsi Çuq kantonundadır. Bu kantonun əhalisi 
gəlirlərinin 23 (iyirmi üç) faizi miqdarında vergi ödəyirlər. Uri, Obvalden və Nidvalden 
kantonunun əhalisinin gəlirlərindən ödədikləri verginin faizi 24,4-dən (iyirmi dörd tam 
onda dörd) 26,1-ə (iyirmi altı tam onda bir) kimidir.  
 İsveçrənin maliyyə mərkəzi olan Sürixin əhalisi gəlirlərinin 29,3 (iyirmi doqquz 
tam onda üç) faizi miqdarında, Cenevrədə yaşayanlar isə gəlirlərinin 36,7 (otuz altı tam 
onda yeddi) miqdarında vergi ödəyirlər. Qeyd olunan ölkədə fiziki şəxslərdən tutulan gəlir 
vergisinin ən yüksək dərəcəsi Nevşatel kantonundadır. Bu kantonun əhalisi gəlirlərinin 
37,7 (otuz yeddi tam onda yeddi) faizi miqdarında vergi ödəyirlər [31]. 
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     PERSONAL INCOME TAX: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 

MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION 
 

       R.A.Gasimzadeh 
 

        SUMMARY 
 
This article deals with the problems of personal income taxes in EU countries. It is 

noted that Denmark plays a leading role in this field with local income tax rate levied on 
individuals reaching 58.5 percent. 
 

ВЗИМАНИЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ  ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА 
 

      Р.А.Гасымзаде 
 

         РЕЗЮМЕ 
 
              Cтатья посвящена вопросам взимания подоходного налога с физических 
лиц в странах Европейского Союза. Отмечается, что первенство в этом вопросе 
удерживает Дания с 58,5 процентами подоходного налога. 
 
Məqalə redaksiyaya 9 iyun 2020 tarixində daxil olmuş, 10 iyun 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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1 sentyabr 2000-ci il tarixdə qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikasının yeni 

Cinayət Məcəlləsində xuliqanlıq cinayət əməli Məcəllənin 221-ci maddəsində (10-cu – 
“İctimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlər” adlı bölmədə, 25-ci – 
“İctimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər” sərlövhəli fəsildə) öz əksini tapmışdır [1].  

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumu 23 mart 2004-cü il tarixdə 
13 bənddən ibarət olan “Xuliqanlıq işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında” 1 nömrəli 
Qərar qəbul etmişdir [4]. Həmin Qərarda deyilir: “Xuliqanlığa görə məsuliyyət nəzərdə 
tutan Azərbaycan Respublikasının yeni Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi əvvəlkindən 
əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olan məzmunda verilmişdir. Həmin maddəyə yeni tövsüfedici 
əlamətlər əlavə olunmuş, ilk dəfə olaraq qəsdən sağlamlığa ağır və az ağır zərər vurma 
cinayətlərinin xuliqanlıq niyyətilə törədilməsi müvafiq olaraq 126.2.4 və 127.2.3-cü 
maddələrin tövsüfedici əlamətləri kimi Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə 
daxil edilmişdir. Qanunvericilikdə olan yeniliklər, habelə xuliqanlıq cinayətinin obyektiv 
tərəfinin zəruri əlaməti olan fəal hərəkətlərin bir sıra başqa cinayətlərin də törədilməsinə 
səbəb olması və bu zaman cinayətlərin ideal və ya real məcmusunun yaranması və 
beləliklə cinayət hüququ rəqabətinin əmələ gəlməsi və s. xuliqanlıq işləri üzrə yeni cinayət 
qanununun məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsinin öyrənilməsinə səbəb olmuşdur. 

Xuliqanlıq işləri üzrə məhkəmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi nəticələrini 
müzakirə edərək Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumu qeyd edir ki, 
respublika məhkəmələri tərəfindən bu xarakterli işlərin baxılmasında maddi və prosessual 
hüquq normaları əsasən düzgün tətbiq edilsə də, məhkəmə təcrübəsində ciddi qanun 
pozuntuları da mövcuddur. 

Xuliqanlıq işləri üzrə vahid məhkəmə təcrübəsinin yaradılması, qanunların eyni 
cür və düzgün tətbiq edilməsinin təmin olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsinin Plenumu bu Qərarı qəbul etmişdir”. 

Yuxarıda göstərilən Qərarın 1-ci və 2-ci bəndlərində bildirilir: “Məhkəmələr 
nəzərə almalıdırlar ki, Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci maddəsinin mənasına görə təqsirkar 
şəxsin ictimai qaydanı kobud surətdə pozan, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən 
qərəzli hərəkətləri yalnız həmin hərəkətlər vətəndaşlar üzərində zor tətbiq olunması ilə və 
ya belə zorun tətbiq ediləcəyi hədəsi ilə, habelə özgənin əmlakının məhv edilməsi, yaxud 
zədələnməsi ilə müşayiət edildiyi hallarda cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. 

İctimai qaydanın pozulması və cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən hərəkətlər 
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fiziki şəxslər üzərində zor tətbiq olunması ilə və ya belə zorun tətbiq ediləcəyi hədəsi ilə, 
yaxud özgənin əmlakının məhv edilməsi və ya zədələnməsi ilə müşayiət edilmədikdə 
təqsirkar şəxsin əməli Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 296-cı 
maddəsinə müvafiq olaraq xırda xuliqanlığa görə inzibati məsuliyyətə səbəb olur. 

İzah edilsin ki, Cinayət Məcəlləsinin xuliqanlığa görə müəsuliyyət müəyyən edən 
221-ci maddəsinin mətnində nəzərdə tutulan mənada ictimai qayda dedikdə, cəmiyyətdə 
insanlar arasında təşəkkül tapmış, adət və ənənələrlə, əxlaq normaları ilə, habelə qüvvədə 
olan qanunvericiliklə müəyyən edilən qarşılıqlı davranış və birgəyaşayış qaydalarının 
sistemi başa düşülür. 

İctimai qaydanı kobud surətdə pozan hərəkətlər dedikdə, ictimai və ya şəxsi 
mənafelərə əhəmiyyətli zərər vuran və ya cəmiyyətdə insanlar arasında bərqərar olmuş 
birgəyaşayış və davranış qaydalarının qərəzli surətdə pozulmasında ifadə olunan 
hərəkətlər başa düşülür. 

Cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik etmə dedikdə isə təqsirkarın ətrafdakı şəxslər üçün 
aşkar surətdə ictimai qaydaya əhəmiyyətli dərəcədə laqeydlik, etinasızlıq göstərməsi, 
cəmiyyətdə hamı tərəfindən qəbul olunmuş davranış qaydaları, əxlaq və mənəviyyat 
normalarına qarşı saymamazlıq, bir çox insanın və ya cəmiyyətin hər hansı bir üzvünün 
mənafeylərinə toxunan hərəkətlər etməsi başa düşülür”. 

Azərbaycan Respublikası  Ali Məhkəməsi Plenumunun 23 mart 2004-cü il tarixli 
Qərarının 5-ci və 6-cı bəndlərində isə deyilir: “Məhkəmələr xuliqanlıq cinayətini 
xuliqanlıq niyyətilə törədilən qəsdən adam öldürmə, qəsdən sağlamlığa ağır və ya az ağır 
zərər vurma cinayətlərindən fərqləndirərkən nəzərə almalıdırlar ki, xuliqanlıq niyyəti 
konkret cinayətin motivi kimi özünü biruzə verdiyi halda xuliqanlıq əməli təqsirkarın 
təhlükəli davranışıdır. 

Odur ki, xuliqanlıq niyyətilə qəsdən adam öldürmə, yaxud qəsdən sağlamlığa ağır 
və ya az ağır zərər vurma cinayətlərini törətmiş şəxsin əməli müvafiq olaraq Cinayət 
Məcəlləsinin 120.2.2 yaxud 126.2.4 və ya 127.2.3-cü maddələri ilə tövsüf edilməlidir. Bu 
zaman qeyd edilən cinayətlərdən hər hansı birinin törədilməsi ilə yanaşı, təqsirləndirilən 
şəxsin həm də ictimai qaydanın kobud surətdə pozulmasına və cəmiyyətə qarşı açıqdan-
açığa hörmətsizlik etməyə səbəb olan qəsdən sair hərəkətlər də etməsi müəyyən edilərsə 
onda həmin şəxsin əməli cinayətlərin məcmuyu qaydasında, həm də Cinayət Məcəlləsinin 
221-ci maddəsilə tövsüf olunmalıdır. 

İzah edilsin ki, ictimai qaydanın qorunması üzrə vəzifəsini yerinə yetirən və ya 
ictimai qaydanın pozulmasının qarşısını alan hakimiyyət nümayəndəsinə və ya digər şəxsə 
də müqavimət göstərməklə törədilən xuliqanlıq hərəkəti Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2-ci 
maddəsinin dispozisiyası ilə tam əhatə olunduğundan Cinayət Məcəlləsinin digər 
maddələri ilə əlavə tövsüfə ehtiyac qalmır. 

Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan hakimiyyət 
nümayəndəsi dedikdə, ictimai qaydanın pozulmasının qarşısını almaq səlahiyyəti olan 
bütün vəzifəli şəxslər başa düşülür. Digər şəxslər dedikdə isə üzərinə ictimai vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi öhdəliyi qoyulmuş, yaxud vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməsi ilə 
əlaqədar ictimai qaydanın qorunmasında iştirak edən, hakimiyyət nümayəndəsi olmayan 
şəxs başa düşülür. 

İctimai qaydanın qorunması üzrə vəzifənin yerinə yetirilməsi dedikdə, küçələrdə 
və ya ictimai yerlərdə post-patrul xidmətinin həyata keçirilməsi, nümayişlər,  piketlər,  mi- 
tinqlər, tamaşalar, kütləvi tədbirlər, qəza və təbii fəlakətlərin nəticələrinin  aradan  qaldırıl- 
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ması zamanı qaydanın qorunması halları başa düşülməlidir. 

Xuliqanlıq hərəkətlərinə son qoyulduqdan sonra hakimiyyət nümayəndəsinə onun 
həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmayan fiziki zorun tətbiq edilməsi ilə müqavimət 
göstərmə (məsələn, təqsirkarın tutulması ilə əlaqədar) xuliqanlıq cinayətinin tövsüfedici 
əlaməti kimi qiymətləndirilə bilməz və cinayətlərin məcmuyu qaydasında Cinayət 
Məcəlləsinin 221.1 və 315.1-ci maddəsi ilə tövsüf edilməlidir”. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu 17 fevral 2006-cı il 
tarixdə “B.Yusifovanın şikayəti üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət 
işləri və inzibati hüquqpozmalara dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının 2005-ci il 7 mart 
tarixli qərarının Azərbaycan Respublika-sının Konstitusiyasına və qanunlarına 
uyğunluğunun yoxlanılmasına dair” Qərar qəbul etmişdir [3]. Qərarda qeyd olunur ki,  
Sumqayıt şəhər məhkəməsinin 2004-cü il 26 avqust tarixli hökmü ilə B.Yusifova 
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2 və 221.3-cü maddələri ilə təqsirli 
bilinərək 3 (üç) il 6 (altı) ay müddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş 
və həmin Məcəllənin 79.1-ci maddəsi tətbiq edilməklə hökmün icrası azyaşlı qızı səkkiz 
yaşına çatanadək təxirə salınmışdır. 

Cinayət işinin materiallarından görünür ki, B.Yusifova 2004-cü il mayın 2-də 
Sumqayıt şəhəri, 45-ci məhəllə, ev 11/15, mənzil 9-da ictimai qaydanı kobud surətdə 
pozan, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən, vətəndaşlar üzərində zor tətbiq olunması 
ilə müşayiət edilən qərəzli hərəkətlər edərək S.Allahverdiyevanı nalayiq sözlərlə söyüb 
təhqir etdiyi zaman ictimai qaydanın pozulmasının qarşısını alan X.Rüstəmovaya 
müqavimət göstərib silah qismində istifadə etdiyi əl çantası ilə axırıncının baş nahiyəsinə 
və stolüstü lampa ilə sol qol nahiyəsinə qəsdən vuraraq sonuncunun sağlamlığına yüngül 
zərər vuran bədən xəsarətləri yetirməklə xuliqanlıq cinayəti törətdiyinə görə təqsirli 
bilinərək məhkum edilmişdir. 

B.Yusifova məhkəmədə dindirilərkən göstərmişdir ki, 2000-ci il iyunun 27-də 
A.Məhərrəmovla ailə həyatı qurmuş və onların 2 (iki) uşaqları olmuşdur. Faktiki nikahda 
olduğu A.Məhərrəmovun anası S.Allahverdiyevanın mənzilinə xuliqanlıq niyyəti ilə 
getməmiş, məqsədi yalnız yaşamağa yeri olmadığını qayınanasının nəzərinə çatdıraraq, 
ondan sığınacaq istəmək olmuşdur. Bu səbəbdən özü ilə 2 yaşlı oğlunu və 4 aylıq qızını da 
qucağında aparmışdır. Lakin təkliflərini qəbul etməyən qayınanası onu təhqir edərək, 
qohumlarını və qonşularını çağırmışdır. Yaranmış mübahisə gedişində qayınanasının 
qohumu X.Rüstəmova onun ağız nahiyəsindən yumruqla vurmuşdur. Belə olan halda o, 
özünü müdafiə etmək məqsədilə əl çantasından və stolüstü lampadan istifadə etmişdir. 

B.Yusifova barəsində çıxarılmış hökmü qanunsuz və əsassız hesab edərək yuxarı 
məhkəmə instansiyalarına şikayət vermişdir. Azərbaycan Respublikası Apellyasiya 
Məhkəməsinin Cinayət İşləri və İnzibati Hüquqpozmalara dair işlər üzrə Məhkəmə 
Kollegiyasının 2004-cü il 9 noyabr tarixli qərarı ilə birinci instansiya məhkəməsinin 
hökmü, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət İşləri və İnzibati 
Hüquqpozmalara dair işlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 2005-ci il 7 mart tarixli qərarı 
ilə isə apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmışdır. 

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu xuliqanlıq cinayət əməlinin əlamətlərini 
göstərməklə bu cinayətin xüsusi ilə qərəzli forması kimi müəyyənləşdirilmiş və iş üzrə 
tətbiq olunmuş Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2 və 221.3-cü maddələri ilə bağlı bəzi 
məsələlərə aydınlıq gətirməyi də zəruri hesab etmişdir. 

Belə ki, Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2-ci maddəsinin mənasına görə, digər  şəxs  qis- 
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mində hakimiyyət nümayəndəsinin səlahiyyətinə malik olmayan, lakin ictimai qaydanın 
qorunması üzrə vəzifəni yerinə yetirən və ya öz təşəbbüsü ilə ictimai qaydanın 
pozulmasının qarşısının alınmasında iştirak edən hər hansı şəxs (zərərçəkən istisna 
olmaqla) ola bilər. 

Bu halda nəzərə alınmalıdır ki, ictimai qaydanın pozulmasının digər şəxs tərəfindən 
öz təşəbbüsü ilə qarşısının alınması, təqsirkara qarşı zor tətbiq edilməsi daxil olmaqla, 
xuliqanlığa son qoyulmasına yönələn qanuni fəal hərəkətlərdə ifadə olunur. 

Bundan başqa, Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsinin mətnində əksini tapmış 
“silah qismində istifadə edilən əşyalar” anlayışının açıqlanması da vacibdir. “Silah 
qismində istifadə edilən əşyalar” anlayışının məzmununun açıqlanması üçün həmin 
əşyaları bir tərəfdən silahdan, o biri tərəfdən isə digər – ümumiyyətlə, silah qismində 
istifadə edilməsi mümkün olmayan əşyalardan ayıran meyarlara nəzər yetirmək zəruridir. 
“Xidməti və mülki silah haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu silahın 
anlayışını, növlərini, xidməti və mülki silahın dövriyyəsini müəyyənləşdirir. Həmin 
Qanunun 2-ci maddəsinə görə, silah - canlı qüvvənin və digər obyektlərin, o cümlədən 
texnikanın və tikililərin məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş, yaxud işarə vermək üçün 
nəzərdə tutulmuş, lakin canlı qüvvənin və digər obyektlərin məhv edilməsi üçün istifadə 
oluna bilən qurğu və vasitədir. 

 Silahdan fərqli olaraq, silah qismində istifadə edilən əşyalar konstruksiya cəhətdən 
məhv etmə təyinatlı deyil və qeyd edilən tətbiq üsulu onların təyinatına və mahiyyətinə 
ziddir. Həmin əşyalar konstruksiya cəhətdən digər məqsədlər üçün, o cümlədən istehsalat, 
təsərrüfat-məişət məqsədilə və yaxud da, ümumiyyətlə, hər hansı müəyyən məqsədlərə 
yönəlməyən, istehsal və emal olunmayan, yəni təbiətdə mövcud olan əşyalardır. Bu 
əşyalar silah deyil, bununla belə hər hansı məhvetmə xüsusiyyətinə, yəni soyuq və ya 
başqa silah növünə xas olan bəzi xüsusiyyətlərə malikdir və onların siyahısı hədsizdir. 
Silah qismində istifadə edilən əşyanın məhv etmə xüsusiyyətinə malik olması, onu bu 
xüsusiyyətə malik olmayan digər əşyalardan fərqləndirən əsas və mütləq şərtdir. 

Cinayət qanununun bu müddəasının tərkibi üçün istər əşyaların məhvetmə 
xüsusiyyətlərinin, istərsə də təqsirkarın xuliqanlıq hərəkətlərində bu xüsusiyyətlərdən 
istifadə etmə məqsədinin göstərilməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu belə nəticəyə 
gəlmişdir ki, B.Yusifovanın məhkum olunmasına dair Ali Məhkəmənin Cinayət İşləri və 
İnzibati Hüquqpozmalara dair işlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 2005-ci il 07 mart 
tarixli qərarı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 60-cı maddəsinə,127-ci 
maddəsinin II və VIII hissələrinə, CPM-in 416, 418.2.7 və 419-cu  maddələrinə uyğun 
olmadığından qüvvədən düşmüş hesab edilməli və işə bu Qərara uyğun olaraq Azərbaycan 
Respublikası cinayət prosessual qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə 
yenidən baxılmalıdır. 

Bildirməyi zəruri hesab edirik ki, xuliqanlıq cinayəti ilə bağlı Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun  "Azərbaycan Respublikası  Cinayət 
Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsinin şərh edilməsinə dair 20 may 2011-cı il tarixli Qərarı da 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir [2]. Həmin Qərarda göstərilir ki, Goranboy rayon məhkəməsi 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edərək Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsinin dispozisiyasında əks olunmuş 
“tətbiq etməklə” müddəasının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25, 57, 60 və 71- 
ci maddələri, “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi  haqqında”  Avropa  Kon- 
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vensiyasının 6-cı maddəsi baxımından şərh olunmasını xahiş etmişdir. 

Azərbaycan  Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu 20 may 2011-cı il 
tarixli Qərarda aşağıdakıları qeyd etmişdir: 
1) Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsinin “tətbiq etməklə” 
müddəası xuliqanlıq hərəkətləri zamanı silah və ya silah qismində istifadə edilən əşyaların 
vasitəsi ilə sağlamlığa  zərər vurulmasını, yaxud həyat və ya sağlamlıq üçün real təhlükə 
yarandığı halları ehtiva edir. 
2) Silahın nümayiş etdirilməsi, silahın real tətbiqinə cəhd olmadan onu tətbiq edəcəyi ilə 
şifahi (sözlə) hədələmə, həmçinin xuliqanlıq zamanı yararsız odlu silahdan istifadə 
edilməsi əməlin Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə tövsif olunmasını istisna edir. 
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HOOLIGANISM IN THE NEW CRIMINAL CODE  
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

         H.A.Ismayilova 
 

         SUMMARY 
 

 It is stated that, on the basis of Article 221.3 of the Criminal Code of the Republic 
of Azerbaijan, the commission of acts provided for in Articles 221.1 or 221.2 of the above 
Code, using weapons or objects used as weapons, if this was accompanied by the use of 
violence against the victim, or destruction or damage to other people's property, the 
applicable sentence is deprivation of liberty for a term of two to six years.    

 ДЕЯНИЕ ХУЛИГАНСТВА В НОВОМ УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

         Х.А.Исмаилова 
 

          РЕЗЮМЕ 
 

 В статье отмечается, что на основани статьи 221.3 Уголовного кодекса 
Азербайджанской Республики совершение деяний, предусмотренных статьями 221.1 
или 221.2 указанного Кодекса, с использованием оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, если это сопровождалось применением насилия к 
пострадавшему, либо уничтожением или повреждением чужого имущества, 
наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. 
 

Məqalə redaksiyaya 9 iyun 2020 tarixində daxil olmuş, 11 iyun 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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Azərbaycanın milli hüquq sistemi ayrı-ayrı hüquq sahələrindən  ibarətdir.  Həm  ci- 

nayət hüququ, həm də mülki hüquq milli  hüquq  sisteminin  əsas  sahələrindən  biri  hesab 
edilir. Cinayət hüququ mülki hüquq ilə sıx surətdə bağlıdır. Cinayət hüququnun əsas funk- 
siyası qoruyucu (mühafizəedici) funksiyadır. O, həm də mülki hüquq  münasibətlərini  qo- 
ruyur. Mülki hüquq kimi cinayət hüququ da hüquq pozuntusu  törədilməsinin  qarşısını  al- 
maq məqsədi daşıyır. Mülki hüquq da qoruyucu funksiyanı həyata  keçirir.  Törədilmiş  ci- 
nayət nəticəsində əmlak zərəri vurulduqda cinayət hüquq normaları ilə  yanaşı,  mülki  hü- 
quq normaları da tətbiq edilir. Bu halda vurulmuş zərərin əvəzi mülki hüquq normaları 
əsasında ödənilir. Cinayət hüququnda olduğu kimi, mülki hüquqda da zəruri müdafiə və 
son zərurət vəziyyətində edilən hərəkətlər hüquq məsuliyyətini aradan qaldırır [1, s. 136]. 

AR Mülki Məcəlləsinin “Zəruri müdafiə” adlanan 563-cü maddəsinə əsasən, “zəru- 
ri  müdafiə vəziyyətində edilən hərəkət hüquqa uyğundur, yəni hüquqa zidd deyildir və bu 
zaman vurulan ziyanın əvəzi ödənilməməlidir. Zəruri müdafiə elə  şəkildə  özünümüdafiə- 
dir ki, o, özünə və ya digər şəxslərə qarşı hüquqa zidd real həmlənin dəf edilməsi üçün 
zəruridir” [4].   

D.M.Payvin haqlı olaraq qeyd edir ki, mülki və  cinayət  qanunvericilik  normaları- 
nın qarşılıqlı əlaqəsi özünü cinayət hüquq normasının dispozisiyasında büruzə verir [13, s. 
9]. Cinayət və mülki hüquq normalarının qarşılıqlı əlaqəsinin xarakteristikası nəzərdən ke- 
çirilərkən cinayətlərin tövsifi zamanı diqqət mərkəzində duran əsas nəzəri-hüquqi  məsələ- 
lərin üzərində dayanmaq lazımdır. M.N.İmanlı göstərir ki, “bəzi müəlliflər cinayət-hüquqi 
tövsif dedikdə, əməlin əlamətləri ilə Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan cinayət  tərkibi- 
nin əlamətlərinin uyğunluğunun müəyyən edilməsini başa düşərək, bir qisim  işlərdə  cina- 
yət-hüquq normasının seçilməsi mərhələsini tövsif etmənin mərhələlərinə münasibətdə 
müstəqil mərhələ kimi, digərlərində onun mərhələlərindən biri kimi, üçüncüdə isə tövsif 
etmənin mərhələləri ilə eyni olan anlayışlar kimi nəzərdən keçirirlər. Cinayətin tövsifi 
cinayət-hüquq normasında nəzərdə tutulan cinayət tərkibinin əlamətləri ilə törədilmiş əmə- 
lin əlamətlərinin bir-birinə uyğun gəlib-gəlməməsini dəqiq müəyyən etməkdən ibarət olan 
bir prosesdir. Cinayətin tövsifi onu tələb edir ki, şəxsin törətdsiyi əməldə hər hansı cinayət 
tərkibinin əlamətlərinin müəyyən edilməsi ilə bərabər, bu fəaliyyətin  nəticələri  də  aydın- 
laşdırılsın” [6, s. 15]. 

UOT № 343.2 
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Hüququn müxtəlif sahələrinin normaları arasında qarşılıqlı əlaqələr iqtisadi 
fəaliyyət sahəsində cinayətlərin (AR Cinayət Məcəlləsinin 24-cü fəsli) tövsif edilməsi 
nümunəsində daha parlaq şəkildə təzahür edir. Bu sahədə hüququn bir çox sahələrinin, o 
cümlədən mülki hüquq, cinayət hüququ, inzibati hüquq, maliyyə hüququ, vergi hüquq 
normaları və s. fəaliyyət göstərir. AR Cinayət Məcəlləsinin 24-cü fəsllində nəzərdə 
tutulmuş cinayət tərkiblərinin əksəriyyətində qanunverici həmin tərkibləri blanket 
(göndərici) üsulla təsvir edir. Bu fakt alim-hüquqşünaslar arasında müxtəlif nəzəri və 
praktiki problemlər haqqında ciddi mübahisələrə səbəb olmaya bilməz. Bu mübahisələr 
digər hüquq sahələrinə məxsus normaların (cinayət hüquq normaları ilə bağlı olmayan 
normaların) göndərici xarakteri ilə əlaqədardır. 

Cinayət qanunvericiliyində blanket normaların olması obyektiv zərurətdən       
doğur  [12, s. 6]. N.S.Borovikovun mövqeyinə görə, cinayət-hüquqi blanket normanı adi 
blanket normadan fərqləndirən əsas əlamət ondan ibarətdir ki, cinayət-hüquqi blanket 
norma cinayət qanununun mətnində əks olunur [10, s. 8]. 

Bəzi müəlliflərin təsdiqinə görə, iqtisadi sahədə törədilən cinayətləri nəzərdə tutan 
maddələrin dispozisiyalarının blanketliyi mülki mühakimə üsulu qaydasında qəbul edilən 
qərarlara müraciət olunmasını zəruri edir. Yəni iqtisadi fəaliyyət sahəsində törədilən 
cinayətlərin düzgün tövsif edilməsi, bu sahədə mütləq surətdə nəzərə alınmalı olan mülki 
hüquq normalarına müraciət edilməsini labüd edir və bu, qaçılmaz bir faktdır.  

Qeyd edildiyi kimi, göndəriciliklə bağlı normalar hüququn digər sahələrinə məxsus 
olan hüquq normalarını əhatə edir [15, s. 74]. Cinayət hüquq normasının blanket üsulla 
konstruksiyalaşdırılmış məzmunu cinayət hüququnun və digər normativ hüququ aktların 
göstərişlərindən təşəkkül tapır. Ona görə də cinayət hüquq normaları ilə digər sahəvi 
hüquq normalarının qarşılıqlı əlaqəsinin aşkar edilməsi zərurəti yaranır.  

İlk növbədə terminologiya ilə bağlı məsələləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Belə 
ki, elmi ədəbiyyatda “blanket dispozisiya”, “blanket norma”, “blanket tərkib” kimi 
sinonim anlayışlasra tez-tez təsadüf  edilir [14, s. 21]. Bununla əlaqədar B.V.Voljenkinin 
mövqeyi ilə razılaşmaq lazım gəlir. Müəllif konkret olaraq göstərir ki, “ümumməcburi 
davranış qaydası kimi nə cinayət hüquq norması, nə də əməli cinayət qismində 
səciyyələndirən əlamətlərin məcmusundan ibarət cinayət tərkibi blanket xarakterli ola 
bilməz. Yalnız qanunun müvafiq maddəsinin dispozisiyasında təsvir üsulu blanket ola 
bilər. Ona görə də yalnız cinayət qanununun maddəsinin dispozisiyası blanket ola       
bilər” [11, s. 22]. B.V.Voljenkinin bu mülahizəsi ilə razılaşaraq əlavə etmək istərdik ki, 
əməli cinayət kimi xarakterizə edən əlamətlərin məcmusu blanket üsulla təsvir edilə 
bilməz. 

Cinayət hüququ elmi üzrə mütəxəssislərin səy göstərdikləri məsələlərdən biri 
aşağıdakı suallara cavab tapmaqdan ibarətdir: 
1) AR Cinayət Məcəlləsinin 24-cü fəslində nəzərdə tutulmuş maddələrin dispozisiyası 

(blanket dispozisiyalar) cinayət hüququnun (və ya cinayət hüquq normasının) 
mənbəyini təşkil edirmi? 

2)  blanket üsulla formalaşdırılmış dispozisiyaların faydalı xassələrindən istifadə etməklə 
onların arasında balansı necə tapmaq olar (cinayət qanununun çevikliyi) və necə etmək 
olar ki, cinayət hüquq normasının tətbiqində qeyri-dəqiqliyə yol verilməsin, aydın 
olmayan heç nə qalmasın? 

3) terminoloji birliyi qoruyub saxlamaq lazımdırmı? 
4) hüququn digər sahəsinə mənsub olan anlayışların izahı cinayət qanununda ehtiva oluna 
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bilərmi? 
5) hüququn müxtəlif sahələrinin normaları cinayətlərin tövsifinə təsir edə bilərmi? Əgər 

edərsə, bu, necə baş verir? 
Mülki qanunvericiliyin (eləcə də digər maddi hüquq sahələrinin) normalarının 

cinayət hüququnun və ya cinayət hüquq normasının mənbəyi olub-olmaması sualına cavab 
prinsipial məna daşıyır, çünki məhz bu, həm cinayət tərkiblərinin konstruksiyası, həm də 
cinayətlərin tövsifi zamanı mülki və cinayət hüquq normalarının qarşılıqlı əlaqəsinin 
xarakterini bilavasitə müəyyən edir. Qanunda cinayət tərkibinin aydın və dürüst təsvir 
edilməsindən cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində praktiki fəaliyyətin nəticələri xeyli 
aslıdır.  

Elmi hüquq ədəbiyyatının və tədqiqatçı alimlərin mülahizələrinin nəzərdən 
keçirilməsindən aydın olur ki, dispozisiyanın blanketliyi qayda deyil, hər şeydən əvvəl, 
cinayət hüququnun formal mənbəyidir və bu, istisna haldır. Belə situasiyanın səbəbi 
aydındır, çünki AR-nın cinayət qanunvericiliyini təşkil edən hüquqi akt kimi Cinayət 
Məcəlləsinin unikallığı belə postulatla (postulat dedikdə, müəyyən elmi nəzəriyyənin 
başlanğıc nöqtəsi kimi qəbul edilən və bir qayda olaraq, həmin nəzəriyyə çərçivəsində 
isbat olunmayan prinsip başa düşülür) [8] ziddiyyət təşkil edir. Belə təsəvvür olunur ki, 
cinayət hüququnun Xüsusi hissəsi ilə əlaqədar olaraq blanket dispozisiyaya formal mənbə 
qismində akt kimi baxmaq düzgün deyil.  

Cinayət Məcəlləsinin məhz Xüsusi hissəsində cinayət tərkiblərinin bitkin siyahısı və 
onların əsas xarakteristikası ehtiva olunur. Blanket dispozisiyaların ehtiva olunduğu 
normativ hüquqi aktlar isə öz-özlüyündə cinayət hüquq normalarından ibarət deyillər. Belə 
aktlardan ancaq göndərici xarakterli normalar kimi istifadə olunur. Əgər mülki 
qanunvericilik haqqında danışılarsa, o halda bunu söyləmək olar ki, həmin 
qanunvericilikdə mülki dövriyyənin qanuni qaydası nəzərdə tutulur, mülki hüququn ayrı-
ayrı institutlarının məzmunu və sivilistik terminologiyanın mənası aşkar olunur.  

Belə bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayətlərin 
tövsifi zamanı cinayət və mülki hüquq normalarının qarşılıqlı əlaqəsinin olması obyektiv 
haldır və buna görə də həmin qarşılıqlı əlaqə əməlin hüquqi qiymətləndirilməsi prosesində 
nəzərə alınmalıdır. Bu zaman cinayət qanunvericiliyi və onun tətbiqi praktikası (həm ayrı-
ayrı məhkəmə hökmləri, həm də baxılmış cinayət işlərinin ümumiləşdirilmiş nəticələri və 
icmalları) hüququn sistemliliyinə əsaslanmalıdır. Mülki hüququn (eləcə də hüququn digər 
sahəsinin) AR Cinayət Məcəlləsində istifadə edilmiş leqal definisiyalarının (təriflərinin) 
məzmunundan təhriflərin çıxarılması zəruridir. Məsələn, “müqavilə” və “kontrakt” sözləri 
sinonim sözlər olduğu üçün təklif edirik ki, AR Cinayət Məcəlləsinin 162-1-ci maddəsinin 
adından və məzmunundan “kontrakt” sözü çıxarılaraq həmin maddə aşağıdakı redaksiyada 
verilsin. 

“Maddə 162-1. Əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən işçilərin hər hansı 
işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi: 162-1.1. Azərbaycan 
Respublikasının  Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi hüquqi 
qüvvəyə minmədən xeyli sayda işçilərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə 
yetirilməsinə cəlb edilməsi - yeddi min manatdan on min manatadək miqdarda cərimə və 
ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və 
ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır”.   

Həmçinin bildirməyi zəruri hesab edirik ki, cinayətlərin tövsifi zamanı mülki qanun- 
vericiliyin müddəalarının düzgün tətbiqi cinayətin obyekti,  predmeti  və  subyekti,  habelə 
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zərərçəkmiş şəxs müəyyən edilərkən hüququ tətbiq edən orqandan xüsusi diqqət tələb edir. 
Deməli, cinayətlərin tövsifinə hüququn müxtəlif sahələrinin normalarının təsiri haqqında 
ancaq o halda danışmaq olar ki, bir və ya bir neçə belə normanın məzmunundan cinayət 
tərkibinin məcburi əlamətlərinin müəyyən edilməsi zamanı istifadə edilsin və bu, tövsifin 
nəticə hissəsində öz ifadəsini tapsın.  Məsələn, əməlin AR Cinayət Məcəlləsinin 202-ci 
maddəsi (Kommersiya və ya bank sirri olan məlumatları qanunsuz yolla əldə etmə və ya 
yayma) ilə tövsifi zamanı obyektiv cəhətin müəyyən edilməsi üçün təqsirləndirilən şəxsin 
qanuni əsaslarla kommersiya sirrinə malik olan hüququ və ya fiziki şəxsin kommersiya və 
ya bank sirri (Azərbaycanda bank sisteminin hüquqi bazasının beynəlxalq standartlara tam 
uyğunlaşdırılması, iqtisadiyyatda bank xidmətlərinin rolunun artırılması, bank 
əmanətçilərinin və kreditorlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi və bütövlükdə bank 
sisteminin stabil və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə bankların təşkili, 
daxili idarə edilməsi, fəaliyyətinin tənzimlənməsi və ləğv edilməsi prinsiplərini, 
qaydalarını və normalarını müəyyən edən “Banklar haqqında” 16 yanvar 2004-cü il tarixli 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 41.1-ci maddəsinə görə, bank sirri dedikdə, bank 
hesabı, hesab üzrə əməliyyatlar və qalıqlar, habelə müştəri haqqında məlumatlar, o 
cümlədən müştərinin adı, ünvanı, rəhbərləri haqqında məlumatlar, müştərilərin bank 
saxlancında əmlakının mövcudluğu, bu cür əmlakın sahibləri, xarakteri və dəyəri haqqında 
məlumatlar bank sirri sayılır) [5] olan məlumatlarının qanunsuz yolla əldə etməsi və ya 
yaymasını sübut etmək zəruridir. Bu zaman təqsirləndirilən şəxsin konkret hərəkəti 
tənzimləyici qanunvericiliyin müddəaları ilə, kredit təşkilatlarının növləri və 
əməliyyatların anlayışları ilə tutuşdurulur (müqayisə edilir). Eləcə də bank 
əməliyyatlarından hər birinin həyata keçirilməsi qaydaları və əməliyyatların növləri üst-
üstə qoyulur.  

AR Cinayət Məcəlləsinin  202.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətin obyektiv 
cəhəti kommersiya və ya bank sirlərini təşkil edən məlumatların aşağıdakı üsüllarla 
toplanmasından ibarətdir: sənədləri oğurlamaqla; satın almaqla; hədələməklə; digər 
qanunsuz üsullarla [3, s. 590].  

Beləliklə, bu halda mülki qanunvericiliyin bank fəaliyyətini reqlamentləşdirilən 
aktlarının müddəalarından, həmçinin “Banklar haqqında” AR Qanununun və  
“Kommersiya sirri haqqında” 4 dekabr 2001-ci il tarixli AR Qanununun [7] 
müddəalarından asılı olaraq əməlin müsbət və ya mənfi istiqamətdə tövsifi asılı olur. 

Diqqətəlayiqdir ki, mülki mühakimə icraatında cinayət hüquq normaları nəzərə 
alınır və əgər işin mahiyyətindən cinayət qanunvericiliyinin pozulması ehtimalı irəli 
gələrsə, bu məhkəmə aktında göstərilir. Belə ki, əgər torpaq payının alqı-satqı əqdinin 
etibarsız hesab edilməsi (AR Mülki Məcəlləsinin 337-ci maddəsi) haqqında işə 
məhkəmədə baxılarkən mülkiyyət hüququ tanınarsa, məhkəmə bunu cinayət 
qanunvericiliyinin (AR Cinayət məcəlləsinin “Torpaqla əlaqədar qanunsuz əqdlərin 
qeydiyyatı” adlı 191-ci maddəsi) pozuntusu kimi öz qərarında qeyd etmir. 

Qanunun zamana görə qüvvəsi də az əhəmiyyətə malik deyil. Əgər mülki qanunveri- 
cilikdə iqtisadi fəaliyyətin müəyyən növünün gerçəkləşdirilməsi qaydası təsbit  edilmişdir- 
sə, cinayət tərkibi özündə bu əlamətin pozulması qaydasını ehtiva edir. Belə ki, əməlin 
cinayət xarakterli olması birbaşa tənzimləyici normanın redaksiyasından asılı vəziyyətə 
salınır. Məsələn, əgər şəxs müəyyən sahibkarlıq fəaliyyətini xüsusi razılıq (lisensiya) tələb 
olunduğu halda belə razılıq (lisenziya)  almadan,  həmçinin  lisenziyalaşdırılma  şərtlərinin 
pozulması ilə və ya xüsusi icazə olmadan mülki dövriyyəsi  məhdudlaşdırılmış  əşyalardan 
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istifadə etməklə gerçəkləşdirmişdirsə, sair konstruktiv əlamətlərin də olması ilə onun 
əməli AR Cinayət Məcəlləsinin 192-cı maddəsi ilə (Qanunsuz sahibkarlıq) tövsif olunur. 
Əgər qanunvericilik aktının qəbul edilməsilə (həmin akta uyğun olaraq sahibkarlıq 
fəaliyyətinin həmin növü lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növlərinin siyahısından 
çıxarılmışdır) bağlı olarsa, əməl AR Cinayət Məcəlləsinin 192-ci maddəsi ilə tövsif edilə 
bilməz, çünki şəxs heç bir qanun pozuntusuna yol verməmişdir. Eyni zamanda nəzərə 
almaq lazımdır ki, AR Cinayət Məcəlləsinin 10-cu maddəsinin 1-ci hissəsi özündə belə 
hallara tətbiq edilməli olan əsasları ehtiva etmir. Digər tərəfdən AR Cinayət Məcəlləsinin 
10-cu maddəsinin 1-ci hissəsində cinayət törətmiş şəxsin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə 
bağlı olan cinayət qanunu haqqında söhbət gedir.  

Eyni zamanda tərəfimizdən nəzərdən keçirilən yuxarıdakı nümunədə Xüsusi hissə 
maddəsinin dispozisiyası zahirən dəyişməzdir. Qanunun bir qayda olaraq, geriyə qüvvəsi 
yoxdur. Ona görə də qanunun zamana görə qüvvəsi kontekstində tərkibləri cinayət 
qanununda blanket üsulla təsvir edilən cinayətlərin tövsif edilməsi qaydası nəzərdə tutulur.  

Əməlin cinayət olduğunu müəyyən edən norma həmin cinayətin törədildiyi anda 
qüvvədə olmalıdır və bu nəzərə alınmaqla iqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayətlərin tövsifi 
zamanı mülki hüquq normalarından istifadənin alqoritmi aşağıdakılardan ibarət olur: 
1) əməlin ilkin cinayət-hüquqi qiymətləndirilməsi: Cinayət Məcəlləsinin tətbiq edilməli 
olan maddəsinin (bir neçə maddəsinin) seçilməsi; 
2) AR Cinayət Məcəlləsinin maddəsinin redaksiyasının və əməlin törədildiyi anda onun 
zamana görə qüvvəsinin müəyyən edilməsi; 
3) iqtisadi fəaliyyət sahəsində münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik aktlarının və digər 
konkret normativ hüquqi aktların, normaların dairəsinin müəyyənləşdirilməsi; 
4) qanunvericilik aktlarının qüvvəyə minməsi, habelə cinayətin törədildiyi anda istifadə 
edilməli olan maddələrin redaksiya tarixinin dəqiqləşdirilməsi; 
5)  cinayət tərkibinin əlamətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün zəruri olan mülki 
qanunvericiliyin göstərişinin (göstərişlərinin) mahiyyətinin aydınlaşdırılması; 
6) cinayət və mülki hüquq normalarının köməyilə əməldə mövcud olan cinayət tərkibinin 
məzmununun müəyyən edilməsi (yaxud həmin tərkibin olmaması haqqında nəticənin 
formalaşdırılması); 
7) pozitiv tövsifin mövcud olduğu halda prosessual aktda mülki qanunvericiliyin konkret 
normasının (maddənin, bəndin, yarımbəndin, abzasın) və onun redaksiya qüvvəsinin 
başlanğıcının göstərilməsi.   
  Yuxarıda qeyd olunanlar kontekstində mülki və cinayət hüquq normalarının 
qarşılıqlı əlaqəsini səciyyələndirən (iqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayətlər tövsif edilərkən) 
aşağıdakı bir sıra nəticələri çıxarmaq olar: 
  Birincisi, bu əlaqənin olması cinayət tərkibinin blanket üsulla təsviri zamanı 
maddənin texniki-hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsində ifadə edilmişdir. 
  İkincisi, mülki hüquq normalarını cinayət hüququnun nə formal, nə də maddi 
mənbələri hesab etmək olmaz. 
  Üçüncüsü, mülki hüququn leqal definisiyalarının əhəmiyyəti (mənası) AR Cinayət 
Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin maddələrinin mətninin formalaşdırılması zamanı həm  
qanunvericilik səviyyəsində, həm də məhkəmə praktikasının materialları  ümumiləşdirilər- 
kən qorunub saxlanmalıdır. 
       Dördüncüsü,  iqtisadi  fəaliyyət  sahəsində  cinayətlərə  dair  işlər   üzrə   məhkəmə  
hökmlərində mülki qanunvericilik normalarına konkret mötivləşdirilmiş  göstəricilərin  ol-   
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ması zəruridir [9, s. 61-62]. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN CRIMINAL AND CIVIL LAW 
 

A.E.Gasimov, Z.A.Mamedov 
 

SUMMARY 
 

It is shown in this article that both criminal and civil law are one of the main 
branches of the national legal system in Azerbaijan. The close relationship between these 
branches of law is stressed.  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НОРМ УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

            А.Э.Гасымов, З.А.Мамедов 
 

            РЕЗЮМЕ 
      

В статье указывается, что как уголовное, так и гражданское право являются 
одними из основных отраслей национальной правовой системы Азербайджана. 
Подчеркнута тесная связь между этими отраслями права. 

 
Məqalə redaksiyaya 9 iyun 2020 tarixində daxil olmuş, 11 iyun 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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XXI əsrin əvvəllərində aparılan kurikulum islahatı pedaqoji prosesdə müəllimlərin 
istiqamətverici rolunun artırılması, öyrətmək üçün öyrənmə, bütün şagirdlərin öyrənmə 
prosesinə fəal cəlb edilməsi və davamlı fəaliyyət göstərə bilmək keyfiyyətlərinin 
aşılanması, hər bir öyrənənin fərd kimi qəbul edilməsi, fərqləndirilməsi kimi məqsədlərin 
həyata keçirilməsinə söykənir. Dünya ölkələrinin bir çoxunda (ABŞ, Avstraliya, 
Finlandiya, Kanada, Braziliya, İsveç, Türkiyə və s.) və o cümlədən respublikamızda təhsil 
sisteminin konseptual əsasını kurikulumlar təşkil edir. 2006-cı ildə “Azərbaycan Respub-
likasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum)” qəbul edildi. Kurikulum 
təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli təşkilinə, məqsədyönlü və ardıcıl 
həyata keçirilməsinə imkan yaradan konseptual sənəddir. 2008-2009-cu dərs ilində 
ölkəmizdə ilk dəfə ibtidai təhsil pilləsində tətbiqinə başlanmış milli kurikulumun 
məzmunu ilə tanışlıqdan aydın olur ki, kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyəti 
şagirdyönümlülük, inkişafyönümlülük, nəticəyönümlülük kimi tələblər əsas götürülərək 
təşkil olunur. 2008-2017-ci illərdə kurikulumun kiçikyaşlı məktəblilərin təlimi 
baxımından yekun nəticəsi kimi demək mümkündür ki, bu sistemin tətbiqi təhsilimizə 
subyektlərin qarşılıqlı fəaliyyətini gətirmişdir.  

Yuxarıda deyilənlərdən göründüyü kimi, təhsil sistemi təhsil alanların dövlətin 
marağına xidmət etməyi bacaran, milli və ümumbəşəri dəyərləri mənimsəyən, 
öyrəndiklərini tətbiq etməyi bacaran, bazar münasibətləri şəraitində cəmiyyətin 
məhsuldar üzvünə çevrilə bilən şəxsiyyətlər kimi formalaşmasını birinci dərəcəli şərt 
olaraq irəli sürür. Bütün bunlar isə şagirdin mənəvi dünyasının, motivasiya-tələbat 
sahəsinin zənginləşməsini, yeni məzmunda qurulmasını zəruri edir. Bu deyilənlər də 
öz-özünə yox, mühit və tərbiyənin təsiri altında formalaşır.  

Təlimdə subyekt-subyekt münasibətləri özündə öyrədən-öyrənən, tərbiyə edən-
tərbiyə olunan, inkişaf etdirən-inkişaf edən qarşılıqlı təsir münasibətlərini əks 
etdirdiyindən belə mürəkkəb münasibətlər sistemində adekvat yol və vasitələrin 
tapılması bir sıra çətinliklərin yaranmasına səbəb olur. 

Kurikulumun tətbiqi bir çox ziddiyyət və çətinliklər də yaratmışdır.  Yeni  kuri- 
kulumların tətbiqi özüylə bərabər təlimdə psixoloji cəhətdən yenidənqurmanın bir sıra 
çətinliklərini də meydana çıxardı. Müşahidələr göstərir ki, ibtidai sinif müəllimləri ara- 
sında hələ də onu tətbiq etməyə psixoloji, pedaqoji, metodik cəhətdən hazır olmayanlar 
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vardır. Buradan da məlum olduğu kimi müəllimlər kurikuluma öz başa düşdükləri kimi 
yanaşırlar. Bu da problemi çətinləşdirməklə bərabər, həm də aktuallaşdırır. 

Hazırda həyata keçirilən kurikulum islahatına uyğun olaraq  kurikulumların 
nəzəri-pedaqoji problemləri ilə yanaşı, psixoloji problemlərinin də öyrənilməsi 
kiçikyaşlı məktəblilərin təlim çətinliklərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından 
zəruridir. Təhsil sisteminin konsepsiyasının psixolojiləşdirilməsi günün əsas tələbidir. 
Bu məqsədlə tədris proqramlarının işlənilməsi və dərsliklərin tərtibindən tutmuş bu 
prosesdə üzləşdiyimiz pedaqoji proses, öyrənmə və mənimsəmə, pedaqoji münasibət, 
birgə fəaliyyət, təlim çətinlikləri və s. problemlərin həlli həyata keçirilməlidir. 

Beləliklə, təhsilin psixoloji xidməti ümumiləşmiş hal olub, onu təşkil edən 4 
aspektin – elmi, tətbiqi, əməli, təşkilati – vəhdətini özündə ifadə edir. Bu aspektlərdən 
hər birinin icraçılardan xüsusi peşə hazırlığı tələb edən öz vəzifələri vardır. 

Psixoloji təhsil xidmətinin əsas vəzifələri: 
1) uşaqlarla iş zamanı hər yaş dövrünün inkişaf ehtiyatlarını və imkanlarını

reallaşdırmaq; 
2) uşaqlarda fərdi xüsusiyyətləri maraqların, qabiliyyətin, meylliyin, hisslərin,

münasibətlərin, həyat planlarının və s. inkişaf etdirmək; 
3) uşaqların inkişafı üçün əlverişli ab-havanın yaradılması. Bu isə hər şeydən

əvvəl, uşaqların öz yaşıdları və böyüklərlə səmərəli ünsiyyətinin təşkil olunması ilə 
əldə edilir; 

4) həm uşaqlara, həm də onların valideynlərinə, tərbiyəçilərinə və müəllim-
lərinə vaxtında psixoloji yardım və himayədarlıq etmək. 

Psixoloji təhsil xidmətinin başlıca məqsədinə çatmaq üçün əsas vasitə hər bir 
uşağın hərtərəfli psixi və şəxsi inkişafını təmin edən psixoloji şəraitin yaradılması və 
ona riayət edilməsidir. 

Təhsildə praktik psixoloji xidmətin qarşısında duran məqsədlərdən irəli gələn 
bir sıra mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələri vardır. Psixoloji ədəbiyyatlarda həmin 
vəzifələr ümumi və konkret olmaqla iki yer ayrılır. Praktik psixoloqun ümumi 
vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir:  

1. Uşaqlarla iş zamanı hər bir yaş dövrünün potensial imkanlarının  reallaşdırıl- 
masını təmin etmək; 

2. Uşaqların maraq, qabiliyyət, meyl, hiss, münasibət, əyləncə və  həyat  planla- 
rının gerçəkləşdirilməsi üçün onların fərdi xüsusiyyətlərini inkişaf etdirmək; 

3. Uşaq bağçasında, internatda, məktəbdə və s. uşağın normal inkişafı  üçün  əl- 
verişli psixoloji iqlim yaratmaq, yaşlılar və yaşıdları ilə onun məhsuldar ünsiyyət 
şəraitini təmin etmək;  

4. Uşaqlarla yanaşı müəllimlərə, valideyinlərə, tərbiyəçilərə vaxtında psixoloji
yardım göstərmək. 

Məktəb psixoloqunun konkret vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir. 
1. Şagird şəxsiyyətinin və sinif kollektivinin öyrənilməsi;
2. Uşaqların məktəb şəraitinə adaptasiyasının təhlili;
3. Uşağın yaşlılar və yaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətlərinin öyrənilməsi;
4. Profilaktik və korreksiyaedici işin təşkili üçün diaqnostik metodikalar paketi- 

nin seçilməsi; 
5. Şagirdlərin maraq, meyl və qabiliyyətlərini aşkara çıxarmaq və onları inkişaf

etdirmək; 
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6. Psixoloji yardıma ehtiyacı olan uşaqlara kömək etmək.

Təhsildə psixoloji xidmət bu vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün ilk növbədə 
əlverişli təhsil və tərbiyə mühitinin yaradılmasını, hər bir uşağın ruhi-mənəvi inkişafı, 
psixi sağlamığı naminə normal pedaqoji-psixoloji amillərin olmasını tələb edir. Belə 
şəraiti isə psixoloq yalnız təkbaşına deyil, müəllimlər və uşaqların valideyinləri ilə 
birlikdə yarada bilər.İnkişafın müxtəlif dövrlərində uşaqların psixi, psixofizioloji və 
şəxsiyyət baxımından normal inkişafını təmin etmək təhsil sistemində psixoloji 
xidmətin qarşısında duran başlca vəzifədir. Bu baxımdan təhsildə psixoloji xidmət 
uşağın inkişafı naminə aşağıdakı əsas istiqamətlərə yönəlməlidir:  

1. Təlim-tərbiyə müəssisələrində şəxsiyyətin inkişafını təmin edə biləcək həyat
tərzinin formalaşdırılması; 

2. Uşağın inkişafı üçün bağçada, məktəbdə, internatda və s.  inkişaf  üçün  əlve- 
rişli psixoloji iqlimin yaradılması, hər bir inkişaf mərhələsində bu və ya digər fəaliyyət 
sahəsində maksimum müvəffəqiyyətin əldə edilməsinin təmin olunması;  

3. İnsanın hər bir yaş mərhələsində şəxsiyyət, intellektual və peşə  hazırlığı  ba- 
xımından maksimum təmin edilməsi, uşaqlarla iş zamanı onların inkişaf imkanlarının 
öyrənilməsi və onların reallaşdırılması;  

4. Hər bir uşağa fərdi yanaşmanın təmin edilməsi, fərdi xüsusiyyətlərin, maraq
və meyillərin, hiss və münasibətlərin, əyləncə və həyat planlarının inkişaf etdirilməsi; 

6. Şəxsiyyət və intellektual baxımdan  inkişafda  kənaraçıxma  hallarının  profi- 
laktikası və korreksiyasının həyata keçirilməsi; 

7. Yetim, valideyin himayəsindən məhrum olmuş,  qaçqın  və  köçkün  uşaq  və
 yeniyetmələrin fiziki və əqli inkişafında müşahidə olunan geridəqalma hallarının 
sosial-psixoloji reabilitasiyasını həyata keçirmək;  

8. Böhranlı və ekstremal vəziyyətlərdə uşaq və yeniyetmələrə, müəllim və
valideyinlərə kömək göstərmək;  

9. Ailədə uşaqların tərbiyəsi, əlverişli ailə mikromühitinin yaradılması üçün
valideyinlərə, onları əvəz edən şəxslərə psixoloji məsləhətlər vermək; 

10. Uşaqlara, valideyinlərə, müəllim və tərbiyəçilərə öz vaxtında psixoloji  yar- 
dım göstərmək (6, 29 s.). 

Bütün bunları nəzərə aldıqda bəlli olur ki, məktəblərdə psixoloq fəaliyyətinə 
böyük ehtiyac var. Şagirdlərin təlim-tərbiyəsində məktəb rəhbərliyi, müəllimlər və 
valideynlərlə birgə psixoloqların da iştirak etməsi mühüm şərtdir.       

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, fərdi pedaqoji sahədən fərqli olaraq, təhsilin 
təşkili sahəsində praktik psixologiyadan istifadə daha mühümdür. Çünki hər bir 
müəllim öz işini psixoloqun dəstəyilə qurmalıdır. Onların fikrincə, məktəb 
psixoloqunun işinin əsas qayəsi fərdi yanaşma əsasında problemin həllinə nail olmaq 
üçün yaxşı tədqiqatçi olmaq, psixoloji üsul və vasitələri sərbəst həyata keçirməyi 
bacarmaqdır. «Əlbəttə, bu sahədə şablon psixo-diaqnostik vasitələrdən və testlərdən 
istifadə olunması problemlərin yüksək səviyyədə həllinə maneçilik törədə bilər, belə 
olan təqdirdə psixoloq öz peşəsinə həm peşəkar — müşahidəçi, həm də ixtiraçı-
tədqiqatçı kimi yanaşmalı, bu istiqamətdə qanunauyğunluqları bilməklə yanaşı, lazım 
gələrsə, həllində çətinlik törədən məsələlərdə yeni olanı görə bilmək qabiliyyətini 
peşəkarcasına nümayiş etdirməkdən çəkinməməlidir» (2, 42 s.). 

Təhsil sistemində psixoloji xidmətin qarşısında duran ən başlıca, həm də 
mürəkkəb vəzifə təlim və tərbiyənin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edən tədbir- 
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lərin daim nəzarətdə saxlanılmasıdır. Bu proseslərin uşaqların inkişafının təbii və 
sosial qanunlarına uyğunlaşdırılması, təlim və tərbiyə nəzəriyyəsinin əsas müddəaları 
ilə uzlaşdırılmasının zəruriliyi praktik psixoloqun fəaliyyətinin əsas sahələrindən biri 
olmaqla, daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Praktik psixoloq psixologiya elminin 
təmsilçisi olmaqla uşaqların təlimi və tərbiyəsinin metodlarının optimal seçimini bu 
elmin mövqeyindən qiymətləndirir, müxtəlif uşaq təlim və tərbiyə müəssisələrində 
elmi əsaslara söykənən praktik tövsiyələrin hazırlanmasını həyata keçirir.  

Təhsil sistemində psixoloji xidmətin başlıca məqsədi məktəbəqədər və məktəb 
yaşı dövründə uşaqların, böyüməkdə olan nəslin fərdiyyətinin, həyata yaradıcı 
münasibətinin formalaşdırılmasına digər subyektlərlə birlikdə fəal təsir göstərməkdən 
ibarətdir. Onun fəaliyyət diapazonunda uşaqların maraq və meyillərinin inkişaf 
etdirilməsi, şəxsiyyətinin və intellektinin formalaşmasında qüsurlara səbəb olan 
amillərin müəyyənləşdirilməsi, bu cür qüsurların profilaktikası və korreksiyası, yəni 
onların qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi vəzifələri ön planda 
durur. Təhsildə psixoloji xidmətin ən öncül məqsədlərindən biri də şagirdlərin psixi 
cəhətdən sağlamlığının təmin edilməsindən ibarətdir. Elmi tədqiqatlar çoxdan sübut 
etmişdir ki, psixi sağlamlığın əsasını ontogenezin bütün mərhələlərində sağlam psixi 
inkişaf təşkil edir. Psixi sağlamlığa qayğı uşağın daxili aləminə həssas və qayğıkeş 
münasibət tələb edir. Həyatın lap erkən dövrlərindən başlayaraq uşağın hiss və 
yaşantılarına, əyləncə və maraqlarına, bilik və qabiliyyətlərinə, ətraf aləmə, yaşlılara, 
ictimai həyat hadisələrinə münasibətlərinə həssaslıqla yanaşmaq lazımdır (4, 29 s.). 

Müasir təhsil sistemində psixoloji xidmət praktik psixoloqun qarşısında 
aşağıdakı konkret və həlli vacib vəzifələri qoyur:  

1. Uşaqların  məktəb  təliminə  hazırlığı  səviyyəsini  aşkara  çıxarmaq,  onların
məktəb təlimi şəraitinə, məktəb həyatına daha yaxşı uyğunlaşmasını təmin etmək üçün 
müəllimlərlə birlikdə fərdi iş proqramı tərtib etmək;  

2. Uşağın  həyatında  keçid  və  böhran  dövrlərini  xüsusi  nəzarətdə  saxlamaq;
uşaqların birinci sinfə daxil olması, ibtidai siniflərdən əsas, əsas təhsil pilləsindən orta 
məktəbə daxil olması ilə əlaqədar təlimə hazırlığını müəyyənləşdirmək, müəllimlərlə 
və valideynlərlə birgə fərdi iş proqramı tərtib etmək;  

3. Təlimdə geridə qalan və mürəkkəb davranışlı (“çətin”) uşaqlarla diaqnostik
korreksiya işlərini həyata keçirmək; 

4. Şagirdlərin intellektual, şəxsiyyət və iradi-emosional sferasının, diaqnos-
tikasını həyata keçirmək, onların korreksiyasını aparmaq; 

5. Şagirdlərin müəllimlərlə şəxsiyyətlərarası münasibətlərindəki konfliktlərin
psixoloji səbəblərini aşkara çıxarmaq və aradan qaldırmaq. 

6. Məktəb rəhbərlərinə, müəllimlərə və valideynlərə şagirdlərin təlimi, tərbiyəsi
və inkişafının psixoloji problemləri, onların diqqətinin, hafizəsinin, təfəkkürünün, 
nitqinin, iradəsinin, emosional və intellektual aləminin xüsusiyyətləri haqqında 
məlumat vermək.  

Professor Əjdər Ağayev məktəblərdə psixoloji haqqında  yazır:  «Ekoloji  prob- 
lemlərin insan psixologiyasına təsiri böyükdür. Həkimlərin məlumatına görə,  yeni  do- 
ğulan uşaqların bəlkə də 80 faizi dünyaya qüsurlu gəlir. Bundan əlavə, həmin  uşaqlar- 
da müəyyən ruhi, hissi çatışmazlıqlar da olur. Deməli, həyati tələb kimi  psixoloji  xid- 
mətə ehtiyac yaranır. Harda ünsiyyət və münasibət varsa, orada davranışın səviyyəsi, 
tərzi meydana çıxır. Nəticədə psixoloji yanaşmalara xüsusi ehtiyac yaranır». 
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Professor fikrinə davam edərək, orta məktəblərdə psixoloji xidmət işinin təşkil 
səviyyəsinə münasibət bildirərək qeyd edir ki, «Hazırda məktəblərimizdə psixoloji 
xidmətə və psixoloq mütəxəssislərə çox ehtiyac var. Bəzi məktəblərdə yaxşı psixoloji 
xidmət göstərən kadrlar fəaliyyət göstərir. Amma əksəriyyətində ştatı tuturlar, heç bir 
psixoloji eksperiment aparmırlar, psixoloji diaqnostik iş görmürlər, sadəcə, işə gəlib-
gedirlər.      

Həmçinin bəzi valideynlərin «Mənim uşağımı niyə izləyirsən?» fikirləri də 
psixoloqun işinə mane olur. Mən istərdim ki, bugünkü məktəblərimizdə psixoloji 
xidmət işi çox güclü şəkildə həyata keçirilsin və məktəbdə əsas sima kimi öz yerini 
tutsun. Bu, həm təbliğati, həm tədqiqi, həm psixoloji sağlamlıq baxımından xeyli təsir 
göstərə bilər» (5, 32 s.). 

Təhsildə psixoloji xidmət bütün təhsil sisteminin sadəcə olaraq vacib hissəsi 
deyil, o həm də elmi, tətbiqi, praktik və təşkilati istiqamətlərin bütövlüyünü nəzərdə 
tutan inteqral hadisədir. Bunlarla yanaşı təhsil sistemində psixoloji xidmətin elmi, 
aktual və perspektiv olamaqla 3 əsas istiqaməti fərqləndirilir. Elmi istiqamət təhsil 
sistemində elmi cəhətdən əsaslandırılmış psixoloji xidmət konsepsiyasının 
yaradılmasını, təlim və tərbiyə müəssisələrində psixoloqun funksiyaları və mövqeyinin 
müəyyən edilməsini, praktik psixoloqun texnologiyasının və zəruri avadanlıqlar 
kompleksinin işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur. Bu texnologiya şəxsiyyətin inkişafı 
və formalaşmasının elmi tədqiqatlar əsasında əldə edilmiş təlim və tərbiyə 
göstəricilərinə əsaslanmalıdır. Təhsil müəssisələrində praktik psixoloqlar konkret bir 
problemin həlli ilə bağlı uşaqlarla, sinif kollektivi ilə, müəllimlər və valideyinlərlə 
işləyirlər. Onlar heç də təhsildə psixoloji xidməti üçün yeni proqram və metodların 
işlənib hazırlanması,psixi qanunauyğunluq-ların tədqiqi və s. ilə məşğul olmurlar. 
Praktik psixoloq üçün bu materialları elm təqdim edir. Praktik psixoloq elmin verdiyi 
bu nailiyyətlərdən peşəkarlıqla faydalanmağı və onlardan öz işində tətbiqi yönümündə 
istifadə etməyi bacarmalıdır. Praktik psixoloq uşaqların psixi, şəxsi və fərdi inkişafına, 
məktəb təhsilinin sonunda məzunların həyati özünütəyinetməsi, müstəqil hayata 
sərbəst daxil ola bilməsi üçün maksimum təsir göstərməyi bacarmalıdır.  

Psixoloji xidmət sistemli konkret bir fəaliyyət sahəsidir. Onun həyata 
keçirilməsi aktual və perspektiv olmaqla iki əsas istiqamətə əsaslanır.  

Aktual istiqamət çərçivəsində uşaqların təlimi və tərbiyəsi işindəki konkret 
çətinliklər, davranışdakı pozuntular, münasibətlər sistemində yaranan ünsiyyət 
çətinlikləri ilə bağlı təxirəsalınmaz problemlər və vəzifələr müzakirə edilir və həll 
olunur Perspektiv istiqamət çərçivəsində uşağın fərdi xüsisiyyətlərinin nəzərə alınması 
ilə bağlı proqnozlaşdırıcı proqramlar, onun ahəngdar inkişafı, yaradıcı həyata psixoloji 
hazırlığı üçün konkret proqramlar hazırlanır və həyata keçirilir. Bu isə öz növbəsində 
hamının və hər bir kəsin inkişafı üçün əlverişli psixoloji şəraitin yaradılması 
zəminində mümkündür.  

Adları qeyd olunan aktual və perspektiv istiqamətlərin hər biri sıx şəkildə 
əlaqəlidir və biri-birinə təsir göstərir. Lakin psixoloji xidmət sisteminin qarşısında 
duran məqsəd və vəzifələr baxımından perspektiv  istiqamət daha önəmlidir. Burada ən 
mühüm cəhət praktik psixoloq tərəfindən uşağa münasibətdə ilk və son məqsədləri bir-
biri ilə düzgün uzlaşdırmaqdan ibarətdir.  

Praktik psixoloq uşaqla qarşılıqlı münasibətinin ilk mərhələsində onun sistema- 
tik məktəb təliminə hazırlığı vəziyyətini müəyyənləşdirir. Bu vəzifənin  yerinə  yetiril- 
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məsi üçün hal-hazırda praktik psixoloqlar üçün xeyli kompleks müayinə (diaqnostika) 
proqramları və metodikaları vardır. Bu metodikalardan düzgün istifadə etməklə 
psixoloq hər bir uşağın təlimi və tərbiyəsi üçün optimal təsir vasitələrinin 
müəyyənləşdirilməsinə nail ola bilər.  

Məktəb psixoloqunun uşaqla qarşılıqlı münasibətinin son mərhələsində məqsəd 
onun həyati özünütəyinetməyə, peşəseçməyə istiqamətləndirməkdən, şəxsi və sosial 
yetkinliyini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Həyati özünütəyinetmə böyük məktəb 
yaşı dövründə meydana gəldiyinə görə, bu prosesdə psixoloji hazırlıq praktik 
psixoloqdan aşağıdakı cəhətləri nəzərə almağı tələb edir.  

a) məktəblilərdə yüksək səviyyədə psixoloji strukturların, hər şeydən əvvəl özü- 
nüdərketmənin formalaşdırılması; 

b) şəxsiyyətin daxili zənginliyini, məzmunca dolğunluğunu təmin edən  tələbat- 
ların formalaşma səviyyəsini; mənəvi yönəlişliklərin, zaman perspektivləri və 
dəyərlərə yönəlişliklərin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi;  

c) hər bir böyük məktəblinin öz qabiliyyətləri və maraqlarını dərk etməsinə və
bunun nəticəsi kimi onun fərdiyyətinin təşəkkülünə nail olmaq. 

“Hazırda məktəb psixoloqları fənn kurikulumlarının məzmunundan məlumatsız 
olduqlarına görə bu sahədə müəllimlərə lazımi köməklik göstərməkdə çətinlik çəkirlər. 
Müəllimlər isə problemə sırf pedaqoji aspektdən yanaşaraq şagirdlərin bacarıqlarını 
qiymətləndirərkən təlim prosesinin fərdiləşdirilməsi və diferensiallaşdırılması 
prinsipinə ciddi əməl etmirlər. Nəticədə şagirdin gələcək həyatı üçün zəruri olan 
bacarıqların inkişafı yetərincə təmin edilmir” (6, s.62). 

Praktik psixoloqun işgüzar fəaliyyətinin önəmli istiqamətlərdən biri psixo-
profilaktikadır. Onun başlıca vəzifəsi uşağın normal intellektual və mənəvi inkişafına 
əngəl yaradan, ləngidici təsirə malik amilləri vaxtında aşkara çıxarmaq və aradan 
qaldırmaqdan ibarətdir. Bu məsələ ilə məşğul olan psixoloji xidmət işçisi kimi praktik 
məktəb psixoloqu öz fəaliyyətində uşaqların psixi inkişaf qanunauyğunluqlarından irəli 
gələn biliklərə, ilk növbədə psixologiya və tibbin hüdudlarında yerləşən 
patopsixologiya və defektologiya elmlərinin təqdim etdiyi praktik biliklərə istinad edir. 

Təhsil sistemində psixoloji xidmətin yerinə yetirdiyi praktik vəzifələrdən biri 
pedaqoji prosesin birbaşa iştirakşıları olan uşaqlara, müəllimlərə, valideynlərə və təhsil 
müəssisələri rəhbərlərinə praktik təsirdən ibarətdir. Bu təsirin gedişində psixoloq qeyd 
olunan subyektlərə təlim və tərbiyənin gedişində birbaşa kömək göstərmiş olur. Bu 
halda praktik psixoloq pedaqoq, psixoterapevt, məsləhətçi və korrektor rolunda çıxış 
edir.  

Bundan başqa, məktəb psixoloqu təlimdə geri qalan və intizamsız şagirdlərlə 
diaqnostik-korreksiya işi aparılmasında, şagirdlərin təlim-tərbiyə prosesinin normal 
gedişinə mane olan intellektual, şəxsi və emosional-iradi xüsusiyyətlərini diaqnostika 
edilməsində, uşaqların təlim-tərbiyəsinin psixoloji problemləri, hafizəsinin, 
təfəkkürünün, xarakterinin və s. inkişafı sahəsində ciddi işlər aparılmasında yaxından 
iştirak edir. 

Respublikamızda psixoloji xidmət sahəsində xeyli uğurlar qazanılsa da, ixtisaslı 
kadrlarla təminat xeyli yaxşılaşsa da hələ də həllini gözləyən vacib məsələlər 
qalmaqdadır.  

213



H.H.Öztaş 

Ədəbiyyat 
1. Abdullayeva Ş.Y. Kiçik məktəblilərin həmyaşıdları ilə qarşılıqlı

münasibətlərinin emosional xüsusiyyətləri. Bakı, 2004 
2. Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli

Kurikulum). Bakı, 2006, 38 s. 
3. Baxşəliyev Ə.T. Azərbaycanda psixoloji fikrin təşəkkülü, inkişafı və müasir

vəziyyəti. Bakı, Nurlan, 2007, 528 s. 
4. Baxşəliyev Ə.T. Yeniyetməlik dövrünün bəzi psixoloji xüsusiyyətləri //

Azərbaycan məktəbi, 1987, № 10 
5. Əmrahlı L.Ş. Məktəb psixoloqu: Metodik vəsait. Bakı, Nurlan, 2014, 176 s.
6. Əmrahlı L.Ş. Psixoloji xidmətin əsasları. I kitab, Bakı, “MBM” MMC-nin

mətbəəsi, 2007, 284 s. 

THE TASKS FACING THE SCHOOL PSYCHOLOGIST IN TERMS OF THE 
GENERAL EDUCATION CONCEPT (NATIONAL CURRICULUM) 

   H.H.Oztas 

  SUMMARY 

This article considers the main tasks of the Psychological Education Service in 
accordance with the National Curriculum in the Concept of Education of the Republic 
of Azerbaijan. The tasks of school psychologists are detailed. The need for a 
psychologist to work in schools is substantiated. 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ШКОЛЬНЫМ ПСИХОЛОГОМ В 
РАМКАХ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

(НАЦИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

  Х.Х.Озташ 

  РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются основные задачи Службы психологического 
образования в соответствии с Национальной учебной программой в Концепции 
образования Азербайджанской Республики. Детализированы задачи школьных 
психологов. Обоснована необходимость работы психолога в школах. 

Məqalə redaksiyaya 13 yanvar 2020 tarixində daxil olmuş, 29 yanvar 2020 tarixində isə çapa 
qəbul olunmuşdur.  
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Təlim-təhsil prosesinin ən əsas vəzifələrindən biri hərtərəfli dünya görüşünə malik 

şəxsiyyətlərin yetişdirilməsidir. Təlim keyfiyyətinin artırılması müasir dövrün ən aktual 
problemlərindən sayılır. Bu işin həyata keçirilməsində təlim işçilərinin yeri 
əvəzolunmazdır.  

Dünya inkişaf etdikcə insanların tələbatları dəyişir. Bu cür dəyişən tələbatları 
qarşılamaq üçün elm və texnika da öz növbəsində inkişaf edir. Yeni-yeni kəşflər olunur, 
yeni elm sahələri yaranır. Dəyişən  dünyada yeni nəslin üzərinə daha ciddi yüklər düşür. 
Artıq onlar dünyanı dərk etməli və hər bir elm sahəsini qarşılıqlı əlaqədə öyrənməlidir. Bu 
da onların beynində dünyanın tam və bütöv obrazını yaradır. Bu prosesi reallaşdırmaqda 
fənlərarası əlaqədən istifadə olunur. ABŞ nəzəriyyəçisi Con Dyui fənlərarası əlaqə 
haqqında belə bir fikir söyləmişdir: “Bütün təhsillər bir Yer kürəsində onun üzərində 
mövcud olan ömürlə bağlıdır. Bizim bir neçə qatdan ibarət yer kürəmiz yoxdur ki, onun 
biri riyaziyyat, digəri fizika, üçüncüsü isə tarixlə əlaqəli olsun. Bütün təhsil istiqamətlərini 
bir-biri ilə, məktəbi isə həyatla əlaqələndirmək çox vacibdir.” 

Orta məktəb təlimində fəndaxili və fənlərarası əlaqə elm sahələrində, o cümlədən 
cəmiyyətdə baş verən inteqrasiya prosesinin əks olunmasıdır. Ümumtəhsil məktəblərində 
fənnin məzmununun hazırlanmasında fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyaya istinad olunur. 
İnteqrasiya təlimin əsas məqsədləri olan təlim, tərbiyə və inkişafın həyata keçirilməsinə 
şərait yaradır. Şagirdlərdə dünyagörüşü formalaşdırır, anlayışlar arasında məntiqi əlaqələri 
tapmağa, onların beynində dünyanın tam obrazının yaranmasına kömək edir. 

Əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, məktəb təhsili ayrı-ayrı fənlərə bölünmüşdür. 
Fənlərin bu cür tədrisi dərketmə prosesinin aktiv şəkildə getməsinə şərait yardır. Tarixən 
yoxlanlmış bu prinsip özünü doğrultmuş, öyrənmə və dərketmənin təbiətinə uyğundur. 
Bununla bərabər, tədris prosesində həyata keçirilən fənlərarası əlaqə də dərketmənin 
həyata keçirilməsində, dünyanın tam mənzərəsinin şağirdin gözündə yaranmasında 
əvəzedilməz rola malikdir. Bunları nəzərə alaraq çalışmaq lazımdır ki, məktəb fənlərinin 
bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsi yaradılsın, eyni zamanda öyrədilən material əlaqəli şəkildə 
şagirdlərə çatdırılsın. Bu prosesin həyata keçirilməsi, yəni fənlərarası əlaqədən istifadə, 
şagirdlərdə fənn haqqında daha düzgün təsəvvür yaradacaq və materialın daha asan 
mənimsənilməsinə səbəb olacaqdır. 
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Bir çox elmlər kimi, təbiət elmləri də bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Biologiya bir təbiət 
elmi olaraq fizika, kimya, coğrafiya, ekologiya elmləri ilə əlaqəlidir. Təbiət fənlərinin 
arasında əlaqənin yaradılması təkcə əqli inkişafa təsir etmir, eyni zamanda psixoloji 
funksiya yerinə yetirir. Şagird bu fənlərin tədrisi zamanı bir çox anlayışı, fiziki, bioloji, 
kimyəvi prosesləri hər bir fəndə yenidən öyrənir. Bu zaman hər bir fənn şagirdə yeni 
biliklər verir ki, bunların ümumiləşdirilməsi şagirddə yeni assosiasiyaların əmələ 
gəlməsinə səbəb olur. Şagird həmin hadisənin yeni əlamətini öyrəndikcə onda öyrənmə 
marağı daha da artır və mövzu uzun müddət yadda qalır.  

Müəllim tədris prosesində bu əlaqələrdən istifadə edərək dərsi qurmalıdır. 
Fənlərarası əlaqənin yaradılması çox müəllimlər üçün çətinlik törədir. Bunun əsas 
səbəbləri müəllimlərin digər fənlərin mövzularını, qanun və qanunauyğunluqlarını 
unutması, fənlərarası əlaqənin qurulması üçün düzgün yolları müəyyən edə bilməməsidir. 
Fənlərarası əlaqənin yaradılması üçün müəllim bir çox fəal təlim metodlarından istifadə 
edə bilər. Bunların bəziləri ilə tanış olaq və mümkün əlaqələri yaradaq. 

BİBÖ. Bu metodun əsas mahiyyəti şagirdin əvvəlki biliklərinə və təcrübəsinə 
əsasən yeni biliyi yaratmaq, bu bilikləri bir-biri ilə əlaqələndirməkdir. Motivasiya 
mərhələsində aparılması mümkündür. Belə ki, müəllim lövhədə 3 sütundan ibarət lövhə 
qurur və bölmələrdə “Bilirəm, istəyirəm biləm və öyrəndim” başlıqlarını qeyd edir və 
suallarla şagirdlərin digər fənlərdə öyrəndiyi biliklərə əsasən bildiklərini birinci sütunda 
qeyd edir. “İstəyirəm biləm” bölməsində tanış olmayan hissələrə aid suallar yazılır. Və 
sonda öyrənilənlər “öyrəndim” bölməsində qeyd olunur. 
 
 

Bilirəm  İstəyirəm biləm  Öyrəndim 
Təbiətə biotik,  abio- 
tik və antropogen 
amillər təsir edir. 
 
Biotik amillər - hava, 
su, torpaqdır. 

Biotik amillər bitkilərin 
həyatına necə təsir edir? 
 
İqlim   şəraitinin   dəyiş- 
məsi  bitkilərin  həyatın- 
da nə kimi dəyişiklik 
yaradır? 

Biotik amillərin təsiri bitkilərin həyatında 
əvəzolunmazdır. 
Suya olan tələbatına görə bitkilər quraqlıq 
sevənlər və rütubət sevənlərə ayrılırlar. 
Işığa olan tələbatına görə işıq sevənlər və 
kölgəyə davamlılara ayrılırlar. 
Mövsüm şəraitinin dəyişməsi bitkilərin 
həyat proseslərinin getməsinə şərait yaradır. 
Külək bitkilərin toxumlarının yayılmasında 
və çiçəklərin mayalanmasında iştirak edir. 

      
 

Şaxələndirmə (klaster metodu). Müəllim tərəfindən lövhədə və ya iş vərəqlərində 
dairə çəkilir. Dairənin mərkəzində anlayış yazılır. Bir-birinə uyğun və əlaqəli sözlər 
xətlərlə birləşdirilir. Bu üsul motivasiya və tədqiqatın aparılması mərhələsində istifadə 
oluna bilər. Məsələn, fotosintez prosesini izah edərkən müəllim onu fizikadan işıq, istilik, 
enerji, kimyadan qazların xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirməlidir. 
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                                                     FOTOSİNTEZ 
               
 
                  Karbon qazı            işıq                 enerji               xlorofil 
 
Kimyəvi         Kimyəvi                      Yaranan qida maddəsi 
formulu          maddənin                    enerjiyə çevrilir,                  xloroplast-         yaşıl  
CO2              yaranmasında                bitkinin həyat                     larda olur          rənglidir 
                      iştirak edir                      fəaliyyətində  
                                                                 iştirak edir.  
  
 
 

 
Əsas işıq mənbəyi günəşdir. Kimyəvi prosesin getməsi üçün əsasdır. 
 
Venn diaqramı. Anlayışları müəyyən etmək, onların oxşar və fərqli  xüsusiyətlərini  

müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur. Kəsişən  dairələr  çəkilir  və  hər  dairənin  yuxarı 
hissəsinə müqayisə olunacaq anlayışlar yazılır. Məsələn, fotosintez və  tənəffüs  prosesləri  
Venn diagramı ilə izah olunarkən, kimyadan kimyəvi qazların  xüsusiyyətləri, formulları 
yada salınır. 
 

                                Fotosintez                                    Tənəffüs  
 

 

 

 

 

 

 

 
6-cı sinif “Biologiya” dərsliyində “İnsan və canlı təbiət” mövzusunun tədrisi 

zamanı kitabda belə bir motivasiya hissəsi verilmişdir  “Son dövrlərdə statistikaya görə, 
böyük şəhərlərdə mədə-bağırsaq, sinir, tənəffüs yolları və bu kimi xəstəliklər kənd 
yerlərinə nisbətən çoxalmışdır. Xəstəliklərin artması müvafiq olaraq ölüm hallarının da 
artmasına səbəb olmuşdur.  

Tədqiqat sualı kimi isə bu suallar verilmişdir. 
İri şəhərlərdə xəstəliklərin çoxlması nə ilə əlaqədardır? 
Ətraf mühitin çirklənməsinin başlıca səbəbləri hansılardır? 
Bu sullar şagirdlərə verilir və cavablar alınır. Xəstəliklərin çoxalma  səbəbləri  ola- 

raq atmosferin çirklənməsi, iri şəhərlərdə fast food yemeklərində istifadənin çoxluğu,  dər- 
manlı qidalar, şəhərlərdə mövcud olan səs-küy göstərilə bilər. Bu zaman müəllim  sualları- 
na davam edərək, atmosferin çirklənməs səbəblərinin  nə  olduğunu  soruşur.  Bu  səbəblər  

 

əsas  
həyati 
proseslərdir 

O2 ayrılır, 
CO2 qəbul 
olunur, işıqda 
gedir. Üzvi  
maddə əmələ 
gəlir. 
 

CO2 ayrılır, O2 
qəbul olunur. 
İşıqda və 
qaranlıqda 
gedir. Üzvi  
maddə 
parçalanır. 
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zavod və fabriklərdən atmosfere verilən kimyəvi qazlar, avtomobillərin verdiyi tüstü və s. 
kimi göstərilir. Bu da havada zərərli qazların artmasına səbəb olur bu qazlardan ən 
təhlükəlisi CO, yəni dəm qazıdır. Müəllim dəm qazının fiziki və kimyəvi xassələrini qeyd 
etməklə şagirdlərə kimyadan biliklər verir. Qeyd edir ki, dəm qazı yanacağın tam 
yanmamasəndan əmələ gəlir. Təmiz halda gözə görünməyən, rəngsiz, havadan yüngül, 
suda pis həll olan iysiz qazdır. Və qeyd edir ki, dəm qazı ilə zəhərlənmələr ölümlə 
nəticələnə bilər ona görə proflaktiki tədbirlər daima görülməldir.  

Bu sualları verməklə müəllim şagirdləri istiqamətləndirir və bununla da əqli 
hücum metodundan istifadə etmiş olur.  

Tədris zamanı əyaniliklərdən də  geniş istifadə olunmalıdır. Bu əyaniliklərə təkcə 
tablolar, mulyajlar, slaydlar deyil eyni zamanda film nümayişləri də aid edilir. Məsələn, 
“Günəş yerdə əsas enerji mənbəyidir” filmi həm kimya, həm fizika, həm də biologiya 
dərslərində nümayiş etdirilə bilər. Bu zaman müəllim kimyadan havanın tərkibi ,oksigen, 
oksigenin tətbiq sahələri haqqından şagirdləri məlumatlandırır. Biologiydan günəşin 
canlıların həyatında rolu göstərlir. Fotosintezin getmə şərtlərindən birinin məhz günəş 
şüası olduğu, canlıların bədən istiliklərinin qorunmasında oynadığı rol, sürünənlərin həyat 
fəaliyyətinə istinin təsiri və s. şagirdlərə öyrədilir. 

Verilən nümunələrdən məlum olur ki, biologiya elminin digər təbiət elmləri ilə əla- 
qəli tədrisində imkanlar çoxdur. Müəllim bu imkanlardan düzgün istifadə edərək dərsi  da- 
ha səmərəli və maraqlı qurmalıdır. Mümkün  əlaqələr  tapılmalı  və  şagirddə  olan  biliklər 
əsasında yeni mövzuya tətbiq olunmalıdır. Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən bu nəticələr 
yaranır: 
- Dərsin bütün mərhələlərində fənlərarası əlaqə yaratmaq mümkündür; 
- Fənlərarası əlaqənin yaradılmasında fəal təlim metodlarından istifadə uyğundur; 
- Köhnə biliklərin yada salınması üçün  müəllim düzgün yollar müəyyən etməli, yada salı-  
nan bu bilikləri yeni mövzu ilə əlaqələndirməlidir; 
- Digər elm sahələrində öyrədilən sadə biliklər biologiyanın daha mürəkkəb anlayışlarının 
öyrədilməsində əvəzedilməz rola malikdir və bu prosesi həyata keçirmək müəllimin əsas 
vəzifələrindən olmalıdır. 

Yuxarıda qeyd olunanlar xüsusi əhəmiyyətə malik olsa da müəllim unutmamalıdır 
ki, təbiət fənnləri arasında əlaqə yaradıldıqda bu müəyyən bir sistem halında həyata 
keçirilməlidir. Sadəcə söz yığını şəklində, nəzəri biliklərə əsaslanan əlaqə şagirdlərin əqli 
cəhətdən yorulmasına gətirib çıxaracaqdır. Çünki təbiət fənnləri nə qədər maraqlı və 
məişətlə, təbiətlə əlaqəli olsa da bir o qədər çətin fənnlərdir. Bu dediklərimizi nəzərə 
alaraq müəllim əlaqə yaradan zaman bəzi prinsiplərə əməl etməlidir.Bunların ən 
başlıcaları aşağıdakılardır: 
1. Fənlərarası əlaqə yaradan zaman şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyətləri nəzərə 
alınmalıdır. 
2. Mövzular müxtəlif əyaniliklərdən istifadə edilərək əlaqələndirilməlidir. 
3. Müəllim sinfin ümumi bilik vəziyyətini nəzərə alaraq əlaqəni onun əsasında qurmağı 
bacarmalıdır. 
4. Əyaniliklər, dərs vəsaitləri düzgün seçilməlidir. 
5. Müasir təlim metodlarından düzgün və yerində istifadə edilməlidir. 
6. Planlaşdırma əvvəlcədən aparılmalıdır. 
7. İş vərəqlərində də mümkün qədər fənlərarası əlaqəyə yer verilməlidir. 
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Yuxarıda verilən qaydalara düzgün əməl olunduqda fənlərarası əlaqənin 
yaradılması da asanlaşır. 
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WAYS OF INTEGRATED TEACHING OF BIOLOGY  
WITH OTHER NATURAL SCIENCES 

 
        V.E.Hajiyeva 

  
          SUMMARY 

 
Intersubject integration of biology with other natural sciences is the main limelight 

of this article. Examples of teaching methods are given. Importance of using visual aids 
for achieving this integration is stressed. 
 

МЕТОДЫ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 
С ДРУГИМИ ЕСТЕСТВЕННЫМИ НАУКАМИ 

 
       В.Э.Гаджиева 

 
       РЕЗЮМЕ 

 
Статья повествует о междисциплинарной связи  биологии  с  другими  естест- 

венными науками. Приведены примеры методов обучения. Для осуществления этой 
связи подчеркнута важность применения наглядных средств. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Məqalə redaksiyaya 20 dekabr  2019 tarixində daxil olmuş, 17 fevral 2020 tarixində isə çapa 
qəbul olunmuşdur. 
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Təfəkkür — cisim və hadisələr arasındakı qanunauyğun əlaqə va münasibətlərin 

ümumiləşmiş və vasitəli inikasından ibarət olan mürəkkəb idrak prosesidir. 
Təfəkkür başqa idrak proseslərindən fərqli olaraq, cisim və hadisələrin daxili 

əlaqələrini, mahiyyətini əks etdirir. Bunsuz xarici aləmi dərk etmək, onun 
qanunauyğunluqlarından istifadə etmək mümkün olmazdı. 

Hiss və duyğular vasitəsilə toplanan məlumatın beyində cəmlənməsi və istehsalı 
′′təfəkkür′′ adlanır. 

Təfəkkürün növlərinə məntiqi təfəkkür, tənqidi təfəkkür və yaradıcı təfəkkür 
daxildir.  

Məntiqi təfəkkür obyektiv gerçəkliyin qanunauyğun əlaqələrinin düzgün inikas 
etdirilməsi ilə əlaqədar olan təfəkkürdür. Məntiqi təfəkkür hadisələr arasında əlaqə 
quraraq, onları dərk etməyə və nəticə çıxarmağa imkan verir. Tənqidi təfəkkür əldə edilən 
məlumatların doğruluğunu yoxlamaq üçün qaynaqların araşdırılmasına əsaslanır. Tənqidi 
təfəkkür məlumatın qaynağını tənqid etmək və onu sorğulamaqla yaradıcı təfəkkürə yol 
açmış olur. Yaradıcı təfəkkür yeniliyə meylli, yeni fikirlər gətirən, hadisələrin fərqli çıxış 
yollarını təklif edən bir təfəkkürdür. 

İnsanın ətraf mühiti dərk etməsi doğulduğu anadan etibarən başlayır. 3 yaşına 
qədər uşaqlarda əyani-əməli təfəkkür üstünlük təşkil edir. Təfəkkürün bu növü ən çox 
bilavasitə təsir edən cisim və hadisələrin dərk edilməsi ilə əlaqədardır, yəni əşyalar 
üzərində praktik fəaliyyətlə bağlıdır. Təfəkkürün təbiətini açan A.N.Leontyev qeyd edirdi 
ki, təfəkkürün quruluşu praktik fəaliyyətin quruluşuna yaxınlığı ilə prinsipial xarakter 
daşıyır. Təfəkkürün motivi tez-tez fəaliyyətin motivi ilə üst-üstə düşür (Vikipediya). Məhz 
buna görə də insanın ətraf mühiti digər canlılardan daha yaxşı dərk etməsi danılmazdır. 

İnsanlar ətraf mühiti tanımağa hələ 1-ci sinfə getməzdən əvvəl başlayırlar. I sinifdə 
meyvələrin, bitkilərin şəkillərini görür, onların adlarını öyrənirlər.  
 II sinifdə bitkiləri ağac, kol və ot olaraq qruplaşdırmağı öyrənir, canlı və cansızları 
fərqləndirməyi bacarırlar. Hava, su, torpaq haqqında təsəvvürlər əmələ gəlir. Təbiətin nə 
demək olduğunu və təbiətdə baş verən hadisələrə nəyin səbəb olduğunu öyrənirlər.  

III sinifdə təbiət hadisələrini, fəsilləri öyrənirlər. Yazda ağacların yarpaqlama və 
çiçəkləməsi, payızda yarpaqların saralıb tökülməsi ilə tanış olurlar. Təbiəti qorumaq üçün 
bitki və heyvanlara qayğı göstərməyi və onlara qulluq etməyi, canlıları bir-birindən 
fərqləndirməyi öyrənirlər.   

UOT № 57 
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Ən kiçik canlıları görəbilmək üçün ilk dəfə A.V.Levenhukun mikroskopu ilə tanış 
olurlar. Eyni zamanda insanın duyğu orqanları (göz, qulaq, burun, dəri və s) vasitəsilə 
ətraf aləmi dərk etməsini müşahidə edirlər.  

IV-V sinifdə təbiətdə baş verən hadisələr haqqında ətraflı məlumatlara yiyələnir, 
“Ekologiya nədir?” “İnsanın ətraf mühitə hansı təsirləri var?” kimi suallara cavab tapmağa 
çalışırlar. Ozon qatının faydalarını, insanın ozon qatını məhv edən fəaliyyətlərini analiz 
edirlər. Bitki örtüyünün və heyvanların azalması yada məhv olması haqqında müzakirələr 
aparırlar. Bunun qarşısının alınmasında məktəblilərin və insanların üzərinə düşən 
vəzifələri öyrənirlər.  

VI sinifdə bitkiləri, onların həyatında baş verən bütün  prosesləri (böyümə, inkişaf, 
qidalanma, tənəffüs, çoxalma və s.) öyrənirlər. VII sinifdə heyvanlar haqqında, VIII 
sinifdə insan orqanizmi, onun quruluşu, funksiyaları, orqanlar sistemi haqqındakı biliklərə 
dərindən yiyələnirlər. IX-X-XI sinfə gəldikdə isə biokimya, genetika, ekologiya, 
sitologiya və s haqqında ilkin məlumatlarla tanış olurlar.  

Bu gün orta məktəbdə təhsilə yanaşma dəyişir. Bugünkü təhsil şagirdlərə təkcə 
bilik verməyi deyil, onlarda müəyyən bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsini də tələb 
edir. Şagirdi müstəqil həyata hazırlamaq şəxsiyyətyönümlü təhsilin əsas məqsədidir. 
Şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasında təfəkkürün inkişafı çox mühüm amildir. 
Mütəxəssislərin fikrincə, fəal təlimin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, şagirdlərin idrak 
fəallığını artırır, onları düşündürür, müstəqil qərarlar çıxarmağa yönəldir. 

İdrak insana xas olan mühüm keyfiyyətdir. O ilk növbədə şəxsiyyətin bütün 
parametrlərini əhatə edir, onun fəaliyyətini tənzimləyir. İdrak fəaliyyətinin gedişində 
şagirdlərin məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürü inkişaf edir. Məntiqi təfəkkür həyatın 
bütün sahələrində insana lazım olan vərdişdir. Məntiq şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf 
etdirməyə, onların düşünmə qabiliyyətlərini və intellektual səviyyələrini yüksəltməyə, 
bilik, bacarıq və vərdişlərinin daha məzmunlu və ətraflı formalaşmasına xidmət edir 
(aztehsil.com). 
 Hazırda kurikulum sistemində şagirdin müstəqil olaraq bilik və bacarıqlara 
yiyələnməsi əsas alınır. Burada müəllimin rolu yol göstərmək və ya istiqamət verməkdən 
ibarətdir. Buna görə də gələcəyimiz olan şagirdlərimizin düzgün məlumatlanıb, yaxşı bir 
mütəxəssis kimi yetişdirilməsində müəllimin rolu böyükdür. Bu gün cəmiyyətimizdə 
özünü inkişaf etdirmiş, yeniliklərə meyilli, dəyişən zamanın tələblərinə cavab verəcək, 
köhnə fikirlərlə yenilikləri birləşdirən, tənqidlərdən özünə dərs çıxaran müəllimlərə 
ehtiyacımız var. Yeni təhsil proqramı (kurikulum) sisteminin də tələbləri budur. 
Kurikulum sistemində şagirdin öyrənmə prosesində ənənəvidən fərqli olaraq şagird-
müəllim, müəllim-şagird, şagird-şagird prinsipi əsas alınır. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz 
kimi bu tərzdə keçirilən dərslər şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirməyə, onların 
düşünmə qabiliy-yətlərini və intellektual səviyyələrini yüksəltməyə, bilik, bacarıq və 
vərdişlərinin daha məzmunlu və ətraflı formalaşmasına xidmət edir. 
 Tənqidi təfəkkür bir çoxları tərəfindən müzakirə  edilmişdir.  İnsanın  formalaşma- 
sında tənqidi təfəkkürün rolunu və əhəmiyyətini öyrənənlərdən biri də  Miami  Dade  Uni- 
versitetinin Professoru Pr. Larry Wilsondur. O deyirdi ki, “tənqidi düşüncə tərzi, insanla- 
rın sahib olacağı ən yaxşı düşüncə tərzidir”. Eynitipli düşünmə insanın bəzi qabiliyyətlə- 
rini inkişaf etdirir, hadisələr, təcrübələr və problemlər haqqında metodiki analiz qabiliyyə- 
tini formalaşdırır. Ancaq tənqidi düşünmə tərzi bununla yanaşı məlumatların  doğruluğunu 
tədqiq etməyə, məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirməyə də imkan verir və hadisələrin tədqiqin- 
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də xətaları azaldır (The American Biology Teacher).  
Pr. L.Wilsonun bu fikrində onu da unutmamaq lazımdır ki, tənqidi düşüncə 

qərəzsiz olmalı, qərəzli və birtərəfli olmamalıdır. Çünki qərəzli şəkildə olan bir tənqid, 
doğruluqdan, öyrətməkdən, inkişaf etdirməkdən daha çox haqsızlığa, yanlışlara, eqoistliyə 
səbəb ola bilər. Tənqidi təfəkkürün əsasında “Empatiya” (Özünü qarşıdakının yerinə 
qoyabilmək) olmalıdır. Empatiya sözünün açıqlaması mənə görə  Elmi, Məsum, Planlı, 
Atiq, Təhsilli, İdealist, Yalansız, Adil sözlərindən ibarət olmalıdır. Əgər  tənqid ediləcək 
bir mövzu varsa mövzunun elmiliyi nəzərə alınmalı, qərəzsiz olaraq tənqid edilməli, plan 
və proqrama uyğun olmalıdır. Daim hərəkətli və canlı olmalıdır. Tənqid edənin təhsil 
səviyyəsi və ortaya atılan ideyanın yalanlardan uzaq olması veriləcək qərarların adil və 
ədalətli olmasına təsir edəcəkdir. Bunun əksi eqoist, mənəm-mənəmlik, yalnız öz 
mənfəətini düşünən və ədalətsiz tənqidə gətirib çıxaracaqdır. Bunun üçün də tənqidi 
təfəkkürdə tənqidi düşüncənin sirlərinə hərtərəfli yiyələnmədən fikir söyləmək doğru 
olmaz.   

Qərb dünyasında tənqidi düşünmə (təfəkkür) orta məktəb və universitetlərdə ortaq 
bir təlim kimi formalaşıb. Beyni inkişaf etdirən bir metod olaraq öyrədilən tənqidi 
təfəkkür, insana düşünmə, analiz etmə, qərar vermə qabiliyyətini aşılayır. Tənqidi təfəkkür 
şagirdlərin inkişafında doğru düşünmə tərzini, bilikləri necə istifadə etməyi göstərir. Bu 
təfəkkür forması insanın güclü inkişaf etmiş xüsusiyyətlərini saxlamaq və zəif tərəflərini 
inkişaf etdirmək bacarığı verir. Tənqidi təfəkkür fikir və hadisənin bilərəkdən, yaradıcı və 
faydalı tərəflərini dəyərləndirilməsi deməkdir. 
 Tənqidi təfəkkürə hələ çox qədimdəm bəri Sokrat, Frensis Beykon, Rene Dekart, 
İsaak Nyuton kimi alimlərin də fikirlərində rast gəlmək mümkündür. XX əsrin fikir 
adamlarından olan Robert Ennis məktəbdə və iş yerlərində tənqidi təfəkkür mövzusunda 
dediyi fikirlər xeyli mübahisəyə səbəb oldu. Ennisin fikrincə: “Düzgün öyrədilərsə və 
tətbiq edilərsə, tənqidi təfəkkür məktəblərdə və iş yerlərində məhsuldarlığı artıracaqdır”. 
Uzun araşdırmalar nəticəsində Ennis tənqidi təfəkkürün “nəyə inanacağına və nəyi etməyi 
qərarlaşdırdığına bağlı olduğu” nəticəsinə gəldi.  
 Ennis tənqidi təfəkkürü iki kateqoriyaya ayırmışdır: Mövcud vəziyyət və 
qabiliyyətlər. Onun fikrincə ideal bir tənqidçi, doğru fikirli, dürüst, başqalarını 
düşünəbilən, insanları analyan olmalıdır. Bununla yanaşı bu şəxs analiz və müzakirə 
etmək, qaynaqların etibarlılığını araşdırmaq, mövcud vəziyyəti dəyərləndirmək və yeni 
fikirlər söyləmək qabiliyyətinə sahib olmalıdır. 
 Bir çox elm adamının fikrincə tənqidi təfəkkürün əsas məqsədi problemləri həll 
etməkdir. Tənqidi təfəkkürə sahib olan bir şagird vəya fərdlərdə problemin düzgün analizi 
və doğru qərar vermə qabiliyyətinin olduğu müşahidə edilmişdir. Beynəlxalq İnsan 
Resursları İdarəetmə Cəmiyyətinin (Society for Human Resources Management-2006) 
2006-cı ildə keçirdiyi bir anketdə, 400 dən çox sahibkardan gələcək 5 il müddətində 
işçilərdə ən çox ehtiyac olacaq qabiliyyətləri soruşulur. Anket nəticələrində birinci yeri 
tənqidi təfəkkür fikri tutmuşdur (Society for Human Resources Management-2006). 
 

Tənqidi təfəkkür qabiliyyəti olan insanların xüsusiyyətləri 
 

Tənqidi təfəkkürə sahib olan insanlar “tipik” düşüncə tərzinə sahib insanlardan 
fərqli olaraq yenilikçi, gələcəyə meyilli düşünən insanlardır. Tənqidi düşünən insanlar 
digər insanlara nisbətən daha çox fikir irəli sürürlər (Renato Ruggiero-2012. İtalyan 
diplomat və xaric işlər naziri olub).  
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Tənqidi təfəkkürə sahib olan insanlar problem və hadisələri hərtərəfli şəkildə 
dəyərləndirərək, fərqli araşdırma, fərqli düşünmə və həlli yolları axtarmağa meyillidirlər. 
Bu düşüncə tərzinə sahib insanlar risklərdən qorxmur, qeyri adi fikirlərə sahibdirlər. 
Problemlərin həllində məntiqi təfəkkürdən də istifadə edərək daha az xətaya yol verirlər.  
 Tənqidi təfəkkürə sahib olan insanlar hadisələri müşahidə edər, həlli yollarını 
analiz və müqayisə edər, nəticəni qiymətləndirib sübutlarla hərəkət edərlər.  
 
 R.Ruggieroya görə tənqidi təfəkkürə sahib olan insanların bəzi xüsusiyyətləri: 
 Anlayışlı olurlar 
 Dəlillərə isnad edirlər 
 Duyğusal olmurlar 
 Qarşıdakı şəxslərin fikirlərinə dəyər verirlər 
 Hər hansı işə başlamazdan əvvəl A, B, C planları hazırlayarlar 
 Yeniliklərə və yenilikci fikirlərə meyilli olurlar 
 Aktiv dinləyici olurlar və s. 

 
Sinifdə tənqidi düşünmə 

 
 Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, tənqidi təfəkkür sinifdə şagirdlərin inkişafı üçün 
istifadə olunan vasitədir. Şagirdlərin tənqidi düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirib onların 
bu keyfiyyətlərini istifadəyə təşviq etmək lazımdır. Şagirdlər sinif içərisində fikir 
azadlığına sahib olmalıdır ki, onların təfəkkürü inkişaf edəbilsin. Yeni təhsil proqramı –
kurrikulum-  şagirdlərin inkişafı üçün şərait yaradır. Azadfikirli və yenilikçi şagirdlərin 
yetişməsi üçün tənqidi təfəkkürə ehtiyac var. Təəssüf ki, bunu doğru anlamayan müəllim 
və şagirdlərimiz var və buna görə də kurrikulum sistemi bəzi insanlar tərəfindən tənqid 
olunur. 
 Məktəb gələcək həkimlərin, müəllimlərin, vəkillərin, polislərin, mühəndislərin və.s 
yetişdirildiyi mühitdir. Əgər bu gün onların yetişdirilməsində nöqsanlar olarsa gələcəkdə 
savadlı müəllim, yaxşı həkim, vicdanlı vəkillər, polislər, mühəndislər yetişəcəyinə 
inanmaq əbəs olar. Ona görə də etik qaydalar çərçivəsində şagird sinifdə öz müstəqil 
fikrini deməyi bacarmalıdır. Bunun üçün isə müəllimlər şagirdlərə dəstək olmalı, bu 
qabiliyyətlərini inkişaf etdirməkdə yol göstərməlidirlər. Şagirdlərin mövcud vəziyyətdən 
ən yaxşı çıxış yolunu tapması və inkişaf etməsi müəllimin göstərdiyi yoldan, istiqamətdən 
asılıdır. Buna görə də şagirdin gələcək həyatında seçəcəyi yolda uğur qazanıb 
qazanmayacağı müəllimdən və onun fikirlərindən çox asılıdır. Renato Ruggieronun 
fikrincə “tənqidi təfəkkür, problemi (fikri) analiz etdikdən sonra ən yaxşı çıxış yolunu 
tapmaq və bunu təkmilləşdirərək həyata keçirmək deməkdir”. 
 Tənqidi təfəkkür xüsusi bir qabiliyyətdir şagirdlərə bu qabiliyyəti fikir 
mübadiləsində, test həlli zamanı aşılamaq olar və aşılanmalıdır. Tənqidi təfəkkürün 
təkmilləşməsində rolu olanlardan biri də Stephan Brookfielddir. Onun fikrinə görə, 
“öyrənmə zamanı riskli təcrübələr və fərqli metodlar tənqidi təfəkkürün artırılmasının 
əhəmiyyətli formasıdır”. Bəli bu fikirlə razılaşmaq olar. Çünki insanın öyrənməsində 
etdiyi xətalar qədər təsirli metod azdır. Həyatda etdiyimiz xətalar ən yaxşı müəllimdir. 
Bunun üçün də öyrənmə prosesində ilk olaraq şagirdlərə xəta etməkdən qormamağı 
öyrətmək lazımdır.  

Təəssüf ki təhsilimizdə yol verdiyimiz ən böyük nöqsanlardan biri şagirdlərin xəta 
etməsinə imkan verməməyə çalışmağımızdır. 2-ci sinifdə oxuyan bir şagird məktəbdə aldı- 
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ğı zəyif qiymət yada keçirilən summativ qiymətləndirmədən göstərdiyi zəyif nəticəyə görə 
danlanır. İstər valideyn istərsə müəllim tərəfindən təzyiqə məruz qalan şagirdlərdə, yalana 
meyillilik, başqalarından köçürməyə cəhd etmək kimi hallar müşahidə olunur. Təcrübələr 
göstərir ki, istər imtahan nəticəsi istərsədə aldığı qiymətə görə danlanan uşaqlarda, 
qorxaqlıq, asossiallıq, eqoistlik, yalana meyillilik, fikrini ifadə edəbilməmə və s kimi 
hallar müşahidə edilir. Bu halların aradan qaldırılması üçün istər müəllim istərsə də 
valideynlər zəyif nəticənin nədən qaynaqlandığını araşdırmalı, şagirdlə müzakirə etməli, 
ona yol göstərməlidir.  

 Şagirdin uğur qazanmasında əsas amil kimi doğru məlumatın doğru zamanda 
istifadə edilməsi dayanır. Məlumatı çox olsa da imtahan həyəcanı yaşayan şagirdlərimiz 
var. Bu həyəcanın əsas qaynaqlarından biri valideyn faktorudur. Valideyn övlada (şagirdə) 
bəzən duyğusal, bəzən despot, bəzən də aqressiv yanaşmaqla onu nəzarətdə saxlamağa 
çalışır. Bütün bu hallarda övlad (şagird) bir tərəfdən nöqsan qalmış olur. Bu nöqsanları 
aradan qaldırmaq da ancaq onların dərdlərini dinləmək və fikirlərini bölüşməklə 
mümkündür.  

Tənqidi təfəkkürə sahib olan şagirdlər öyrənməklə yanaşı məsuliyyət də qazanırlar. 
Onlar dərsi diqqətlə dinləməklə yanaşı sual verməklə dərsdə daha fəal iştirak edirlər. 
Tənqidi təfəkkür qabiliyyəti inkişaf etmiş olan şagirdlər bu qabiliyyətlərini gələcək 
həyatlarında da istifadə edirlər. Bu tipli şagirdlər hadisələri fərqli perspektivdən analiz edir 
və dəyərləndirirlər. Tənqidi təfəkkür qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi fərdin gələcək 
həyatında uğur qazanması və uğurlarını davam etdirməsi üçün vacibdir.  

Keçmişdə təlimçilər şagirdin uğur qazanmasında məlumatın vacib olduğuna 
inanırdılar. Lakin sonralar məlumatın bolluğundan ziyadə o məlumatın necə istifadə 
olunacağı metodunun öyrədilməsinin daha da vacib olduğu qənaətinə gəldilər. Edward de 
Bono “məlumat kifayət deyil, düşüncənin yaradıcılığı, öyrənilənlərin tətbiqi və fəaliyyət 
də ən azı məlumat qədər əhəmiyyətlidir”. Texnologiyanın sürətli inkişafı da bu fikrə təkan 
verir. Yeni texnologiyalar sayəsində informasiya sürətli şəkildə insanlara çatdırılır. 
İnformasıya sürətlə insanlara çatdırılsa da insanlarda bu məlumatların istifadəsinə qarşı 
tənbəllik əmələ gəlir. Bu tənbəlliyi aradan qaldırmaq da düzgün şəkildə istifadə olunan 
tənqidi təfəkkürdən asılıdır. 
 Qeyd: tənqidi təfəkkürə sahib olan insanları yetişdirmək cəhdi həm müsbət, həm 
də mənfi təzahür edə bilər. Mahir tənqidçilər kamilləşənə kimi çox çətin bir yoldan 
keçirlər. İlk əvvəl əldə etdikləri qabiliyyətləri mənfi istiqamətlərdə istifadə edə bilərlər. 
Belə ki hər işi, hər fikri araşdırmadan tənqid edəbilərlər. Bu zaman onlara tənqidi düşüncə 
tərzinin kortəbii surətdə tənqid etmək olmadığını xatırlatmaq lazım gəlir. Kifayət qədər 
məlumat sahibi olan tənqidçilər hadisələri hərtərəfli analiz edir, araşdırır, mövzuya tam 
hakim olduqdan sonra fikir söyləyirlər.  
 

              Bir elim öyrənmək istədikdə sən 
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. 

            Kamil bir palançı olsa da insan 
                                            Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. (Nizami Gəncəvi) 

 
Dahi şairimiz Nizami Gəncəvi (1141-1209) insanın həyat fəaliyyətləri zamanı 

kamil olmağını üstün tutur.  
Elm öyrənməyin kifayət etmədiyini, o elmə tam, hərtərəfli yiyələnmək lazım gəldi- 

yini vurğulayır. İnsanın formalaşmasında, ətrafı dərk etməsində, öyrəndiklərində kamil ol- 
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mayan, nöqsan tərəflərini tənqid edir. Amma bu tənqidində insanı tam olmağa, özünü  tək- 
milləşdirməyə, kamilləşməyə çağırır. 

 
            Nəticə 

 
 Təfəkkür insana xas xüsusiyyətdir və təfəkkürlə insan zirvələrə də çıxabilər, 
quyunun dibinə də düşəbilər. Onu necə istifadə etməsindən asılıdır. Tənqidi təfəkkür 
insanın xüsusi qabiliyyətlərini inkişaf etdirəbilər. Sinifdə öyrədilən tənqidi təfəkkür sadəcə 
məktəb dövründə deyil gələcək həyatında da təsirini göstərəcək.  
 Tənqidi təfəkkür düzgün istifadə edildiyi zaman fərdin duyğu və düşüncələrini 
müsbət istiqamətdə inkişaf etdirəcək, qərar qəbul edərkən başqalarının da fikirlərinə 
hörmətlə yanaşmağa imkan verəcəkdir.  
 Tənqidi təfəkkürə sahib olan insanlarda yüksək məntiqi təfəkkür, güclü analiz 
qabiliyyəti, qərəzsiz qərar vermək qabiliyyəti yüksək inkişaf edir. Problemləri hərtərəfli 
olaraq ələ alır fikir və qərarları tənqid edərək xətaya yol vermirlər. Düzgün şəkildə 
aşılanmış tənqidi təfəkkür cəmiyyətə yaxşı mütəxəssislər qazandırır.  
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           CREATIVE AND CRITICAL THINKING 

 
             A.B.Suleyman 

 
              SUMMARY 

 
This article provides effective solutions to problems through the use of two types 

of thinking: creative and critical ones. Although they are used separately: creative thinking 
is a hindrance to the critical, and vice versa. 
  

        ТВОРЧЕСКОЕ И КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
 

             A.Б.Сулейман 
 

               РЕЗЮМЕ 
 

В статье даны еффективные решения задач с помощью использования двух 
видов мышления: творческого и критического. Хотя используются они раздельно: 
творческое мышление является помехой для критического, и наоборот.  

 
Məqalə redaksiyaya 5 fevral 2020 tarixində daxil olmuş, 18 fevral 2020 tarixində isə çapa qəbul 
olunmuşdur.  
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Azərbaycan ədəbiyyatına yeni ab-hava gətirmiş, 60-cılar ədəbi nəslinə məxsus olan 
xalq yazıçısı Anarın yaradıcılığının ümumi qayəsi millilik və bəşəriliyin vəhdətindən 
doğmuşdur. Anar Azərbaycan xalqının milli şüurunun oyanmasında, türkçülük, millilik 
ideyalarının pərvəriş tapmasında, xalqımızın dünyada tanınmasında əvəzsiz xidmətlərə 
malik yazıçılardandır.  
  Müəllifi tərəfindən “utopik və antiutopik nağıllar” kimi səciyyələndirilən Anarın 
“Ağ qoç, qara qoç” əsəri tarixi-mifoloji olayların birliyindən doğan utopik səciyyəli roman 
kimi müasir nəsrimizə özünəməxsus ab-hava gətirdi. Keçid dövrünün başa çatdığı dövrdə 
yazılan və tarixi keçmişimizin milli şüurdakı yaddaşını silkələyən bu əsər bir vətəndaş 
narahatçılığının nəticəsi olaraq qələmə alınmışdır. Həcmcə kiçik olmasına baxmayaraq, 
dərin ictimai-siyasi mövzuları təcəssüm etdirən romanda yeni tarixi dövrün qarşıya 
çıxardığı ağrılı problemlərə yalnız bir yazıçı gözü ilə deyil, eyni zamanda vətəndaş 
təəssübkeşliyi ilə də yanaşılır. Nəşr edildiyi andan etibarən ədəbi arenada ajiotaj yaradan 
roman güclü vətənpərvərlik hissləri ilə yazılmış, keçilmiş milli-tarixi faciələrimizi, xalqın 
işıqlı gələcəyə yönələn arzularını özündə əks etdirmişdir. “Ağ qoç, qara qoç” romanının 
bədii mündəricəsi müstəqillik dövrü milli-bədii təfəkkür tarixinin ən qiymətli əsərlərindən 
birinə çevrilərək, çoxəsrlik milli-ədəbi və milli-ideoloji xüsusiyyətləri aşkarlamağa 
yönəlmişdir. 
  Həm Qərb, həm də Şərq ədəbiyyatında qədim dövrdən etibarən utopik dünya 
modelinin şifahi və yazılı ədəbiyyatda təcəssümü şəksizdir. “Ağ qoç, qara qoç” əsəri də 
Azərbaycan ədəbiyyatında utopiya mövzusunda yazılmış ilk roman kimi maraqlı struktura 
malikdir. Azərbaycan ədəbiyyatında utopiya mövzusunda yazılmış ilk əsər kimi “...keçid 
dövrünün başa çatması ilə üst-üstə düşən “Ağ qoç, qara qoç” bütün amansızlığı, qeyri-
təbiliyi, hətta absurdluğu ilə yeni dünyanı - Yeni Azərbaycanı əks etdirir” (1, s.11).  
  Zamanın qarşıya çıxardığı problemlərin bədii həllində yazarların rolu danılmazdır. 
Onlar bu və ya digər metodlarla labüd problemlərin həlli yolunu açıqlamağa, 
həmvətənlərini maarifləndirməyə cəhd göstərməyə özlərini borclu hesab edirlər.  
  Xalq yazıçısı Anar da bütün ədəbi yaradıcılığı boyu çağdaş sosial-siyasi mühitdə, 
yenicə qurulmaqda olan respublikamız üçün mövcud olan təhlükə və çətinlikləri, bu 
şəraitdən çıxış yollarını göstərməyə çalışır, düzgün yolu tutmağa yardımçı olur, mənəvi-
əxlaqi sapınmaların nəticələrini gözlər önünə sərərək təkmilləşmə yollarını da bəyan edir.   

UOT № 5716.01 
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  Utopiya arzu və ya arzulanan gələcək anlamını verən sözdür, eyni zamanda, elə 
gözəl bir gələcəyi özündə ehtiva edir  ki, insan onun ugrunda həvəs və ümidlə mübarizə 
aparır. Birinci hissədə işıqlı gələcəyə inam utopiya şəklində verilsə də bu hamımızın 
arzusunda olduğu, var olmasını xəyal etdiyi bir dövlət modelidir. Əsərdə yazıçı real 
Azərbaycanı deyil, xəyalında qurduğu və arzuladığı bir Azərbaycan dövlətini təsvir edir. 
Burada müəllifi bütün yaradıcılığı və ömür boyu narahat edın problem və suallar həll 
olunmuş, hər kiçik nüans xüsusi dəqiqlik və incəliklə işlənilmişdir.  
   “Məlikməmmədin nağılı”nın mayasından, “Kitabi Dədə Qorqud” eposunun milli 
kimliyindən qidalanan, M.Cəlilin “Anamın kitabı” pyesinin Azərbaycançılıq ideyalarından 
yaradıcı surətdə bəhrələnən yazıçı dünya utopik və antiutopik ənənəsini sintez edərək 
kamil roman nümunəsi yaratmışdır. yazıçı Cəmiyyətin problemlərini nağılvari reallıqla 
əks etdirməyə çalışaraq dövlətinə uzanan xain əlləri də gözardı edə bilməzdi. Bu 
baxımdan əsər utopiya və antiutopiya pərdəsi altında reallıqla irreallıq arasındakı 
sərhədləri sındıraraq, zamanla zamansızlıq arasında gərdiş edir. 
   Müəllifi tərəfindən nağıl kimi təqdim edilən romanın həm  birinci və həm də 
ikinci hissəsi nağıl üslubunda qələmə alınmış və nağıl süjeti üzərində də qurulmuşdur. 
Yazıçı nağıl-mif elementlərindən yaradıcı şəkildə yararlanaraq “Məlikməmmədin 
nağılı”ndan gətirilən epiqramla başlanan romanı şərti olaraq bir-birinə zidd iki nağıla 
bölmüşdür. Hər iki hissədə Azərbaycan tarixində baş vermiş acı həqiqətlərin əksi, 
Azərbaycan dövləti və hakimiyyəti, habelə mədəniyyəti barədə müəllifin fikir və 
düşüncələri, narahatlıqları yer almışdır. Cəmi səksən dörd səhifə həcmi dairəsində 
Azərbaycanı uzun tarixi dönəm ərəfəsində narahat edən bütün problemlərin əsl Anar 
yaradıcılığına saf bir incəlik və diqqətlə incələnib açıqlığa qovuşdurulması romanın milli 
dəyər qazanmasının baslıca səbəblərindən biridir. 
   İkili model üzərində qurulan əsərin maraqlı cəhətlərindən biri məhz utopik və 
antiutopik cəmiyyətin eyni zamanda paralel məkanlarda mövcudluğudur. Romanda paralel 
zamanlarda mövcud olan utopiya və antiutopiya insanın arzu və ideallarını və onunla 
daban-dabana ziddiyyət təşkil edən reallığı təcəssüm etdirir. Qarşı-qarşıya qoyulan hər iki 
aləmin faciəvi təzadı isə əsərin qayəsini müəyyənləşdirir. 
   Həm janr-struktur, həm də ideya-məzmun cəhətdən qloballaşan dünyanın 
təzadları fonunda  aşınan və məhv olan milli-mənəvi dəyərlərin müdafiəçisi mövqeyini 
qazanan yazıçı “Ağ qoç, qara qoç” romanında arzularında, xəyallarında gerçəkləşdirdiyi 
Azərbaycanın gələcək taleyini bir-birinə əks olan iki fərqli aspektdən təsvir etmişdir. 
Əsərdə gələcəyin təsviri sarkazm və ironiya ilə verilir, reallıq və irreallıq paralel, eyni və 
əks müstəvidə kəsişir.  
   Roman Azərbaycanın işıqlı gələcəyi naminə vətəndaş birliyinin və həmrəyliyinin 
səfərbər edilməsinə yönəlmiş yazıçı harayıdır. 
   Birinci hissədə Novruz bayramı günündə dövlət himninin sədaları altında bütün 
arzulanan ideyaların pərvəriş tapdığı bir dövlətdə yuxudan oyanan, Məlik Məmmədli ağ 
dünyanın, ağ arzularla işıqlandırılmış ölkənin xoşbəxt dövranının şahidi olur, işıqlı 
dünyanın bəxtəvər anlarını yaşayır.  
   Vətənpərvər yazıçını uzun illər narahat edən problemlər həll edilmiş, çətinliklər 
arxada qalmışdır. Bu ölkədə müharibə, aclıq, kədər yoxdur, əhali firavan həyat sürür, 
Qarabağ problemi həll olunmuşdur, Azərbaycanın sərhədləri Şərqdən Şah dəniz, Şimaldan 
Dərbənd, Cənub Qərb istiqamətində Urmiya, cənub istiqamətində Zəncana qədər uzanır.  
  

227



 M.S.Allahquluyeva 

  Mətbuat, söz və siyasi fəaliyyət azadlığı, fiziki və mənəvi sərvətlərdən qənaət və 
ağılla istifadə nəticəsində ölkə əhalisinin maddi rifah şəraitində yaşaması, iqtisadi və siyasi 
problemlərin tamamilə həll edilməsi, milli məhsullardan istifadəyə marağın artması 
sayəsində sənayenin inkişafı, nəinki Azərbaycan, eləcə də bütün  Türk dünyasının birlik və 
qardaşlıq şəraitində fəaliyyəti və s. bu kimi ümdə məsələlərin roman müstəvisində həlli 
xüsusi maraq doğuran cəhətlərdəndir. 

  P.Bayram romanın nəinki Azərbaycan, ümumən Türk dünyası miqyasında 
dəyərlərindən bəhs edərək bu qənaətə gəlir ki, “roman, tək bir istiqamətdə dəyərləndirə 
biləcəyimiz bir əsər deyil. Bir çox mövzunu geniş məcrada aşkarlayan yazıçı, əsərdə, 
sadəcə Azərbaycan xalqı və ziyalıları, yönətici kütləsi üçün deyil, bütün Türk dünyası 
ziyalıları ve yönəticiləri üçün də önəmli proyektlər yaratmışdır. Anar, eyni zamanda geniş 
bir Azərbaycan və Türk dünyası xəritəsi çəkərək Azərbaycanla Türk dünyası arasında 
mədəni və iqtisadi münasibətlərin genişləndirilməsi üçün lazım olan ipuçlarını da 
vermiştir” (6). 

  Bu gözəl günlərdə belə insanlar tarixini, milli köklərini unutmamış, əksinə hər 
daim yad edərək yaşatmağa çalışır. “Dağın 20 Yanvar, Qarabağ şəhidləri və 1918-ci il 
mart qurbanları cərgələrindən aşağıda yerləşən Şəhidlər muzeyinin eksponatlan, şəkilləri, 
fotoları, sənədləri XX əsrdə xalqın başına gətirələn bütün müsibətləri əks etdirirdi” 
(5, s.338) və yaxud “Matəm günlərində təbii ki, adada bütün əyləncə yerləri qapanırdı. 
Bura gələn müxtəlif heyətlər Repressiya qurbanları abidəsi önünə əklillər qoyur, anma 
duruşunda durur və adanın dörd tərəfindən dənizə çiçəklər səpirdilər” (5, s.340).  

  Birinci hissədə hər üç ideyanın müsbət birliyi göstərilsə də ikinci hissədə mənfi 
təəsürat oyadan ayrılıqları müşahidə edilir. Məhv edilmiş, dağıdılmış milli dəyərlər, pərən-
pərən salınmış vətən övladları, üç müxtəlif dil, bir-birinə zidd olan üç fərqli ideologiya, bir 
bayrağın üç yerə ayrılmış hissələri.  

  Birinci hissə ilə eyni zaman kəsiyində cərəyan edən ikinci hissədə hadisələr tam 
təzad təşkil edir. Sosial-siyasi həyata ironik münasibət sərgiləyən ikinci hissədə Məlik 
Məmmədli artıq dövlət himninin deyil, əzanın səsinə yuxudan oyanır. Ağla qaranın, işıqla 
qaranlığın paradoksu üzərində qurulan romanda həm arzulanan ideal Azərbaycan 
dövlətinin modeli, həm də qarşımızı kəsməyə çalışan müxtəlif yönlü, qara fikirli insanların 
qurmaq istədikləri üç qorxunc dövlət modeli.  

  Azərbaycan gerçəklikləri, siyasi ziddiyyətlər, cəmiyyətdə cərəyan edən böhran və 
mənəvi aşınmaların əksi  əsərin özül xəttini, canını təşkil edir. İkinci hissədə verilmiş 
“nağıl həyatdan daha gerçəkdir” deyimi əsərin sturukturunu, yazılma məqsədini 
açıqlamağa yardım edən bir ifadədir.  

  Əslində olmuşların və ola biləcəklərin məcmusundan toxunan əsər həm real fakt 
və hadisələrə, həm də fantaziyalara söykənir. Bakı kommunası dövrünün bütün sərt 
həqiqətlərini yaşamış, Badikubə şokunu atmamış, Baku siti  hadisələrinin reallıqlarına 
şahid olmuşuq. İkinci hissədə cərəyan edən hadisələr bizlərə tanış situasiyalardır.  

  Behişti-Badi Kubə  inqilaba qədərki cəhalət dövrünü, Bakı Kommunası 70 il 
sürən sovet hakimiyyəti dövrünü, Baku Siti isə müasir Azərbaycan gündəminin simvolik 
kodlarını  təcəssüm etdirir.  

  N.Cabbarlının məsələyə müəllif yanaşması baxımından münasibəti  maraq  doğu- 
ran nüanslardan ibarətdir: ”Antiutopik  nağıl”  geyimi  təqdim  olunanın  reallıq  olduğunu 
pərdələsə də (deməli, müəllifin reallığa  münasibətini  ört-basdır  etmək  məqsədi  daşıyır), 
əslində, həm də həmin münasibətini açıqlayır - ikinci qatda, arxa planda saxlaya-saxlaya. 
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Bir sözlə, nağıl pərdəsi müəllifin baxışını, yanaşmasını, münasibətini itirmir, yoxa 
çıxarmır. Sadəcə, gizlədir, nəzərdən nəzərdən yayındırır” (7, s.93). 
   Roman son bir əsr ərzində Azərbaycanın keçirdiyi üç mühüm mərhələnin konkret 
təzahürlərini təsvir edir. Respublikamızın uzun illər təmasda olduğu, tez-tez maddi və 
mənəvi işğalına məruz qaldığı dövlətlərin portretini çəkir. Ayrı-ayrılıqda üç dövrün ən qatı 
faktları ilə üzləşən xalqımızımn yenidən belə bir bəlalara düçar olmaması üçün əsərin 
təsiri və təbliğat xarakteri danılmazdır. Parçalanmış, vahid ideologiyadan kənarlaşmış bir 
xalqın üzləşəcəyi real aqibət isə məhz budur: cəhalətin, tiranlığın və total demokratiyanın 
absurd nəticələri. “Bir millətin, bir xalqın balaları fərqli təfəkkürlərin, fərqli dünya 
görüşlərin təsiri altındadır. Və bu təsir insanı genetik yaddaşdan, kökdən uzaqlaşdırmağa 
xidmət edir”(7, s.95). 
   Təyyarədən illər uzunu həsrət qaldığı, burnunun ucu göynədiyi doğma şəhərinin 
üç fərqli rəngə boyandığını seyr edir: “Məlik pəncərədən yerə baxırdı. Neçə ildir ancaq 
hərdən-birdən yuxularında gördüyü şəhəri göyün ucalığından seyr edirdı. Şəhərin çox 
hissəsi ya tamam qaranlıqdı, ya da adda-budda zəif işıqlar görünürdü. Bir hissəsi isə gur 
çil-çırağa qərq olmuşdu” (5, s.362). 
   Hələ havada olarkən təyyarə bələdçilərinin Azərbaycan dilində deyil, üç dildə - 
ingilis, rus və fars dillərində elan etmələri, hər üç zonanın müştərək aeroportunda isə kiril, 
ərəb və ingilis əlifbaları ilə yazılmış sözlər üç hissəyə bölünmüş ölkənin acınacaqlı halını 
simvolizə edir. Malik DKD (din, kommuna və demokratiya) adlanan aeroportda bu üç 
zonanın kiçildilmiş variantları ilə tanış olur, din, kommunuzm və demokratiyanın acı 
nəticələri ilə üz-üzə gəlir. Bir ölkənin ərazisində üç millət, üç müxtəlif ideologiya, üç 
fərqli siyasət hökm sürür, Azərbaycandan, azərbaycançılıqdan isə əsər-əlamət 
qalmamışdır. 
   Təyyarədə bütün qadın sərnişinlərə paylanan çadraların, onların büsbütün 
qapanmalarını ilk olaraq din və şəriətin hökmranlıq etdiyi zondan keçəcəklərini bildiyi 
üçün sakitcə seyr etsə də, kişilərin qalstuklarının alınmasına heyrətlənir, ”qəvaid belədir” 
cavabını alır. Birinci zonada qalstukunu, ikninci zonada kasset və kassetçalarının, üçüncü 
zonada isə siqaretlərinin əlindən alınmaması üçün rüşvət verərək xilas edir. Hər üç zonada 
tüğyan edən rüşvət burada ədalətsizliklərin baş alıb getməsinə açıq işarədir.  
   Fanatizm və cəhalətin tüğyan etdiyi Behişti Badi Kubədə Malik tək buraxılmır, 
gizli xəfiyyə tərəfindən izlənilir. Şəhərdə ilk əvvəl onun nəzərini cəlb edən yola 
səpələnmiş it leşləri olur. İki zona arasında çəkilmiş elektrikli məftillər nəinki bir-birindən 
qoparılmış insanların, eyni zamanda heyvanların qəniminə çevrilmişdir. Şəhərdə olkənin 
tarixini yaşadan tarixi məbədlərin, binaların sökülməsi, əlyazmaların, sənədlərin 
yandırılması onu dəhşətə gətirir: “Məlik başını tutdu: - Aman Tanrım, bütün tariximiz, 
keçmişimiz o yazılarda idi” (5, s.368). 
   Hər üç zonada gah fars, gah rus, gah da ingilis sözlərindən yerli-yersiz işlədilərək 
ədəbi dilin korlanmasını görən zaman da təəssüf hissi keçirir: “Məlik haçansa klassik 
ədəbiyyatdan bildiyi, amma az qala unutduğu fars-ərəb sözlərini İmamqulunun dilindən 
ölçüsüz-biçisiz eşitdikcə: fağır dilimiz - deyə düşünürdü - gör nə günə qalıb ki, bu 
Azərbaycan balası iki cümləni təmiz ana dilində deyə bilmir” (5, s.369). 
   Bakı Kommunası adlı ikinci zona sovet hökumətinin kiçildilmiş modelidir. Məsə- 
lə yalnız Sovet ideologiyasının zərərli olması deyildir. İstənilən səhv  ideologiya  diktatura 
hakimiyyyətini labüd edir ki, bu da xalqın azadlığına və müstəqilliyinə qarşı çevrilmiş hə- 
dədir. Məhz diktaturanın hakim  olduğu  ikinci  zonanın  siyasi  siması  artıq  gerçəkləşmiş 
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olan bir tarixin yenidən, başqa adla da olsa dövr edə biləcəyi ehtimalı gözə alınaraq 
qələmə alınmışdır. Burada bərabərlik, qardaşlıq şüarları yayılsa da əhalinin yarıdan 
çoxunun aclıq çəkdiyi halda partiya işçilərinə xüsusi qulluq, oğulun ataya, atanın oğula 
etimadsızlığı, minlərlə insanın siyasi baxışlarına görə məhv edilməsi, vaxtilə 
azərbaycanlıların kütləvi şəkildə məhvinə bais olan Şamuyanın heykəlinin qoyulması, 
milli ədəbi arenamızın pantürkizm pərdəsi altında qadağan olunması kimi tanış mövzulara 
təmas olunmuşdur. “Bura şəhər deyil - divarlarla dövrələnmiş konslagerdir. Burdan bircə 
çıxış yolu var - qəbrstanlığa, o dünyaya” (5, s.390). 
   Burada məsələ heç də siyasi rejimin acı nəticəsini göstərməklə bitmir, eyni 
zamanda, kütləvi qırğına səbəb ola biləcək faciələr də nəzərə alınır. Bakı və rayonlarda 
vətəndaş müharibələri, Ceyhan boru kəmərinin patladılması, Ermənistan Atom 
satansiyasının patladılması ilə Ermənstan və Qarabağın yaşanmaz hala düşməsi, 
Mingəçevir bəndinin dağıdılması nəticəsində bütün Aran royonlarının su altında qalması 
kimi faciəvi hadisələr nəticəsində tar-mar olmuş Azərbaycanın dünya dövlətləri tərəfindən 
bölünməsi kimi məsələlər günümüzün aktual problemlərindəndir. “Elə o vaxtdan Bakı da 
üç yerə bölündü. Bəli. BMT qərar çıxartdı. Burada tam bir anarxiyanın qarşısını almaq 
üçün üç dövlətə mandat verildi. Axı burda neft var, böyük dövlətlər onu əldən verərdi heç. 
İndi bu üç zonada guya ki, üç müstəqil hakimiyyət yaradıblar” (5, s.389). Labüd 
nəticələrdən qaçmaq üçün yazıçı hər bir ölkə ziyalısının görə biləcəyi işləri də 
göstərmişdir. 
   Baku Siti isə demokratiya pərdəsi altında tüğyan edən əxlaqsızlıq və 
mənəviyyatsızlığın gerçəkləşmiş simvoludur. Qızı Burlanın və ya Buranın yaşadığı cah-
cəlallı evinin qonağı olan Məliyin burada da ürəyi açılmır. Baku Sitidə məhdudiyyət və 
qadağalar yoxdur, söz azadlığı fəaliyyət müstəqilliyi mövcud olsa da milli adət və 
ənənələr, soy-kökə bağlılıq məhv olmuş, yerində pis şəkildə təqlid edilən Avropa həyat 
tərzi qurulmuşdur. İfrat demokratiya milli-mənəvi heysiyyətin məhvinə, ifrat qərb davranı 
və qaydalarının geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. Birinci zonada şeytan əməli 
adlandırılaraq qadağan edilən musiqi burada tamamilə əcaib və tanınmaz hala düşmüş, 
Caz, caz, caz,  
qaz, daz, naz, 
saz, baz, yaz,  
vaz, taz, paz şəklində brik-braka çevrilmiş, hər tərəfdə kazinolar, diskotekalar, əxlaqsızlıq 
yuvaları, əcaib geyim-gecimli, qadın və ya kişiliyi bəlli olmayan məxluqlar arasında 
narkotik, saqqız, siqaret kimi ziyanlı məşğuliyyətlər geniş yayılmışdır.  
   Nənə-babalarının qəbrlərini unudan, ölüləri krematorilərdə yandıraraq 
qəbiristanlıqların yerində “luna park”lar salan nəsil məlum keçmişlə vidalaşaraq naməlum 
gələcəyə doğru irəliləməyə can atır. Digər zonalarda olduğu kimi burada da bir yanda cah-
cəlallı həyat yaşanarkən digər tərəfdə əhali dilənçi kökündə yaşamağa məhkum edilmiş, 
bir zamanlar ziyalı olmuş vətəndaşları zibilliklərdə eşələnməyə məcbur qalmışdır. 
   Romanda əsas diqqət qəhrəmanın taleyinə deyil, birbaşa cəmiyyətin üzərinə 
fokuslanmışdır. Məlik Məmmədli romanın qəhrəmanı kimi verilsə də əsərdə heç də xüsusi 
fəallığı ilə fərqlənmir. Əsərin qəhrəmanı seyrçi və iştirakçı kimi olanları ürək yanğısı ilə 
izləyən Məlik deyil, cəmiyyət, ictimai sferanın özüdür.  
 Roman qəhrəmanının ağ qoçun arxasınca qaçaraq “az qala” ona çatdığı yerdə  sonla- 
nır. Yazıçı əsəri qeyri-müəyyən sonluqla bitirərək qəhrəmanın gözəl gələcək uğrunda han- 
sı savaş və mübarizəni aparacagının oxucunun ixtiyarına buraxır, ağ qoca  çatmaq  fikrinin 
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labüdlüyü və bu yolda cəmiyyətin qət edəcəyi kamilləşmə yolunu müəyyənləşdirir. 
Etdiyimiz və ya edə biləcəyimiz səhvləri uzaqgörənliklə gözümüzün önünə gətirməklə 
müdrik Dədə Qorqud öyüdünü verir. İşıqlı gələcək və qara günümüzü qarşımıza qoyararaq 
Məlik Məmmədlinin bacara bilmədiyini etməyə çalışan Anarın bu vətəndaş harayına qulaq 
verməli, bir hədəfə doğru birləşməliyik. Məhz bu yolla parçalanmadan xilas olmaq 
mümkündür. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

1. За  исключением  докторов  наук  и  профессоров,  каждая  статья  должна
иметь рецензию доктора наук в соответствующей области науки. 

2. Структура  представляемой  в  журнал  статьи  должна   отвечать
общемировым требованиям  к  научным  статьям.  То  есть,  статья  должна 
включать  определение проблемы в общем виде, её связь с важными научными и 
практическими задачами; анализ  последних  достижений  и  публикаций  по 
данной   проблеме,   на   которые опирается автор; выделение нерешённых частей 
проблемы, которым посвящается данная статья; формирование целей статьи 
(постановка задачи); содержание основного исследования с полным обоснованием 
полученных научных   результатов; выводы из проведенного исследования и 
перспективы в данном направлении. 

3. Рукопись, в которой материал изложен поверхностно, тезисно, без
достаточного научного обоснования - не принимается. 

4. Заголовок должен быть кратким, отражать содержание статьи и не
превышать 100 знаков. Статья должна содержать ключевые слова на двух языках 
(азербайджанском и русском) и индекс УДК (редакция не несет ответственность за 
корректность представленного автором индекса УДК). Если язык статьи – 
азербайджанский, в конце приводится резюме на русском языке.  Аналогично,  
русскоязычная статья   сопровождается азербайджанским резюме. 

5. Рукопись представляется в редакцию журнала в одном экземпляре
хорошего качества  формата  А4  вместе  с  электронным вариантом (на  компактном  
диске). Экземпляр подписывается автором. Электронный вариант можно прислать и 
по адресу journal@oyu.edu.az. 

6. Текст статьи должен быть набран в программе Microsoft Word 2003 в
формате А4 шрифтом Times New Roman 12 размера с одиночным междустрочным 
интервалом. Верхние и нижние поля – 3 см, левые и правые – 2.8 см. Отступы: 
первой строки (абзац) – 1,25 см, интервалы (выше и ниже) от формул, рисунков, 
таблиц – 6 п.т. Рисунки и фото сопровождаются подрисуночными текстами в 
шрифте Times New Roman 11 размера и вставляются в текст в отсканированном 
виде. Формулы набираются в редакторе Word Equation с полуторным 
междустрочным интервалом. 

7. Объём представляемой статьи должен быть в пределах 5-15 страниц.
Статьи большего объема принимаются только по согласованию с редколлегией 
журнала. Текст должен быть проверен на грамматические ошибки, вычитан и 
просмотрен автором. 

8. На отдельной странице указываются фамилии, инициалы автора, учёная
степень (если имеется), место работы, почтовый адрес места работы, а также 
электронный адрес и контактные телефоны автора. В сопроводительном письме 
следует указать, что рукопись ранее нигде не публиковалась. Также необходимо 
указать принадлежность статьи к той или иной научной сфере. 
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